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Woord vooraf
by de tiende editie

In 1923 verscheen van de hand van dr. H. Pinkhof het Vertalend en verkiarend woordenboek van uitheemsche
geneeskundige termen, een woordenboek dat met deze nieuwe uitgave - een respectabele 75 jaar later - zijn
tiende editie 1 beleeft. Vanwege dit jubileum en de inhoudelijke veranderingen sinds de vorige druk is dit
voorwoord uitgebreider dan in vorige drukken gebruikelijk was. Naast een korte karakterisering van het
boek en een blik op de historische ontwikkeling ervan wordt een toelichting gegeven bij de zichtbare en
onzichtbare veranderingen in de huidige druk ten opzichte van zijn voorgangers.

Karakterisering
De tiende druk van Pinkhofis een hedendaags beschrijvend specialistisch woordenboek met encyclopedische
trekken: 'hedendaags' omdat nagenoeg alleen woorden die op dit moment in gebruik zijn, zijn opgenomen
en veel in onbruik geraakte woorden zijn verwijderd, 'beschrijvend' omdat de omschrijving bij de trefwoorden ontleend is aan hun betekenis in het spraakgebruik, 'specialistisch' omdat de vaktaal van de geneeskunde wordt beschreven en 'encyclopedisch' omdat naast de letterlijke betekenis aanvullende informatie bij
de termen wordt gegeven.

Dc eerste negen edities: aard en werkwijze
De aard van het boek
Aan het karakter van Pinkhof is in 75 jaar tijd betrekkelijk weinig veranderd. Dr. Pinkhof gaf in de eerste
druk van zijn woordenboek aan wat hem voor ogen stond door als uitgebreide titel van het boek te hanteren: 'Vertalend en verkiarend woordenboek van uitheemsche geneeskundige termen'. Ook de hoofdredactie
van de tiende druk staat dit doel van 'vertalen en verkiaren' voor ogen, alleen zijn er nuances veranderd. Zo
bestaat het 'vertalende' karakter van het woordenboek onverminderd, maar heeft dit een ander doel gekregen. De opgenomen termen worden zoveel mogelijk in alledaags Nederlands beschreven, waarbij de betekenis van het begrip in enkele woorden wordt aangeduid. Dat doel is vanaf de zesde druk in 1973 een aanvullend kenmerk van het woordenboek geworden.
Tot en met de vijfde druk van 1963 wordt met kennelijke instemming de openingszin uit het voorbericht
van Pinkhof bij de eerste druk herhaald: 'Wie een woordenboek als het hier den lezers aangebodene tracht
samen te stellen, zal zich als eerste doel stellen het vervangen van een aantal kunsttermen van vreemde
oorsprong door Nederlandsche.' Tegenwoordig is het niet meer gebruikelijk om een woordenboek te zien
als een instrument waarmee het Nederlands zuiver kan worden gehouden en waarmee het taalgebruik kan
worden gestuurd. In toenemende mate worth ingezien dat taal aan een autonome ontwikkeling onderhevig
is; van woordenboeken wordt verwacht dat ze het taalgebruik veeleer registreren dan voorschrijven.

1 In

dit voorwoord worden de diverse besproken edities van het woordenboek kortheidshalve aangeduid als Pinkhof-7,

Pinkhof-8 enzovoort.
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De relativering van wat een woordenboek vermag, zag Pinkhof zelf in 1923 overigens ook al. Direct na zijn
openingszin over het vervangen van kunsttermen schrijft hij: `Bij pogingen daartoe blijkt het echter
spoedig, dat het voor vele dezer termen niet mogelijk is, anders dan op gedwongen wijze een Nederlandsche
vertaling te vinden, en zoo dat al mogelijk was, zou het gebruik daarvan geen aanhangers vinden: Waren de
uitheemse termen in de tijd van Pinkhof nog veel van Duitse en Franse origine, het huidige medische
taalgebruik words sterk gevoed door Amerikaanse en Engelse termen. Hoewel af en toe een Engelstalig
begrip nog wordt vernederlandst, worden in de dagelijkse praktijk veel Engelstalige termen ongewijzigd
gebruikt. Voorzover zij deel van het reguliere spraakgebruik lijken uit te maken, zijn ze in deze editie in de
Engelse vorm opgenomen.
Ook aan het `verkiarende' karakter van Pinkhof is in de loop van de tijd niet veel veranderd. In het voorbericht bij de eerste druk heet het: `Terwijl aan de eene zijde zoveel mogelijk is vermeden, beschrijvingen en
bijzonderheden te geven, waardoor het werk een verkorte encyclopaedie zou zijn geworden, wat niet de
bedoeling was, zijn de omschrijvingen toch niet al te kort gesteld. Ook hier is getracht, twee klippen te
ontzeilen. Het kwam ons voor, dat eenige inlichting omtrent een gebezigd woord den arts of student niet
onwelkom zou zijn: Het gesignaleerde probleem ('woordenboek versus encyclopedie') is onveranderd, zij
het dat het encyclopedische karakter van het boek in de loop der tijd is versterkt. Het aantal `niet al te kort'
geformuleerde verklaringen is daardoor toegenomen. Bij veel termen wordt een aantal kenmerken van het
begrip toegelicht, waardoor de term in de context van verwante begrippen wordt geplaatst. Dit dient de
functie die Pinkhof voor een grote gebruikersgroep — die van de studenten geneeskunde — vervult. Voor velen
onder hen is Pinkhof een trouwe metgezel bij het bestuderen van leerboeken. Zij zoeken er woorden in op
die niet in hun leerboek ter plekke worden toegelicht en die vaak tot een ander vakgebied behoren. In dit
opzicht heeft Pinkhof een educatieve functie.

De werhwijze
Pinkhof heeft sinds de eerste druk zes hoofdredacteuren gekend. De onderstaande tabel geeft een overzicht
met hun namen, de jaren waarin nieuwe drukken op de markt zijn gekomen en het tijdsinterval tussen de
afzonderlijke drukken, uitgedrukt in jaren.

druk

jaar

hoofdredactie

1

1923
1935
1948
1954
1963
1973
1978
1984
1992
1998

Pinkhof
Pinkhof
Schoute
Schoute
Schoute
Hilfman
Hilfman
Hilfman
Van Everdingen, Klazinga en Pols
Van Everdingen, Klazinga en Pols

2
3
4
5
6
7
8
9
10

interval

12
13
6
9

io
5
6
8
6

Uit voorgaande lijst blijkt dat Pinkhof tot de komst van de huidige hoofdredactie een eenmansonderneming
is geweest. In het voorwoord van de eerste tot en met de achtste druk wordt weliswaar steeds dank uitgesproken aan artsen die geadviseerd hebben of soms de termen uit een specifiek vakgebied hebben bewerkt.
Het werk werd evenwel hoofdzakelijk door successievelijk Pinkhof, Schoute en Hilfman uitgevoerd.
Schoute beschrijft in zijn voorwoord tot de derde druk hoe de hoofdredacteuren hun werk uitvoerden:
`De enige goede manier om een bestaand woordenboek bij te houden, is het potlood ter hand te nemen bij
al wat men leest, van de eerste dag af nadat de laatste druk is verschenen, om zo zonder verzuim op te
tekenen wat nodig is.' De uitgever was daarbij behulpzaam door als hulpmiddel bij de voorbereiding van
een volgende editie de hoofdredacteur een speciaal exemplaar van het woordenboek te verstrekken waarin
de bladzijden slechts enkelzijdig gedrukt waren. De hoofdredacteur kon zo zijn correcties en aanvullingen
op de tegenoverliggende pagina schrijven.
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Deze traditie heeft tot en met de achtste druk van Pinkhofbestaan. Nadat dr. Hilfman de redactie van de
achtste druk had afgerond, zocht hij een opvolger. In 1984 benaderde hij hiertoe Van Everdingen. In een
notitie voor de uitgever laat Van Everdingen weten: 'De geneeskunde is zo complex geworden, dat deze niet
door één persoon kan worden overzien. Ook het aantal Nederlandstalige medische tijdschriften is te groot
om door één persoon te worden gescreend op nieuwe woorden of betekenisveranderingen van oude
woorden.' Zo werd de negende druk uiteindelijk verzorgd door een driekoppige hoofdredactie: J.J.E. van
Everdingen, N.S. Kiazinga en J. Pols. Deze hoofdredactie vond een groep van 27 specialisten bereid hun
medewerking te verlenen aan het realiseren van de negende druk. Niet alleen werd naar inhoudelijke
wijzigingen gestreefd, ook werd gewerkt aan het aanleggen van een database waarin het volledige trefwoordenbestand van Pinkhofkon worden opgenomen. Het voorwoord van de negende druk meidde daarover:
'Ondanks de reeds vergevorderde voorbereidingen tot een geautomatiseerd bestand, is in overleg tussen
uitgever en redactie besloten tot een herdruk volgens de conventionele methode. Dit impliceert dat
benevens het toevoegen van nieuwe woorden en het schrappen van obsolete termen slechts een beperkt
aantal correcties is doorgevoerd. Voor de toekomst worth gewerkt aan een volledige herziening van het
woordenboek.' Dat deze voorgenomen actualisering van het woordenboek en de omzetting ervan in een
database geen sinecure zijn, zal blijken uit het navolgende.

Hoe een woordenboek wordt herzien: van Pinkhof-9 naar Pinklzof io
-

In het voorgaande is aangegeven dat Pinkhof een hedendaags beschrijvend specialistisch woordenboek met
encyclopedische trekken is. Voor de tiende druk geldt dit meer dan voor de negende en voorgaande
drukken. De snelle ontwikkelingen op het gebied van de geneeskunde en haar vakterminologie stelden de
hoofdredacteuren van de eerste acht drukken al voor steeds grotere problemen bij het uitvoeren van hun
taak. Een individuele gebruiker heeft betrekkelijk weinig last van lacunes en verouderde omschrijvingen die
zich in de loop van de tijd in een woordenboek ophopen. Een hoofdredactie die systematisch leest en zoekt,
ziet echter overal slijtplekken in de volledigheid en consistentie van het boek. Deze slijtage bleek bij de
voorbereiding van de negende druk niet meer door 'klein' onderhoud te herstellen te zijn. Bij het totstandkomen van de negende druk is dan ook een eerste aanzet gegeven tot 'groot' onderhoud: het volledig actualiseren van het trefwoordenbestand, het verwijderen van obsoleet geworden termen en het aanleggen van
een database die de consistentie van het boek bevordert en onderhoud in de toekomst vereenvoudigt.
Op basis van de ervaring die hiermee was opgedaan, werd het de uitgever en de hoofdredactie duidelijk dat
een herziening een meer projectmatige en lexicografische begeleiding vergde dan op basis van vrijwilligheid
en vrije tijd door de hoofdredactie kon worden geleverd. Het aantrekken van drs. A.M.M. van den Eerenbeemt als lexicografisch redacteur gaf dan ook een belangrijke impuls aan het realiseren van de huidige
druk.

Dekking

Als uitgever en hoofdredactie een woordenboek up-to-date willen maken, is de eerste vraag waarvoor zij zich
geplaatst zien die van de dekking: welk woord wordt opgenomen en welk niet, en waarom? In de loop van
de ontwikkeling van Pinkhof-io zijn in dit verband verschillende uitgangspunten geformuleerd. Desondanks
blijven subjectieve beslissingen over wel of niet opnemen onvermijdelijk. Het eindresultaat vormt dus een
mengsel.
Pinkhofis een specialistisch woordenboek waarin de vaktaal van de geneeskunde worth beschreven. Wil men
een woordenboek kunnen verwerkelijken, dan is deze omschrijving echter nog te ruim. Pinkhofkan bij
lange na niet alle woorden bevatten die binnen de geneeskunde gebezigd worden. Om het terminologische
terrein dat het boek dekt hanteerbaar te maken, is gekeken naar de belangrijkste gebruikersgroep van het
boek. Die wordt in hoofdzaak gevormd door studenten geneeskunde. Dit vormt een goede grond het taalgebied dat Pinkhofmoet dekken te beperken tot de begrippen die studenten geneeskunde in de loop van hun
studie met regelmaat kunnen tegenkomen.
De hoofdredactie heeft dit uitgangspunt in acht genomen door bij het selecteren van trefwoorden uit te
gaan van de medische vaktaal die in Nederlandstalige studieboeken terug te vinden is. Gesproken taal (vaak
afwijkend van geformaliseerde taal, die gewoonlijk op schrift is gesteld) is om pragmatische redenen buiten
beschouwing gelaten, evenals dat wat in lokaal gebruikte syllabi worth verwoord. Met betrekking tot individuele geneesmiddelen geldt in grote lijnen nog steeds wat dr. Pinkhof in zijn voorbericht bij de eerste druk
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aangeeft: 'Geneesmiddelen zijn niet in het woordenboek opgenomen. Die zijn, ook in alfabetische volgorde,
in andere Nederlandsche werken te vinden, en de namen van nieuwe geneesmiddelen, die jaar op jaar in
onze tijdschriften en boeken worden genoemd, zijn zo talrijk, dat zij telkens een herziening van het
woordenboek noodzakelijk zouden maken; veel vaker dan deze met mogelijkheid zou kunnen worden
uitgevoerd.' Een uitzondering hierop vormen de namen van groepen geneesmiddelen: deze zijn wel
opgenomen.
Met betrekking tot het specialistische karakter van de opgenomen termen heeft de hoofdredactie dezelfde
uitzondering willen maken als dr. Pinkhof aangaf: 'Toch zijn sommige van die oude [Nederlandse, red.]
woorden genoemd, die dikwijls op kernachtige wijze het kenmerkende van een lichaamsdeel, een ziekte
weergeven, bijv karteldarm, kronkeldarm, nuchtere darm, buikloop, enz.; ook wel woorden, die de arts
soms uit den volksmond zal vernemen zonder ze te verstaan, bijv. "stijg" voor hordeolum: Niet alle
voorbeelden die dr. Pinkhof noemt, zult u in deze nieuwe editie van Pinkhof kunnen terugvinden, maar het
uitgangspunt is gehandhaafd.

Selectie van trefwoorden
Na het afperken van het te dekken taalgebied volgde de selectie van de trefwoorden die in de nieuwe editie
moeten worden opgenomen. Hierbij werden twee stappen onderscheiden: vaststellen welke woorden in het
woordenboek zouden moeten voorkomen en een lijst met die woorden vervolgens vergelijken met de
inhoud van de voorgaande, negende editie, om te zien wat nog ontbreekt.
Vaststellen van `het medische jargon dat in Nederlandstalige studieboeken is terug te vinden' is minder
eenvoudig gebleken dan men op het eerste gezicht vermoedt. Er blijkt een — voor een woordenboekmaker
haast ontmoedigend — grote hoeveelheid van ruim 500 Nederlandstalige leerboeken als `corpus' te bestaan.
Daarom is een selectie gemaakt op basis van studiegidsen van de medische faculteiten en de verkoopcijfers
van de studieboeken. Door de hoofdredactie zijn uiteindelijk 84 representatieve boeken geselecteerd, gelijkelijk verdeeld over 40 medisch-specialistische vakgebieden.
Bij voorkeur zou men nu alle woorden in deze leerboeken willen kunnen toetsen aan het trefwoordenbestand van Pinkhof. Een met de hand uitgevoerde controle is vanwege de omvang ondoenlijk en een automatische uitvoering van een dergelijke procedure behoort (nog) niet tot de mogelijkheden. Daarom is niet
uitgegaan van de lopende tekst van de studieboeken, maar van de trefwoordregisters, achter in de boeken.
Hierbij werd voorondersteld dat een register alle relevante terminologie bevat die in een leerboek wordt
gebruikt. Een experiment waarbij registers door een computer met het trefwoordenbestand van Pinkhof
werden vergeleken, leerde dat ook dit geen begaanbare weg was. De vergelijking van de registers met het
trefwoordenbestand van Pinkhof-9 is daarom aan de hand van een schriftelijke instructie door studenten
geneeskunde uitgevoerd.
Deze excerptieprocedure leverde een lijst van ruim ioo.000 potentiele nieuwe trefwoorden op (ter vergelijking: Pinkhof-9 bevat ongeveer 43.000 trefwoorden). Door de hoofdredactie is dit aantal uiteindelijk teruggebracht tot circa 9000 relevante nieuwe termen. Veel woorden vielen als trefwoord of omdat zij te
algemeen, te specialistisch of een variant van een reeds opgenomen woord waren. De uiteindelijke selectie is
uitgesplitst over de verschillende vakgebieden, aan de vakreferenten voorgelegd en door hen beoordeeld op
relevantie en volledigheid.
Niet alleen de toevoeging van woorden heeft kritische aandacht van de hoofdredactie gehad, ook de in
Pinkhof-9 opgenomen woordenschat is volledig herbeoordeeld. Dit heeft geleid tot verwijdering van ruim
8500 woorden die heden ten dage als obsoleet kunnen worden beschouwd. Zoveel mogelijk is geprobeerd de
woorden in de nieuwe druk een weergave te laten zijn van de medische taal in Nederland zoals die in de
jaren negentig gebruikelijk is.
Voor de vakgebieden anatomie en medische microbiologie is een enigszins afwijkende route gevolgd. Voor
beide disciplines zijn alle termen uit Pinkhof-9 die als 'anatomisch' respectievelijk `microbiologisch' waren
aangemerkt, beoordeeld door specialisten in het betreffende vakgebied. Zij hebben obsoleet geworden
termen geschrapt en nieuwe toegevoegd. In het bijzonder voor de microbiologie leverde dit veel wijzigingen op, doordat de terminologie in dit vakgebied aanzienlijk veranderd is. Voor de anatomische terminologie betekende dit onder meer het opvullen van lacunes, een verdergaande aanpassing aan de Nomina Anatomica en het voluit schrijven van voorheen afgekorte anatomische termen.
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Omschrijvingen
Bij het maken van trefwoordomschrijvingen is enerzijds aansluiting gezocht bij de leerboeken waaruit deze
afkomstig waren en is anderzijds gebruikgemaakt van de inzichten van zowel gebruikers (studenten geneeskunde) als vakspecialisten. In eerste instantie heeft een groep van studenten die zich in de eindfase van hun
studie bevonden aan de hand van een uitgebreide auteursinstructie omschrijvingen van de nieuwe
trefwoorden opgesteld. De betreffende auteurs zijn geselecteerd op basis van een schrijfproef en zij werden
bij hun werkzaamheden begeleid door de lexicografisch redacteur en de hoofdredactie. Hun trefwoordomschrijvingen zijn na een inhoudelijke controle door de hoofdredactie taalkundig beoordeeld door de lexicografisch redacteur, waar nodig bijgesteld en in de database ingevoerd. Vervolgens zijn deze 'pre-definitieve'
trefwoordomschrijvingen ter inhoudelijke beoordeling aan de vakreferenten voorgelegd. Hun commentaar
is in de kopij verwerkt door de hoofdredactie, die hierbij ter zijde is gestaan door een drietal assistentredacteuren.
Als laatste bewerking is door de hoofdredactie en de lexicografisch redacteur aandacht besteed aan de
consistentie in de omschrijving van vakinhoudelijk verwante termen, die in het woordenboek vaak een
rubriek met verschillende subtrefwoorden vormen. Ook daarbij is veelvuldig een beroep gedaan op de
verschillende vakreferenten.

De database
Het volledige trefwoordenbestand van Pinkhof-9 en Pinkhof-10 is inmiddels in een lexicografische database
opgeslagen. Voor elk trefwoord is in dit gegevensbestand ruimte gereserveerd voor informatie die uiteindelijk bij een trefwoord wordt afgedrukt. Alle relevante informatie wordt hierbij apart opgeslagen. Zo is er
ruimte gereserveerd voor het trefwoord zelf, de betekenis, eventuele etymologie, verwijzingen en synoniemen. Bij elk trefwoord kan informatie worden opgenomen die niet wordt afgedrukt, zoals een specialismecode en de status van hoofdtrefwoord of subtrefwoord. Ook wordt informatie opgenomen over het wel of
niet afdrukken van een trefwoord. Daardoor zijn alle trefwoorden die wel in Pinkhof-9 stonden, maar niet
meer in Pinkhof-lo staan, nog steeds in de database aanwezig en beschikbaar voor raadpleging door de
redactie.
De scheiding van al deze informatie zorgt ervoor dat de huidige editie van Pinkhof, meer dan zijn voorgangers, een regelmatigere tekstindeling heeft. Het lettertype en het zetbeeld zijn beter afgestemd op de
naslagfunctie van het boek. De lexicografische consistentie van het boek is verbeterd doordat het nu
mogelijk was om allerlei controles uit te voeren, bijvoorbeeld de controle of woorden waarnaar wordt
verwezen daadwerkelijk als trefwoord voorkomen.
De nieuwe trefwoorden voor Pinkhof-so zijn door de auteurs beschreven met behulp van een invoerprogramma van de centrale database dat speciaal voor woordenboekauteurs is bestemd. Hun omschrijvingen
en aanvullende informatie konden hierdoor zonder problemen in de database worden opgenomen. Dit gold
niet voor de trefwoorden die vanuit Pinkhof-9 in de database moesten terechtkomen. Van deze tekst was het
zetbestand van Pinkhof-9 bij de drukker beschikbaar, wat in elk geval betekende dat niet alle informatie
opnieuw behoefde te worden ingetypt. Een zetbestand bevat weliswaar alle in het boek afgedrukte informatie, met scheidingstekens per alinea, maar de informatie is niet zinvol in gegevensvelden opgedeeld. Ook
bevat het zetbestand vele opmaakcodes (vet, cursief), die in een database minder ter zake doen. Uiteindelijk
bleek het mogelijk het zetbestand dusdanig te bewerken, dat het leeuwendeel van de trefwoorden zonder
veel problemen in de database kon worden opgenomen. Toch is nog veel controle- en correctiewerk nodig
geweest om ook het resterende deel foutloos in de database (en Pinkhof-1o) te laten belanden. Het eindresultaat is dat Pinkhof ook na de millenniumwending nog lang mee kan.

Conclusie
Toen de hoofdredactie een aanvang maakte met de herziening van het woordenboek, realiseerde zij zich dat
dit een groot karwei zou zijn. De werkelijkheid is complexer gebleken dan kon worden voorzien. Voor de
tiende druk is het gelukt ruim 9000 nieuwe relevante termen toe te voegen, zijn 8500 oude termen
geschrapt, zijn vele bestaande omschrijvingen geactualiseerd en is naar meer consistentie in het woordenboek gestreefd. Het doel dat bij de negende druk niet kon worden bereikt, is nu wel verwezenlijkt: het
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gehele woordenboek is opgenomen in een gestructureerd bestand, dat eenvoudig kan worden bijgehouden
en dat toepassingen voor andere doeleinden in de toekomst mogelijk maakt.
Door de nadruk die in de tiende druk op het actualiseren van het woordenboek is komen te liggen, hebben
resterende 'oude' omschrijvingen minder aandacht gekregen. De redactie heeft zich voorgenomen hier voor
de komende drukken verder aan te werken. Zij hoopt dat de nu voorliggende tiende druk in de behoefte aan
een actueel en compleet geneeskundig woordenboek zal kunnen voorzien.

Ten slotte
Deze tiende druk van Pinkhof is het resultaat van een omvangrijk project waarbij buiten de hoofdredactie
een groot aantal auteurs en vakreferenten, drie assistent-redacteuren en een onmisbare lexicografisch
redacteur betrokken zijn geweest. De hoofdredactie bedankt eenieder voor de inzet en het vertrouwen, in
het bijzonder Freek Talsma en Paul Dijkstra, successieve uitgevers van het woordenboek, prof. dr. W.J.R.
Martin, hoogleraar lexicologie aan de Vrije Universiteit, de lexicografen Rik Schutz en Henning Madsen en
de heer A.J.B. Olthoft, arts te Dordrecht, voor hun waardevolle adviezen en overige bijdragen aan de
totstandkoming van dit woordenboek. Ze roept alle gebruikers van het woordenboek op haar op eventuele
onvolkomenheden te wijzen.
Wij hopen dat de lezer evenveel plezier aan het gebruik van het boek zal beleven als wij aan het maken
ervan hebben beleefd.
Overveen — Utrecht — Groningen, juli 1998:
dr. J.J.E. van Everdingen
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Aanwlj**zingen
voor de gebruiker

Hoofdtrefwoorden en subtrefwoorden
Pinkhofkent twee soorten trefwoorden:

- hoofdtrefwoorden; een hoofdtrefwoord is een op zichzelf staancle term; wanneer het aan het begin van
een rubriek met subtrefwoorden staat, fungeert het als een overkoepelende term;
- subtrefwoorden; een subtrefwoord is in beginsel een samengestelde term of een zogeheten collocatie, een
begrip dat uit twee of meer afzonderlijke woorden bestaat (bijvoorbeeld 'retrograad blok', 'appendicitis
acuta').
Alle trefwoorden zijn vet gedrukt. Hoofdtrefwoorden springen naar links uit in de tekstkolom. Een
trefwoord kan een samengestelde term zijn, bijvoorbeeld 'Ieverabces' en 'mitralisstenose', of een collocatie,
zoals hierboven omschreven. Het zelfstandig naamwoord in de samenstelling of collocatie bepaalt
doorgaans waar de omschrijving van het trefwoord in het woordenboek te vinden is. De hier als voorbeeld
genoemde termen zijn daarom opgenomen als subtrefwoord onder de overkoepelende ingangen 'abces',
'stenose', 'blok' en 'appendicitis'. Waar dit uitgangspunt duidelijk tegen het taalgevoel indruist, is hiervan
echter afgeweken.

Alfabetisering en spelling
Met ingang van deze editie wordt de lettercombinatie 'ii' gealfabetiseerd op de afzonderlijke letters i en
zoals te doen gebruikelijk is, en dus niet gelijkgesteld met de 'y'.
Het woordenboek is aangepast aan de Nederlandse spelling zoals deze op i augustus 1996 in Nederland en
België van kracht is geworden. Dit heeft onder meer gevolgen voor het gebruik van het koppelteken in
samengestelde termen. Zo wordt 'kortedarmsyndroom' zonder dit teken geschreven. De officiële spellingregels laten evenwel het gebruik van het koppelteken toe bij woorden waarbij de leesbaarheid en begrijpelijkheid in het gedrang kunnen komen. In het woordenboek zijn dan ook vormen van vóór invoering van de
nieuwe spelling te vinden, die op grond van deze vrijheid in gebruik van het koppelteken onverminderd
geoorloofd zijn.

Kiassieke termen en bastaardtermen
Veel van oorsprong Griekse en Latijnse termen kennen inmiddels een vernederlandste vorm in het Nederlands, een zogeheten bastaardvorm. In veel gevallen vermeldt Pinkhof de klassieke vorm en de bastaardvorm, bijvoorbeeld 'blepharorphia' en 'blefarorafie', met de kenmerkende accentverschuiving. In het
trefwoord 'arthritis rheumatica' vormt 'arthritis' een deel van een oorspronkelijke, Griekse uitdrukking en
wordt het woord met een 'h' geschreven. In de vernederlandste vorm vervalt deze letter. Men schrijft dan
'reumatische artritis'; bovendien is men ook 'reuma' zonder 'h' gaan schrijven, zoals hier blijkt. Bij het
opzoeken van een trefwoord dient de gebruiker dus bedacht te zijn op de veelheid aan verschillen in
spelling tussen kiassieke vormen en bastaardvormen.
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Verwijzingen
Pinkhof kent drie soorten verwijzingen: zie- verwijzingen, zie-ook- verwijzingen en zie-aldaar- verwijzingen.
— Bij minder gangbare termen verwijst de `zie'- verwijzing de lezer naar een gebruikelijker synoniem van het
trefwoord dat elders in het woordenboek wordt omschreven.
— Een `zie-ook'- verwijzing verwijst de gebruiker naar een of meer trefwoorden die het trefwoord in een
breder begrippenkader plaatsen, dikwijls termen die een lichtelijk afwijkende betekenis hebben en het
trefwoord daardoor nauwkeuriger bepalen.
— Bij een beperkt aantal subtrefwoorden is de `zie-aldaar'-verwijzing gebruikt. Deze geeft aan dat de term
elders als hoofdtrefwoord is opgenomen. Zo wordt onder het hoofdtrefwoord `assay' bij het subtrefwoord
`immunoassay' met de verwijzing `zie aldaar' aangegeven dat de omschrijving van de term onder zijn eigen
beginletter, dus bij de `i , te vinden is.

Synoniemen en antoniemen
Synoniemen, termen met een gelijke betekenis, worden met 'syn.' aangeduid. Antoniemen, termen met een
tegengestelde betekenis, worden met `ant: aangeduid.

Het vervangingsteken -Bij een afwijkende rangschikking van de delen van een meerledig hoofdtrefwoord wordt de tilde als vervangingsteken gebruikt: `bij nierhyperplasie, congenitale —'. De collocatie begint met de `c' van 'congenitale',
maar het begrip is als hoofdtrefwoord te vinden bij de `b' van `bijnierhyperplasie'.
Het vervangingsteken — geeft in een verwijzing aan dat naar een subtrefwoord wordt verwezen. Zo geeft bij
het trefwoord 'priorkans' de verwijzing 'zie kans, a-priori---' aan dat de omschrijving kan worden gevonden
bij `a-priorikans , dat een subtrefwoord van `kans' is.

Afkortingen
Is een trefwoord een afkorting ('rec.') of een letterwoord (GALT), dan wordt de voluit geschreven vorm
vermeld, waar zinvol gevolgd door een aanvullende verklaring. Kent een begrip een gangbare afkorting, dan
is deze direct na het trefwoord tussen haken vet gedrukt opgenomen.
De gebruikelijke woordafkortingen in de lopende tekst worden verklaard in het overzicht op bladzijde xxi.

Klemtoonaanduiding
Bij veel trefwoorden zijn hoofdaccent en veelal ook nevenaccent(en) aangegeven met een streepje onder de
betreffende te beklemtonen klinker(s).

Cursivering
Een trefwoord is gecursiveerd wanneer:
— het een micro-organisme betreft (zowel tweeledige soortnamen uit de binomiale nomenclatuur als aanduidingen van geslachten, families, varieteiten enz.); deze microbiologische termen worden doorgaans
ook in teksten in cursief weergegeven;
— het een uitheemse term betreft die (nog) niet volledig als leenwoord in het Nederlandse medische jargon
is opgenomen of waarvan de uitspraak (nog) niet algemeen vernederlandst is (bijvoorbeeld `agent', `palsy;
`strut' en `tag'); de cursivering dient in dit woordenboek slechts ter indicatie van de uitheemse aard; de
betreffende termen worden in teksten dan ook doorgaans niet in cursief weergegeven.
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L y'st van gebrul*kte

aJkortingen

a.g.v.
ant.
a.

als gevoig van
antoniem
arteria
BNA
Basle Nomina Anatomica
by., bijv.
bijvoorbeeld
by. nw., bijv. nw. bijvoeglijk naamwoord
C. 1 2
eerste, tweede enz. cervicale wervel,
zenuw, c.q. cervicaal segment
czs
centraal zenuwstelsel
D.
Duits
d.i.
dat is
cLm.v.
door middel van
E.
Engels
e.a.
en anderen
F.
Frans
fam.
familie
G., Gr.
Grieks
geb.
geboren
gen.
genitief, tweede naamval
gi.
glandula
i.e.z.
in engere zin
i.h.a., i.h.alg.
in het algemeen
i.h.b., i.h.bijz.
in het bijzonder
i.p.v.
in plaats van
i.t.t.
in tegenstelling tot
i.v.m.
in verband met
inn.
innervatie, innerveert
JNA
Jena Nomina Anatomica
L. 1, 2
eerste, tweede enz. lumbale wervel,
zenuw, c.q. cervicaal segment
Latijn
L.
ligamentum
hg.
meter
M
M.
musculus
m.b.t.
met betrekking tot
m.b.v.
met behuip van
m.n.
met name
mann.
mannelijk
MV.
meervoud
1

mm.
mot.
n.a.v.
N.B.
NA, N.A.

neg.
n.
ni.
o.a.
ontspr.
onz.
parasymp.
path. anat.
PNA

pos.
RES
5

S. 1, 2
s.g.
S.M.

sens.
Sp.
spr.
stat.
symp.
syn.
t.g.v.
Th. i, z
uitspr.
V.

vb.
vgL
vnl.
yr.
z. nw.

minuut
motoor, motorisch
naar aanleiding van
notabene
Nomina Anatomica
negatief
nervus
namelijk
onder andere(n)
ontspringt
onzijdig
parasympathisch
pathologische anatomie, pathologisch-anatomisch
Paris Nomina Anatomica
positief
reticulo-endotheliaal systeem
seconde
eerste, tweede enz. sacrale wervel,
zenuw, c.q. cervicaal segment
soortelijk gewicht
soortelijke massa
sensibel
Spaans
spreek uit
statistiek
sympathisch
synoniem
ten gevolge van
eerste, tweede enz. thoracale wervel,
zenuw, c.q. cervicaal segment
uitspraak
vena
voorbeeld
vergelijk
voornamelijk
vrouwelijk
zeltstandig naamwoord

Een trefwoord wordt in de navolgende omschrijving veelal herhaald door vermelding van de beginletter met een
punt erachter.
Latijnse uitgangen zijn aangegeven door herhaling van de laatste gemeenschappelijke letter, gevolgd door de uitgang.
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A
A, 1 bloedgroep uit het ABO-systeem; z ampere.
a, atto- =10 -18 ; 1 ag =1 attogram =10 -18 gram.
a-, an-, voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis `niet, geen, zonder'.
A., achterhoofdsligging; vb. A.a.l.a.
a., (verloskunde) achterhoofd, achter; vb. A.a.l.a.
A, angstrom.
A2, tweede aortatoon; zie ook harttonen.
Aa., aangezichtsligging; vb. Aa.k.l.a.
a.a. ana partes aequales [L.] , van elk evenveel (rec.).
AAAA, aneurysma aortae abdominalis atheroscleroticum.
aambeeld, incus [L.].
aambei, zie hemorroid.
aandachtsfunctietest, neuropsychologisch onderzoek
om gestoorde informatieverwerking aan te tonen, bijv.
bij schizofrenen; vb. Continuous Performance Test (CPT),
Span of Apprehension Test.
aandachtsreflex, zie Haab.
aandachtsstoornis, zie attention-deficit hyperactivity
disorder.
aandoening, peroxisomale -, zie peroxisomale ziekte.
aangeboren, zie congenitaal.
aangezicht, facies [L.], prosopon [G.].
aangezichtsbeenderen, de 14 beenderen die de aangezichtsschedel vormen, ten onderscheid van de 8 hersenschedelbeenderen; syn. ossa faciei; zie ook schedel.
aangezichtsligging, schedelligging van de foetus met de
schedel maximaal achterovergebogen (deflexieligging);
de toucherende vinger voelt het aangezicht.
aangezichtspijn, (zenuw)pijn van het gelaat; meest
karakteristieke vorm is trigeminusneuralgie; voorts
bestaan atypische neuralgieachtige pijnen, vaak
uitgaand van processen in kaakgewricht, tandwortels of
spieren.
aangezichtsschedel, zie cranium viscerale.
aangezichtsverlamming, verlamming van de mimiekspieren door congenitale of idiopathische uitval van de
n. facialis, voorts t.g.v. trauma, tumoren, infecties, CVA,
syndroom van Guillain-Barre of MS; syn. aangezichtsparese, facialisparese, facialisparalyse.
aangifteplicht,de
deverplichting
verplicbtingtot
tothet
betaangeven
aangeven
aangifteplicht,
(melden) van bepaalde besmettelijke ziekten (nl. de A-,
de B- en de C-ziekten); zie ook A-ziekte, B-ziekte,
C-ziekte, Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaak.
aanloopspreekuur, vrij toegankelijk spreekuur bij de
huisarts, zonder de noodzaak van een afspraak vooraf;
syn. inloopspreekuur, open spreekuur.

aannemelijkheidsverhouding, zie likelihood ratio.
aanpassingsmechanisme, anatomische en/of fysiologische verandering als aanpassing aan een wijziging in het
externe of interne milieu.
aanpassingsstoornis, zie adaptatiestoornis.
aanpassingssyndroom, zie adaptatiesyndroom.
aanrakingszin, het vermogen om lichte aanraking (b.v.
met een watje) waar te nemen; maakt deel uit van de
gnostische sensibiliteit.
aanspanningstijd, de korte beginfase van de systole
waarin de hartkleppen al zijn gesloten, maar de spiercontractie nog niet begonnen is.
aanspanningswarmte, de warmte die vrijkomt bij een
aanhoudende isometrische spiercontractie (tetanus); som
van de bij iedere stimulus vrijkomende activatiewarmte;
zie ook activatiewarmte.
aansprakelijkheid, het tot schadevergoeding kunnen
worden aangesproken op grond van een wettelijke
regeling; zie ook medisch aansprakelijkheidsrisico.
aanstellingskeuring, keuring i.v.m. het aangaan en
wijzigen van een arbeidsverhouding.
aanval, zie Adams, Robert, angina pectoris, asthma
cardiale, epilepsie, hypoglykemie, jicht en andere
aanvalsgewijs voorkomende aandoeningen.
aanvoerende-lissyndroom, syndroom dat zich soms
voordoet na een maagresectie volgens Billroth II met
antecolische anastomose doordat een deel van de
maaginhoud in de blind eindigende aanvoerende
darmlis terechtkomt.
aapmens, Pithecanthropus erectus.
aardbeiengalblaas, aardbeigalblaas, zie cholesterolosis
vesicae felleae.
aars, anus [L.].
aarsgroeve, crena ani.
Aarskog, syndroom van [uitspr. oorskoeg], (D.C. Aarskog,
1928-, kinderarts te Bergen, Noorwegen), X-chromosomaal syndroom, gekenmerkt door oculair hypertelorisme, geprononceerde wenkbrauwen, dikke bovenlip,
scrotale wal rond de peniswortel en kleine handen;
syn. faciodigitogenitale dysplasie.
aarsmade, Enterobius vermicularis.
ab- [L., voorvoegsel], weg van, van ... af; ant. ad-.
abacterieel, zonder aanwezigheid of invloed van bacterien; niet verwarren met `steriel': een virusmeningitis is
bijv. abacterieel.
Abadie, Charles (1842-1932; oogarts te Parijs).
verschijnsel van Charles Abadie, spasmus van de m.

Abadie, jean
levator palpebrae superioris, een teken van de ziekte van
Basedow.
Abadie, Jean (1873 - 1934; neuroloog te Bordeaux).
verschijnsel van jean Abadie, i ongevoeligheid van de
achillespees voor druk; duidt op locomotore ataxie; i. het
ontbreken van pijn bij druk op of knijpen in de achillespees; treedt op bij tabes dorsalis.
abasie, abasia [G., a = niet; basis = gang] onvermogen te

lopen t.g.v. een coordinatiestoornis; zie ook astasie.
abasia astasia, onvermogen om normaal te lopen of te
staan.
abasia ata ctica, a. met ataxie.
abasia choreatica, a. t.g.v van choreatische bewegingen.
abasia paralytica, a. door verlamming.
abasia spastica, a. door spierkrampen.
abasia trgpidans, a. door tremoren.
Abbott, Edville Gerhardt (1870 - 1938; Amerikaans
chirurg).
methode van Abbott, een methode ter behandeling
van lordose.
Abbott, William Osler (1902-1943; Amerikaans arts te
Philadelphia).
sonde van Miller-Abbott, zie Miller.
abcedering, abcesvorming, het necrotiseren en verweken
van een ontstekingsinfiltraat, waarbij een met etter
gevulde ruimte ontstaat.
abces, abscessus [L.] veelal duidelijk begrensde ophoping
van etter in een niet-gepreformeerde ruimte; syn. etterbuil; zie ook empyeem.
abscessus c alidus, zie abces, warm ^.
amoebenabces, in de lever gevormd abces bij amoebia-

sis.
boordenknoopabces, oppervlakkig a., door een nauw
kanaal verbonden met een dieper gelegen abces;
syn. collar-button abscess [E.].
fixatieabces, obsolete vorm van therapie waarbij men
door inspuiting van terpentijn een steriel abces teweegbracht, dat 'afleidend' zou werken op ontsteking of
`bloedvergiftiging'.
hersenabces, abces in de hersenen, veelal veroorzaakt
door streptokokken, met verschijnselen van een ruimteinnemend proces of infectie; de infectie vindt metastatisch plaats via geinfecteerde emboli (bijv longabces),
door sepsis of per continuitatem (bijv. otitis media,
mastoiditis); behandeling: bestrijding van hersenoedeem, antibiotica en chirurgische drainage of extirpatie;
mortaliteit 30-50%, vaak epilepsie als restverschijnsel.
koud abces, tuberculeus a.
metastatisch abces, op afstand van een primaire haard
ontstaand abces, door vervoer van pyogene bacterien via
het bloed (pyemie).
Munro-abcessen, microscopisch zichtbare, leukocytaire
infiltraatjes in het stratum corneum bij psoriasis.
pancreasabces, ophoping van pus en necrotisch
materiaal in of net buiten de alvleesklier, met blijvende
hoge koorts, ernstige pijn in de bovenbuik en een
achteruitgang in de algemene toestand van de patient;
treedt als complicatie op van een acute pancreatitis.
pericolisch abces, intra-abdominaal abces in de pericolische weefsels, bijvoorbeeld t.g.v een peridiverticulitis.
peritonsillair abces, a. buiten de tonsil, na tonsillitis.
retrofaryngeaal abces, zeldzame abcesvorming van de
retrofaryngeale klieren, meestal na een acute pharyngi-

tis.
steriel abces, zie fixatieabces.
subfrenisch abces, etterophoping vlak onder het

middenrif, meestal boven de maag of de lever; ontstaat
vaak ten gevolge van darmperforatie en bevat derhalve
gas; syn. abscessus subphrenicus, syn. pyopneumothorax
subphrenicus [L.].
tandwortelabces, aan de wortelpunt van een tand of
kies ontstaan abces; voornaamste oorzaak is infectie per
continuitatem vanuit een parodontitis of een carieus
proces; syn. wortelpuntabces, periapicaal abces.
tropisch abces, zie amoebenabces.
verzakkingsabces, opgehoopte tuberculeuze etter die
zich langs spieren en fascien een weg zoekt naar een
plaats waar wat meer ruimte is; komt voor bij tuberculeuze aandoening van diepe, grote gewrichten en van de
wervelkolom; het heeft al naar de plaats van herkomst
een typische lokalisatie; syn. gravitatieabces, Senkungsabszess [D.] , abscessus congestionis [L.] zie ook psoasabces,
Bezold-mastoiditis.
warm abces, abces t.g.v. acute (veelal plaatselijke)
ontsteking; syn. abscessus calidus [L.].
wortelpuntabces, zie abces, tandwortel-.
ABC - schema [ <E., airway-breathing- circulation scheme]
reanimatieschema met als eerste handeling vrijmaking
van de ademweg (airway); bij uitblijvende spontane
ademhaling volgt kunstmatige beademing (breathing); bij
tekenen van hartstilstand gelijktijdige toepassing van
hartmassage (circulation); bij een circulatoir arrest met
cardiale oorzaak is echter hartmassage de eerste handeling.
abdomen [L., gen. abdominis], buik.
abdominaal, betrekking hebbend op, behorend tot, via
de buik.
abdominale ademhaling, zie ademhaling, buik-.
abdominalis [L., -le], abdominaal, m.b.t. het abdomen
(buik); vb. typhus a-lis, ostium a-le.
abdominal tap [E.] diagnostische punctie van de buikholte
na stomp letsel om bloeding aan te tonen of uit te
sluiten.
abdominis [L.] gen. van abdomen.
abdomino- [L., abdomen] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis `via of m.b.t. de buik'; vb. aperineale rectumextirpatie.
abdominoplastiek, buikwandplastiek ter versterking
van een zwakke en/of uitgerekte plaats of van een defect
in de buikwand, bijv. na zwangerschap of een buikwandbreuk.
abducens [L., afvoerend, wegtrekkend]; vb. nervus abducens.
abduceren [L., abducere = wegtrekken] van de middellijn af
bewegen, in geval van een arm of been van de mediaanlijn af, in geval van een duim of pink van de middellijn
van de arm af.
abductie, i de beweging van het abduceren; z de stand
die na het abduceren bereikt is.
abductor, een spier die abduceert.
abductus [L ., - ta, - turn] , geabduceerd, van de middellijn af
staand; vb. pes a-tus.
ABEP, auditory brainstem-evoked potentials.
aberrans [L.] afdwalend, afwijkend; vb. vas aberrans.
aberratie, aberratio [L ., ab = vanaf; errare = dwalen] afdwaling, afwijking; 1 somatisch: abnormale ligging van een
lichaamsdeel; vb. aberratio testis; z psychische afwijking;
vb. aberratio mentis; 3 (optiek) chromatische a-ie (afwijking door kleurschifting), sferische a-ie (afwijking door
kromming van het lensoppervlak).
aberra tus [L., -ta, - turn] , afgedwaald; vb. struma aberrata.
abiose, abiotrofie' abiosis [G., bios; trepho = voeden]
onvatbaarheid voor het leven, vroegtijdige dood door bij

abstinentieverschijnsel
de geboorte reeds bestaande gebrekkige voedingstoestand.
abl a tie, ablatio [L.] 1 het verwijderen van een gezwel of
een lichaamsdeel, bijv. a. mammae = verwijdering van de
mamma, ten onderscheid van amputatio mammae (=
verwijdering van mamma, grote borstspieren en okselvet
met lymfeklieren); z loslating van een orgaan of
lichaamsdeel, bijv. a. placentae, a. retinae.
ablatio placentae, zie abruptio placentae.
ablatio retinae, het loslaten van het netvlies door
bloeding, vochtuitstorting, gezwellen, schrompeling van
het glasvocht; syn. solutio, sublatio, dialysis retinae.
rhegmatogene ablatio retinae, meest voorkomende
vorm van netvliesloslating, ontstaan t.g.v. een scheur in
(de periferie van) het netvlies; predisponerende factoren
zijn gebieden van netvliesdegeneratie en tractie door het
glasvocht.
ablatief [L., ablatio] vernietigend, uitschakelend, chirurgisch door excisie of anderszins; vb. ablatieve dosis.
ABLB -test alternate binaural loudness-balance test [E.] ,
test voor het bepalen van recruitment en de mate
daarvan; aan beide oren wordt afwisselend een bepaalde
toon aangeboden met een intensiteit die steeds hoger
wordt; voor beide oren moet de luidheidstoename gelijk
zijn; is voor het slechthorende oor een veel kleinere
intensiteit nodig voor een zelfde luidheidswaarneming,
dan duidt dit op recruitment en een cochleaire laesie; zie
ook balanstest.
ABO, zie antagonisme, bloedgroep, incompatibiliteit.
abonnementsysteem, betalingswijze van vrijgevestigde
zorgverleners op basis van het aantal patienten dat bij de
desbetreffende zorgverlener in de praktijk is inschreven,
waarbij per patient jaarlijks een vast bedrag wordt
ontvangen; syn. capitation fee [E.]; zie ook verrichtingensysteem.
aboraal [L., ab; os, oris = mond] van de mond weg (dus naar
de anus toe); zie ook oraal.
abort ie f, onvolkomen ontwikkeld, bijv. van ziekten of
ziekteverschij nselen.
abortivum,1 middel om een ziekte te couperen, dus te
zorgen dat de ziekte slechts onvolledig tot ontwikkeling
komt; z middel tot het opwekken van een miskraam.
abortivus [L., -va -vum], abortief, onvolkomen ontwikkeld;
vb. variola a-va.
ab o rtus [< L.] het te vroeg baren van een onontwikkelde
vrucht, meestal bedoeld een miskraam voor de 16e
zwangerschapsweek; sommigen spreken van miskraam
nog tot de z8e week; syn. miskraam.
accidentele abortus, a., veroorzaakt door een ongeval.
artificiele abortus, zie kunstmatige a.
abortus completus, complete a., waarbij vrucht,
vruchtzak en decidua intact zijn uitgedreven.
habituele ab o rtus, zich telkens herhalende spontane a.
abortus imminens, dreigende abortus.
abortus incipiens, beginnende abortus.
abortus incompletus, onvolledige a. waarbij nog
resten in de baarmoeder achtergebleven zijn (veelal
placentaresten).
kunstmatige abortus, een met kunstmiddelen
opgewekte a.
missed abortion [E.] zwangerschap die na de dood van de
vrucht voor de 16e week ongemerkt blijft voortbestaan
en die pas tot een einde komt na een amenorroeduur van
16 weken of meer; de term was vooral vroeger gangbaar,
nog voor de invoering van de echoscopische diagnostiek.
abortus provocatus (lege artis) (APLA), kunstmatig (of

volgens de kunst) opgewekte abortus; zie ook aspirotomie, curettage.
spont a ne abortus, a. zonder aantoonbare oorzaak.
tubaire ab o rtus, miskraam van een tubaire zwangerschap, waarbij het zwangerschapsproduct naar de
buikholte wordt uitgestoten.
ABO-sensibilisatie, zie ABO- antagonisme.
ABP, androgen-binding protein.
abrachius [L., a; brachium = arm] een zonder armen geboren
kind.
abrasie, abrasio [L.] i afkrabben van een zweer; a uitkrabben (curetteren) van de baarmoeder; 3 afschaven van
hoornvlieszweren (a. corneae); 4 het voortschrijdend
verlies van de harde tandweefsels t.g.v. mechanische
afslijting door niet-fysiologische oorzaken; zie ook
attritie.
A-brief, deel van de overlijdensverklaring waarop de arts
aangeeft of de overledene een natuurlijke dood is
gestorven zonder de oorzaak hiervan te noemen;
syn. doodsbrief-A; zie ook overlijdensverklaring.
abruptio plac e ntae, plotselinge loslating van de
placenta; syn. solutio placentae, ablatio placentae.
abscessus [L.] zie abces.
absence [< F.] afwezigheid, kortdurende verlaging van de
bewustzijnsgraad, soms als vorm van epilepsie ('petit
mal').
absolutus [L., -ta, -tum], absoluut, zuiver; vb. spiritus a-tus,
glaucoma a-tum.
absorbens [L., mv. -bentia], stof die een andere stof absorbeert.
absorb e ren [L., ab = weg van; sorbere = zuigen] 1 vasthouden,
wegvangen van licht van bepaalde golflengte, waarbij de
energie van het absorpt aan de absorberende stof wordt
afgegeven; 2 aantrekken en op fysische of chemische
wijze binden van de ene stof door de andere; 3 minder
juist gebruikt voor 'resorberen'; zie ook adsorberen.
abs o rpt, hetgeen wordt geabsorbeerd (licht, een stof).
absorptie, het absorberen.
abs o rptiespectrum, het spectrum dat overblijft nadat
licht een absorberende laag is gepasseerd, waarbij deze
laag het licht van bepaalde golflengten tegenhoudt; de
tegengehouden lichtfracties worden in het absorptiespectrum als donkere banden (lijnen) zichtbaar, kenmerkend voor de onderzochte stof, die aldus kan worden
geidentificeerd; zie ook colorimetrie, spectrofotometer.
absorptiometrie, methode om de kalkrijkdom van bot te
meten door het met gamma-stralen te doorstralen; de
hoeveelheid gepasseerde straling words gemeten en
grafisch weergegeven; weinig gepasseerde straling
betekent veel absorptie en dus veel kalk.
dual photon absorptiometry (DPA) [E.] absorptiometrie
waarbij gebruik wordt gemaakt van gammastralen met
twee verschillende energiepieken, met het doel de
invloed van absorptie in de het bot omgevende, weke
delen te elimineren; vaak wordt hiervoor Gadolinium-153 gebruikt.
single photon absorptiometry (SPA) [E.] a. waarbij gebruik
wordt gemaakt van gamma-stralen met een energiepiek;
meestal wordt hiervoor Jodium-125 gebruikt.
abstinentie, abstinentia [L.] onthouding, bijv. van
drank, alcohol, roken, geslachtsgemeenschap; zie ook
alcoholonthouding.
abstinentiesyndroom, neonataal - ( NAS), afwijkingen
die ontstaan in de neonatale periode (= eerste levensmaand) door onttrekking van geneesmiddelen of drugs
die door de moeder werden gebruikt.
abstinentieverschijnsel, onthoudingsverschijnsel,

abstineren
ziekelijk verschijnsel, dat zich voordoet bij plotselinge
onthouding van een stof (morfine, alcohol) waaraan
iemand verslaafd is.
abstineren, het weloverwogen afzien van verdere behandeling.
abstract denken, manier van denken die geen verband
houdt met zichtbare werkelijkheid en waarbij geen
concreet voorbeeld is; ontwikkelt zich in de adolescentie,
in navolging op het concrete denken.
Abt, Arthur Frederik (1867-1955; kinderarts te Chicago,
VS).
syndroom van Abt-Siwe-Letterer, foudroyante vorm
van het syndroom van Hand-Schuller-Christian, zonder
cholesterolstapeling, maar wel woekering van reticulumcellen, hepatosplenomegalie, lymfeklierzwellingen,
skeletafwijkingen, huidaandoening, septische koortsaanvallen, neiging tot bloeden (o.a. epistaxis); hoge
letaliteit.
abusus [L.] misbruik, overmatig gebruik.
abusus coeundi, overmatig cohabiteren.
a.c. ante cenam [L.] , vbor de maaltijd in te nemen (rec.).
acalculeus, zonder stenen; vb. acalculeuze cholecystitis.
acalculic [G., a = niet; L. calculare = rekenen] onvermogen te
rekenen.
acampsia, acamps ie [G., a = niet; kamptein = buigen] stijfheid der gewrichten.
Acanthamoeba [G., akantha] een amoebengeslacht.
Acanthamoeba castellanii, vrij in modder en water
levende amoebe, die soms bij de mens infectie kan
teweegbrengen.
acanthion [G., kleine stekel] antropometrisch punt ter
aanduiding van de basis van de spina nasalis anterior
maxillae.
acanthoc y t [G., akantha = doorn; kytos = cell erytrocyt met
doornappelvorm.
acanthocytose [< G.] aanwezigheid van veel acanthocyten
in het bloed.
acanthodactylie [G., akantha; daktylos = vinger] lange, slanke
vingers, spinnenkopvingers; syn. arachnodactylie,
dolichostenomelie; zie ook Marfan.
acanthol y se [< G., lysis = het losmaken] verlies van samenhang van de stekelcellen in het stratum spinosum van de
huid.
acantholysis bullosa, zie epidermolysis bullosa.
acantholytisch, gekenmerkt door acantholyse; zie ook
bulla.
acanthoom, acanthoma [G.] goedaardige, pseudoepitheliomateuze epitheelwoekering, bijv. na inwerking
van teer, of van ioniserende straling; zie ook keratoacanthoom.
acanthoma fissuratum, `brilmontuur'-acanthoom, een
als gevolg van irritatie door een brilmontuur ontstaand
gezwelletje dat lijkt op carcinoma basocellulare, maar
dat echter goedaardig is.
acanthorrhexis [G., akantha; rhexis = verscheuring] verbroken samenhang van de stekelcellen in het stratum
spinosum van de huid, voorkomend bij eczeem.
acanthose, acanthosis [G., akantha] proliferatie van de
stekelcellen en verdikking van het stratum spinosum,
voorkomend bij eczeem en psoriasis.
acanthosis nigricans, hyperpigmentatie met verruwing van de huid, vaak gepaard gaand met buikkanker.
acapnie, acapnia [G., a; kapnos = rook, damp] te laag
kooldioxidegehalte van het bloed.
acariase, acariasis [G., akari = mijt] infestatie met mijten.
acaricide [G., akari; L. caedere = doden] 1 mijtendodend;
2 mijtendodend middel.

Acaridae, familie kleine mijten van de orde Acarina;
veroorzaken jeuk.

Acarina, orde van de klasse der Arachnida; syn. mijten.
Acarus, verouderde naam voor mijt.
Acarus scabiei, Sarcoptes scabiei, de verwekker van scabies.
acathis ie, acathisia [G., kathisis = het zitten] onvermogen
enige tijd eenzelfde (zittende of liggende) houding te
handhaven; toestand van rusteloosheid, o.a. bij parkinsonisme; zie ook cathisofobie.
accelerans [L., accelerare = verhaasten] versnellend.
acceleratie, versnelling; i.h.b. in het foetale hartfrequentiepatroon.
accelerator, zie Ac-G, globuline.
accelerine, stollingsfactor VI.
acceptor [L., accipere = ontvangen] i een lichaam of een
substantie die ontvangt en zich met een andere substantie of deel daarvan verenigt; z. in oxidatie-reductiesystemen de substantie die zich verenigt met de actieve
zuurstof resp. waterstof; zie ook peroxidase.
accessoir [< L., accessorius] bijkomstig, bijkomend.
accessoir eindplaatje, zie eindplaatje.
accessoire voedingsstoffen, niet-calorieenleverende,
noodzakelijke voedingsstoffen (enkele mineralen,
vitamines).
accessorius [L., -ia, -ium], accessoir, bijkomstig, bijkomend; vb. nervus a-ius, mamma a-ia.
accessory cell [E.] zie eel, helper-.
accident, onvoorzien voorval, ongeval.
cerebrovasculair accident (CVA), acute verstoring van
de cerebrale circulatie met focale neurologische uitvalsverschijnselen; syn. apoplexia cerebri, beroerte, attaque.
accidenteel, i bijkomstig, toevallig; z door een ongeval
(accident) ontstaan; vb. een a-tele wond.
acclimatisatie, gewenning of aanpassing aan een
klimaat.
accommodatie [< L., accommodare = naar jets schikken]
vermogen van het oog, op verschillende afstanden
scherp te zien, door adequate wijziging van de
lenskromming; syn. lensaccommodatie.
accommodatiebreedte, afstand tussen het verst
verwijderde punt (punctum remotum) en het dichtstbij
gelegen punt (punctum proximum) waarvan de ooglens
een scherp beeld op de retina kan geven.
accommodatiekramp, accommodatieverlamming,
kramp resp. verlamming van de accommodatiespier of
-zenuw (m. ciliaris, n. oculomotorius).
accommodativus [L., -va, -vum], m.b.t. de accommodatie
van het oog; vb. strabismus a-vus.
accommoderen, actieve vermeerdering van de ooglenskromming, zodanig, dat van een dichter bij gelegen
voorwerp een scherp beeld op het netvlies wordt ontworpen.
accouchement [F.] de leiding van een baring.
accouchement force [F.] spoedverlossing, kunstmatig
bespoedigde bevalling.
accoucheur [F.] verloskundige, degene die een baring leidt.
accreditatie, het beoordelen van de kwaliteit van de
zorgverlening of de opleiding in een instelling door een
externe, onafhankelijke instantie o.b.v van te voren
vastgestelde criteria.
accretio [L.] aangroeiing.
accretio pericardii, vastgroeiing van pericard aan
pleura, ev aan diafragma; syn. pericarditis adhaesiva
externa; zie ook concretio.
accretus [L., -ta, -turn], vergroeid; vb. hernia a-ta.
acculturatie, sociale en culturele assimilatie tussen
groepen mensen uit verschillende cultuur; taalpro-

achterhoorn
blemen, verschil in omgangsvormen, bejegening en
communicatie zijn aspecten die een rol kunnen spelen
bij medische problematiek van allochtonen.
ACE, angiotensine converting enzyme.
aceetaldehyde, acetaldehyde, toxische stof, gevormd bij
alcoholmetabolisme en gisting van koolhydraten;
veroorzaakt o.m. bewusteloosheid, hoofdpijn, slijmvliesirritatie en long- en luchtwegontstekingen.
A-cellen, alfacellen, a-cellen, zie cel.
acephalus [G., my -ii, a = niet; kephale = hoofd] misvormde
foetus zonder hoofd.
ACE-remmer, bloeddrukverlagende stof waarvan de
werking berust op remming van het angiotensineconverting enzyme.
acetabularis [L., -re], betreffende het acetabulum;
vb. ramus a-ris, labrum a-re.
acetabuloplastiek, plastische operatie waarbij een
nieuwe heupkom (acetabulum) wordt gevormd.
acetabulum [L., azijnnapje] heupkom, gewrichtskom voor
de kop van het femur.
acetonaemia, -nemie, de aanwezigheid van aceton in
het bloed, o.a. bij ernstige diabetes mellitus.
acetonemisch braken, zie braken.
acetonurie, de aanwezigheid van aceton in de urine, o.a.
bij ernstige diabetes mellitus.
acetylcholine, een weefselhormoon dat de ionenpermeabiliteit van de celmembraan beinvloedt bij synapsen en
motore eindplaatjes; komt vrij bij de motore
eindplaatjes en werkt als transmitter in het CZS en bij de
overdracht van impulsen van zenuwen op spiervezels.
acetylcholinesterase, zie cholinesterase.
acetylcholinesteraseremmer, zie cholinesteraseremmers.
acetylcholinetransferase, zie transferase.
acetyl-coA, acyl-coA, zie acetylco-enzym-A.
acetylco-enzym A, het met de acetylrest CH 3 CO verbonden co-enzym A; fungeert als overdrager van acetylgroepen.
acetylering, het invoeren van een acetylgroep in een
molecuul.
acetylkinase, enzym dat in het mitochondrion azijnzuur
tot acetyl-CoA activeert; van belang bij de synthese van
acetylcholine.
acetylsalicylzuur, salicylzuur, prostaglandinesynthetaseremmer; heeft analgetische, antipyretische en
antiflogistische werking, wordt als keratolyticum lokaal
toegediend (verruca) en remt voorts irreversibel de
trombocytenaggregatie; zie ook salicylaatintoxicatie.
Ac-G accelerator globulin, Ac-globulin [E.] , stollingsfactor
V in het bloed (proaccelerine).
achalasia, achalasie [G., a = niet; chalasis = ontspanning] het
ontbreken van volledige relaxatie van glad spierweefsel,
in het bijzonder van het maag-darmkanaal.
achalasia cardiac, na het slikken blijft de verslapping
van de onderste 'slokdarm-sfincter' (er is geen echte
kringspier) uit, door neuromusculaire dysfunctie; zie ook
cardiospasme.
vigoureuze achalasie, het spontaan of na een slikbeweging optreden van enkele contracties in de slokdarm in
combinatie met aperistaltiek en afwezige relaxatie van
de onderste oesofagussfincter; kenmerken: pijn achter
het borstbeen, terugvloeiing van voedsel in de mond en
vermagering.
acheiria, acheirie [G., cheir = hand] het aangeboren ontbreken van een of twee handen.
acheiropodia, acheiropodie [G., a = niet, cheir; podos = voet]

aangeboren afwijking, waarbij de handen en voeten
ontbreken.
achillespees, zie tendo calcaneus Achillis, de gemeenschappelijke pees waarmee de m. gastrocnemius en de
m. soleus aan de calcaneus insereren.
achillespeesreflex (APR), bij tikken op de achillespees
strekt zich de voet (plantaire flexie); zie ook reflex.
achillobursitis, ontsteking van de bursa tendinis calcanei (Achillis).
achillodynie [G., odyne = pijn] hevige pijn bij lopen en
staan, ter plaatse van de aanhechting van de achillespees
aan de calcaneus; o.a. bij bursitis, periostitis calcanei (ev.
gonorroe, tuberculose), ontkalking, botnecrose.
achillorafie [G., rhaphe = naad] het leggen van een naad in
de achillespees, i.h.b. ter verkorting van de pees.
achillotomie [G., tome = snede] schuine of Z-vormige
doorsnijding van de achillespees, i.h.b. ter opheffing van
equinus-stand van de voet.
ACH-index arm-chest-hip-index [E.] , een getal waarin
verwerkt zijn de omvang van arm, borstkas en heupen,
bij kinderen, ter beoordeling van hun voedingstoestand.
achir ie , zie acheirie.
achloorhydrie, anaciditeit, het ontbreken van zoutzuur
(acidum hydrochloricum) in het maagsap.
achloropsie [G., a = niet; chloros = groen; opsia = zien] zie
groenblindheid.
acholie [G., chore = gal] het ontbreken van gal.
acholisch, zonder galkleurstof.
acholische ontlasting, ontlasting zonder galkleurstof.
acholur ie, het ontbreken van galkleurstoffen in de urine.
achondrogenese, letale aangeboren skeletafwijking,
gekenmerkt door sterke groeiachterstand en vervorming
van de lange pijpbeenderen; m.b.v. prenatale diagnostiek
is de afwijking al na 16 tot 20 weken zichtbaar.
achondroplasia, achondroplasie [G., chondros = kraakbeen; plassein = vormen] gebrekkige ontwikkeling van het
kraakbeen tussen epifyse en diafyse der pijpbeenderen,
waardoor epifyse en diafyse te vroeg vergroeien en het
pijpbeen te kort blijft (dwerggroei); syn. chondrodystrophia fetalis, osteosclerosis congenita.
achrestisch [G., achrestos = onbruikbaar] zie anemie.
achromasie [G., a = niet; chroma = kleur] 1 het ontbreken van
normaal pigment in de huid; z het niet opnemen van
kleurstof door cellen, bij histologische kleuring;
3 kleurenblindheid; zie ook albinisme, leucoderma.
achromatine, moeilijk kleurbare stof in de celkern in de
vorm van draden, samengesteld uit linine.
achromatisch, i niet kleurbaar (bijv. a-sche granula);
2 zonder schifting van het licht (bijv. een a-sche lens =
een lens zonder chromatische aberratie); 3 kleurenblind
(bijv. a-sche perceptie); zie ook achromatopsie.
achromatopie, achromatopsie [G., opia, opsia = zien]
onvermogen kleuren waar te nemen, kleurenblindheid.
achromatose, achromatosis, 1 tekort aan pigment in de
huid of de iris; z verloren gegaan vermogen van een cel
om een kleurstof op te nemen; zie ook albinisme, leucoderma.
achromie, verlies van pigmentatie.
achterafkans, zie a-posteriori-kans.
achterhersenen, zie metencephalon.
achterhoofd, occiput [L.].
achterhoofdsbeen, os occipitale [L.].
achterhoofdsgat, zie foramen (occipitale) magnum.
achterhoofdsligging, schedelligging van de foetus, met
het achterhoofd als vooraangaand deel (94 pct van alle
schedelliggingen).
achterhoorn, cornu posterius [L.].

achterstreng
achterstreng, funiculus posterior [L.].
achtervolgingswaan, waan waarbij (bijv. schizofrene)
patient overtuigd is te worden achtervolgd en dit als
zeer beangstigend en gevaarlijk ervaart.
achterwacht, i toezichthoudende, supervisor, tweede
dienstdoende; z telefoonachterwacht, degene die de
telefoon beantwoordt bij afwezigheid van de arts in de
huisartspraktijk; veelal de partner of een student geneeskunde.
achterwortel, zie radix dorsalis (nervorum spinalium).
achylia, achylie [G., chylos = sap] het ontbreken van secretie.
achylia gastrica, het ontbreken van maagsap; zie ook
anaciditeit, achloorhydrie; syn. apepsie, apepsinie.
achylia pancreatica, het ontbreken van pancreassecretie.
acid. [L., acidum], zuur.
acidemie [L., acidum; Gr. haima = bloed] verhoogde
zuurgraad van het bloed (verminderde pH), acidose.
propionacidemie, organo-acidemie door aangeboren
defect in de aminozuurstofwisseling (propionyl-CoAcarboxylasedeficientie); ernstig klinisch beeld met o.a.
hyperammoniemie, metabole acidose en mentale
retardatie.
acidified serum lysis test [E.] zie Ham-test.
aciditeit, zuurgraad.
totale maagaciditeit, het gehalte van de maaginhoud
aan vrij en (aan eiwit) gebonden zoutzuur, organische
zuren en zure fosfaten.
acidofiel [G., philein = beminnen] zie ook basofiel; i zich
kleurend met zure kleurstoffen; z (bacteriol.) zich goed
ontwikkelend in zuur milieu.
acidofilie, eigenschap van sommige weefseldelen, zich
gemakkelijk te laten kleuren door zure kleurstoffen.
acidometrie, bepaling van de zuurgraad.
acidose, acidosis, verstoring van het zuur-baseevenwicht door vermeerdering van zuur of door verlies
van alkali, kenbaar aan verlaging van de pH (<7,36);
syn. zuurvergiftiging.
diabetische acidose, a. door ophoping van ketonlichamen.
diabetische keto-acidose, keto-acidose bij patienten
met (onbehandelde of ontregelde) insuline-afhankelijke
diabetes mellitus als gevolg van grote toevoer van vrije
vetzuren bij een verlaagde insulinespiegel en een
verhoogde glucagonspiegel; gaat eerst gepaard met
dorst, polyurie en algemene malaise, later met uitdroging, hypotensie, hyperventilatie en maagdilatatie.
gecompenseerde acidose, toestand waarin compenserende mechanismen de pH weer genormaliseerd hebben.
hyperchloremische acidose, metabole acidose die
gepaard gaat met een normale anion gap waarbij
(relatief) lage concentraties HCO 3 - en hoge concentraties
Cl - worden gemeten; wordt veroorzaakt door bicarbonaatverlies via het maag-darmkanaal of door een defect
in de bicarbonaatresorptie in de nieren; zie ook acidose,
renale tubulaire --.
keto-acidose, toestand waarbij de zuurgraad van het
bloed daalt door overmatige productie van ketonzuren;
zie ook metabole acidose.
lactaatacidose, acidose door verhoogde melkzuurproductie als gevolg van zuurstoftekort in de weefsels; komt
bijv. voor bij shock.
metabole acidose, metabole ontregeling met daling
van de zuurgraad van het bloed door overmatige
productie van H+-ionen met daling van het HCO 3 -gehalte; gaat gepaard met verminderde zuurstofaffini-

teit van hemoglobine, verminderde glycolyse, verminderde lactaatopname in de lever, verminderde gluconeogenese en verminderde insulinereceptoraffiniteit; bijv
als fysiologisch verschijnsel bij zware lichamelijke
inspanning, maar ook bij diabetische keto-acidose,
lactaatacidose, nierinsufficientie en hevige diarree; zie
ook alkalose, metabole ---.
renale tubulaire acidose (RTA), metabole acidose op
basis van verminderd urine-aanzurend vermogen van de
nieren, te weten verminderde HCO 3 --resorptie in de
tubulus of verminderde H+-secretie in de niertubulus;
klinisch gekenmerkt door polyurie met polydipsie en
soms nefrocalcinose.
respiratoire acidose, daling van de zuurgraad van het
bloed t.g.v respiratoire insufficientie bij chronische
longafwijkingen en (mechanische) belemmering van de
ademhaling; de longen zijn hierdoor niet in staat CO 2
voldoende uit te blazen; de nieren compenseren op
langere termijn, o.a. door meer H+-ionen uit te scheiden;
de stijging van de pCO 2 gaat gepaard met een daling van
de pO 2 .
acidoticus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met acidose,
acidotisch; vb. coma a-cum.
acidotisch, in een toestand van acidose.
acidurie, uitscheiding van een abnormale hoeveelheid
zuur in de urine, bijv. bij congenitale enzymdeficienties.
alfa-keto-acidotische acidurie, uitscheiding van zuren
via de urine als gevolg van stofwisselingsdefecten,
leidend tot keto-acidose.
branched-chain oxoacid aciduria [E.] maple-syrup-urine
disease = esdoornstroopziekte.
dicarbonacidurie, aanwezigheid van dicarbonzuren in
de urine; komt in combinatie met hypoglykemie voor bij
acyl-CoA-dehydrogenase-, carnitinedeficienties en
glycogenose type I.
organoacidurie, verhoogde zuurgraad van de urine
door aminozuren of andere organische zuren t.g.v.
gestoorde aminozuurafbraak (bijv propionacidemie) of
defecten van vetzuuroxidatie en/of ketogenese (bijv.
multiple-acyl-coA-dehydrogenasedeficientie).
orootacidurie, ophoping van orootzuur (6-carboxyuracil) in plasma en urine door een autosomaal recessief
defect van orootzuur-fosforibosyltransferase en orotidine-5-fosfaatdecarboxylase; klinisch een hypochrome
megaloblastaire anemic.
Acinetobacter, bacteriegeslacht van de fam. Neisseriaceae.
Acinetobacter calcoaceticus, een species die soms urineweginfectie kan veroorzaken; syn. Bacterium anitratum,
syn. Herellea vaginicola.
acineus [L., acinosus] druifachtig; zie ook klier.
acinic cell carcinoma [E.] zie carcinoom.
acinus [L., my. -ni, druif] klierblaasje of -kwabje.
leveracinus, het ruitvormige verzorgingsgebied van een
eindtakje van de vena porta en van de arteria hepatica;
draineert via een gemeenschappelijke galgang; veel
gebruikt i.v.m. metabole zonering (zone I, II, III) van
leverparenchym.
acinus pulmonis, een ongeveer zoo alveoli omvattende
groep longblaasjes die op een bronchiolus terminalis
zijn aangesloten.
aclasie, aclasis [G., a = niet; klasis = breuk] gestoorde groei
van beenstukken door verkeerd uitgevoerde osteoclasie,
vooral tussen epifyse en diafyse van pijpbeenderen.
aclusie [G., a = niet; L. clausus = afgesloten] `open beet', het
niet op elkaar sluiten van boven- en ondergebit.
acme [< G., top, bloesem] 1 toppunt, hoogtepunt van een
ziekte, crisis; 2 orgasme; zie ook fastigium.

acrofobie
acne [G., wellicht < akme = bloesem, achne = kaf] verzamelnaam voor aandoeningen van de talgklieren; gewoonlijk
wordt acne vulgaris bedoeld; zie ook folliculitis, comedo.
acne conglobata, zie a. confluens.
acne cystica, a., gepaard met cysten, gevuld met
ingedikt sebum.
acne excoriee [F.] opengekrabde laesies door neurotisch
dwangmatig manipuleren aan de puistjes; syn. acne des
jeunes flues [F., jongemeisjesacne].
acne fulminans, zeldzame vorm van a. beginnend met
ontstekingsinfiltraten op rug en borst die snel gaan
ulcereren met verschijnselen van algemeen ziek zijn.
acne keloidea, keloId-a., a. met keloidvorming.
acne neonatorum, a. bij pasgeborenen (van onbekende
oorsprong).
acne pustulosa, a. met pustelvorming.
acne rosacea, zie rosacea.
acne venenata, a. veroorzaakt door medicamenten of
door uitwendige invloeden zoals chloorfenolen en
smeerolie.
acne vulgaris [L.] aandoening van de talgklieren
waarbij, i.h.b. in de puberteit door hormonale stimulatie, a.g.v. een verhoogde sebumproductie en obstructie
van de follikeluitvoergang papels, pustels en comedonen
in het gelaat en op de romp ontstaan; syn. gewone acne.
broomacne, a. die ontstaat tijdens gebruik van broom.
chlooracne, a. door contact met chloor.
ectopische acne [L.] morfologische variant van gewone
acne, gekenmerkt door laesies op ongewone plaatsen,
t.w. in de liezen, oksels en op de billen; syn. acne ectopia;
zie ook gewone acne.
halogeenacne, acne door gebruik van een der halogenen (broom, chloor, fluor, jodium).
jodiumacne, joodacne, acne-achtige huidaandoening
t.g.v inwendig of uitwendig jodiumgebruik; zie ook
jodisme.
olie-acne, a. op plaatsen waar de huid in contact met
olie komt.
teeracne, a. door contact met teer, bitumen, enz.
tropenacne, a. bij mensen die uit een gematigd klimaat
verhuizen naar een warm, vochtig klimaat.
acneIform, gelijkend op acne.
acneiformis [L., -me], acneiform, lijkend op acne;
vb. ulerythema a-me.
acne-keloId, zie keloId-acne.
acoasma, acousma [G., akouein = horen] gehoorshallucinatie.
acobaltose, deficientie door tekort aan kobalt in de
voeding.
acognosie, acolog ie, -leer [G., akos = geneesmiddel; gnosis =
kennis; logos = leer] geneesmiddelkunde.
acollis [L., collum = hals] zonder hals; vb. uterus a.
aconitine, voornaamste alkaloid uit Aconitum-soorten;
zeer giftig; gebruikt als antipyreticum en antineuralgicum.
acorea [G., a; kore = pupil] ontbreken van de pupil.
ac ou sma, zie acoasma.
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) [E.] zie aids,
immunodeficientie.
acquisitus [L., -ta, -turn], verkregen, verworven; vb. myotonia a-ta, leucoderma a-tum; vgl. congenitalis, hereditarius.
acra [G., mv. van akron = top] de uiteinden van de ledematen
en uitstekende lichaamsdelen zoals de kin, het
acromion.
acrencgphalon [G., enkephalos = hersenen] voOrhersenen,
telencephalon.

acria [L., acer = scherp] geneesmiddelen met plaatselijk
prikkelende werking; vb. mosterd.
acribie [G., akribes = nauwkeurig] pietluttigheid.
acro- [G., akron = top] voorvoegsel in woordsamenstellingen
betrekking hebbend op een top, een uiteinde, de acra
van het lichaam; extreem.
acro-anesthesia, ongevoeligheid van de uiteinden der
ledematen.
acroblasten, partikels die bij de spermatogenese
gedurende de deling van het Golgi-netwerk ontstaan, en
zich tot acrosoom ontwikkelen.
acrobystitis [G., akrobystia = voorhuid] ontsteking van het
preputium.
acrobystoliet [G., akrobystia; lithos = steen] steen in de
voorhuid.
acrocefalie, acrocephalia [G., akron; kephale = hoofd]
torenschedel, gevolg van voortijdige vergroeiing van de
sutura coronalis.
acrocefalosyndactylie, acrocraniosyndactylie, autosomaal dominant erfelijke aandoening met afwijkende
schedelvorm en een onderlinge vergroeiing van vingers
of tenen; syn. syndroom van Apert.
acrocentrisch, zie chromosoom.
acrochordon, filiform fibro-epithelioom vnl. in de hals
en oksels en op de oogleden; komt vooral voor bij
vrouwen op gevorderde leeftijd.
acrocyanose, blauw-rode verkleuring van de acra.
acrocyanosis e frigore, a. door koude-inwerking.
acrodermatitis [G., akron; derma = huid] ontsteking van de
huid van handen of voeten.
acrodermatitis chronica atrophicans, chronische
huidaandoening, beginnend met een min of meer
circumscripte roodheid en zwelling, meestal van het
distale gedeelte van een been of arm, met centrifugale
uitbreiding en eindigend met atrofie; wordt beschouwd
als een late uiting van borreliose.
acrodermatitis continua, oppervlakkige pustel op
erythemateuze huid; syn. dermatitis repens.
acrodermatitis cont. suppurativa, recidiverende
etterblaasjes op de ledematen; syn. phlyctenose recidivante des extremites [F.].
acrodermatitis enteropathica, zeldzame, autosomaalrecessief erfelijke ziekte, met huidpustels en diarree;
gaat gepaard met zink-deficientie.
acrodermatitis papulosa infantum, plotselinge
papuleuze niet-jeukende huiduitslag aan gelaat en
extremiteiten, gepaard met lymfeklierzwelling, leverzwelling en gestoorde leverfuncties; syn. ziekte van
Gianotti.
acrodermatose, huidaandoening van handen of voeten.
acrody nia, acrodynie [G., akron; odyne = pijn] pijnlijkheid
van de uiteinden der ledematen, gepaard met trofische
stoornissen (cyanose, huidschilfering, nageldystrofie,
jeuk); komt voor bij ergotisme, pellagra, ustilaginisme,
bij zuigelingen en jonge kinderen soms door sensibilisering door kwik (iatrogeen). Volgens sommigen is a.
identiek met erythema epidemicum; syn. dermatopolyneuritis, epidemisch erytheem, erythroedema,
syn. pedionalgia epidemica, syn. pink disease, trophodermatoneurosis, syn. ziekte van Feer.
acrodystrofie, acro-osteolysesyndroom: osteolyse aan
tenen en metatarsalia, indolente zweervorming (malum
perforans).
acrofacialis [L., -le], m.b.t. de uiteinden van het gelaat;
vb. dysostosis a-lis (syndroom van Weyers-Fulling).
acrofobie [G., akron; phobos = vrees] ziekelijke vrees voor
hooggelegen plaatsen, hoogtevrees.

acrogigantisme
acrogigantisme, zie acromegalie.
acrokeratose, acrokeratosis [G.] verdikking van de
hoornlaag aan handen, voeten, neus en oorschelpen.
acrokeratosis paraneoplastica, psoriasiforme hyperkeratotische laesies op rode bodem, voorkomend op de
acra; gaat vaak gepaard met carcinoom in K.N.O.- gebied;
syn. syndroom van Bazex.
a cromegalia, acromegalie [G., akron; megale = groot]
hyperplasie van de acra (neus, kin, oren, handen, voeten)
bij volwassenen. Oorzaak: overmatige productie van het
somatogene hormoon (HGH, somatotrofine) van de
hypofysevoorkwab, ten gevolge van tumorontwikkeling
aldaar (woekering van acidofiele cellen).
acromialis [L., -le, van Gr] acromiaal, tot het acromion
behorend, ter hoogte van het acromion; vb. ramus a-lis,
rete a-le.
a cromioclaviculair, zie acromioclavicularis.
acromioclavicularis [L., -re], m.b.t. acromion en clavicula;
vb. articulatio a-ris, ligamentum a-re.
acromion [G., akron; omos = schouder] schoudertop,
uitsteeksel van de spina scapulae.
acronecrose, necrose van de acra (bij sommige hartlijders).
acronyx [G., akron; onyx = nagel] ingroeiende nagel, dwangnagel, unguis incarnatus.
acro-osteolyse [< G., osteon = bot; lysis = oplossing] neurovasculaire acrodystrofie, reactieloze verdwijning van het bot
van teenkootjes (osteolyse).
acroot [G., a = niet; krotos = slag, pols] polsloos.
acropachydermie [G., akron; derma = huid] verdikking van
de huid, vnl. aan de tenen.
acroparesthesia, acroparesthesie [G., para = verkeerd;
aisthesis = gewaarwording] gevoel van kriebelen, matheid,
soms pijn, aan de handen en de voeten, t.g.v. perifere
zenuwlaesies of vasomotore stoornissen; zie ook cervicaal
syndroom.
acrophobia, zie acrofobie.
acroposthitis [G., acroposthia = preputium, voorhuid] ontsteking van de voorhuid.
acrosarcoom, zie sarcoom, —a idiopathicum multiplex
haemorrhagicum.
acrosclerose, sclerose van vingers en tenen; ook sclerose
van gelaat en nek; zie ook sclerodactylie, scleroderma.
acrosoom, kapvormig voorste gedeelte van de kop van
een spermatozoon; bevat enzymen die de perforatie van
het ei-omhulsel teweegbrengen.
acrosoomreactie, het vrijkomen van enzymen uit
zaadcellen wanneer deze in de buurt van een eicel
komen; hierdoor lost de zona pellucida op en kan de
zaadcel deze binnentreden.
acrosyndactylie [G., akron; syn = samen; daktylos = vinger]
toestand waarbij de uiteinden van de vingers met elkaar
vergroeid zijn.
acrotie, acrotisme [G., a = niet; krotos = slag, pols] polsloosheid.
acrylcement, zelfhardend cement, polymethylmethacrylaat, voor het bevestigen van een endoprothese in het
bot.
ACTH, adrenocorticotroop hormoon = corticotropine =
corticotrofine: een in de hypofysevoorkwab geproduceerd hormoon dat de bijnierschors aanzet tot productie
van bijnierschorshormonen (corticoiden, corticosteroiden); zie ook hypofysehormonen.
ACTH-releasing hormone (ACTH-RH), hormoon van de
hypothalamus dat de hypofyse aanzet tot afgifte van
ACTH.
ACTH-stimulatietest, zie Synacthen-test.

actief, dynamisch, spontaan, zelfstandig werkzaam, i.t.t.
passief, rustig.
actieve beweging, beweging van een lichaamsdeel door
eigen spierwerking; zie ook passieve beweging.
actieve immuniteit, de door het lichaam zelf geproduceerde immuniteit, als reactie op een antigeen; zie ook
immunisatie.
actief luisteren, manier van luisteren waarbij bijv een
arts door te parafraseren en te stimuleren tracht zoveel
mogelijk informatie van bijv een patient te verkrijgen.
optisch actief, met draaiende werking op het polarisatievlak.
actief transport, vorm van transport (passage van
stoffen door membranen) die energie, in de vorm van
ATP, kost; hierbij is altijd een carrier-eiwit betrokken.
actief ziekteproces, een nog min of meer hevig ziekteproces, een nog niet tot rust gekomen ziekteproces.
actiepotentiaal, samengesteld -=, potentiaalveranderingen die meetbaar zijn aan een zenuw die vezelgroepen met verschillende geleidingssnelheden bevat; de
achtereenvolgende toppen vormen elk de som van de
actiepotentialen van tot een groep behorende vezels.
actieradius, afstand waarover een werking zich uitstrekt,
bijvoorbeeld de afstand waarover een arm zich kan
uitstrekken.
actiestroom, de stroom die ontstaat door het bij prikkeling van spier- of zenuwvezels opgewekte potentiaalverschil; in het oog ontstaat een actiestroom bij belichting
van de retina.
actine, een proteine in spiervezels, die betrokken is bij de
contractie van de spierfibrillen; zie ook myosine, microfilamenten.
actine-myosine-interactie, contractiemechanisme van
een spiercel waarbij de dunne (actine)filamenten o.i.v.
vrijgekomen calciumionen worden gekoppeld aan de
kopjes van de dikke (myosine)filamenten en vervolgens
hiertussen schuiven; binding van ATP verbreekt deze
interactie weer.
acting-out [E.] heftig agerend en provocerend, vaak agressief en zelfs destructief gedrag bij persoonlijkheden met
geringe frustratie-tolerantie; de spanningen worden
afgereageerd op de omgeving.
actinicus [L., -ca, -cum], actinisch; vb. conjunctivitis a-ca.
actinine, eiwit; hoofdbestanddeel van de Z-schijf in
skeletspierweefsel; verankert actinemoleculen in het
gebied van Z-schijf; zie ook actine.
actinisch [G., aktis = straal] betreffende de werking van
stralen, waarbij de energie van elektromagnetische
stralen in chemische werking wordt omgezet; de term
wordt in het bijzonder gebruikt voor de werking van
ultraviolette stralen.
Actinobacillus, een geslacht onbeweeglijke Gramnegatieve bacterien van de klasse Schizomycetes.

Actinobacillus mallei, Pseudomonas mallei.
actinometer, een instrument om stralingsenergie te
meten.
Actinomyces [G., mv. -mycetes, aktis; mykes = zwam] stralenzwam, een geslacht van de familie Actinomycetaceae; drie
pathogene soorten: A. baudetii (bij honden en katten), A.
bovis (bij vee) en A. israelii (bij mensen).
Actinomycetaceae, familie van anaerobe Gram-positieve
niet-sporenvormende staven.

Actinomycetes, zie Actinomyces.
actinomycetoom, een door Actinomycetes veroorzaakt
mycetoom; zie ook eumycetoom.
actinomycoom, knobbel, veroorzaakt door een ontstekingsproces als gevolg van infectie door Actinomyces.

adaptatie
actinomycose, actinomycosis, door Actinomyces veroorzaakte chronische ontsteking met vorming van vaste
infiltraten die tot abces- en fistelvorming neigen; cervicofaciaal, pulmonaal en abdominaal gelokaliseerd.
actinotherapie, behandeling d.m.v. stralen, in het
bijzonder ultraviolet.
activatiefront, golf van elektrische activatie van de
hartspiercellen, waarbij de activatie van vezel op vezel
wordt doorgegeven.
activatieverloop, route en tijdsverloop van een prikkel
bij het activeren van het hartweefsel.
activatiewarmte, de warmte die geproduceerd wordt bij
een enkelvoudige isometrische contractie; zie ook aanspanningswarmte.
activator, een stof die een proces of een werking
activeert, of die de werking van een andere stof in gang
zet; vb. plasminogeen-a.: deze activeert plasminogeen,
waardoor dit wordt omgezet in plasmine.
activerings-, activiteitstherapie, i (revalidatie) therapeutische methode ter verbetering van de ADL;
2 (psychiatrie) therapievorm waarbij activiteiten
gebruikt worden om veranderingsprocessen bij de
patienten te bevorderen.
activeringsniveau, mate waarin de hersenschors vanuit
de formatio reticularis is opgewekt, tot activiteit is
gebracht, blijkens een EEG-registratie.
activiteit, werking, vermogen.
optische activiteit, het vermogen van sommige stoffen,
het polarisatievlak van erdoorheen vallend licht te
draaien, hetzij naar links (`linksdraaiend'), d.w.z. tegen
de wijzers van een uurwerk in, hetzij naar rechts
('rechtsdraaiend'), d.w.z. met de wijzers mee.
specifieke activiteit, de activiteit van een radionuclide
per massa-eenheid (aangegeven in mCi per gram); zie ook
actief.
activiteitshypertrofie, vergroting van een orgaan door
vermeerderde activiteit.
actometer, apparaat om pols of enkel om activiteit te
meten; onderscheidt bijv. kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ASH) van gewone kinderen,
maar niet van kinderen met andersoortige psychiatrische problematiek.
actomyosine, complex spiereiwit, gevormd uit actine en
myosine.
ACTP, adrenocorticotroop polypeptide, een hydrolysaat
van ACTH.
actuariele methode, methode in de epidemiologie om
overlevingscurven te schatten; hierbij wordt de tijdsas
opgedeeld in perioden en worden de gegevens per
interval gegroepeerd; i.t.t. bij de Kaplan-Meier-methode
worden de overlevingskansen niet voor elk tijdstip, maar
per periode geschat, bijv. bij de vijfjaarsoverleving; zie
ook levenstafel, Kaplan-Meier---.
actueel, reeel; ant. potentieel.
acuminatus [L., -ta, -turn], spits; vb. condyloma a-tum.
acupunctuur [L., acus = naald; punctura = steek] traditionele,
Chinese behandeling van ziekten door het steken van
naalden in bepaalde plaatsen van het lichaam, die
zouden corresponderen met het zieke orgaan.
acusticus [L., -ca, -cum], m.b.t. het gehoor; vb. nervus a-cus,
hyperaesthesia a-ca, cilium a-cum.
acusticusneurinoom, zie neuroma acusticum.
acutefasereactie, periode van de ontstekingsreactie,
gekenmerkt door een sterke stijging van de serumconcentratie van een aantal serumeiwitten van het nietspecifieke humorale immuunsysteem.
acutefaseserum, zie serum.

acute lymfatische leukemie (ALL), zie leukemie, acute
lymfatische - .
acute mountain sickness (AMS) [E.] zie bergziekte (bet. 2).
acute stress-stoornis (ASS), stoornis die wordt gekenmerkt door in het bijzonder dissociatieve symptomen
tijdens of kort na een ingrijpende gebeurtenis; verschilt
van een posttraumatisch stress-syndroom door de korter
durende symptomen; zie ook stress-syndroom, posttraumatisch - (PTSS).
acutissimus [L., -ma, -mum], hyperacuut; vb. variola a-ma.
acutus [L., -ta, -turn], 1 acuut; vb. polyneuritis a-ta,
exanthema a-tum; z scherp; vb. margo a-tus.
acuut, plotseling beginnend en hevig verlopend;
ant. chronisch.
acute buik, medisch jargon voor `acute buikaandoening'.
acyanopsia, acyanopsie [G., a = niet; kyanos = blauw; opsis =
het zien] zie blauwblindheid.
acystia, acystie [G., a; kystis = Maas] het ontbreken van de
blaas.
ad- [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen ter aanduiding van een richting of toevoeging.
ADA, adenosine-desaminase.
adacrya, adacrie [G., a; dakryon = traan] onvermogen om
tranen of te scheiden.
adactylia, adactylie [G., a; daktylos = vinger] het ontbreken
van vingers, tenen.
adactylus, een zonder vingers of tenen geboren kind.
adamantine [G., adamas, gen. adamantis = diamant] tandglazuur.
adamantinoom, epitheliaal gezwel van de kaak,
uitgaande van het ongedifferentieerde emailorgaan;
syn. cystadenoma adamantinum, epithelioma adamantinum.
adamantinus [L., -na, -num], bestaande uit, of m.b.t. email
(tandglazuur); vb. substantia a-na, stratum a-num.
adamantoom, zie adamantinoom.
Adamkiewicz, Albert (1850-1921; patholoog te Krakau en
Wenen).
arterie van Adamkiewicz, arteria radicularis magna,
de grote ruggenmergarterie.
reactie van Adamkiewicz, aantoning van tryptofaan in
eiwitmengsels, d.m.v. zwavelzuur en ijsazijn.
Adams, Robert (1791-1875; chirurg te Dublin).
Adams-Stokes-syndroom, levenbedreigende bewusteloosheidsaanvallen met of zonder krampen, met bloeddrukdaling, polsloosheid, bradycardie door atrioventriculair blok.
Adams, Sir William (1783-1829; oftalmoloog te Londen).
operatie van Adams, wigvormige excisie uit ooglid bij
ectropion.
Adams, William (1820 -1900; chirurg te Londen).
operatie van Adams, subcutane klieving van de
aponeurosis palmaris bij contractuur van Dupuytren.
adamsappel, pomum Adami, prominentia laryngea.
adaptatie [< L., adaptare] 1 (biologisch) de eigenschap van
levende wezens, zich binnen bepaalde grenzen aan te
passen aan gewijzigde omstandigheden; 2 (psychosomatisch) aanpassing van het organisme bij stress;
3 (tandheelkundig) het reguleren van een onregelmatig
groeiend gebit; 4 (chirurgisch) het tegen elkaar aan
voegen van wondranden; 5 (fysiologisch) aanpassing van
een zintuigreactie aan de aanwezige prikkel; vb. de
aanpassing van de vestibulaire reactie aan het
bewegingspatroon van schip en zee, waardoor zeeziekte
afneemt; 6 (bacteriologisch) aanpassing van bacterien

adaptatiestoornis
adductorenspleet, zie hiatus tendineus (adductorius).
adductorius [L., -ia, -ium], i adducerend, aantrekkend;
2 m.b.t. de adductoren; vb. canalis a-ius.
adelaarsneus, zie Waardenburg-syndroom.
ademarbeid, werk dat door de ademspieren t.b.v de
ventilatie moet worden verricht; vaak onderverdeeld in
elastische en viskeuze ademarbeid, respectievelijk ter
overwinning van de elastische en de viskeuze (afkomstig
van luchtweg- en weefselweerstand) krachten.
ademcentrum, zie ademhalingscentrum.
ademdiepte, zie ademvolume.
ademen, l het uitwisselen van gassen (zuurstof, kooldioxide) tussen de lichaamscellen en het bloed;
syn. inwendige ademhaling; 2 ademhalen.
ademequivalent, verhoudingsgetal tussen AMV
(ademminuutvolume) en de zuurstofopneming per
minuut (of tussen AMV en de kooldioxide-afgifte per
minuut), dat de voor de longventilatie nodige hoeveelheid lucht aangeeft om loo ml zuurstof door de longen
te laten opnemen (resp. kooldioxide te laten afgeven).
ademexcursie, toename van de thoraxomvang na
maximale inspiratie, gemeten over de vierde intercostale
ruimte (gemiddeld 5 cm).
ademfrequentie, zie ademhalingsfrequentie.
ademgeruis, het geruis dat ontstaat bij in- en uitademing ten gevolge van de wrijving van de in- en uitstromende lucht met de wand van de luchtwegen (door de
stethoscoop waarneembaar).
amforisch ademgeruis, bij auscultatie waarneembaar
geruis alsof lucht over een open kruik (amphora) strijkt;
duidt op aanwezigheid van een of meer holten in de
long.
bronchiaal ademgeruis, versterkt ademgeruis met
hoge tonen; duidt op verdichting van longweefsel, bijv
infiltraat, compressie-atelectase.
onbestemd ademgeruis, een geruis dat niet met
zekerheid als vesiculair dan wel als bronchiaal a. te
herkennen is.
verzwakt ademgeruis, een a. dat minder duidelijk
hoorbaar is, meestal bij pleura-exsudaat en pneumothorax.
vesiculair ademgeruis, het normale ademgeruis.
ademgrenswaarde, het fictieve gasvolume dat in een
minuut maximaal willekeurig kan worden geventileerd;
syn. maximaal ademminuutvolume (MAMV).
ademhalen, aanzuigen van verse lucht en uitblazen van
`afgewerkte' lucht.
ademhaling, i een ademhalingsbeweging, dus een
inademing plus een uitademing; z het ademhalen; zie ook
apneu, Biot, Cheyne-Stokes, Kussmaul, mond-opmondbeademing.
aerobe ademhaling, proces bij aerobe bacterien waar
zuurstof wordt gebruikt voor vastleggen van energie.
anaerobe ademhaling, proces bij anaerobe bacterien
waar anorganische stoffen (bijv. nitraat, sulfaat of
kooldioxide) worden gebruikt voor vastleggen van
energie via de elektronentransportketen.
borstademhaling, a. door werking van de borstspieren,
zichtbaar aan het op en neer gaan van de borst.
buikademhaling, a. door contractie van het diafragma
en verslapping van de buikspieren, zichtbaar aan het op
en neer gaan van de buik.
celademhaling, samenspel van cytoplasmatische
processen in de cel, waardoor deze opgenomen zuurstof
kan benutten voor de productie van energierijke verbindingen, die een rol spelen bij overige (synthese)processen

aan de `omgeving, het resistent worden tegen bepaalde
stoffen.
centrale adaptatie, fenomeen dat bij een onverminderde ontladingsfrequentie van sensoren toch geen
gewaarwording van de stimulus optreedt dankzij
inhibitie van de synapstransmissie in het centrale
zenuwstelsel; bijv. het tikken van een klok wordt zonder
aandachtsvestiging hierop niet gehoord.
perifere adaptatie, verschijnsel dat bij een aanhoudende stimulus de ontladingsfrequentie van sensoren
direct na het begin van de prikkeling het hoogst is en
vervolgens afneemt (evt. tot nul).
adaptatiestoornis, psychiatrische term voor een tekortschieten van de normale aanpassing aan een aantoonbare psychosociale stressor, waardoor verstoring in het
beroepsmatige of sociale functioneren optreedt.
adaptatiesyndroom, aanpassingssyndroom; onspecifieke aanpassingsreactie van het organisme op bepaalde
prikkels (stress, stressor, stress-situatie, bijv infectie,
intoxicatie, trauma, koude, hitte, ioniserende stralen,
emotie).
adaptatieziekten, ziekten die volgens Selye berusten op
gebrekkige, overmatige, of abnormale adaptatie van het
organisme bij stress.
adaptief gedrag, aanpassend gedrag.
adaptief gezichtspunt, metapsychologische beschouwingswijze die het biologische nut van de (wijze van
verwerking van de) driften benadrukt, met name voor de
aanpassing aan de sociale situatie en maatschappij.
ADC, aids-dementiecomplex.
ADCC-test, zie antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity test.
ADD attention deficit disorder, zie attention deficit
hyperactivity disorder.
adde [L.] voeg toe (rec.).
addictie, zie verslaving.
Addison, Thomas (1793-1860; arts te Londen).
addisonisme, hypofunctie van de bijnierschors; i lichte
vorm van de ziekte van Addison; z een of meer symptomen uit het gehele ziektebeeld, bijv. als `monosymptomatische' vorm, zoals hypotensie, chronische gastroenteritis, neurovegetatieve dystonie; hierbij kan een
relatieve bijnierinsufficientie in het spel zijn, bijv. ten
gevolge van een stress-situatie.
Addison-crisis, acute verheffing in het beloop van de
ziekte van A.
ziekte van Addison, chronische bijnierschorsinsufficientie; syn. morbus Addinsoni, bronzed skin, melaninethesaurismosis.
ziekte van Addison-Biermer, pernicieuze anemie; zie
ook perniciosa.
additie, summatie, ten onderscheid van potentiering: een
door a. teweeggebracht effect is gelijk aan de som van de
effecten der afzonderlijke prikkels; bij potentiering is
het effect groter dan de som.
additivum, chemische stof die wordt toegevoegd aan
voedsel en geneesmiddelen om de houdbaarheid
daarvan te verlengen en/of er een bepaalde kleur aan te
geven.
adduceren [L., adducere = naar zich toe trekken] naar de
middellijn toe bewegen, van een arm of een been naar de
lichaamsas toe, van een duim (grote teen) of pink (kleine
teen) naar de as van de arm (het been) toe.
adductie, i de beweging van het adduceren; z de stand
die na het adduceren is bereikt.
adductor, een spier die adduceert.
adductorenkanaal, zie canalis adductorius.
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adenectomie
luchtwegen waardoor het longweefsel met de buitenlucht wordt verbonden; het totaal van longblaasjes
(longweefsel in engere zin) en de luchtwegen waardoor
het gaswisselende deel (de longblaasjes) met de buitenwereld wordt verbonden; dient hoofdzakelijk voor de
aanvoer van zuurstof naar het bloed en de verwijdering
van koolstofdioxide uit het bloed.
ademhalingsverlamming, onvermogen tot ademhalen,
hetzij door uitval van het ademhalingscentrum (centrale
a.), hetzij door uitval van bepaalde delen van het ruggenmerg of van de perifere zenuwen (perifere a.).
ademkalk, basische stof bestaande uit NaOH, KOH en
Ca(OH) 2 om CO 2 in de ademlucht to binden.
ademmechanica, beschrijving van de mechanische
processen die zich afspelen bij in- en uitademing.
ademminuutvolume (AMY), de hoeveelheid lucht die in
een minuut words ingeademd, dat is dus het product
van de ademhalingsfrequentie en het ademvolume.
maximaal ademminuutvolume (MAMV), zie
ademgrenswaarde.
ademnood, zie dyspneu.
adempauze, de (normaliter korte) tijdsperiode tussen het
slot van de uitademing en het begin van de inademing.
adempomp, diastolische aanzuiging van bloed richting
atria door negatieve intrathoracale druk tijdens inspiratie, waardoor de venen en het hart worden opengetrokken; tevens neemt daarbij de lymfafvoer uit het
maagdarrngebied toe t.g.v. de samentrekking van het
diafragma.
ademregulatie, regulatie van ademhalingsbewegingen
(frequentie en diepte) door het in de medulla oblongata
gelegen ademhalingscentrum.
ademreserve, het volume lucht dat maximaal kan
worden ingeademd, uitgaande van de rusttoestand, dat
is dus de som van ademvolume en inspiratoire reservelucht (zie de figuur bij capaciteit).
ademritme, ritme van inspiratie en expiratie, gereguleerd door het ademhalingscentrum en o.a. afhankelijk
van 0 2 -daling, CO 2 -stijging, inspanning, opwinding
enz.
ademstilstand, stoppen van de ademhaling, door
centrale (medicatie) of obstructieve (corpus alienum)
oorzaak; zie ook apneu.
ademstootproef, zie Tiffeneau-test.
ademteugvolume, zie ademvolume.
a demvol u me, de hoeveelheid lucht die bij elke ademteug
wordt ingezogen (resp. uitgeblazen).
maximaal ademvol u me, zie vitale capaciteit.
ademweg, het stelsel van luchtwegen dat dient voor
transport van lucht via de mond- en neusholte naar de
alveoli en vice versa; syn. luchtweg.
ademwegobstructie, geen of verminderde doorgankelijkheid van de ademweg, bijv. veroorzaakt door corpus
alienum, aspiratie of epiglottitis; kiin. verschijnselen:
abnormale ademhalingsgeluiden en -bewegingen,
slechte gaswisseling en gebruik van hulpademhalingsspieren.
aden- [G., aden = klier] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. klieren.
adenase, enzym dat de afbraak van adenine katalyseert;
syn. adenine-desaminase.
adendritisch [G., a = niet; dendron = boom] zonder dendrieten.
adenectomie [G., aden; ektome = uitsnijding] 1 operatieve
verwijdering van een of meer klieren, i.h.b. lymfeklieren;
z adenoIdectomie.

in de col; mitochondrion bevatten een belangrijk deel
van de enzymen die hierbij betrokken zijn.
costale ademhaling, de door de ribspieren teweeggebrachte ademhalingsbeweging.
gecontroleerde ademhaling [< E.:controlled respiration
beter: gereguleerde a.] beademing van een patient die niet
spontaan ademhaalt, bijv. tijdens narcose, bij verlamming van het ademcentrum.
grote ademhaling, zie Kussmaul.
inwendige ademhaling, zie ademen sub i.
kunstmatige ademhaling, het teweegbrengen van inen uitademing bij een niet spontaan ademhalende
patient, al of niet m.b.v. een apparaat; zie ook beademing.
meningitische ademhaling, zie Biot.
middenrifademhaling, ademhaling waarbij bij inspiratie de borstholte words vergroot doordat het middenrif zich door spiercontractie afplat en de onderste
longdelen in de nu vrijkomende ruimte (sinus costodiaphragmaticus) schuiven; syn. buikademhaling.
ondersteunde ademhaling, manuele of mechanische
ondersteuning van de ademhaling van een patient die
onvoldoende ademt, bijv. als gevolg van ziekte of tijdens
narcose.
parad o xe ademhaling, intrekking van de buik bij
inademing, en uitzetting bij uitademing.
thoracale ademhaling, zie borstademhaling.
uitwendige ademhaling, i het complex van de
ademhalingsbewegingen; z de opneming van zuurstof
uit de lucht en de afgifte van kooldioxide.
ademhalingscentrum, een in de medulla oblongata
gelegen centrum dat de ademhalingsbewegingen
reguleert; zie ook nodulus vitalis.
ademhalingsdepressie, zie depressie.
ademhalingsfermenten, een groep enzymen (flavoproteine-cytochroomsysteem) die waterstof overdragen
naar zuurstof en aldus water vormen.
ademhalingsfrequentie, ademfrequentie, het aantal
ademhalingen per minuut.
ademhalingsgymnastiek, systeem van oefeningen ter
verbetering van de ademhaling.
ademhalingsinsufficientie, onvermogen van het
ademhalingssysteem tot een normale gaswisseling;
oorzaken kunnen van obstructieve, neurologische of
neuromusculaire aard zijn; syn. respiratoire insufficientie.
ademhalingsketen, reeks van mitochondriale reductieoxidatiereacties waarbij waterstof dat afkomstig is van
producten van de citroenzuurcyclus door drie enzymcomplexen en twee mobiele elektronendragers op
zuurstof wordt overgedragen, waardoor energie
vrijkomt voor de vorming van ATP; zie ook fosforylering,
oxidatieve --.
ademhalingsquotient, ademquotient, zie respiratoir
quotient.
ademhalingsregelsysteem, complex van regulatiemechanismen van de longventilatie; loopt via centrale en
perifere chemosensoren, hersenschors, ademcentrum en
efferente motorische zenuwvezels; in rust op zeeniveau
is de koolstofdioxidespanning de belangrijkste prikkel
voor de ventilatie.
ademhalingsspieren, de bij ademhaling betrokken
spieren; het diafragma vormt de belangrijkste inademingsspier, de buikspieren zijn de voornaamste uitademingsspieren; daarnaast zijn er de intercostale spieren
en hulpademhalingsspieren.
ademhalingsstilstand, zie apneu.
ademhalingssysteem, het systeem van de longen en de
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adenine
hormoonproducerende adenomen in verschillende
endocriene klieren tegelijk.
adenomatosus [L., -sa, -sum], met adenoomvorming;
vb. polypus a-sus, polyposis a-sa, carcinoma a-sum.
adenomyomatose, adenomyomatosis [G., aden; mys] de
aanwezigheid of de vorming van adenomyomen in de
uteruswand of in de para-uteriene weefsels.
adenomyoom [G., aden; mys = spier] menggezwel van
klierepitheel en glad spierweefsel.
adenomyosis uteri, zie endometriosis interna.
adenoom, adenoma [G., aden = klier] goedaardig gezwel
dat zich uit klierepitheel ontwikkelt.
acidofiel adenoom, gezwel in de hypofyse, bestaande
uit acidofiele (= eosinofiele) cellen; zie ook acromegalie.
basofiel adenoom, een gezwel in de hypofyse,
bestaande uit basofiele cellen.
B-celadenoom, goedaardig klierepitheelgezwel,
uitgaand van de B-cellen van de eilandjes van Langerhans in het pancreas; leidt via hyperinsulinisme tot
hypoglykemie.
bijnierschorsadenoom, benigne tumor van de bijnierschors, meestal klein en unilateraal; de meeste typen
veroorzaken endrocriene stoornissen door productie van
mineralocorticoiden (syndroom van Conn) of glucocorticoiden (syndroom van Cushing).
bijschildklieradenoom, parathormoon-producerende
tumor van de bijschildklier, die leidt tot hyperparathyreoidie en hypercalciemie met symptomen van
spierzwakte, moeheid, dorst en polyurie.
chromofoob adenoom, een gezwel in de hypofyse,
bestaande uit chromofobe cellen.
embryonaal schildklieradenoom, a. van de schildklier
waarbij de tumorcellen min of meer in banden zijn
gerangschikt.
eosinofiel adenoom, zie acidofiel a.
heet aden oo m, knobbel in de schildklier die radiojodium vasthoudt en daardoor op het scintigram zichtbaar
wordt; syn. adenoma toxicum; zie ook hot nodule.
hypofyseadenoom, goedaardig gezwel van de
hypofyse; kan op grond van morfologische en immuunhistochemische aspecten worden ingedeeld in; i ACTHceltype; 2 TSH-celtype; 3 prolactine-celtype; 4 CHceltype; en op morfologische kenmerken in; 5 chromofoob adenoom; 6 acidofiel adenoom; 7 basofiel adenoom.
koud adenoom, knobbel in de schildklier die geen
radiojodium vasthoudt en op het scintigram onzichtbaar
(inactief) blijft; zie ook cold nodule.
leveradenoom, goedaardige tumor van de lever,
bestaande uit goed gedifferentieerde hepatocyten,
voornamelijk bij vrouwen; er bestaat een samenhang
met gebruik van orale anticonceptiva.
pancreasadenoom, zeldzame benigne tumor van de
alvleesklier; wordt meestal pas ontdekt als deze to voelen
is of klachten veroorzaakt wegens compressie van andere
organen; de therapie bestaat uit resectie.
pleiomorf speekselklieradenoom, goedaardige
epitheliale tumor van de speekselklieren; de samenstelling varieert sterk, van duidelijk herkenbare epitheliale
structuren tot uitgebreide mucoide en chondroIde
differentiatie; syn. pleiomorf adenoom.
prostaatadenoom, zie prostaathypertrofie.
adenoma seb aceum, veelal erfelijke, bij pubers in het
gelaat voorkomende knobbelige zwelling door woekering van bindweefsel en talgklieren, o.a. voorkomend bij
de ziekte van Bourneville-Pringle; zie ook hersensclerose.
somatotroof adenoom, groeihormoon uitscheidende
tumor van de hypofysevoorkwab, die o.a. acromegalie en

adenine, een purinebase, voorkomend in plantaardige en
dierlijke weefsels, bouwstof van nucleotiden.
adenitis, ontsteking van een of meer klieren.
adenitis tropicalis, zie granuloma venereum.
adenitis vulvovaginalis, zie bartholinitis.
adeno- [G., aden = klier] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. klieren.
adeno-acanthoom, adenoacanthoma [G., aden; akantha =
stekel] tumor, uitgaande van klier- en plaveiselcelepitheel.
adeno-associated virus, zie parvovirus.
adenocarcinoma r e nis, Grawitz-tumor, a. van de vier,
vroeger abusievelijk hypernefroom genoemd.
adenocystoom, adenoom met holten (cysten); syn. cystadenoom; zie ook cystadenoma papilliferum.
adeno-epithelioom, adenoepithelioma, tumor,
bestaande uit klier- en dekepitheel-elementen.
adenofibroom, zie fibroadenoom.
adenofibrose, fibreuze (bindweefselachtige) degeneratie
van een klier.
adenografie [G., aden; graphein = schrijven] rontgencontrastonderzoek van een klier; syn. glandulografie; zie ook
sialografie.
lymfadenografie, radiologisch onderzoek waarbij 24
uur na contrastmiddelinloop een serie foto's van lymfevaten in verschillende projectierichtingen gemaakt
wordt; indien in de vaten nog contrast aanwezig is, kan
dit op een obstructie wijzen.
adenohypofyse, het voorste deel (pars anterior) van de
hypofyse, dat microscopisch een klierachtige structuur
toont; hier worden vele hypofysehormonen gevormd; zie
ook hypofysehormonen, neurohypofyse.
adenoicus [L., -ca, -cum], m.b.t. het adenoid (adenoide
vegetaties); vb. facies a-ca.
adenoid, i lijkend op klierweefsel; 2 veelal adenoide
vegetaties, een bij kinderen voorkomende hyperplasie
van de tonsilla pharyngea; 3 de tonsilla pharyngea.
adenoid cystic carcinoma [E.] zie carcinoom.
adenoldectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van de
adenoiden (adenoide vegetaties); syn. adenotomie.
aden o ides [L.] lijkend op klierweefsel; vb. epithelioma a.
adenoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. adenoid weefsel;
vb. vegetationes a-eae (mv. van a-ca).
adenolde vegetatie(s), zie adenoid sub 2.
adenoidhypertrofie, vergroting van de neusamandel
door terugkerende en/of voortdurende infectie; kan o.a.
leiden tot belemmerde neusademhaling en oorklachten
(otitis media); zie ook adenotomie.
adenoiditis, ontsteking van het adenoid (de tonsilla
pharyngea).
adenolipomatose, adenolipomatosis, vorming van
klier-vetgezwellen op verschillende delen van het
lichaam.
adenolipomatosis symmetrica, diffuse symmetrische
vetafzetting aan de hals; syn. vethals van Madelung.
adenolipoom, combinatiegezwel dat uitgaat van klierweefsel en vetweefsel.
adenolymfokele, adenolymphocele [G., aden; L. lympha =
helder bronwater; Gr. kele = tumor] cysteuze verwijding van
een lymfeklier, t.g.v obstructie in de afvoerende lymfevaten.
adenolymfoom, gezwel van klierepitheel, vnl. in de
parotis voorkomend; syn. cystadenolymphoma papilliferum.
adenomat o se, adenomatosis, hyperplasie van klieren.
endocriene adenomatose, het voorkomen van
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adhesiemolecuul
excisie van adenoIden; syn. adenoIdectomie, adenectomie
(sub z).
adenotonsillectomie, verwijdering van de tonsillen en
de adenoIden.
adenotoom, instrument ten gebruike bij adenotomie.
adenotrppp [G., aden; tropos = zich richtend] op klierweefsel
gericht; bijv. de verwekker van lymphogranuloma
venereum is a.; N.B. niet verwarren met adrenotroop.
adenovirus, zie de rubriek virus.
adenylaatcylase, zie adenylcyclase.
adenylcyclase, een in celmembranen aanwezig enzym
dat de omzetting van het intracellulaire ATP in cyclisch
AMP bevordert.
adenylzuur, zie adenosine-monofosfaat (AMP).
adenylzuur a, zie adenosine-difosfaat (ADP).
adenylzuur b, zie adenosine-trifosfaat (ATP).
adeps [L.] vet.
adequaat [L., adaequo = gelijk maken] overeenkomend met,
passend bij; een adequate prikkel is een prikkel die past
bij het perceptie-orgaan, bijv. een lichtprikkel bij het
gezichtsorgaan.
ader [G., phieps; L: vena] bloedvat dat bloed naar het hart
toevoert; zie ook slagader.
aderkiep, plooivormige klep in kleinere aderen die belet
dat het bloed terugstroomt.
aderlating, het aftappen van bloed uit een ader, in het
verleden een vaak toegepaste therapeutische handeling
bij allerlei ziekten; tegenwoordig spreekt men van
venapunctie (het puncteren met een holle naald) of van
venasectie (het insnijden van een vena, via een huidincisie).
aderpols [L., pulsus venosusj polsgoif die bij tricuspidalisinsufficiëntie tijdens de systole in de aanvoerende aderen
ontstaat en zich tot in de lever voortplant; zie ook leverpols.
aderspat, zie spatader, varix.
aderverkalking [onjuiste term], arterioscierose.
adervlecht, zie plexus venosus.
ADH, i anti-diuretisch hormoon; syn. vasopressine;
2 alcoholdehydrogenase.
ADHD, attention deficit hyperactivity disorder.
ADH-deficiëntie, verminderde secretie van antidiuretisch hormoon; leidt tot diabetes insipidus; oorzaak is
congenitaal, hypothalaam-hypofysair, idiopathisch of
auto-immuun.
adherens [L.] vastklevend.
adherentie, zie adhesie (bet. 3).
adherentiestoornis, stoornis in de hechting van fagocy ten aan cellen; bijv. door gestoorde expressie van
membraanadhesiemoleculen; zie ook adherentie, leukocyten-.
adhesie, adhesio, i het aan elkaar vastkleven, ook
vastgroeien, door vorming van overbruggend materiaal
(fibrine) of weefsel (bindweefsel); syn. adhesievorming;
2 de gevormde streng zelf; zie ook bride; 3 aanhechting
aan celopperviak; vb. bacteriën. N.B. Met adhesie van
bloedplaatjes wordt niet bedoeld 'het aan elkaar vastkleyen', maar het vastkleven van de bloedplaatjes aan het
vaatendotheel of andere substantie; zie ook aggregatie,
leukocytenadherentie.
adhesio interthalamica, door de derde hersenventrikel
verlopende, uit grijze massa bestaande, secundaire
vergroeiing tussen rechter en linker thalamus; syn. massa
intermedia [BNA].
adhesio iridis, synechia iridis.
adhesiemolecuul, eiwit op de membraan van bloedcellen (leukocyten en trombocyten) en endotheelcellen

voor de puberteit versterkte lengtegroei veroorzaakt; zie
ook hypofyse.
speekselklieradenoom, zie adenoom, pleomorfe
speekse1k1ier-.
adenoma sudoriferum, adenoma sudoriparum,
adenoom van de zweetklieren; syn. hidradenoom,
spiradenoom.
talgklieradenoom, zeldzaam solitair adenoom van
talgklieren op het behaarde hoofd of gelaat, bij voiwassenen.
toxisch adenoom, autonoom hyperfunctionerende
nodulus in de schildklier die leidt tot hyperthyreoIdie;
op het scintigram herkenbaar als 'hete' nodus.
tubulair adenoom, adenoom met tubulaire structuur.
tubulovilleus adenoom, adenoom met kenmerken van
zowel een villeus als een tubulair adenoom.
villeus adenoom, sessiele poliep, opgebouwd uit lange,
smalle, vingervormige villi die vrij viak groeit en
moeilijk van het gewone slijmvlies te onderscheiden is;
veelal premaligne; zie ook papilloom.
adenopthia, adenopathie, i ziekte van klieren in het
algemeen; a vergroting van lymfeklieren.
multipele endocriene adenopathie (MEA), zie neoplasie, multipele endocriene
adenopharyngeal conjunctival virus (APC-virus) {E.] zie de

rubriek virus.
adenopharyngitis, ontsteking van de tonsillen en de
pharynx.
adenoscierose, adenoscierosis EG.] verharding van een
klier t.g.v. bindweefselvorming.
adenose, adenosis [G.] goedaardige woekering van
klierepitheel zonder vormiag van een omschreven
gezwel.
scieroserende mamma-adenose, woekering van het
epitheel van de klierkwabjes in de mammae met een
scleroserende bindweefseltoename; kan morfologisch
verwarring geven met carcinoom.
adenosis vaginae, goedaardige woekering van vaginaal
klierepitheel herkenbaar aan vlekkige gebieden in het
bovenste deel van de vagina; vrouwen die in utero aan
door hun moeder ingenomen diethylstilbestrol (DES)
blootgesteld zijn geweest, hebben 30-40 procent kans op
adenosis vaginae.
adenosinase, een enzym dat adenosine splitst.
adenosine, adenine-d-ribose, een nucleotide, derivaat
van nucleInezuur.
adenosinedeaminase (ADA), enzym met sleuteirol in
het purinemetabolisme (synthese DNA).
adenosinedeaminasedeficiëntie (ADA-deficiëntie),
ernstige autosomaal recessieve immunodeficientie; leidt
tot een toxische ophoping van adenosinemonofosfaat in
de immuuncellen, die hierdoor vroegtijdig doodgaan;
andere kenmerken zijn gestoorde lengtegroei, botdysplasie en mentale retardatie; behandeling bestaat uit
suppletie van het enzym of beenmergtransplantatie.
adenosine-desaminase (ADA), een enzym dat adenosine
omzet in inosine.
adenosine-difosfaat (ADP), een der nucleotiden die
energie stapelen en overdragen.
adenosine-monofosfaat (AMP), een der nucleotiden die
energie stapelen en overdragen; zie ook cAMP.
adenosine-trjfosft (ATP), een der nucleotiden die
energie stapelen en overdragen.
adenosine-trifosfatase (ATP-ase), enzym dat ATP
splitst.
adenotomie [G., aden; temnein = snijden] verwijdering,
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adhesine
kort benig kanaal tussen middenoor en antrum mastoideum.
aditus ad aquaeductum cerebri, (BNA): het achterste
deel van de derde hersenventrikel, overgaand in de
aqueductus mesencephali.
aditus ad infundibulum, zie recessus infundibuli.
aditus epitympanicus, zie a. ad antrum mastoideum.
aditus vaginae, de ingang van de vagina.
aditus glottidis superior et inferior, (BNA): de
bovenste en onderste opening van de glottis.
aditus laryngis, bovenste strottenhoofdopening.
aditus orbitae, de ingang van de oogkas (orbita).
aditus pelvis, de (kleine-)bekkeningang.
adjuvans [L., my -tia], 1 toevoeging aan een geneesmiddel;
een zelf onwerkzame stof die de werking van een andere
stof steunt; z aspecifiek immunostimulantium; wordt bij
het bereiden van antisera toegevoegd aan een antigeenpreparaat om in een proefdier een hoge antistoftiter te
krijgen; vb. aluin, Freund-adjuvans.
adjuvans van Freund, mengsel van een minerale olie
en een emulgans; wordt gebruikt als vehiculum voor
antigenen, en als depot-preparaat geInjiceerd, om het
immuniserend effect te verhogen.
adjuvantchemotherapie, toepassen van chemotherapie
als aanvulling op of naast een andere therapievorm; bijv.
chemotherapie na radiotherapie.
ADL algemene dagelijkse levensverrichtingen (E. activities of daily training), een o.a. in de revalidatie gebruikte
term voor functies zoals zichzelf wassen, kleden, naar
het toilet gaan, eten, zitten, staan, lopen, aan het herstel
waarvan primair moet worden gewerkt.
ad lib. [L.] ad libitum, naar verkiezen, naar goedvinden;

dat de hechting van de bloedcellen aan de endotheelcellen tot stand brengt; adhesiemoleculen vervullen
essentiele rol bij de migratie van leukocyten door het
lichaam; zie ook celmigratie.
intercellulair adhesiemolecuul (ICAM) [E.] celoppervlakmolecuul, betrokken bij de cel-cel- en cel-matrixinteracties; onderverdeling in een drietal `families':
integrinen, selectinen en de immunoglobulinesupergenfamilie; deze adhesiemoleculen spelen o.a. een rol bij
leukocytenmigratie en T-celgemedieerde immuunreacties; vb. ICAM -i, -2 en VCAM-i; syn. adhesiemoleculen; zie
ook adressinen.
vasculair cellulair adhesiemolecuul (VCAM) [E.] endotheliaal adhesiemolecuul; behoort tot de immunoglobulinesupergenfamilie; regelt aanhechting en transendotheliale migratie van cellen.
adhesine, antigeen dat zich bevindt op de celwand van
een bacterie en dat zich specifiek bindt aan receptoren
van lichaamscellen, bijv epitheelcellen, hetgeen tot
adhesie leidt; zie ook adhesie.
adhesiolyse, adhesiolysis [L., adhesio; Gr. lysis = oplossing]
het losmaken van adhesies.
adhesiotomie, het doorsnijden, klieven, van adhesies.
adhesivus [L., -va, -vum, adherere = vastkleven] vastklevend;
vb. pericarditis a-va.
adiadochokinesis, adiadochokinese [G., a = niet; diadochos = opeenvolgend; kinesis = beweging] onvermogen tot het
uitvoeren van (snel) opeenvolgende antagonistische
bewegingen (bijv. pronatie-supinatie); vgl diadochokinese, bradydiadochokinese, dysdiadochokinese.
adiastolie, gebrekkige of uitblijvende verwijding van de
hartkamers tijdens de diastole, meestal gevolg van
pericarditis adhaesiva.
Adie, William John (1886-1935; Engels neuroloog).
syndroom van Adie, enkelzijdige pupillotonie, gecombineerd met hypo- of areflexie van de benen, zonder
invaliditeit;•syn. familiale hereditaire areflexie.
adipectomie [L., adeps = vet; Gr. ektome = uitsnijding] het
wegsnijden van vetweefsel.
adipeus, vet, dik, zwaarlijvig.
adipocire [L., adeps; Fr. cire = was] lijkevet, een wasachtige
stof waarin het vet en het eiwit van een lijk veranderen,
wanneer dit enige weken in water of vochtige aarde
heeft gelegen, afgesloten van zuurstof.
adipocyt [L., adeps; Gr. kytos = cel] vetcel.
adipokele [L., adeps; Gr. kele = breuk] vetbreuk, een
ingewandbreuk, waarvan de inhoud uit vetweefsel
bestaat, bijv. een epiplokele.
adiponecrose, versterf van vetweefsel.
adiponecrosis subcutanea neonat o rum, zeldzame
subcutane vetinduratie bij pasgeborenen.
adipopexie [G., pexis = vasthechting] vetweefsel van elders in
het lichaam in een holte brengen en vastleggen ter
verkleining van die holte; vb. sinus paranasalis.
adipositas [L.] vetlijvigheid, vetzucht; syn. obesitas.
adipositas cordis, vethart, vetafzetting onder het
pericard.
adipositas dolorosa, zie ziekte van Dercum.
adiposogenitaal syndroom, zie dystrophia adiposogenitalis.
adiposogenitalis [L., -le], m.b.t. adipositas en de genitalia;
vb. dystrophia a-lis.
adiposus [L., -sa, -sum, adeps] uit vet bestaand; vb. panniculus a-sus, seborrhoea a-sa, corpus a-sum.
aditus [L.] toegang, ingang.
aditus ad antrum (mastoideum), zie a. epitympanicus,

[op recepten gebruikt].

adminiculum [L.] steun.
adminiculum lineae albae, driehoekige band die aan
symfyse ontspringt en de linea alba versterkt.
adnatus [L., -ta, -tum], bij de geboorte; vb. atelectasis a-ta.
adnexa [L., aanhangende, bijbehorende; meervoudsvorm]
naburige, bijbehorende organen, meestal gebezigd voor
de a. uteri.
adnexa oculi, zie a. bulbi: de oogspieren, oogleden en
traanklieren.
adnexa uteri, de ligamenta en parametria, de tubae, en
de ovaria.
adnexectomie [G., ektome = uitsnijding] chirurgische
verwijdering van de adnexa uteri.
adnexitis, ontsteking van de adnexa uteri.
adnexopexie [G., pexis = vasthechting] operatieve bevestiging van de adnexa aan de buikwand.
adolescent, jongen of meisje van 17 a 22 (meisje: 19) jaar.
adolescentie [L., adolescentia = jongelingenleeftijd] leeftijdsperiode voor jongens van i7 -22, voor meisjes van 17-19
jaar, de tijd van verworven geslachtsrijpheid; ook: de
periode tussen het verschijnen van de secundaire geslachtskenmerken en het bereiken van de volwassenheid.
adontie [G., a = niet; odous = tand] het ontbreken van tanden
t.g.v. een ontwikkelingsstoornis; syn. anodontie.
adoptive transfer [E.] techniek voor het bestuderen van de
functie van lymfocyten die zijn ingebracht in een ander
dier dan waaruit ze gefsoleerd zijn; vnl. ter bestudering
van actieve suppressie van lymfocyten door T-suppressorcellen.
adoraal [L., ad = bij; os, oris = mond] bij of in de richting van
de mond; zie ook aboraal.
ADP, i adenosinedifosfaat [< E. adenosine diphosphate];
2 antidiuretisch principe (van de hypofyse).
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adynamia episodica hereditaria
adrenaal [L., ad; ren = Hier] betrekking hebbend op, afkomstig van de bijnier(en).
adrenaal virilisme, zie adrenogenitaal syndroom.
adrenalectomie [G., ektome = uitsnijding] verwijdering van
de bijnier(en).
adrenaline, hormoon dat in het bijniermerg door de
chroomaffiene cellen geproduceerd wordt; heeft een
sympathicus-prikkelende ('sympathicomimetische')
werking bestaande uit vernauwing van bloedvaten,
verhoging van bloeddruk, e.a; syn. epinefrine.
adrenalinemie [G., haima = bloed] 1 de aanwezigheid van
adrenaline in het bloed; s, verhoogd gehalte van het
bloed aan adrenaline (dus eigenlijk hyperadrenalinemie).
adrenalitis, ontsteking van de bijnier, o.a. t.g.v. een
auto-immuunstoornis; leidt tot hypofunctie van de
bijnier.
adrenarche [G., arche = begin] toeneming van de bijnierwerking, op ongeveer het 8e levensjaar.
premature adrenarche, pubisbeharing en daarna
okselbeharing zonder andere tekenen van puberteit voor
de leeftijd van 8 jaar; oorzaak: premature activiteit van
de bijnierschors met secretie van androgenen voordat de
hypofysaire gonadotrofinensecretie op gang is gekomen.
adrenerg, adrenergisch, i met een werking zoals die van
adrenaline; a gevoelig voor adrenaline; 3 overgedragen
via adrenaline; 4 geactiveerd door adrenaline;
syn. sympathicomimetisch.
adrenerg systeem, de sympathicusvezels waar adrenaline vrijkomt en als overdrachtsstof fungeert; de
postganglionaire vezels van de sympathicus; zie ook
cholinerg, receptor.
adrenerge vezels, zenuwvezels die geactiveerd worden
door (nor)adrenaline of zelf (nor)adrenaline uitscheiden;
komen in het gehele CZS en i.h.b. in het postganglionaire sympathische zenuwstelsel voor.
adrenoceptor, zie receptor.
adrenochroom, oxidatieproduct (intermediair stofwisselingsproduct) van adrenaline.
adrenocortex [L., cortex = schors] bijnierschors.
adreno-corticaal, zie cortico-adrenaal.
adrenocorticotrofine, het adrenocorticotrope hormoon
van de hypofyse; syn. adrenocorticotropine, corticotropine, ACTH.
adrenocorticotroop [G., tropos = zich richtend] gericht op
de bijnieren.
adrenocorticotroop hormoon, zie ACTH.
adrenocorticotropine, zie corticotropine, ACTH.
adrenogenitaal, de bijnieren en de genitalia betreffend.
adrenogenitaal syndroom, syndroom, veroorzaakt
door overmatige productie van androgene steroiden,
waarbij virilisatie en afwijkingen van de externe genitalien optreden; oorzaken zijn aangeboren enzymdefecten
in de synthese van cortisol of een bijniertumor waarbij
histologisch een bijnierhyperplasie wordt gezien; bij de
congenitale vorm wordt door het lage cortisolgehalte de
hypofyse niet geremd in haar ACTH-productie,
waardoor secundair de bijnier words gestimuleerd tot
overproductie van steroiden (m.u.v cortisol); syn. bijnierhyperplasie, vermannelijkingssyndroom, adrenaal
virilisme.
adrenoleukodystrofie (ALD), erfelijke ziekte met
progressieve centrale demyelinisatie en bijnierschorsinsufficientie.
adrenomedullair [L., medulla = merg] m.b.t. het bijniermerg.

adrenotroo [G., tropos, niet verwarren met adenotroop], zie
adrenocorticotroop.
adressinen, adhesiemoleculen op cellen van organen
waaraan lymfocyten met corresponderende homingreceptoren zich hechten; te verdelen in selectinen,
integrinen en de immunoglobulinensupergenfamilie; zie
ook homing.
Adson, Alfred Washington (1887-1951; Amer. neurochirurg te Rochester, Minn.).
proef van Adson, de radialispols verdwijnt bij lijders
aan het cervicobrachiaal syndroom, als de pijnlijke arm
omhooggeheven wordt, en als de patient het hoofd naar
de zieke kant draait en na een diepe inspiratie de adem
enige tijd inhoudt.
adsorbaat, zie adsorpt.
adsorbens [L., mv. -bentia], een stof die adsorbeert.
adsorberen [L., ad = naar; sorbere = zuigen] tot zich trekken,
het verschijnsel dat een stof (adsorbens) aan het oppervlak moleculen van een andere stof (adsorpt) aantrekt;
adsorbens kan zijn een vaste stof of een vloeistof,
adsorpt kan zijn een gas, een vloeistof of een opgeloste
stof; in tegenstelling tot bij absorberen gaat het bij
adsorberen om een oppervlakteproces zonder chemische
bindingen.
adsorberende koolstof, geactiveerde kool die vooral
grote ongeladen moleculen in het maag-darmkanaal
reversibel kan binden; toegepast bij o.a. vergiftigingen
en diarree; effect is niet selectief, ook de resorptie van
geneesmiddelen wordt beperkt.
adsorpt, een stof die geadsorbeerd words; zie ook adsorberen.
adsorptie, het proces of het resultaat van adsorberen; zie
ook adsorberen.
adstringens [L., mv. -ingentia, adstringere = samentrekken]
medicament dat bij applicatie op wonden of intacte
slijmvliezen een membraan laat ontstaan door eiwitcoagulatie (looiende werking).
adult [< L. adultus] volwassen, volwassene.
adult respiratory distress syndrome (ARDS) [E.] zie shocklong.
adultorum [L., mv. gen. van adultus], vb. rachitis a.
adultus [L.] opgegroeid, volwassen.
ad us. ext. ad usum externum [L.] , voor uitwendig
gebruik (rec.).
ad us. int. ad usum internum [L.] , voor inwendig gebruik
(rec.).
ad us. propr. ad usum proprium [L.] , voor eigen gebruik
(tee.).
advanced trauma life support (ATLS), verlening van
geneeskundige hulp bij zeer ernstige ongevallen (autosnelweg, mijn, oorlogsslagveld) volgens internationaal
aanvaarde richtlijnen voor de systematische opvang van
ongevalsslachtoffers; deze zijn gericht op de maximalisatie van de overlevingskans van de gewonde, onder meer
door intensieve shockbestrijding en chirurgische
noodingrepen zo dicht mogelijk bij de plaats van het
ongeval.
adventitia [L., adventicius = bijkomend] buitenste laag van de
bloedvaatwand (de tunica adventitia); zie ook media,
intima.
adversiefaanval, epileptische aanval, waarbij - althans in
het begin - hoofd en ogen, soms ook de romp, naar
rechts of links worden gedraaid; syn. versief-aanval; zie
ook ipsiversief-aanval (in de richting van de haard) en
contraversief-aanval (van de haard af).
adynamia episodica hereditaria, zie adynamie.
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adynamie
adynamie [G., dynamis = kracht] krachteloosheid, (spier)
zwakte.
periodieke adynamie, paroxismale verlammingen
door stoornis in de kaliumhuishouding; twee vormen:
een hereditaire vorm: adynamia episodica hereditaria =
syndroom van Gamstorp en een symptomatische vorm,
zoals bij het syndroom van Conn; syn. recidiverende,
episodische adynamie.
adynamisch, krachteloos, asthenisch.
adynamische ileus, zie ileus.
adynamische koorts, i.h.b. de bij Addison-crises
voorkomende koorts, gepaard met adynamie.
Aedes [G., aedes = onaangenaam] muggengeslacht (fam.
Culicidae, subfam. Culicinae) waarvan sommige soorten
ziektekiemen kunnen overbrengen.
Aedes aegypti, komt voor in de tropen en subtropen,
overbrenger van dengue en gele koorts; oude naam:

hoeveelheid wordt gemeten uit de mate van volumevergroting van de romp.
aerosinusitis, ontsteking van neusbijholte(n) door
plotselinge veranderingen van de atmosferische druk
(bijv. bij parachute-springen); syn. barosinusitis.
aerosol, dispersie van kleine deeltjes (to -4 tot io -7 cm) in
een gas; syn. spray.
aerotitis, oorontsteking (otitis) t.g.v. plotselinge luchtdrukveranderingen; syn. barotitis.
Aesculapius, Latijnse naam voor de Griekse god Asklepios.
staf van Aesculapius, een (ongevleugelde) staf waaromheen een slang gewonden is; algemeen gebruikt symbool
van de medische professie; zie ook caduceus.
aestivalis [L., -le], in voorjaar of zomer voorkomend;
vb. hydroa a-lis.
aestivus [L., -va, -vum], m.b.t. voorjaar of zomer; vb. catarrhus a-vus, cholera a-va.
afaak [G., phakos = lens] zonder lens, i.h.b. gebruikt voor
ogen zonder lens.
afagie, zie aphagia.
afakie, afwezigheid van de ooglens.
afalangie [G., phalanx = vingerlid] afwezigheid van vingerof teenkootjes.
afasie [G., phasis = spraak] stoornis in de spraak t.g.v.
beschadiging van hersencentra; in ruimere zin ook
stoornis in expressievermogen (spreken, schrijven,
gesticuleren), stoornis in het begrijpen daarvan.
akoestische afasie, woorddoofheid t.g.v. stoornissen in
het gehoorcentrum.
amnestische afas ie, gestoord herinneringsvermogen
voor woorden.
associatoire afasie, associatoire afasie, zie motorische
afasie.
atactische afasie, zie motore a.
Broca-afasie (Pierre Paul Broca (1824-1880), chirurg en
antropoloog te Parijs), afasievorm met gestoorde expressie van taal bij relatief intact taalbegrip, kenmerkende
woordvindingsstoornissen en telegramstijl; ontstaat
door laesie van de gyrus frontalis inferior (o.a. centrum
van Broca); syn. expressieve afasie, motorische afasie.
conductieafasie, vorm van a. die gekenmerkt wordt
door het onvermogen om een voorgezegde zin te herhalen en die gepaard gaat met lichte woordvindingsstoornissen en literale parafrasieen; oorzaak is een
stoornis in de fasciculus arcuatus, die het temporale en
frontale taalgebied met elkaar verbindt.
expressieve afas ie , zie motore a.
jargonafas ie, a. waarbij verschillende woorden aaneen
worden gekoppeld.
motorische afasie, toestand waarin de patient weet wat
hij wil zeggen, maar de woorden (bij laesie van het
motorische spraakcentrum van Broca) niet kan produceren; syn. a. van Broca.
papegaaienafasie, a. waarbij de patient wel zinnen kan
nazeggen, echter zonder de betekenis te vatten.
receptieve afasie, zie sensore a.
sensore afasie, sensorische afasie, zie afasie,
Wernicke-=-.
totale afasie, gecombineerde motore en sensore a.
verb ale afasie, zie amnestische a.
Wernicke-afasie, afasievorm met gestoord taalbegrip
en toegenomen spreekdrang; ontstaat door laesie van de
gyrus frontalis superior (centrum van Wernicke);
syn. receptieve afasie, sensorische afasie.
afasisch, i niet in fasen verlopend; a afatisch.
afatisch, lijdend aan afasie.

Stegomyafasciata.
Aedes africanus, overbrenger van oerwoud-gele-koorts.
Aedes albopictus, mug; dit insect is reservoir en overbrenger van dengue en gele koorts.
aeger [L.] patient, zieke.
aegra, patiente.
AEP, auditory brainstem-evoked potentials.
aequalis [L., -le], gelijk; vb. pulsus a-lis, gemini a-les.
aequator, zie equator.
aer-, aero-, aero- [G., L. lucht, gas] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. lucht of gas.
Aerococcus, bacteriegeslacht van Gram-positieve kokken,
vaak met ligging in tetraden, micro-aerofiel, vergroenend op bloedagar, i.h.alg. saprofiet.
aerocystografie [G., kystis = blaas; graphein = schrijven] het
maken van rontgenfoto's van de blaas nadat deze met
lucht is gevuld.
aerodontalgie [G., odous = tand; algos = pijn] pijn in het
gebit t.g.v. wisselingen in atmosferische druk, zoals bij
de luchtvaart en bij bergklimmen; syn. barodontalgie.
aerodontie, luchtvaarttandheelkunde.
aerofagie [G., phagein = eten] het inslikken van lucht, vaak
een hysterisch verschijnsel.
aerofob ie, i ziekelijke vrees voor verse lucht; z ziekelijke
vrees voor een luchtreis.
aerogeen, i door of via de lucht overgebracht of ontstaan;
z lucht- of gas-producerend.
aerogram, rontgenfoto, waarbij als contrastmiddel lucht
is gebruikt.
aerom e ter, instrument waarmee men de dichtheid of het
gewicht van de lucht meet; niet verwarren met areometer.
Aeromonas, bacteriengeslacht van de fam. der Vibrionacaceae, pathogeen voor koudbloedige dieren, soms ook
voor mensen (osteomyelitis).
Aeromonas hydrophila, Gram-negatieve, facultatief
anaerobe bacterie van genus Aeromonas, dat tot familie
der Pseudomonadaceae behoort.
aeroneurose, psychische afwijkingen bij piloten t.g.v.
anoxie en emotionele stress bij het vliegen.
aeroob, aangewezen op de aanwezigheid van lucht
(zuurstof); zie ook anaeroob.
facultatief aeroob, aanwezigheid van zuurstof niet
noodzakelijk.
obligaat aeroob, zuurstof wel noodzakelijk.
aero-otitis, zie barotitis.
aeroperitoneum, zie pneumoperitoneum.
aeroplethysmograaf [G., plethysmos = vergroting; graphein =
schrijven] toestel voor het grafisch registreren van de
hoeveelheid ingeademde lucht bij elke ademteug; deze
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afreageren
affiniteit [L., affinitas = verwantschap] 1 chemische a.: wederzijdse aantrekking van elementen of atoomgroepen;
2 psychische a.: sympathiegevoel; 3 orgaan-a.: aantrekking van een stof, farmacon, tot een bepaald orgaan.
affiniteitsmaturatie, toename van de affiniteit van
antilichamen voor antigenen tijdens de secundaire
immuunrespons door de switch van IgM- naar
IgG-productie; syn. affiniteitsrijping.
affixus [L., -xa, -xum], aangehecht.
afflux [L., affluxus] toestroming, bijv. van bloed of van een
vloeistof, naar een bepaald lichaamsdeel.
afgietselsteen, een Steen die het nierbekken geheel
opvult.
afhankelijkheid, toestand met als kenmerk de fysieke
en/of psychologische drang om een stof (drug) te gebruiken om zo de positieve psychische effecten hiervan te
ervaren en/of om vervelende effecten van onthouding te
vermijden.
afibrinogenemie [G., haima = bloed] zeer sterke vermindering dan wel afwezigheid van fibrinogeen in het bloed.
Afipiafelis, intracellulair groeiende Gram-negatieve
bacterie; werd vroeger beschouwd als de verwekker van
kattenkrabziekte.
afkappunt, gekozen punt in een frequentieverdeling
waarboven of waaronder waarden als afwijkend worden
geclassificeerd; bijv. diastolische bloeddruk boven 95
mmHg; zie ook referentiewaarde.
afkicken, ontwennen van lichamelijke en psychische
afhankelijkheid van psychoactieve middelen.
aflatoxine, verzamelnaam voor bepaalde schimmelmetabolieten (mycotoxinen) met hepatocarcinogene werking,
o.a. afkomstig van de o.a. op pinda levende Aspergillus

afdekproef, proef waarbij beurtelings een oog tijdelijk
wordt afgedekt; een instelbeweging van het onafgedekte
oog wijst op een manifest strabisme van dat oog. In
tweede instantie let men op of er een standsverandering
optreedt van het afgedekte oog. Is dat het geval, dan
vertoont dit oog een latent strabisme; syn. covertest.
afebriel [L., febris = koorts] zonder koorts.
afemie [G., pheme = spraak] zie afasie.
aferese [< G., aphairesis = verwijdering, onttrekking] het
afnemen van bloed, dat vervolgens wordt gescheiden in
cellen en plasma, waarna een van beide wordt gereInfundeerd.
affect [L., affectus = aandoening, hartstocht] 1 gemoedsbeweging; 2 initiele ontstekingsmanifestatie bij specifieke infecties zoals tuberculose, syfilis; zie ook primair
affect.
affecthandeling, explosieve handeling onder invloed
van hevige gemoedsbeweging.
affectincontin e ntie, zie incontinentie, affect-.
affectkramp, een bij neuropathische kinderen voorkomende kortdurende `ademhalingskramp' bij opwindingstoestanden.
affectlabiliteit, emotionele labiliteit, versterkte emotionele reactie op betrekkelijk onbelangrijke gebeurtenissen, waardoor sterke stemmingswisselingen ontstaan
(normaal bij kleine kinderen en pubers).
affectontlading, gemoedsontlading, gemoedsuitbarsting t.g.v. affectstuwing.
affectstuwing, ophoping van niet-afgereageerde
affecten, aanleiding gevend tot affectontlading.
primair affe ct, zie primair.
vlakaffect, affect waarbij geen modulaties in gevoel
waarneembaar zijn en geen gevoelsrelatie met de
levende werkelijkheid lijkt te bestaan; treedt op bij
schizofrenie.
affectafweer, afweermechanisme waarbij het gevoel
wordt losgemaakt van de inhoud van bepaalde gedachten en voorstellingen; i.t.t. bij verdringing is men zich
wel bewust van de cognitieve inhoud, maar men heeft
het gevoel alleen uitgeschakeld; syn. affectisolatie.
affectdiscordantie, stoornis in het gevoelsleven waarbij
een affect wordt getoond dat totaal inadequaat is ten
aanzien van de situatie; vb. lachen in treurige omstandigheden.
affectief, het gemoedsleven betreffend; door een affect
teweeggebracht; ant. rationeel; zie ook cognitief, conatief.
affectieve stoornissen, zie stemmingsstoornissen.
affectisolatie, zie affectafweer.
affectiviteit, het vermogen tot gevoelsmatige of emotionele beleving.
affectlabiliteit, verhoogde ontvankelijkheid voor affecten.
affectstoornis, stoornis in het gevoelsleven.
afferens [L.] aanvoerend; vb. vas a.; tegenstelling: efferens,
deferens.
afferent, aanvoerend; vb. een a. vat, een a-te zenuw
(centripetaal geleidend).
afferente baan, verzameling zenuwvezels die informatie
(impulsen) naar een bepaald gebied in het (centrale)
zenuwstelsel toevoeren.

flavus.
afleidbaarheid, of te leiden aandacht of concentratie;
verhoogde afleidbaarheid komt voor bij kinderen met
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en bij
manische psychoses.
afleiding, zie elektrocardiografie.
borstwandafleiding, vorm van ECG-meting waarbij zes
elektroden op standaardposities op de borstwand
worden bevestigd; borstwandafleiding is een vorm van
unipolaire ECG-meting; een elektrode is hierbij de
explorerende elektrode, de vijf andere vormen de central
terminal; zie ook central terminal [E.].
standaardafleiding, bipolaire ECG-afleidingen, aangeduid met I, II en III; ontwikkeld door de ontdekker
van het elektrocardiogram, Einthoven; de elektroden
worden op drie ledematen bevestigd; het potentiaalverschil tussen steeds twee van deze punten wordt vervolgens gemeten; dit is de meest elementaire manier van
ECG-registratie; syn. afleiding van Einthoven.
unipolaire afleiding, ECG-meting waarbij words
uitgegaan van een explorerende elektrode op een punt
op het lichaamsoppervlak en een central terminal; zie ook
borstwandafleiding, central terminal.
AFO, ankle-foot orthosis.
afon ie [G., phone = stem] onvermogen stemgeluid te
produceren; bij een organische a. is de oorzaak een
aandoening van de stembanden, de stembandspieren of
de zenuwen die deze innerveren; bij een hysterische a. is
geen organische afwijking te vinden.
afor ie [G., phora = vruchtbaarheid] onvruchtbaarheid.
AFP, alfa-foetoproteine.
afras ie [G., phrasis = zin, uitdrukking] onvermogen zinnen te
vormen; zie ook dysfrasie.
afreageren, zich bevrijden van onaangename gevoelens
door deze opnieuw te beleven, via vertellen (aan een

aferent-loop syndrome
f

[E., `syndroom van de aanvoerende
darmlis'] zelden voorkomend syndroom na een maagre-

sectie volgens Billroth II of na een totale maagresectie,
doordat (een deel van) de maaginhoud terechtkomt in de
blind eindigende aanvoerende darmlis, die daardoor
sterk kan uitzetten, m.a.g. symptomen zoals vol gevoel,
misselijkheid en braken.
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afrodisiacum
psychoanalyticus) of door ontladingen zoals juichen,
razen, wenen; zie ook catharsis.
afrodisiacum, middel dat seksuele fantasie en verlangen
opwekt; vb. yohimbine, cocaine.
a froid [<F. in de koude] in de fase waarin de acute ontsteking van een hol buikorgaan tot rust is gekomen of
waarin een infiltraat om dat orgaan tot resorptie is
gekomen; vb. appendectomie a f., cholecystectomie a f.;
zie ook a chaud.
afspraakspreekuur, spreekuur waarbij de patienten op
afspraak komen, niet vrij toegankelijk; zie ook aanloopspreekuur.
afstoting, zie transplantaatafstoting, rejectie, ejectie (sub

kend, om zo de hiermee samenhangende angst te
verminderen; vb. loochening, ontkenning, affectisolatie,
intellectualisering, projectie, verdringing, twijfelzucht,
overcompensatie enz.; z zie afweer.
afweerreflex, onbewuste beweging, gericht op afweer of
zelfbescherming; vb. het opheffen van de arm ter
afwering van een slag, het sluiten van de ogen bij het
naderen van een slaande vuist.
afweerstoornis, defect in een van de afweersystemen,
waardoor infectie met (potentiele) pathogenen, overgevoeligheid en/of auto-immuunreacties optreden.
afweersysteem, immuunsysteem; zie ook afweer.
afwijking.
aangeboren afwijking, afwijking, genetisch of nietgenetisch bepaald, die reeds bij de geboorte aanwezig is;
deze behoeft echter nog niet manifest te zijn; syn. congenitale afwijking.
standaardafwijking, wiskundig gedefinieerde maat
voor de spreiding van waarnemingen rond het gemiddelde.
afwikkelbalk, boogvormige zool die als lichte aanpassing
van normaal schoeisel het afrollen van de voet toelaat
zonder de metatarsofalangeale gewrichten te belasten.
A-gal, zie gal.
agalactia, agalactie [G., a = niet; gala = melk] geheel of
gedeeltelijk ontbreken van zogsecretie.
agalactosurie, afwezigheid van galactose in de urine.
agameet [G., gamos = huwelijk] protozoon zonder geslachtelijke voortplanting; zie ook gameet.
agammaglobulinem ie [G ., a; gammaglobuline; Gr. haima =
bloed] geheel of gedeeltelijk ontbreken van gammaglobuline in het bloed; zie ook immunodeficientie.
agammaglobulinemie van Bruton, volledig ontbreken van immuunglobulineproductie waardoor geen
opsonisatie plaatsvindt; X-gebonden ziekte met ernstige,
recidiverende infecties vanaf de geboorte, verwekt door
Haemophilus influenzae, pneumo- en stafylokokken;
syn. X-linked agammaglobulinemia (XLA).
aganglionair, zonder ganglioncellen.
aganglionose, afwezigheid van ganglioncellen.
aganglionosis coli, afwezigheid van ganglioncellen in
de plexus van Meissner en Auerbach van de dikke darm,
leidend tot verstoring van de motiliteit van de darm,
bijv. bij de ziekte van Hirschsprung.
agar [<Singalees agar-agar] gedroogde slijm uit verschillende Aziatische zeewieren; in de handel als droge
stengels; in heet water zwelt de agar op, na afkoeling
stolt ze tot een gelatine-achtige massa; wordt in de
bacteriologie gebruikt als basis van voedingsbodems
voor bacterien.
bloedagar, uit agar en bloed bestaand vast kweekmedium voor bacterien.
agardiffusiemethode, methode voor het testen van de
bacteriele gevoeligheid voor antibiotica m.b.v. filtreerpapierschijfjes. Het daarin aangebrachte antibioticum
diffundeert in de agar en dit leidt, bij een gevoelige
bacteriestam, tot een groeivrije zone in het bacteriedek;
syn. schijfjesmethode.
Agaricus, zie Amanita.
agarverdunningsmethode, methode voor het testen
van de bacteriele gevoeligheid voor antibiotica, waarbij
groei van bacterien op agarmedia met verschillende
antibioticumverdunningen wordt bepaald.
agenese, agenesie, uitblijvende of uitgebleven ontwikkeling van een lichaamsdeel of orgaan, t.g.v. ontbrekende
of gebrekkige aanleg; zie ook dysgenesie.

2).

afstotingsreactie, immuunreactie tegen een transplantaat, resulterend in afstoting.
chronische afstotingsreactie, zie transplantaatafstoting, chronische -^-.
hyperacute afstotingsreactie, immuunreactie die
binnen enkele uren na transplantatie tot afstoting leidt
t.g.v. reeds circulerende antistoffen.
versnelde afstotingsreactie, immuunreactie die
binnen enkele dagen na transplantatie tot afstoting leidt
t.g.v. opgewekte antistoffen tegen endotheel.
aft, afte [Ned.] , aphtha [L.] [blaasje, meery aphthae], kleine
pijnlijke erosie, gewoonlijk multipel voorkomend,
overgaand in ulcus, aan slijmvliezen van de mond, soms
ook van de vulva; zie ook Behcet, stomatitis aphthosa.
aftercare [E.] nazorg.
after-dinner collaps [E.] zie dip, postprandiale
afterload [E.] zie nabelasting, preload.
linkerkamer-afterload, gemiddelde wandspanning in
de linker hartkamer tijdens de systolische uitdrijvingsfase; deze druk is evenredig met de weerstand waartegen
de linkerhartkamer moet pompen om het bloed te laten
circuleren.
afterloadvermindering, verlaging d.m.v. geneesmiddelen van de weerstand waartegen de linker hartventrikel
moet pompen.
afto ld, lijkend op aften.
aftongie [G., phthongos = geluid, uitspr. a-fton-gie], onver-

mogen te spreken, door kramp van de spraakspieren.
aft o se, met aften gepaard gaande aandoening.
afweer, 1 stelsel van beschermingsmogelijkheden die het
lichaam heeft om lichaamsvreemd materiaal (i.h.b.
micro-organismen) te weerstaan en op te ruimen;
syn. weerstand ; 2 [verkorte vorm van `afweermechanisme'], zie
afweermechanisme, resistentie.
humorale afweer, bescherming door specifieke en
niet-specifieke afweerstoffen die zich vrij in de extracellulaire ruimte bevinden, bijv. IgG, IgM (specifiek),
lysosym en complement (niet-specifiek); syn. humorale
immuniteit.
lokale afweer, afweersystemen die voornamelijk in
huid en slijmvliezen gelokaliseerd zijn; reageren direct
en lokaal op antigenen met secretie van IgA (secretoor
IgA); bijv. darmgeassocieerd lymfoid weefsel (GALT).
niet-specifieke afweer, bescherming door fysische en
fysiologische barrieres (huid, slijmvliezen, lage pH),
eiwitten (b.v. complement) en cellen (b.v. granulocyten
en macrofagen) met als kenmerk het ontbreken van
immunologisch geheugen; syn. natuurlijke afweer.
specifieke afweer, bescherming door B- en T-lymfocyten en antistoffen, gekenmerkt door specificiteit en
immunologisch geheugen.
afweermechanisme, i onbewust proces waarmee een
emotionerende werkelijkheid wordt vervorm of verte18

agonist
ovariele agenesie, zie Turner-syndroom (ovariele
dysgenesie).
sacrale agenesie, afwezigheid van het heiligbeen.
agenetisch, niet ontwikkeld; zie ook agenese.
agenitalisme, het geheel of gedeeltelijk ontbreken van
genitalia; zie ook dysgenitalisme.
agens [L., mv agentia, agere = handelen] 1 (bv.nw.) handelend,
werkend, werkzaam; z. (z.nw.) werkzame stof.
agent [E.] agens.
Norwalk agent [E.] zie virus, Norwalk--.
vacuolating agent, zie agent, vacuolating ^.
ageusia, ageusis, ageusie [G., a; geusis = smaak] verlies van
de smaakzin.
agger [L.] dam, verhevenheid.
agger nasi, een walachtige verhevenheid op de neuszijwand, van de concha nasalis medialis naar voren
lopend.
agglutinabel, geschikt om te worden geagglutineerd,
agglutineerbaar.
agglutinatie [<L., gluten = him] antigeen-antistofreactie
waarbij het antigeen (latex, bacterien, erytrocyten e.d.)
zich in deeltjesvorm bevindt en met de antistof een
netwerk vormt waarin de deeltjes samenklonteren.
agglutinatie-reactie, reactie waarbij corpusculair
(cellulair) antigeen bij contact met antistof samenklontert (in vitro).
groepsagglutinatie, zie aldaar.
H-agglutinatie, 'vlokkige' a. van de H-antigenen van
bacterien met zweepdraden onder invloed van specifieke
H-agglutinine, die de zweepdraden verlamt en doet
verkleven; wordt gebruikt ter identificatie van een
bacteriestam, of omgekeerd, van een serum.
koudeagglutinatie, agglutinatie van erytrocyten bij
temperaturen <zo°, door aanwezigheid van koudeagglutinine, een aspecifieke antistof.
mee-agglutinatie, positieve aggl.-reactie in lagere titers
dan optredend met het specifieke antigeen en ontstaan
door antigene verwantschap.
0-agglutinatie, 'korrelige' a. van de O-antigenen van
bacterien zonder zweepdraden, onder invloed van
specifieke O-agglutinine.
agglutinator, stof die de agglutinatie bevordert.
agglutineren, samenklonteren, het doen samenklonteren van kleine deeltjes tot grotere; zie ook agglutinatie.
agglutinins, een antistof uit de (3- of '-globulinefractie,
die met het homologe agglutinogeen reageert, waarbij
agglutinatie plaatsvindt.
H-agglutinine, antistof tegen homoloog H-antigeen.
koudeagglutinine, aspecifieke a. die bij lage temperatuur erytrocyten doet agglutineren.
O-agglutinine, antistof tegen homoloog O-antigeen.
sperma-agglutinine, antistof tegen spermatozoa.
agglutinoggen, een antigene substantie die het
organisme aanzet tot vorming van agglutinine, waarmee
het a. reageert, m.a.g. agglutinatie.
agglutinold, een antistof uit de y-globulinefractie die
wel het desbetreffende agglutinogeen kan binden, maar
geen agglutinatie kan teweegbrengen.
aggravatie, aggraveren [L., aggravare = zwaar maken,
verergeren] het erger doen schijnen van aanwezige
symptomen; zie ook simulatie.
aggregaat, ophoping, samenklontering.
aggregatie, samenklontering; zie ook adhesie, trombocytenaggregatie.
aggregatieremmers, stoffen die de trombocytenadhesie
en/of -aggregatie tegengaan; werkingsmechanisme:
remming of inhibitie van edn van de vele enzymen die

een rol spelen in dit proces (bijv. fosfolipase-A, cyclooxygenase); toepassing o.a. bij trombosepreventie.
aggregatus [L., -ta, turn], bij elkaar liggend, opeengehoopt;
vb. noduli lymphatici a-ti (mv van a-tus), phlyctaenosis
a-ta.

aging brown cartilage [E.] ophoping van extracellulair
verouderingspigment (ABC-glycopeptide) in pezen,
ribkraakbeen en de anulus fibrosis van de tissenwervelschijf.
agitans [L., agitare = bewegen] gepaard met voortdurende
bewegingen en trillingen; vb. paralysis a.
agitatie [<L., agitare] rusteloze activiteit, gepaard met
angstige opwinding; opgewondenheid.
agitatus [L ., - ta, - turn] , rusteloos, opgewonden; vb. melancholia a-ta.
aglomerulair, zonder glomeruli.
agnathie [G., a; gnathos] afwezigheid van een of beide
kaken; zie ook dysgnathie.
agnoggen, agnogenetisch [G., agnos = onbekend; genesis =
oorsprong] van onbekende oorsprong.
agnosie [G., a; gnosis = kennis] onvermogen tot herkennen
van sensore (gehoors-, gezichts-, reuk-, smaak-, gevoels-)
prikkels.
akoestische agnosie, stoornis in het herkennen van
gehoord geluid; syn. zielendoofheid.
auditieve agnosie, zie agnosie, akoestische -=.
constructieve agnosie, stoornis in het interpreteren
van afbeeldingen; komt voor bij laesies in de occipitale
hersenkwab bij intacte visuele banen.
ideatore agnosie, onvermogen voorstellingen of
associaties daarvan te vormen.
sensibele agnosie, stoornis in interpretatie van sensorische indrukken zoals visuele agnosie, akoestische
agnosie, stereo-agnosie.
ste reo-agnosie, zie aldaar, zie ook Gerstmann-syndroom.
tactiele agnos ie, onvermogen om door betasting een
voorwerp te herkennen; syn. tastblindheid.
vingeragnosie, onvermogen zijn eigen of een andermans vingers te herkennen.
visuele agnosie, een stoornis in het herkennen van wat
gezien wordt; syn. optische agnosie, zielenblindheid.
agogie [G., agogos = voerend] de arbeid die gericht is op het
bewerken van gewenst geachte veranderingen bij
mensen t.a.v. hun gedrag, onderlinge verhoudingen enz.
Meer bekend in de woordsamenstellingen pedagogie (a.
van kinderen), andragogie (a. van volwassenen), gerontagogie (a. van bejaarden), orthopedagogie (a. bij afwijkende kinderen).
-agogum [G., mv. -agoga, agogos = toevoerend, (be)geleidend]
achtervoegsel in woordverbindingen betreffende
`drijvende' (uitdrijvende) middelen, bijv. cholagogum
(galdrijvend middel), of ook teweegbrengend, bijv.
hypnagogum.
agologie [G., agogos; logos = wetenschap] de wetenschap

betreffende de agogie.
agon aal, tot de doodsstrijd behorend; zie ook agonie.
agonadaal, zonder gonaden.
agonadisme, agonadismus, de constitutionele toestand
die het gevolg is van het ontbreken van de gonaden of
van ontbrekende functie der gonaden.
agonie [G., agon = strijd] angst, doodsstrijd.
agonist, 1 een spier die door contractie een bepaalde
beweging kan veroorzaken, welke kan worden tenietgedaan door een spier (de antagonist) met een tegengesteld bewegingseffect; a een stimulerende stof die, via
de erbij behorende receptor, leidt tot een biologisch
effect.
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agorafobie
sche infecties; bij aidspatienten worden ook frequent het
Kaposi-sarcoom en andere maligniteiten waargenomen;
HIV komt het lichaam binnen via de bloedbaan, o.a.
door seksuele contacten (i.h.b. anaal geslachtsverkeer),
intraveneus druggebruik met geInfecteerde spuiten en
transfusies met geInfecteerd bloed of bloedproducten;
zie ook AIDS-related complex.
aids-dementiecomplex (ADC), progressieve subcorticale dementie ten gevolge van aids; gaat gepaard met
motorische verschijnselen, veroorzaakt door HIV-infectie
in het CZS; frequentste neurologische complicatie bij
aids; begint vaak met concentratie- en geheugenstoornissen, verlies van belangstelling voor omgeving, soms
depressiviteit en gebrek aan ziekte-inzicht; syn. aidsdementiesyndroom.
AIDS-related complex (ARC) [E.] gegeneraliseerde
lymfeklierzwelling bij een infectie met HIV; fase die aan
aids voorafgaat; syn. AIDS-related syndrome [E.]; zie ook
acquired immunodeficiency syndrome.
II aids [E., meerv. van aid] , hulpstukken, hulpmiddelen, bijv.
bij revalidatie, slechtziendheid; vb. low-vision aids.
AIHA, zie anemic, auto-immune hemolytische -^-.
ailurofobie [<G., phobios = vrees, angst] ziekelijke vrees voor
katten.

partiele agonist, farmacon dat bij volledige bezetting
van de receptoren geen maximale respons geeft; vb. betablokkeerder met intrinsieke sympathicomimetische
activiteit; ant. pure agonist.
agorafobie [G ., agora = markt; phobos = vrees] vrees voor
grote open ruimten, pleinvrees; zie ook claustrofobie.
- a gra [G., agra = jacht , klem] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. hevige pijn; vb. chiragra, podagra,
gonagra.
agrgfe [F.] wondklemmetje.
agrafie, -aphia [G., graphein = schrijven] onvermogen te
schrijven, ondanks intacte intelligentie en motoriek en
adequate (school)opleiding.
litterale agrafie, onvermogen letters te schrijven.
verbale agrafie, onvermogen woorden te schrijven.
agranulocyt, een leukocyt zonder korreling.
agranulocyt o se, i (plotselinge) verdwijning van de
granulocyten
het bloed;verdwijning
z het ziektebeeld
dat zich
ontwikkelt bij uit
(plotselinge)
van de granuloontwikkelt bij (plotselinge) verdwijning van de granulocyten uit het bloed en dat gepaard kan gaan met stomatitis en tonsillitis ulcerosa, hoge koorts, septikemie;
zonder behandeling is de afloop letaal.
infantiele agranulocytose, zeldzame, autosomaal
recessief erfelijke ziekte, waarbij vanaf de geboorte
granulocytopenie bestaat, terwijl het aantal granulocyten in de eerste levensweek snel daalt; syn. ziekte van
Kostmann.
agranulocytoticus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met, of
i.v.m. agranulocytose; vb. sepsis a-ca.
agraphia, zie agrafie.
agressie [L., agressio = aanval] neiging tot attaqueren; ook
het aanvallen zelf.
agress ie f [L., agressio] i neigend tot gewelddadigheid; vb. a.
gedrag; a tot beschadiging leidend; vb. -ieve hepatitis.
agrypnia, agrypnie [G., agrypnos = slapeloos] slapeloosheid;
syn. insomnia.
agyria, agyrie [G., gyros = ring] afwezigheid van hersenwindingen (gyri).
Aha-Erlebnis [D.] een door Buhler geIntroduceerde term
ter aanduiding van een plotseling verworven inzicht.
AHC, acute hemorragische conjunctivitis.
AHC-virus, zie de rubriek virus.
Ahlfeld, Johann Friedrich (1843-1929; Duits vrouwenarts).
teken van Ahlfeld, men bindt een bandje om de uit de
vulva hangende navelstreng; drukt men nu op de fundus
uteri, en gaat het bandje omlaag, dan wijst dit crop dat
de placenta los in de uterus ligt.
AHOP-syndroom, de combinatie van adipositas, hyperthermie, oligomenorroe, parotitis.
ahornstroopziekte, ahornsuikerziekte, zie
esdoornstroopziekte.
Aicardi, syndroom van, infantiele spasmen (syndroom
van West), gecombineerd met corpus callosum-agenesie
en retina-afwijkingen; komt uitsluitend voor bij meisjes;
deze overlijden op jonge leeftijd (<i jaar) of behouden
een diepe mentale retardatie.
aichmophobia, -fobie [G., aichme = speerpunt; phobos =
vrees] vrees voor puntige voorwerpen.
I AIDS, aids acquired immunodeficiency syndrome [E.]

ainitum [Sranantongo (Suriname)] een bij het negroIde ras
voorkomende aandoening die leidt tot spontane afsnoering van de vierde of vijfde teen; syn. dactylolysis spontanea.
AION, zie opticusneuropathie, anterieure ischemische ^.
air-bone gap [E.] de afstand tussen de lucht- en beengeleidingscurven in audiogrammen; geeft de grootte van de
geleidingsfactor aan.
airborne [E.] via de lucht ontstaan of overgebracht,
aerogeen; vb. a. infection.
airway [E.] 1 luchtweg; z instrument om de passage van
lucht door mond en keel tijdens narcose vrij te houden.
Aitken-indeling, classificatiesysteem van epi- en metafysaire fracturen bij kinderen; syn. Salter-Harris-indeling.
akaryocyt [G ., a = niet; karyon = kern; kytos = cell kernloze cel,
i.h.b. een erytrocyt; zie ook karyocyt.
akatalas ie, het ontbreken van het enzym katalase in de

erytrocyten.
akathisia, zie acathisie.
Akerlund, Ake Olof (1885 - 1958; Zweeds rontgenoloog).
difformiteit van Akerlund, een bij ulcus duodeni
voorkomende incisuur in de `ulcusnis'.
akinesia, akinesie [G., kinesis = beweging] bewegingsarmoede.
akinesia algera, bewegingsarmoede wegens pijn bij
bewegen.
akinesthesie [G ., a = niet; kinein = bewegen; aisthesis = gevoel]
ontbreken van het bewegingsgevoel; zie ook kinesthesie.
akinetisch, zonder beweging; vb. a-sche epilepsie.
akinetisch-hypertoon syndroom, beeld dat door
extrapiramidale bijwerkingen van neuroleptica wordt
veroorzaakt: bewegingsarmoede, maskergelaat en kleine
pasjes gaan gepaard met opvallende rigiditeit en soms
tremor van handen.
akoepedie [G., akouein = horen; paideia = opvoeding] onderricht aan slechthorenden, ter verbetering van communicatie.
akoepedist, deskundige in de akoepedie.
akoestiek, acustica [L.] de leer van het geluid en van het
gehoor.
akoestisch, m.b.t. het gehoor of het horen.
akoestisch type, het type mensen die vooral gehoorsin-

[het letterwoord `aids' wordt in het Engels veelal met hoofdletters
geschreven] , verworven deficientie van het immuunsys-

teem t.g.v infectie met het human immunodeficiency
virus (HIV), aanvankelijk ook HLTV-III of LAY genoemd;
dit is een retrovirus dat in het bijzonder de helper-Tlymfocyten infecteert en doodt; als gevolg daarvan
ontstaat een sterke vatbaarheid voor o.a. opportunisti-
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Alcaligenes
drukken gemakkelijk opnemen en onthouden;

Albers-Schonberg, Heinrich Ernst (1865 -1921; Duits
chirurg en rontgenoloog).
ziekte van Albers-Schonberg, osteopetrosis generalisata, marmerbotziekte.
Albert, Eduard (1841 -1900; Weens chirurg).
ziekte van Albert, achillodynie, achillobursitis.
Alberts-kleuring, zie kleuring.
albescens [L., albescere = wit worden] wit-achtig; vb. scintillatio a.
albicans [L., albico = wit maken] wit-achtig; vb. corpus a.,
striae a-cantes.
albidus [L., -da, -dum], wit-achtig; vb. strophulus a-dus,
maculae a-dae (mv. van a-da).
Albini, Giuseppe (1830 -1911; Italiaans fysioloog te
Napels).
noduli Albini, Albini-knobbeltjes, zie nodulus.
albinisme, albinismus [< L., albus = wit] aangeboren
(recessief erfelijke) stoornis in de pigmentvorming in
huid, haren, ogen.
albinismus localis, een vorm van a. waarbij het
pigment alleen op bepaalde plaatsen ontbreekt.
albinismus totalis, een vorm van a. waarbij alle
pigment ontbreekt; zie ook achromasie.
albinismus totalis incompletus, incompleet a-me.
albinismus universalis, zie a-mus totalis.
albino, iemand die aan albinisme lijdt.
albinoidisme, albinoidismus, albinismus totalis
incompletus.
albinoticus [L., -ca, -cum], m.b.t., t.g.v , voorkomend bij
albinisme; vb. fundus a-cus.
Albinus, Bernhard Siegfried (1697-1770; anatoom en
heelmeester te Leiden).
spier van Albinus, 1 m. risorius; s. m. scalenus medius.
Albright, Fuller (geb. 1900; Amerikaans arts).
syndroom van Albright, 1 pseudo-hypoparathyreoidie;
aandoening met perifere resistentie voor parathormoon,
hypocalciemie en hyperfosfatemie; wordt vaak veroorzaakt door deficientie van het G-eiwit (functioned l bij
signaaltransductie over de celmembraan); is geassocieerd
met andere endocriene afwijkingen; symptomen zijn
kort gedrongen postuur, verminderde intelligentie,
verkorting van metacarpalia en metatarsalia, subcutane
calcificaties of ossificaties; z Mc Cune-Albrightsyndroom; zie ook Mc Cune.
ziekte van Albright, combinatie van polyostotische
fibroplasie (ziekte van Jaffe-Lichtenstein), pigmentstoornissen en pubertas praecox.
albugineus [L., -ea, -eum], wit-achtig; vb. tunica a-ea.
albumen [L., albus = wit] eiwit, proteine; verouderde term,
alleen nog gebruikt voor urine-eiwit (dat kan bestaan uit
serumalbumine en/of -globuline).
albuminaat, verbinding van albumine met zuur of
alkali.
albumine, een proteine, in water oplosbaar, door verhitting stollend, wordt neergeslagen door sterke anorganische zuren en zouten; komt voor in serum, ei, melk; zie
ook eiwitquotient.
albuminoideus [L., -ea, eum], eiwitachtig; vb. sputum
a-eum.
albuminosus [L., -sa, -sum], eiwitachtig; vb. periostitis a-sa.
albuminurie zie proteinurie.
koudealbuminurie, zie proteInurie.
albus [L., -ba, -bum], wit; vb. fluor albus, linea alba.
Alcaligenes, een genus micro-organismen van de fam.
Achromobacteraceae, Gram-negatief, voorkomend in de
darm.
Alcaligenes faecalis, darmbewoner, vaak gevonden bij

syn. auditief type; zie ook visueel type.
Aktualangst [D.] plotselinge aanval van angst, door
drift-frustratie of door acuut gevaar (Freud).
Aktualneurose [D.] door Freud ingevoerde, maar
inmiddels in onbruik geraakte term ter aanduiding van
een groep ziektebeelden, nl. angstneurose, neurasthenia
en hypochondrie, die zouden kunnen ontstaan door
seksuele frustraties.
ala [L., mv alae, vleugel] vleugelvormig aanhangsel of
uitsteeksel.
ala cerebelli, zie a. lobuli centralis.
ala cinerea [BNA], trigonum nervi vagi.
ala cristae galli, een uitsteeksel van de crista galli van
het os ethmoidale.
ala lobuli centralis, zijdelingse verbinding van de
lobulus centralis met de cerebellum-hemisfeer.
ala magna [BNA], grote vleugel van het wiggebeen;
syn. a. major ossis sphenoidalis.
ala minor, kleine vleugel van het os sphenoidale.
ala minor ossis sphenoidalis, kleine vleugel van het
iggebeen.
ala nasi [mv. alae nasalis], neusvleugel; de neusvleugels
vormen de laterale wand van de neusopening.
ala ossis iii, schoffelvormig blad van het heupbeen;
term ontbreekt in NA.
ala parva ossis sphenoidalis [BNA], a. minor o. sph.
ala sacralis, het platte zijgedeelte van het heiligbeen.
ala vomeris, vleugelvormig uitsteeksel van het ploegschaarbeen voor de verbinding met de ossa sphenoidale
en het palatinum.
alactie, zie agalactie.
Alagille, syndroom van (Daniel Alagille, Franse kinderarts, geb. 1925), zeldzame familiaire vorm van intrahepatische cholestase; kenmerkend zijn intrahepatische
hypoplasie van de galgangen en cholestase met icterus
en pruritus; voorts kan het syndroom gepaard gaan met
stenose van de a. pulmonalis, misvormde wervellichamen en aangezichtsdysmorfie.
alalia, alalie [G., lalein = spreken] onvermogen gearticuleerde klanken te produceren.
alanine (CZH4NH2000H), een der aminozuren waaruit
de eiwitten van het menselijk lichaam zijn opgebouwd.
alanine-aminotransferase (ALT), zie glutamaatpyruvaattransaminase.
alanine-transferase, zie glutamaat-pyruvaat-transaminase (GPT).
alaris [L., -re], tot de vleugel behorend; vb. cartilago a-ris
major.
alarmreactie, door stress opgewekte verschijnselen:
eerste stadium van het adaptatiesyndroom (Selye).
alastrim [Braziliaans-Portugees, brandende tondel] zelfstandige
pokkenachtige ziekte, veroorzaakt door alastrimvirus,
meestal met licht beloop; syn. variola minor, kafferpokken.
alatus [L., -ta, -turn], vleugelachtig; vb. scapula a-ta.
alba [L.] vr. van albus (wit); vb. lingua alba.
albedo [L.] witheid.
albedo retinae, netvliesoedeem.
Albee, Fred Houdlett (1876-1945; orthopedisch chirurg
te New York).
beenspaan van Albee, een uit de tibia, rib of crista
iliaca genomen beenspaan.
beenzaag van Albee, een elektrische cirkelzaag.
operatie van Albee, splijting van processus spinosi en
invoeging van tibia-beenspaan.
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ALCAPA
diarree, maar ook bij gezonde mensen; vroeger geheten

geen leukemische afwijkingen worden gevonden;

Bacillus faecalis alcaligenes.

syn. aleukemische leukose.

ALCAPA anomalous left coronary artery from pulmonary
artery, zeldzame congenitale afwijking waarbij de a.
coronaria sinistra abnormaal ontspringt uit de a. pulmonalis.
Alcock, Thomas (1784-1833; chirurg te Londen).
kanaal van Alcock, zie canalis pudendalis.
alcohol [< Arabisch] i koolwaterstof waarin een of meer
H-atomen door -OH zijn vervangen; a (meestal bedoeld)
ethylalcohol = ethanol.
alcoholafhankelijkheid, zie alcoholisme.
alcoholdehydrogenase (ADH), een in de lever aanwezig
enzym, dat de omzetting van alcohol in acetaldehyde
bevordert.
alcoholhallucinose, zie acute hallucinose (Wernicke).
alcoholicus [L., -ca, -cum], 1 [bijv nw.], veroorzaakt door of
m.b.t. alcohol; vb. polyneuritis a-ca, delirium a-cum;
2 [z.nw.], aan alcohol verslaafde persoon; syn. potator.
alcoholintoxicatie, vergiftiging door alcohol; kenmerken: bewustzijnsdaling, desorientatie, oordeel- en
kritiekstoornissen, labiele stemming, seksuele en/of
agressieve ontremming, dysartrie, ataxie en toegenomen
transpiratie.
alcoholisme, schadelijk alcoholgebruik waarbij regelmatig zo veel wordt gedronken, dat de gebruiker nadelige
lichamelijke en geestelijke gevolgen ondervindt, zoals
controleverlies na enkele consumpties en hunkering
naar alcohol; syn. alcoholsyndroom, alcoholverslaving,
drankzucht.
alcoholmisbruik, zie alcoholisme.
alcoholonthouding, het plotseling staken van (overmatig) alcoholgebruik; kan leiden tot onthoudingsverschijnselen als tremor, misselijkheid, braken, hallucinose, delirium tremens en epileptisch insult.
alcoholparan o ia, paranoia hallucinatoria alcoholica.
alcohol(poly)neuritis, bij drinkers voorkomende (poly-)
neuritis.
alcoholsyndroom, foetaal -, afwijkingen bij een
pasgeborene door alcoholgebruik van de moeder tijdens
de zwangerschap.
ALD, adrenoleukodystrofie.
aldoster o n, een hormoon van de bijnierschors (zona
glomerulosa) dat kalium uitdrijft en natrium retineert
(door terugresorptie in de niertubuli); zie ook juxtaglomerulair complex, renine.
aldosteronantagonisten, stoffen die de werking van
aldosteron (renale Na+-reabsorptie en K+-secretie)
inhiberen; toepassing: oedeem en ascites met secundair
hyperaldosteronisme (o.a. bij nefrotisch syndroom,
ernstig hartfalen); spironolacton en canrenoInezuur.
aldosteronisme, zie hyperaldosteronisme.
primair aldosteronisme, de vorm van a. waarvan de
oorzaak in de bijnier gelegen is.
secundair aldosteronisme, de vorm van a. waarvan de
oorzaak buiten de bijnier gelegen is.
Aldrich, Robert A. (geb. 1917; Amer. kinderarts).
syndroom van Wiskott-Aldrich, zie Wiskott.
Aldridge, Albert Herman (geb. 1893; gynaecoloog te
New York). .
operatie van Aldridge, 1 het hechten van een fasciestrook rondom de blaashals, tegen stress-incontinentie;
z operatie aan de tubae voor tijdelijke sterilisatie.
alethia, alethie [G., lethe = vergetelheid] onvermogen te
vergeten.
aleukemie, verouderde term voor ziektetoestand waarbij
in bloedvormende organen wel, in het perifere bloed

Alexander, F. M. (geb. 1869; voordrachtskunstenaar).
Alexander-behandeling, psychosomatische behandeling, gericht op correctie van foutieve houdingen en
spierspanningen.
alexia, alexie [G., lexis = woord] onvermogen te lezen,
leesblindheid.
verbale alexie, zie woordblindheid.
alexithymie, stoornis in het gevoelsleven waarbij de
eigen gevoelens moeizaam worden onderkend en
uitgedrukt.
alfa (a), eerste letter van het Griekse alfabet; zie ook cel,
chymotrypsine, globuline, golven, receptor, ritme,
straal.
alfa-z-antiplasmine, a- 2- antiplasmine, eiwit dat de
fibrinolyse remt door blokkering van vrij circulerend
plasmine; wordt gesynthetiseerd in de lever.
alfa-z-macroglobuline, a- 2- macroglobuline, acutefase-eiwit; remt waarschijnlijk pro-inflammatoire en
weefselbeschadigende processen.
alfa-adrenerge receptor, a-adrenerge receptor, zie
receptor.
alfablokkade, a-blokkade, alfa-blokkering, zie receptor.
alfacel, a-cel, zie cel, A---.
alfachymotrypsine, a-chymotrypsine, zie chymotrypsine.
alfachymotrypsinogeen, a-chymotrypsinogeen,
voorstadium van alfachymotrypsine (ACT).
alfafoetoproteine, a-foetoproteine, eiwit dat in
verhoogde concentraties voorkomt in vruchtwater en in
plasma van vrouwen die zwanger zijn van een kind met
een open centraal kanaal (anencefalie, spina bifida);
tevens tumormerkstof bij levercarcinoom en kiemceltumoren van testis en ovarium; verlaagde concentraties
hebben tij dens de zwangerschap een relatie met trisomie -21 van de foetus.
alfagalactosidase, ft-galactosidase, zie galactosidase,
alfa—.
alfagammacoactivatie, a-y-coactivatie, ter onderdrukking van de myotatische reflex tijdens willekeurige
bewegingen wordt gelijktijdig met de activiteitsverandering van de alfa-motoneuronen, die de betreffende
skeletspieren innerveren, de activiteit veranderd van de
gamma-motoneuronen die de spiervezels in de spierspoeltjes innerveren waardoor deze zich met de spier
mee verkorten en verlengen.
alfagammakoppeling, a-y-koppeling, zie alfagammacoactivatie.
alfagliadine, a-gliadine, zie gliadine, alfa—.
alfaglobuline, a-globuline, zie globuline.
alfagranula, a-granula, organellen van bloedplaatjes die
via microtubuli hun inhoud naar buiten kunnen afstoten; bevatten plaatjesfactor 4, betatromboglobuline,
mitogene factor, fibronectine, fibrinogeen en factor V en
VIII.
alfa-I-antitrypsine, a-I-antitrypsine, enzym dat wordt
gesynthetiseerd in de lever; voornaamste functie is het
inactiveren van het elastase van de neutrofiele granulocyten; zie ook deficientie, alfa-I-antitrypsine----.
alfamannosidase, a-mannosidase, enzym dat alfagebonden mannoseresiduen hydroxyleert; stap in de
omzetting van aan stikstofgebonden oligosachariden; bij
deficientie ontstaat de ziekte mannosidose, die wordt
gekenmerkt door stapeling van oligosachariden in de
lysosomen, wat leidt tot o.m. mentale retardatie,
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Allen
aliment ai r [L., alimentum = voedsel] veroorzaakt door of
m.b.t. voedsel; vb. a-re glucosurie.
alimentarius [L ., - ia, - ium] , alimentair, m.b.t. de spijsvertering; vb. canalis a-ius.
alimentologie [L., alimentum; Gr. logos = leer] voedingsleer.
aliquot [L., zo veel] 1 een 1/n gedeelte van een te onderzoeken hoeveelheid (n); door onderzoek van i aliquot en
vermenigvuldiging met n vindt men het getal voor de
gehele hoeveelheid; z (minder juist): een willekeurig
monster, stukje, beetje.
alkalescentie, het gehalte aan alkali.
alkaliemie, zie alkalose.
alkalireserve, het vermogen van het bloed, zuur te
binden zonder dat de pH noemenswaard verandert,
zulks als gevolg van het carbonaat-bicarbonaat-buffersysteem.
alkaloid, plantaardige stikstofverbinding, meestal zeer
giftig.
alkalopen ie [G., penia = armoede] tekort aan alkali.
alkalose, alkalosis [L.] metabole ontregeling met een
verhoogde zuurgraad van het bloed van pH > 7,45.
metabole alkalose, a. door een toegenomen plasmabicarbonaatgehalte, bijv. door gastro-intestinaal H+-verlies
bij massaal braken of maagzuigen of door renaal
H+-verlies bij hyperaldosteronisme.
respiratoire alkalose, a. door overmatig verlies van
kooldioxide via de ademhaling; zie ook hyperventilatie.
alkapton [G., aptein = tot zich trekken] zie homogentisine zuur.
alkaptonurie, aangeboren stofwisselingsstoornis
(`inborn error of metabolism'), waarbij, door deficientie
van het enzym homogentisinezuur-oxidase, de eiwitten
tyrosine en fenylalanine niet verder worden afgebroken
dan tot homogentisinezuur, dat met de urine wordt
uitgescheiden.
alkylerende stoffen, cytostatica, behorend tot de groep
antimitotica (mitosegiften); ze hechten zich aan de
kerneiwitten en belemmeren de profase van de kerndeling (alkyleren = het invoeren van een alkylgroep in een
organische verbinding).
ALL, zie leukemie, acute lymfatische
allantiase, allanthiasis [<G., alias = worst] worstvergiftiging, botulisme.
allantochorion, een samengesteld vlies, ontstaan door
vergroeiing van allantois en chorion.
allantois [G., alias, allantos = worst] een uitstulping van de
embryonale endeldarm, die ingroeit in de ruimte tussen
de serosa en het amnion, de buitenembryonale lichaamsholte, en met de serosa het chorion vormt. Uit de allantois-steel ontstaat de urachus, uit de allantois de blaas.
allel [G., mv. allelen, allelon = van elkander] 1 de ene helft van
een genenpaar, dat een of meer kenmerken van het
nageslacht bepaalt; z een alternatieve vorm van een gen
met zijn zetel op dezelfde locus vgl. nonallelen.
allelfrequentie, de relatieve mate van voorkomen van
een bepaald allel (een alternatieve vorm van een gen) in
een bevolkingsgroep.
allelisme, de onderlinge verhouding van allelen.
multjpel allelisme, aanwezigheid van vele alternatieve
genen op een gen-locus.
allelomorfisme, zie allelisme.
allelotypering, analyse van de rol en locatie van allelen
op de chromosomen.
Allen (Amerikaanse arts).
Allen-test, klinische test ter bepaling van de doorgankelijkheid van de a. ulnaris en a. radialis en de diepe en
oppervlakkige arcus palmaris.

vergroeiing van wervelkolom en lever- en miltvergroting.
alfamotoneuronen, a-motoneuronen, neuronen met
dikke merghoudende snelgeleidende vezels die de
dwarsgestreepte spiervezels innerveren; het cellichaam
ligt in de voorhoorn van het ruggenmerg of in geval van
hersenzenuwen in de bijbehorende motorische hersenstamkernen.
alfanumeriek, bestaand uit of weergegeven door letters,
cijfers en veelal ook andere tekens.
alfareceptoractivatie, stimulatie van een alfa-adrenerge
receptor van een effectorcel door binding van (nor)
adrenaline, waardoor de intracellulaire calciumionenconcentratie stijgt; dit leidt tot contractie van gladde
spieren; de calciumstijging is het gevolg van zowel een
direct effect op receptorgeactiveerde calciumkanalen als
de vrijmaking van calcium uit het sarcoplasmatisch
reticulum door tussenschakeling van IP 3 (inositol-1,4,5trifosfaat).
alfastralen, a-stralen, zie straal, alfa-.
alfatoxine, a-toxine, exotoxine van Staphylococcus aureus
die hemolyse en necrose veroorzaakt; zie ook stafylolysine.
alfavezels, a-vezels, zie zenuwvezels.
alg [L., alga, mv. algae] chlorofyl-bevattende lagere plant,
behorend tot de Thallophyta met als subphylum de Algae
(wieren).
algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ), asiel- en
behandelingsinstituut met open en gesloten afdeling;
voorziet in verzorging, begeleiding, onderzoek, behandeling en resocialisering van mensen met ernstig
gestoord gedrag.
algerus [L ., - ra, - rum] , pijnlijk; vb. akinesia a-ra.
algesie, algesis [G.] gevoeligheid of verhoogde gevoeligheid voor pijn; beter is dus eigenlijk `hyperalgesie'.
-algia, -algie [G., algos] achtervoegsel in woordsamenstellingen dat aangeeft dat in het desbetreffende lichaamsdeel pijn bestaat.
algidus [L ., - da, - dum] , koud; vb. cholera a-da, stadium
a-dum (bij cholera).
_algo-, voorvoegsel in woordsamenstellingen dat een
betrekking tot pun aangeeft.
algoneurodystrofie, zie reflexdystrofie, sympathische ^.
algor [L.] koude.
algor mortis, lijkkoude.
algoritme, schriftelijke weergave van een systematisch
proces van opeenvolgende stappen met een specifiek
doel (bijv het stellen van een diagnose), waarbij elke stap
afhangt van de uitkomst van de vorige; syn. stroomdiagram.
klinisch algoritme, beschrijving van stappen ten
aanzien van medisch handelen die opeenvolgend
moeten worden uitgevoerd; syn. medisch protocol; zie ook
beslisboom.
Alibert, Jean Louis (1766-1837; Frans dermatoloog te
Parijs).
ziekte van Alibert, i mycosis fungoides; 2 sclerodermie;
3 huidleishmaniasis.
ziekte van Alibert-Bazin, psoriasis met artritis.
Alice-in-wonderlandsyndroom, depersonalisatiesyndroom.
alien a tio mentis [L., alienare = vervreemden; mens, mentis =

geest] vervreemding van de geest, krankzinnigheid.
alienie [L., lien = milt] agenesie van de milt.
ali e nus [L ., - na, - num] , vreemd; vb. corpus a-num.
alignment-afwijking, standsafwijking van het been ten
opzichte van de lengteas.
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Allen, William M.
Allen, William M. (zoe eeuw; Amer. gynaecoloog).
Allen-Masters-syndroom, na een baring beginnende
pun onder in de buik, als gevolg van een tij dens de
baring ontstane scheur in het achterste blad van het lig.
latum uteri.
allergeen [G., allos = ander; ergon = werking; gennan = verwekken] 1 moleculaire stof die de immuunreactie oproept die
ten grondslag ligt aan de betreffende allergic; per
definitie afkomstig van buiten het menselijk lichaam;
2 allergeenhoudend; vb. allergeen extract: extract dat een
of meer allergenen bevat en dat wordt gebruikt voor
diagnostiek en therapie.
fotoallergeen, stof die de huid sensibiliseert voor
zonlicht; vb. chloorpromazine, antihistaminica, salicylaniliden.
inhalatieallergeen, a. dat een immuunreactie in de
luchtwegen opwekt. Bij de IgE-gemedieerde allergic
gaat het meestal om de volgende allergenen: pollen,
huisstofmijten, dierlijke epidermale producten en
schimmels.
testallergeen, gezuiverd a. dat gebruikt wordt voor het
vaststellen van de aard van een bestaande allergic.
allergeenbron, bron die bepaald(e) allerge(e)n(en) bevat;
vb. huisstof bevat diverse allergenen, o.a. afkomstig van
huisstofmijten.
allergicus [L., -ca, -cum], i. allergisch; vb. dermatitis a-ca; z.
iemand die allergisch is.
allergie [< G.] in kwalitatieve zin veranderde gevoeligheid
op basis van een immunologisch proces voor een stof die
van buiten het menselijk lichaam afkomstig is (het
allergeen); door Gell en Coombs zijn de verschillende
vormen van allergic ingedeeld in de vier navolgende
typen.
atopische allergic, zie type-I-allergic.
beroepsallergie, allergische reactie (bijv astma, rhinitis, eczeem), veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling aan allergenen; vb. allergic voor meel (bakkers),
haren (kappers), houtsoorten (timmerlieden); zie ook
beroepsdermatose.
cellulaire allergic, zie type-IV-allergie.
contactallergie, vertraagd-type-huidreactie (type
IV-immuunreactie) van de huid op lichaamsvreemde
stoffen; de Langerhans-cel is de antigeenpresenterende
cel die T-lymfocyten recruteert en activeert; de reactie is
zeer lokaal, antigenen zijn bijv. kleurstoffen en metalen.
cytotoxische allergic, zie type-Il-allergic.
huisstofallergie, zie Dermatophagoides pteronyssinus.
immuuncomplexallergie, zie type-III-allergic.
kippeneiwitallergie, type-I-overgevoeligheidsreactie
voor kippeneiwit; na nuttiging hiervan ontstaan gastrointestinale klachten (krampen, diarree), respiratoire
klachten (astma), dermatologische klachten (constitutioneel eczeem) en/of systemische klachten (anafylactische
shock); behandeling bestaat uit eliminatiedieet.
koemelkeiwitallergie, koemelkallergie, allergische
reactie bij kleine kinderen met atopisch syndroom die
tegen koemelkeiwitantigenen in de voeding is gericht;
leidt tot anorexia, braken, diarree, urticaria en eczeem;
de meeste klachten verdwijnen door eliminatie van
koemelkeiwit uit het dieet; tolerantie treedt vaak binnen
1-2 jaar op; zie ook deficientie, lactase—.
pollenallergie, zie pollinose.
stimulatore allergic, type-II-allergische reactie waarbij
de auto-immuunreagerende antilichamen het doelwitorgaan stimuleren door te binden aan de activerende
receptoren; treedt o.a. op bij de ziekte van Basedow.
type-I-allerg ic, door specifieke IgE-antistoffen bepaalde

zogenaamde directe vorm van allergic waarbij een
mestcel-degranulatie met mediator-release optreedt en
waarbij de verschijnselen in korte tijd na contact met het
antigeen zichtbaar worden; syn. atopische allergic.
type-II-allergic, door specifieke IgM- of IgG-antistoffen
bepaalde vorm van a. waarbij reactie optreedt met cel- of
membraangebonden allergenen; syn. cytotoxische a.
type-III-allergic, door allergeen/antistof-immuuncomplexen (IgG) bepaalde vorm van a; syn. immuuncomplex-a; zie ook serumziekte.
type-IV allergic, door specifieke T-lymfocyten bepaalde
vorm van a.; syn. cellulaire a.; zie ook cellulaire immuniteit; syn. hyperergie; zie ook anergie, dysergie.
allergietest, proef waarbij wordt onderzocht of een
allergeen een allergische reactie oproept en bij welke
concentratie dit gebeurt; vb. huidpriktest.
epicutane allergietest, test ter aantoning van allergisch contacteczeem; provocatietest met allergenen die
in een gestandaardiseerde concentratie op filtreerpapier
gedurende 48 uur op de huid worden aangebracht; bij
een positieve reactie is ter plaatse een eczeemreactie
waarneembaar; syn. plakproef, lapjesproef.
intracutane allergietest, intracutane test, huidtest
waarbij intracutaan een hoeveelheid testallergeen wordt
ingespoten; wordt gebruikt voor diagnostiek van overgevoeligheid van het directe type (type-I-reactie), vnl. bij
atopische allergic.
allergisch, overgevoelig voor een stof die bij normale
mensen geen reactie verwekt.
allergische reactie, verschijnselen die worden veroorzaakt door het immunologische proces dat op gang
komt na contact met een allergeen; zie ook type-I-allergic,
type-IV-allergie.
vroege allergische reactie, type-I-overgevoeligheidsreactie die onmiddellijk volgt op contact met het allergeen; zie ook allergic, type-I----, immediate-type hypersensitivity reaction, overgevoeligheidsreactie.
allergologie, de kennis, de leer, het specialisme m.b.t. de
allergic.
allergoloog, specialist in de allergologie.
Allescheria bçydii, een schimmelsoort die mycetoma
verwekt.
alles-of-nietswet, als een inductiestroom sterk genoeg is
om het hart te doen samentrekken, gebeurt deze
contractie maximaal.
alligator boy [E.] pasgeborene met ernstige ichthyosis
congenita; syn. hyperkeratosis universalis congenita,
harlequin fetus.
allo- [G., allos = ander] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis anders, afwijkend van de norm.
allo-anamnese, zie hetero-anamnese.
allo-antigeen, zie antigeen, allo—.
allochromosoom, zie geslachtschromosoom, chromosoom, autosoom.
allochtoon [G., allos; chthoon = aarde, land] tegengestelde
van autochtoon.
allocortex, het fylogenetisch oudste, niet van groeven
voorziene gedeelte van de hersenschors (de reukschors);
syn. archicortex, palaeocortex.
alloftalmie [G., allos; ophthalmos = oog] het bezitten van
verschillend gekleurde ogen.
en, (m.b.t. transplantatietechniek) afkomstig van
alloge_
een niet-identiek individu van dezelfde species.
allogrgft [E.] allogeen transplantaat; zie ook transplantatie.
allo-immunisatie, productie van specifieke antistoffen,
bijv. door een zwangere, gericht tegen antigenen

24

alveolair
(trombocyt, granulocyt of lymfocyt) van het kind; kan
o.a. leiden tot kernicterus of ernstige trombocytopenie.
allokeratoplastiek, herstel van het hoornvlies m.b.v.
synthetisch materiaal.
allokinese [< G., allos; kinein = bewegen] het onwillekeurig
meebewegen van een arm of been als de andere arm of
het andere been wordt bewogen.
allomorf [G., allos; morphe = vorm] van vorm veranderd.
allomorfie [G., allos; morphe] verandering van vorm, bijv.
de afronding van fibrocyten in oedemateus weefsel.
alloplastiek [G., allos; plassein = vormen] het aanbrengen van
lichaamsvreemde stoffen bij plastische operaties;
syn. allotransplantatie; zie ook transplantatie.
alloprothese, zie implantaat.
alloreactie, immuunrespons van een individu, gericht
tegen de HLA-antigenen van een ander; kenmerkend is
een zeer sterke activering van het immuunsysteem, vnl.
van T-lymfocyten; zie ook antigeen, allo--.
alloritmie [< G.] veranderd (onregelmatig) hartritme.
allosensibilisatie, primaire immuunrespons bij contact
met vreemde HLA-antigenen; bestaat uit vorming van
antistoffen; syn. allo-antagonisme; zie ook ABo-antagonisme.
allosoom [G., allos; soma = lichaam] zie geslachtschromosoom (ten onderscheid van autosoom), chromosoom,
autosoom.
allosterie, beInvloeding van enzymactiviteit door effectoren (activatoren of inhibitoren) die niet substraten zijn
en niet inwerken op het aangrijpingspunt van het
enzym.
allothermie, zie poikilothermie.
allotoop, antigene determinant op IgG-molecuul die niet
bij ieder individu voorkomt; dit i.t.t. de isotopen op de
constante delen van het IgG.
allotransplantatie, zie transplantatie.
allotrio- [G., allotrios = vreemd] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis vreemd.
all o triofagie [G., allotrios; phagein = eten] het eten van
stoffen die voor voeding ongeschikt zijn (krijt, aarde); zie
ook pica.
all o triogeusie [G., allotrios; geusis = smaak] abnormale
smaakgewaarwording.
allotype, variant van het constante gebied van de zware
keten van antilichaammoleculen; kan door een soortgenoot als antigeen worden herkend.
allotypevariatie, genetische variatie tussen individuen
binnen een soort waarbij verschillende allelen op een
bepaalde locus betrokken zijn; zie ook allotoop.
alloxaandiabetes, een bij proefdieren door toediening
van alloxaan (verwekt necrose van de (3-cellen in de
eilandjes van Langerhans) veroorzaakte diabetes.
Almeida, Floriano Paulo de (geb. 1898; Braziliaans arts
to Sao Paulo).
ziekte van De Almeida, Zuid-Amerikaanse blastomycose, ziekte van Lutz-Splendore-De A.
alopecia [G., alopex = vos, bij welk dier kaalheid voorkomt t.g.v.
schurft] alopecie, kaalheid na uitval van haar; syn. atrichie,
calvities.
alopecia acquisita, verworven a.
alopecia androgenetica, de 'normale' bij mannen
voorkomende kaalheid die berust op de werking van het
manlijke geslachtshormoon op de haarwortel bij
daarvoor genetisch gepredisponeerde mannen; komt in
mindere mate soms ook bij vrouwen voor.
alopecia areata, scherp begrensde, ronde kale plekken;
syn. area Celsi.
alopecia atrophicans, pseudopelade.

alopecia cicatrisata, a. atrophicans.
alopecia congenita, aangeboren volledige of pleksgewijze kaalheid.
alopecia diffusa, versterkte diffuse uitval van hoofdhaar.
alopecia hereditaria, erfelijke a.
alopecia idiopathica, a. met onbekende oorzaak.
alopecia limin a ris frontalis, kaalheid door voortdurend trekken aan het haar, vnl. aan de slapen, bij
vrouwen; syn. a. marginalis traumatica.
alopecia mucinosa, vorm van kaalheid die wordt
gekenmerkt door folliculaire papels waarbij mucine
tegen de follikel is neergeslagen; wordt beschouwd als
een voorstadium van een T-cel-lymfoom.
alopecia mycotica, a. veroorzaakt door schimmels.
alopecia neuro tica, a. bij (psycho)neurotische aandoeningen.
alopecia postinfectiosa, symptomatische haaruitval na
infectieziekten.
alopecia senilis, ouderdomskaalhoofdigheid.
alopecia totalis, uitval van alle haar.
tractie-alopecia, kaalheid, voornamelijk aan de slapen,
als gevolg van voortdurend trekken aan het hoofdhaar.
alopecia universalis, kaalheid over het gehele lichaam.
alopecie, zie alopecia.
alpine, zie europide.
Alport, A. Cecil (1880-1959; Z.-Afr. arts).
ziekte van Alport, erfelijke aandoening bestaande uit
binnenoordoofheid en nierafwijkingen (lokale focale
glomerulopathie).
ALS, i amyotrofe laterale sclerose; z advanced life support,
geavanceerde maatregelen (mechanisch en medicamenteus) ter ondersteuning van circulatie en ventilatie;
syn. voortgezette reanimatie; zie ook basic-life support
(BLS).
alter [< L., alter = ander, mv. alters], een der verschillende
persoonlijkheden van een en hetzelfde individu, d.w.z.
relatief duurzame patronen van perceptie en relatie tot
zelf en omgeving zoals die voorkomen bij dissociatieve
stoornissen.
alterans [L., my alterantia, alterare = veranderen] geneesmiddel
dat door verandering van de stofwisseling de genezing
zou bevorderen.
alter a tie [< L., alter = ander] 1 verandering van een weefsel;
z omslag in gemoedsstemming, beroering, ontsteltenis.
alternans [L.] wisselend, afwisselend; vb. pulsus a.,
hemiplegia a.
Alternaria, een fungusgeslacht, waarvan de sporen astma
kunnen veroorzaken.
alternat ie f, een andere mogelijkheid betreffende.
alternatieve route, activatie van het complementsysteem
door bacteriele producten of IgA-antistoffen; leidt
evenals de klassieke route tot activatie van complementfactor 3 (C3); zie ook klassieke route.
alternerende verlamming, zie hemiplegia alternans.
alternis horis [L.] alt. hor., om het andere uur, eens per
twee uur (rec.).
alt. hor., zie alternis horis.
altus [L., -ta, -turn], hoog; vb. pulsus altus, sectio alta.
aluminose, aandoening van de luchtwegen door aluminiumstof, i.e.z. aluminiumstoflong, een vorm van
pneumoconiose.
aluminosis pulmonum, een vorm van pneumoconiosis, stoflong veroorzaakt door aluminiumstof.
alveodentalis, alveolodentalis [L., -le], m.b.t. de tandkas;
vb. osteoperiostitis a-lis.
alveolair [L., alveolaris] van of uit alveole(n).
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alveolaire ruimte
alveolair epitheel, het platte epitheel dat de wand van
longblaasjes bekleedt.
alveolaire lucht, de `lucht' in de longalveolen (14,5 pct
zuurstof, 5,6 pct kooldioxide, 79,9 pct stikstof).
alveolaire ruimte, luchthoudende ruimte in de longen,
gevormd door de alveoli.
alveolaris [L., -re, alveus = hol] i m.b.t. de longalveolen;
2 m.b.t. de tandkassen; vb. pyorrhoea a-ris, periosteum
a-re.
alveolitis, i ontsteking van de (long-)alveolen; 2 periodontitis.
cryptogene fibroserende alveolitis, longaandoening
met ontsteking van alveolaire wanden en daardoor
interstitiele bindweefseltoename; er bestaat kortademigheid en niet-productieve hoest; behandeling leidt niet
tot herstel en de patient overlijdt meestal binnen enkele
jaren door respiratoire insufficientie t.g.v. longfibrose;
de oorzaak is onbekend (= 'cryptogeen'); syn. syndroom
van Hamman-Rich.
exogeen-allergische alveolitis, ziekte gekenmerkt
door algemene symptomen en ademhalingsstoornissen
van niet-astmatische aard; ontstaat na expositie van
gesensibiliseerde mensen aan stof van biologische of
organisch-chemische oorsprong; hiertoe behoren,
boerenlong, cannabiosis, duivenmelkersziekte e.a.
extrinsieke allergische alveolitis, groep van ziektebeelden met lokalisatie van de afwijkingen in de perifere
longgebieden, ontstaan door sensibilisatie na inhalatie
van organisch materiaal; vb. boerenlong, duivenmelkerslong, champignonkwekerslong.
fibroserende alveolitis, E. term ('fibrosing a.') voor
interstitiele pneumonie.
alveolodentalis [L.] m.b.t. tandkas en tand.
alveololabialis [L.] m.b.t. tandkas en lip.
alveolus, alveole [L., my. -ii, verkleinwoord van alveus = hol]
1 longblaasje (a-lus pulmonis); z tandkas (a-lus dentalis).
alveoli dentales, holten in de processus alveolaris voor
de tandwortels; syn. tandkassen.
alveus [L., = bak] groeve, kanaal, holte.
alveus hippocampi, een dunne laag witte hersenstof op
de hippocampus.
alvi [L.] gen. van alvus; vb. constipatio a.
alvleesklier, zie pancreas.
alvus [L., gen. -vi], de buik met de ingewanden; vb. incontinentia alvi.
Alzheimer, Alois (1864-1915; Duits neuro-histopatholoog
to Munchen).
Alzheimer-fibrillen, verdikte neurofibrillen bij de
ziekte van A.
cellen van Alzheimer, grote astrogliacellen.
kleuring van Alzheimer, i kleuring van glia;
2 methode voor het aantonen van lichaampjes van Negri.
neurofibrillaire degeneratie van Alzheimer, degeneratie van zenuwcellen en fragmentatie van uitlopers,
vooral voorkomend bij de preseniele dementie van A.,
voorts ook bij dementia senilis en andere hersenziekten,
zoals het Parkinson-dementiecomplex en de ziekte van
Hallervorden-Spatz.
syndroom (ziekte) van Alzheimer, meest voorkomende vorm van dementie, met een sluipend begin
tussen vijfenveertigste en vijfenzeventigste jaar en een
geleidelijke progressie; histologisch gekenmerkt door
seniele plaques, neurofibrillaire amyloide degeneratie
van de hersenen. Vroeger werden de seniele en preseniele dementie als aparte vormen onderscheiden.
a.m. ante meridiem [L.] , vdor de middag (innemen) (rec.).
amacrien [G., a; makros = tang] zonder lange uitlopers.

amacriene cellen, multipolaire zenuwcellen met korte
uitlopers (dendrieten; geen neuriet aantoonbaar) in de
buitenste korrellaag van de retina.
amandel, zie amygdala, tonsilla.
Amanita, een geslacht van giftige zwammen.
Amanita muscaria, vliegenzwam; syn. Agaricus muscarius;
zie ook muscarine.
amara [L., my van amarum = bittere stof] bittere geneesmiddelen, met eetlustopwekkende werking.
amatoxinen, toxische cyclische peptiden afkomstig van
de zwam Amantia.
amaurose [< G., amauros = donker, blind] blindheid, met
verschillende genese: aangeboren, bij glaucoom, uremie,
trauma, vergiftigingen e.a.
amaurosis congenita van Leber, aangeboren blindheid als gevolg van een afwijkend gen; erft autosomaal
recessief over en is geassocieerd met een atypische vorm
van diffuse pigmentatie, opticusatrofie en vernauwing
van de retinavaten.
amaurosis partialis fugax, voorbijgaande uitval van
een netvliesgedeelte, t.g.v vaatkramp, of door een
(trombocyten-)embolus; syn. scotoma scintillans; zie ook
blackout.
reflexamaurose, blindheid, ontstaan als reflex op een
prikkel.
amaurotisch, gepaard gaand met amaurose; zie ook
idiotic.
amaurotische idiotie, zie Tay-Sachs.
amaurotisch kattenoog, een oog, blind geworden door
glioom of retinoblastoom van het netvlies, waarbij dit
laatste, doordat het zich vlak achter de pupil bevindt,
het invallend licht weerkaatst, zodat de pupil geelglanzend schijnt.
amb-, ambi-, ambo- [L., ambo = beide] voorvoegsel in
woordsamenstellingen met als betekenis aan of naar
beide zijden.
ambidexter [L., ambo; dexter = rechts] met twee 'rechterhanden', dus links en rechts even `handig'.
ambiguus [L., -gua, -guum], naar beide zijden neigend;
vb. nucleus a-guus.
ambilateraal [L., lateralis = zijdelings] m.b.t. beide zijden.
ambitendentie [L., tendere = neigen tot] tweestrijd; het
tegelijkertijd bestaan van twee tegengestelde wilsneigingen.
ambivalent [L., ambo; valens = werkzaam, sterk] 1 behept,
beladen met ambivalentie; 2 (erfelijkheid) pleiotroop
(ambivalente genen hebben van het milieu afhankelijke
voor- en nadelige werking).
ambivalentie [L., ambo; valens] het gelijktijdig bestaan van
twee tegengestelde gevoelens, bijv. haat-liefde (affectieve
a.), gedachtengangen (intellectuele a.) of strevingen.
amblygeusie [G., amblys = dof, mat; geusis = smaak] gebrekkige smaakzin.
amblyo p, lijdend aan amblyopie.
amblyopia, amblyopie [G., amblys; ops = oog] aangeboren
of verworven (trauma, vergiftiging) tekort aan gezichtsvermogen zonder anatomische afwijkingen aan het oog
zelf.
deprivatieamblyopie, verminderde visus aan een oog,
veroorzaakt door congenitale mediatroebelingen of een
langdurige occlusie, bijv. ernstige ptosis; reversibele
ontwikkelingsstoornis indien tijdig juiste therapie
wordt ingesteld.
amblyopia ex anopsia, verlies van gezichtsvermogen
door het niet gebruiken van een oog (bij scheelzien).
intoxicatieamblyopie, amblyopie t.g.v. vergiftiging
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aminoglycosiden
door stoffen die een axiale `neuritis' van de gezichtszenuw teweegbrengen (bijv. methanol, nicotine).
amblyopia migrans, het fenomeen dat tijdens de
behandeling van een amblyoop oog door een te langdurige occlusie van het fixerende oog dit oog amblyoop
wordt.
amblyoscoop [G., skopein = zien] toestel voor oefening van
amblyope ogen d.m.v. het stereoscopisch zien.
ambulanceauto, een voor het vervoer van zieken en
ongevalsslachtoffers ingericht motorvoertuig.
ambulancevervoer, vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers en hun begeleiders met ambulanceauto.
ambulans [L.] lopend; vb. pestis a.
ambulant [L., ambulans] lopend.
ambulante behandeling, behandeling van de nietgehospitaliseerde patient.
ambulatorium, plaats waar lopende (extra-murale)
patienten worden behandeld.
ambulatorius [L., -ia, -ium, ambulare = rondlopen] lopend;
vb. typhus a-ius.
ambustie, ambustio [L.] brandwond.
ambustiformis [L., -me, ambustio = verschroeiing] lijkend op
verbranding; vb. ulcus a-me.
amelanose, amelanosis [L.] het volledig ontbreken van
melaninepigment; zie ook leucoderma, albinisme,
vitiligo.
amelanoticus [G., -ca, -cum, a = niet; melas = zwart] amelanotisch, zonder pigment; vb. naevus a-cus, melanoma
a-cum.
ameloblast [< Oudfrans, amel = email; Gr. blastos = kiem]
cilindervormige cel van het email-orgaan, dat email (_
glazuur = adamantine) vormt; syn. adamantoblast.
ameloblastoom, gezwel, uitgaande van ameloblasten;
syn. adamantinoom.
amelocyt, email-cel.
amenorroe, amenorrhoea [G., uitspr. -reu, men = maand;
rhoia = vloeien] het uitblijven van de menses.
fysiologische amenorroe, de afwezigheid van
menstruatie voor de menarche, tijdens zwangerschap en
lactatie, en na de menopauze.
postpilamenorroe, a. die ontstaat als na het staken van
een ovulatieremmer de hypothalamische klok geremd
blijft.
primaire amenorroe, een a. die nooit door een
menstruatie is voorafgegaan.
secundaire amenorroe, een a. bij een vrouw die
tevoren wel heeft gemenstrueerd.
amenorroisch, behorend bij, ten gevolge van amenorroe.
amentia, amentie [L., mens = geest] toestand van acute
verwardheid, verbijstering, onbegrip voor en waanachtige verwerking van zintuiglijke waarnemingen en
angst.
amentieel, gepaard gaand met, of i.v.m. amentie.
amentieel syndroom, (meestal aanduiding van) een
symptomatische psychose met amentia, bewustzijnsdaling, onrust (in puerperium, bij inwendige ziekten,
vergiftigingen, encefalitis).
Ames-test, test om de mutagene en de carcinogene
werking van bepaalde stoffen te onderzoeken; Salmonella-stammen die gevoelig zijn voor puntmutaties,
worden geincubeerd met een te testen stof; het aantal
opgetreden mutaties is een maat voor de mutageniteit
van de stof.
ametropie [G., ametros = onregelmatig; opsis = het zien]
verzamelnaam voor alle brekingsafwijkingen van het
oog (myopie, hypermetropie, astigmatisme, afakie) die

berusten op een wanverhouding tussen oogaslengte en
breking van de lens.
amfetamine, aan norepinefrine verwant sympathicomimeticum met perifere effecten (o.a. bronchodilatatie,
hypertensie, tachycardie) en centrale effecten (o.a.
opwinding, euforie en hallucinaties bij hoge doses); geen
therapeutische toepassing i.v.m. verslavend effect.
amfi-, amphi- [G.] voorvoegsel in woordsamenstellingen
met de betekenis: aan beide zijden, dubbel.
amfiaster, amphiaster, een bepaalde configuratie die
ontstaat tijdens een bepaalde fase (de anafase) van de
mitose: de chromosomen liggen in twee kegeloppervlakken gerangschikt, met de kegelbases tegen elkaar
aan; syn. diaster.
amfibie, zie Amphibia.
amfibiose [< G., bios = Leven] eigenschap van een microorganisme om zich als een symbiont en als een parasiet
te kunnen gedragen.
amfibool [G., amphibolos = dubbelzinnig].
amfibool stadium, (bij febris typhoidea): stadium met
lage ochtend- en hoge avondtemperaturen, zodat een
koortscurve met steile pieken ontstaat.
amfigonie [G., amphi; gonos = geslacht] geslachtelijke
voortplanting, door vereniging van een mannelijke en
een vrouwelijke voortplantingscel.
amfoor, amforisch [L., amphora = kruik] als een kruik
klinkend.
amfoor ademgeruis, bij auscultatie waarneembaar
geruis boven holten zoals cavernes en longabcessen.
amforofonie [G., ampho; phone = stem] 1 amforische klank
van de geausculteerde stem; z amfoor ademgeruis.
amfoteer [G., amphoteros = beide] zowel basisch als zuur
reagerend.
amianthaceus [G., -ea, -eum, amianthos = asbest] asbestachtig; vb. tinea a-ea.
amianthose [< G.] asbestose.
amicron, colloidaal deeltje kleiner dan i µm (106 m), dat
in de (licht)microscoop niet meer zichtbaar is.
amidase, een amide-splitsend enzym zoals arginase,
asparaginase, hippurase, urease.
amimie [G., a; mimeomai = nabootsen] verlies van het
uitdrukkingsvermogen d.m.v. tekens en gebaren, bijv. de
starre gelaatsuitdrukking bij het Parkinson-syndroom.

amine-precursor-uptake and decarboxylation tumor, APUD
tumor [E.] zie tumor, APUD--.
amino-acidemie, de aanwezigheid van (te veel) aminozuren in het bloed (eigenlijk dus bedoeld: hyperaminoacidemie).
amino-acidurie, de aanwezigheid van (te veel) aminozuur in de urine (eigenlijk dus bedoeld: hyperaminoacidurie); zie ook fenylketonurie, homocystinurie.
aminodiabetes, zie Debre-DeToni-Fanconi, syndroom
van ---.
aminofosfolipide, specifiek soort fosfolipide, gekenmerkt door aanwezigheid van aminogroep (NH Z );
voorkomend in hoge concentratie in de binnenste laag
van bimoleculaire lipidenlaag van de celmembraan.
aminofylline, ethyleendiaminezout van theofylline,
vroeger gebruikt als bronchusverwijdend geneesmiddel;
zie ook theofylline.
aminoglutethimide, farmacon dat de opbouw van
bijnierschorshormonen blokkeert, m.a.g. remming van
oestrogeenproductie; wordt toegepast als hormonale
therapie bij borstkanker.
aminogluthetimide, stof die synthese van steroide
hormonen remt.
aminoglycosiden, groep antibiotica, o.a. streptomycine,
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aminolevulinezuur
neomycine, kanamycine, framycetine, paromomycine,
gentamicine.
aminolevulinezuur, een verbinding van glycine en
succinyl-co-enzym A.
d-aminolevulinezuur, voorverbinding ('precursor')
van porfobilinogeen, belangrijk tussenproduct in de
biosynthese van hematine.
aminonitrogeen, aan eiwit gebonden stikstof.
amino-oxid a se, zie mono-amino-oxidase.
aminopeptidase, enzym in de darm dat een rol speelt bij
de eiwitvertering; het splitst eindstandige aminozuren
of van kleine peptideketens aan de kant van de vrije
aminogroep; zie ook carboxypeptidase.
aminoquinolinen, groep anti-malariamiddelen;
4-aminoq. zijn werkzaam tegen de intra-erytrocytaire
vorm van Plasmodium, 8-aminoq. tegen de extra-erytrocytaire vorm.
5-aminosalicylzuur (5-ASA), stof met ontstekingsremmend effect door remming van de prostaglandineen leukotrienensynthese; toepassing: chronisch inflammatoire darmziekten.
aminosteroden, steroiden met digitaliswerking.
aminosurie, zie amino-acidurie.
aminotransferase, moderne term voor transaminase.
aminozurenpool [< E., pool = verzamelbassin] het totaal van
de verschillende aminozuren in het interne milieu van
het lichaam; deze zijn in onderling evenwicht en worden
gebruikt voor eiwitopbouw en energievoorziening.
aminozuur, bouwsteen van eiwitten; elk a. bevat de
NH 2 -( amino-) en de COOH-(carboxyl-)-groep.
essentiele aminozuren, die a. welke niet door het
lichaam kunnen worden gesynthetiseerd en dus met het
voedsel moeten worden genuttigd (arginine, histidine,
isoleucine, leucine, lysine, methionine, fenylalanine,
treonine, tryptofaan, valine).
glucogeen aminozuur, aminozuur dat via transaminering en desaminering wordt omgezet in alfa-ketoglutaraat, dat in de citroenzuurcyclus wordt gemetaboliseerd.
ketogeen aminozuur, aminozuur dat in de lever wordt
gedesamineerd en vervolgens via lipogenese wordt
opgeslagen als vet, via acetylcoA in de citroenzuurcyclus
wordt gemetaboliseerd of in ketonlichamen words
omgezet.
aminozuuroxidase, enzym dat aminozuren door
oxidatie omzet, vooral voorkomend in lever en nieren.
aminur ie, (overmatige) uitscheiding van aminen in de
urine.
amitose [< G., a; mitos = draad] amitotische celdeling.
amitotisch, niet-mitotisch.
AML, zie leukemie, acute myeloide
ammonia (NH3), kleurloos gas met doordringende geur;
in darm gevormd uit ureum door bacteriele urease.
ammoniak, toxische stof opgebouwd uit een stikstofatoom en drie waterstofatomen die o.a. bij de aminozuurafbraak ontstaat; wordt door de lever omgezet in
ureum dat via de nieren kan worden uitgescheiden; zie
ook ammoniakbuffer.
ammoniakbuffer, door tubuluscellen van de nier
geproduceerd ammoniak dat een reactie kan aangaan
met zuur of base en daardoor de zuurgraad van het
interne milieu stabiliseert.
ammonshoorn [cornu Ammonis (obsolete term)], pes hippocampi.
amnesia [G.] zie amnesie.
amnesia lacunaris, geheugenverlies voor bepaalde
gebeurtenissen.
amnesia verbalis, zie amnestische afasie.

amnesic, i geheugenverlies; z toestand waarbij via
medicamenteuze weg de herinnering aan een (onaangename) diagnostische of therapeutische ingreep verloren is gegaan.
anterograde amnesic, verlies van herinnering aan wat
gebeurd is na het trauma of de ziekte die de a. heeft
veroorzaakt; verwarrende term, beter te vervangen door
`posttraumatische' resp. 'postictale amnesic'.
hysterische amnes ic, psychogene amnesic bij hysterische persoonlijkheid.
infantiele amnesic, het (fysiologische) verlies van
herinnering aan de eerste vijf levensjaren.
posthypnotische amnesic, de door een hypnotiseur
gesuggereerde a. voor hetgeen tijdens de hypnose is
gebeurd.
postictale amnesic, a. na een epileptisch insult.
posttraumatische amnesic, a. na een trauma.
psychogene amnes ic, een a. die het gevolg is van de
verdringing van herinneringen.
retrograde amnesic, verlies van herinnering aan
hetgeen voor het veroorzakende trauma is gebeurd.
transient global amnesia [E.] periode met sterk gestoorde
inprenting bij intact bewustzijn, leidend tot volledig
geheugenverlies voor deze periode; veroorzaakt door
voorbijgaande ischemie van corpora mamillaria en
substantia grisea centralis zoals TIA.
amnestisch, gepaard gaand met amnesic.
amnestisch syndroom, symptomencomplex, gekenmerkt door persisterend geheugenverlies en orientatiestoornissen, soms met confabulaties; vormt de kern van
dementieen en is een onderdeel van het syndroom van
Korsakoff.
amnialis [L., -le], m.b.t. het amnion; vb. hydrorrhoea a-lis.
amniocentese [<G., amnion =lamvlies; kentesis = prik]
transabdominale punctie van de zwangere uterus tot het
verkrijgen van amnionvloeistof.
amniografie [G., amnion; graphein = schrijven] rontgenonderzoek van de amnionholte na inspuiting van een
contraststof; foetus en placenta komen hierop uit als
vullingsdefecten.
amnion [G., lamvlies] het binnenste van de eivliezen die de
vrucht omgeven.
amnionpunctic, zie punctie.
amnionstreng, bindweefselachtige verbindingsstreng
tussen amnion en embryo, vaak oorzaak van huiddefecten en intra-uteriene amputaties.
amnionvloeistof [L., liquor amnioticus] vruchtwater, de
door de vruchtzak omsloten vloeistof, die de vrucht aan
able zijden omgeeft.
amnionitis, ontsteking van het amnion.
amniorrhexis [G., rhexis = scheuring] het scheuren van het
amnion.
amniorrhoca, amniorroe [G., rhoia = vloeiing] het
wegvloeien van amnionvocht.
amniosc op , een endoscoop waarmee amnioscopie
wordt verricht.
amnioscopie [G., skopein = beschouwen] rechtstreekse
inspectie van de foetus en de eivliezen, alsmede beoordeling van het vruchtwater d.m.v een via de cervix
ingevoerde amnioscoop.
amniotoom [G., temnein = snijden] instrument om de
vruchtzak te openen (vliezen te breken).
Amoeba, eencellige parasiet (ofwel protozoon); voortbeweging en voedselopname met pseudopodien of
flagellen; meestal ongeslachtelijke voortplanting;
syn. amoebe; zie ook Sarcodina, Entamoeba en Acanthamoeba.
amoebenabces, z.o abces.
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amyelotrofie
amoebendysenterie, zie dysenterie, amoeben.
amoebiasis, ziekte, veroorzaakt door amoeben.
amoebiasis extraintestinalis, a. van andere organen
dan de darm, dus lever, longen, milt, huid, skelet,
genitalia, urinewegen, hart, hersenen.
amoebiasis intestinalis, darmamoebiasis (colon en
rectum).
lever-amoebiasis, infectie van de lever met Entamoeba
histolytica; de aandoening gaat gepaard met koorts en een
vergrote, pijnlijke lever; hierbij ontstaan necrosehaarden
die geleidelijk in grootte toenemen en tot een grote
holte samenvloeien, waarvan de inhoud uit necrotisch
leverweefsel en afgebroken erytrocyten bestaat; er
bevinden zich geen bacterien en weinig leukocyten in.
amoebicide [L., caedere = doden] amoebendodend.
amoebicidum [L., mv. -da, caedere] amoebendodend middel.
Amoebida, orde van Protozoa behorend tot de superklasse
Rhizopoda; tot deze orde behoren Entamoeba, Endolimax en

amplitudo, het verschil tussen systolische en diastolische
bloeddruk, polsdruk.
ampul, ampulla [L., kruikje] dunwandig, dichtgesmolten
glazen buisje waarin een in te spuiten medicament
steriel kan worden bewaard.
ampulla [L., kruikje] langwerpige verwijding van een buis.
ampulla canaliculi lacrimalis, lichte verwijding aan
de knik van een canaliculus lacrimalis.
ampulla ductus deferentis, lichte verwijding van de
ductus deferens, dicht bij de blaas.
ampulla hepatopancreatica, een in de wand van het
duodenum gelegen verwijding van de tot hen verenigde
ductus choledochus en ductus pancreaticus.
ampulla membranacea anterior, verwijding van de
ductus sernicircularis anterior; ligt aan de ventrale zijde
dicht bij de ampulla membranacea lateralis.
ampulla membranacea lateralis, verwijding van de
ductus sernicircularis lateralis; ligt vlak naast de ampulla
membranacea anterior.
ampulla ossea anterior, lateralis, posterior, de met
de vorengenoemde drie ampullae overeenkomende
verwijdingen van de benige kanalen.
ampulla recti, het verwijde gedeelte van het rectum.
ampulla tubae uterinae, het laterale wijdere deel van
een eileider.
ampulla Vateri, zie a. hepatopancreatica.
ampulla epiphrenica [L.] kruik- of spoelvormig, verwijd
gedeelte van de slokdarm proximaal t.o.v het diafragma,
zichtbaar tijdens de afbeelding m.b.v. bariumpap;
anatomische variant zonder pathologische betekenis;
syn. epifrenische ampul; zie ook hiatus hernia.
ampullaris [L., -re], fles- of kolfvormig; vb. crista a-ris.
amputatie, amputatio [L., amputare = rondom afsnijden] het
afsnijden van een uitwendig lichaamsdeel (extremiteit,
mamma, penis), i.e.z. bedoeld van extremiteiten, met
doorzaging van het bot, i.t.t. exarticulatie.
amputatio spontanea [L.] 1 intra-uteriene afsnoering
van ledematen door amnionstrengen of navelstreng (a-io
amniotica); z afstoting van een lidmaateinde na necrose.
forequarter amputation [E.] radicale amputatie van de
arm met medenemen van de gehele schoudergordel.
onderbeenamputatie, chirurgisch verwijderen van het
onderbeen waarna huidspierlappen over de tibiastomp
worden gehecht; indicaties: trauma, tumor of necrose
o.b.v perifeer vaatlijden.
Syme-amputatie, zie aldaar.
amputatieneuroom, zie neuroom.
amputatiestomp, het na een amputatie overgebleven
einde van een lidmaat.
AMS acute mountain sickness [E.] zie bergziekte.
Amsler, Marc (geb. 1891; Zwitsers oftalmoloog).
kaartje van Amsler, kaartje met ruitpatroon voor het
vaststellen en optekenen van centrale scotomen.
Amsler-marker, [E.] een instrument om de sclera te
markeren; wordt gebruikt bij operatie wegens loslating
van het netvlies.
amusie [G., amusia = gebrek aan harmonic].
motore amus ie, onvermogen een melodie of een toon
te zingen.
sensore amus ie, onvermogen een melodie te vatten.
amyelencephalia, amyelencefalie [G., myelos = merg;
enkephalos = hersenen] aangeboren afwezigheid van
ruggenmerg en hersenen.
amyel ie, aangeboren afwezigheid van het ruggenmerg.
amyelinicus [L., -ca, -cum], mergloos.
amyelotrofie, -ophia [G., a; myelos = merg; trophe = voeding]
atrofie van het ruggenmerg.

Iodamoebe.
amoebold [G., eidos = vorm] lijkend op een amoebe.
amoebode beweging, de beweging zoals van een
amoebe.
amoeboom, colongranuloom, een fibreuze ontstekingstumor, veroorzaakt door amoeben.
amoeburie, aanwezigheid van amoeben in de urine.
a mor [L.] liefde.
amor lesbicus, liefde tussen twee vrouwen, vrouwelijke
homoseksualiteit.
amorfinisme, het complex van abstinentieverschijnselen, die zich voordoen bij het plotseling onthouden van
morfine aan iemand die daaraan verslaafd is.
amosiet, asbestvezel met een diameter van 0,5 tot 2,5
micrometer en een lengte < 8o micrometer; verantwoordelijk voor de meeste afwijkingen bij asbestose;
zichtbaar te maken door ijzerkleuring.
Amoss, Harold Lindsay (1886 -1956; Amerikaans arts).
teken van Amoss, een meningitislijder die wil gaan
zitten, steunt zich met de armen naar achter-opzij, om
de pijn in de rug te verminderen.
AMP [< E. adenosin monophosphate] adenosinemonofosfaat.
cyclisch AMP (cAMP), adenosine 3,5 cyclisch monofosfaat, een nucleotide die als `second messenger' intracellulair hormonale en metabole processen bestuurt; zie ook
adenylcyclase.
amphi-, amfi- [G.] voorvoegsel in woordsamenstellingen
met als betekenis aan beide zijden.
amphiaster, zie amfiaster.
Amphibia, amfibieen, tweeslachtige dieren die zowel op
het land als in het water leven (kikvors, pad, salamander).
amphiblastula [G., amphi; blastula = kleine kiem] blastula
met ongelijke delen.
amphibolicus [G., -ca, -cum, amphibolos = dubbelzinnig]
amfibool; vb. fistula a-ca.
amphigastrula [G., amphi-; gastrula = maagje] gastrula met
ongelijke delen.
amphimorula [G., amphi-; L. morula = kleine moerbei] morula
met ongelijke delen.
amphithymia, amfithymie [G., amphi-; thymos = gemoed]
geestelijke gesteldheid, waarbij neerslachtigheid en
opgewektheid elkaar afwisselen.
Amphitricha, micro-organismen met aan beide einden een
flagel; zie ook Monotricha.
amplificatie, 1 het groter maken, bijv van een auditieve
of visuele prikkel, om de waarneming te verbeteren;
2 (genetica) de productie van kopieen van een deel van
het DNA.
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amygdaloideus
statische samenwerking van de spieren, waardoor het
staan bemoeilijkt wordt.
amyosthenie, zie myasthenie.
amyotonia, amyotonie, zie myatonia.
amyotrofe laterale sclerose (ALS), progressieve degeneratieve aandoening zowel van de piramide-zijstrengbanen (laterale sclerose) alsook van de motore kernen in
ruggenmerg en hersenstam, waardoor uitgebreide
spieratrofie ontstaat.
monomele amyotrofie, spinale spieratrofie met
onbekende oorzaak, zich uitend als spierzwakte en
atrofie van een ledemaat, vooral voorkomend bij
mannen rond 20 jaar; zie ook spieratrofie, spinale ^.
amyotrophia, -ofie, zie spieratrofie.
an-, voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis niet, geen, zonder.
ana [L.] van elk evenveel (rec.).
ana- [G.] voorvoegsel met de betekenis omhoog, opnieuw,
overeenkomstig, terug.
anaal, in de richting van, in de buurt van de anus; zie ook
analis.
anale erotiek, erotiek, gecentreerd op de anus.
anaal-erotische fase, volgens Freud een normale fase in
de kinderlijke ontwikkeling; in die fase zoekt het kind
bevrediging in het knoeien met ontlasting en dergelijk
materiaal, en in het gebruik van vieze woorden. Door
fixatie aan de afweer tegen deze fase zouden o.a. dwangverschijnselen kunnen ontstaan, zoals wasdwang.
anale karakter, (psychoanalytische theorie van Freud)
karakter dat voortkomt uit fixatie aan afweer tegen
anale fase; onopgeloste problemen en infantiele seksualiteit uiten zich hierbij in ordelijkheid, netheid en
zuinigheid.
anale reflex, het samentrekken van de sphincter ani bij
aanraking van het anusslijmvlies.
anabiose, anabiosis [G., bios =leven] herleving, terugkeer
tot het leven, nadat dit schijnbaar was opgehouden, bijv.
bij bevroren dieren of planten, zaadkorrels, bacterien.
anabolicum [G., mv. - ca, anaballein = opbouwen] een stof die
het lichaam aanzet tot weefselopbouw, i.h.alg. van
testosteron afgeleide steroIden; zie ook catabolicum.
anabolisme, de opbouw van weefsels; zie ook katabo-

amygdaloideus [L ., - ea, - eum] , amandelvormig; vb. corpus
a-eum.
amygdalum [G., mv. -la, amygdale = amandel] amandel,
tonsil.
amylaceus [L ., - ea, - eum] , stijfselachtig; vb. corpus a-eum.
amylase, een ferment dat amylum (en glycogeen) splitst,
waarbij als splitsingsproducten ontstaan dextrinen, of
maltose, of glucose.
amyloid [<G., eidos = vorm, dus lijkend op amylum] 1 [z.nw.],
grauwe, spek- of wasachtige eiwitsubstantie van wisselende samenstelling, die zich in sommige pathologische
omstandigheden diffuus in het lichaam (gegeneraliseerde amyloIdose) dan wel in een of meer organen
ophoopt a.-lever; a [bi^v. nw ], op zetmeel gelijkend,
zetmeelachtig.
APUD -amyloid [<E., amine-precursor uptake and decarboxylation amyloid] amyloId , gemaakt uit hormonen en
prehormonen door cellen van het APUD-systeem;
APUD-amyloId komt o.a. voor in de eilandjes van
Langerhans bij diabetes mellitus, sommige insulinomen
en het medullair schildkliercarcinoom.
amyloidangiopathie, afwijkingen die ontstaan door
amyloIdafzetting in de bloedvaatwand.
amyloidcascadehypothese, hypothese die stelt dat bij
de ziekte van Alzheimer naast seniele plaques specifieke
eiwitfragmenten in de hersenen aanwezig zijn, die door
ontstekingsreacties samensmelten tot neurotoxische
fibrillen.
amylo de ontaarding, a. degeneratie, zie amyloIdose,
degeneratie.
amyloidfibril, met elektronenmicroscopie zichtbaar to
maken fibril, bestaande uit een polypeptide-polysacharideverbinding, waaruit amyloId is opgebouwd.
amyloIdose, zie amyloIdstapelingsziekte.
lichteketenamyloidose, lichte-ketenamyloldose,
amyloIdose die voorkomt in samenhang met monoklonale gammopathie waarbij amyloIdfibrillen zijn
opgebouwd uit delen van de lichte ketens van het
monoklonale immuunglobulinemolecuul; leidt tot
belangrijke orgaanfunctiestoornissen, zoals nefropathie
en cardiomyopathie.
primaire amyloIdose, ziekte waarbij in verschillende
organen amyloIdneerslag plaatsvindt zonder dat er een
aanwijzing is voor een begeleidende ziekte, zoals
reumatoide artritis; klinische verschijnselen zijn afhankelijk van de aangedane organen, o.a. hepato(spleno)
megalie, ritmestoornissen, verminderde inspanningscapaciteit, dyspnoe, heesheid, gewichtsverlies en paresthesiedn.
secundaire amyloidose, de vorm van a. die voorkomt
bij chronische processen die met veel weefselverval

lisme.
anabool, weefselopbouwend, eiwitsparend, endergoon;
vb. a-bole steroIden (z.o. anabolicum); vgl. katabool.
anabole fase, periode van herstel van het metabolisme,
bijvoorbeeld van hormoonspiegels, transporteiwitten,
glucoseverwerking en weefselopbouw na een trauma of
ziekte.
anabool steroid, weefsel-opbouwend steroid; heeft naast
anabole werking via de androgeenreceptor ook antikatabole werking door antiglucocorticoIde werking,
waardoor toepassing als doping; wordt voorts als geneesmiddel gebruikt, bijv bij neutropenie; zie ook anabolicum.
anaciditeit, afwezigheid van zoutzuur in het maagsap;
syn. achloorhydrie.
anaclitisch [G., ana; klisis = neiging] leunend op, steun
zoekend bij, sterk afhankelijk van anderen; fysiologisch
bij de zuigeling t.o.v de moeder, bij sommigen het hele
leven bestaan blijvend.
anaclitische depressie, syndroom dat zich kan
voordoen als reactie op de scheiding van een zuigeling
van de moeder.
anaclitische therapie, vorm van psychotherapie,
waarbij aan de afhankelijkheidsverlangens van de
patient words toegegeven met het doel een intensieve

gepaard gaan.
seniele amyloldose, geIsoleerde amyloIdose met
afwijkingen op een van de voorkeursplaatsen van de
primaire amyloIdose (hart, tong of larynx); vnl. bij
oudere patienten, geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar.
amyloidosus [L., -sa, -sum], m.b.t. amyloId; vb. lichen
a-sus.
amylolyse [<G., lysis = oplossing] splitsing van amylum (in
dextrine, maltose, glucose).
amylopectinose, type IV van de acht bekende vormen
van glycogeenstapelingsziekten; syn. brancher deficiency
[E.].

amylorroe, amylorrhoea [G.] uitscheiding van onverteerd amylum met de ontlasting.
amyoplasie [G ., a; mys = spier; plassein = vormen] gebrekkige
vorming van de spieren.
amyostatisch syndroom, extrapiramidale stoornis in de
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analogon
verworven anafylaxie, zie actieve a.
anafylaxietest, test voor het vaststellen van een anafylactische reactie op een allergeen; vb. RAST, huidtest,
provocatietest; zie ook anafylaxie.
anageen, m.b.t. anagenesis.
a nageen stadium, de fase in de haargroei-cyclus
gedurende welke de synthese van het haar plaatsvindt
door proliferatie van de matrix-cellen, kenbaar aan de
vele mitosen.
anagenese [< G., ana = opwaarts; gennan = voortbrengen]
reproductie, herstel, opbouw, regeneratie van weefsel; zie
ook neogenese.
a nal e pticum [G., mv. -ca, analepsis = herstel, verbetering]
opwekkend middel, excitans, stimulans; de opwekkende
werking heeft een centraal (in het centraal zenuwstelsel)
of perifeer aangrijpingspunt.
analgesia, analgesia [G., algos = pijn] 1 toestand van
gedeeltelijke of gehele afwezigheid van pij n, pijnloosheid, bij behouden bewustzijn; z het teweegbrengen van
pijnloosheid.
analgesia algera, zie anaesthesia dolorosa.
audio-analgesia, bestrijding van pijn door geluidgolven, muziek.
stimulus produced analgesia [E.] bestrijding van therapieresistente pijn door prikkeling van de grijze stof rond de
derde ventrikel; dit gebied staat in verbinding met de
raphekernen van waaruit inhiberende vezels naar
nocisensorische schakelingen in het ruggenmerg lopen.
stress-geinduceerde analgesic, het niet opmerken van
zware verwondingen of fracturen in extreme, zeer
stressvolle omstandigheden, bijv. in oorlogstijd of na een
ernstig ongeval.
analgetica, pijnstillende geneesmiddelen, gewoonlijk
ingedeeld in niet-opioIden en opioIden; niet-opioIden,
onderverdeeld in prostaglandinesynthetaseremmers en
overige niet-opioIden, zijn minder krachtige pijnstillers
en hebben een antipyretische en/of antiflogistische
werking; opioIden worden vrijwel uitsluitend vanwege
de krachtige pijnstilling toegepast; zie ook opiaten.
anti-inflammatoire analgetica, pijnstillende geneesmiddelen met tevens een ontstekingsremmende
werking; vb. prostaglandinesynthetaseremmers.
antipyretische analgetica, analgetica met tevens
koortsverlagende werking; koortsremming door zowel
perifere als centrale beinvloeding van temperatuurregulatie; bijv. paracetamol en acetosal.
niet-opioIde analgetica, groep perifeer werkende
analgetica met uiteenlopende structuurformules en
farmacologische werkingsmechanismen; omvat o.a.
NSAID's, paracetamol; toepassingen: diverse soorten
lichte tot matige pijn; syn. eenvoudige analgetica; zie ook
opiaten.
opioide analgetica, zie opiaten.
a nalgetisch, i niet gevoelig voor pijnprikkels; z pijnloos
(na toediening van een analgeticum of inspuiting van
een lokaal anaestheticum); 3 pijnstillend.
analgetisch stadium, eerste stadium bij inhalatienarcose.
analgia, analgie [G., an; algos = pijn] zie analgesia.
analgicus [G., -ca, -cum, an; algos] onpijnlijk; vb. panaritium
a-cum.
analis [L., -le], m.b.t. de anus; vb. canalis a-lis.
analist, degene die analyseert (meestal bedoeld een
laboratoriumwerker).
analogic, overeenkomst ten aanzien van het onderwerp
in kwestie, bijv. tussen het hart en een pomp.
analogon [G., mv. analoga] overeenkomend geval of object.

arts-patient-relatie op te bouwen, die therapeutisch kan
worden benut.
anacusis, anacusie [G., akouein = horen] totale doofheid.
anaemia, zie anemie.
anaemicus [L., -ca, -cum], m.b.t. anemie, bloedleeg;
vb. naevus a-cus.
anaerobe drempel, het moment tijdens inspanning
waarop het zeker is dat er door aanhoudend zuurstoftekort overwegend anaerobe arbeid wordt verricht;
meetbaar doordat de lactaatconcentratie in het bloed
blijft stijgen en deze de waarde van 4 mmol/1
overschrijdt.
anaerobi o se [< G., an = niet; aer = lucht] 1 leven onafhankelijk van lucht (zuurstof); z afwezigheid van zuurstof als
levensvoorwaarde (obligate a.) of als levensmogelijkheid
(facultatieve a.).
anaeroob, i buiten de aanwezigheid van lucht (zuurstof);
z alleen (of ook) gedijend bij afwezigheid van lucht
(zuurstof); vb. Clostridium welchii; vgl. aeroob.
facultatief anaeroob, niet volkomen.
obligaat anaeroob, wel volkomen afwezigheid van
zuurstof vereist.
anaesthesia [G., aisthesis = gevoel] afwezigheid van gevoel,
gevoelloosheid.
anaesthesia dolorosa, toestand van (oppervlakkige)
gevoelloosheid, gepaard gaand met spontane pijnlijkheid, voorkomend o.a. bij organische zenuwaandoeningen.
anaesthesia sexualis, ongevoeligheid voor seksuele
prikkeling; syn. anafrodisie; zie ook anesthesie.
anaestheticum [G., mv. -ca, aisthesis] een stof die gevoelloosheid teweegbrengt.
lokaal anaestheticum, een stof die op de plaats van
applicatie of injectie het pijngevoel opheft.
anafase, voorlaatste fase van de mitose; in deze fase
bewegen de dochterchromosomen (chromatiden) zich
naar de twee celpolen; vanaf dit tijdstip worden de
chromatiden chromosomen genoemd.
anafrodisiacum, middel om de geslachtsdrift te temperen; zie ook afrodisiacum.
a nafyl actisch, i betreffende, of lijkende op anafylaxie;
2 gepaard gaand met anafylaxie; 3 t.g.v. anafylaxie;
vb. a-sche shock.
anafylactische reactie, overgevoeligheidsreactie type I;
berust op het reageren van antigeen met aan de oppervlakte van lichaamscellen (m.n. mestcellen) gebonden
antistoffen (vnl. IgE); zie ook allergic, type-i----, anafylaxie.
anafylactold, i gepaard gaand met anafylactische
verschijnselen; zie ook anafylactoIde purpura; z analoog
aan, lijkend op anafylaxie; vb. a-de reactie.
anafylactoxinen, bepaalde mediatoren gevormd tijdens
activatie van complement.
anafylaxie, anaphylaxis [G., phylaxis = beschuttend] acute,
gegeneraliseerde en in principe levensbedreigende
immunologische reactie die berust op plotselinge
mestceldegranulatie met mediator-release.
actieve anafylaxie, a. die ontstaan is doordat het
lichaam na eerder contact met het oorzakelijke antigeen
zelf actief antistoffen daartegen heeft gevormd;
syn. verworven a.
lokale anafylaxie, anafylactische reactie die slechts
lokale verschijnselen geeft; vb. bronchoconstrictie na
inademen van allergeen, lokale zwelling en roodheid na
een wespensteek; zie ook type-I-overgevoeligheid.
passieve anafylaxie, a. die ontstaan is na inspuiting van
antistoffen afkomstig van een ander, allergisch individu.
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analoog
medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik,
intoxicaties, overgevoeligheid e.d.
biografische anamnese, een a. die zich ook over de
verdere levensgeschiedenis van de patient uitstrekt; zie
ook psychosomatische geneeskunde.
familieanamnese, de ziektegegevens omtrent de
familieleden van de patient (van belang bij familiale en
erfelijke ziekten); zie ook katamnese.
psychosociale anamnese, anamnese m.b.t. psychische
en sociale aspecten.
seksuologische anamnese, anamnese die is gericht op
het geslachtsleven en eventuele stoornissen hierin.
speciele anamnese, anamnese die is gericht op verheldering van de klacht(en) en/of de verschijnselen in
verband waarmee de patient de arts consulteert.
tractusanamnese, anamnese waarbij 'screenend' door
de arts wordt nagegaan hoe de belangrijkste onderdelen
en orgaansystemen van het lichaam functioneren.
anamnestisch, behorend tot, afkomstig van, m.b.t. de
anamnese, bijv a-sche gegevens.
anamnestische reactie, een hernieuwde productie van
specifieke antistoffen na inspuiting van een antigeen,
wanneer deze antistoffen die vroeger wel aanwezig zijn
geweest, bijna geheel verdwenen zijn; zie ook boostereffect.
Anamnia, lagere gewervelde dieren die geen eivliezen
(amnion, chorion, decidua) vormen, i.t.t. de Amniota;
syn. Anallantoidea.
anancasme [< G., ananke = dwang] aanwezigheid van
dwanggedachten en dwangimpulsen, bijv. wasdwang,
teldwang (bij neurasthenia, dwangneurose).
anancastisch, gekenmerkt door anancasmus.
anangioplasie [G., an; angeion = vat; plassein = vormen]
ontbrekende of onvoldoende vorming van bloedvaten.
anaphylacticus [L., -ca, -cum], m.b.t. of t.g.v anafylaxie;
vb. rhinitis a-ca.
a naplasie [G., ana; plassein = vormen] het ontstaan van
minder gedifferentieerde cellen uit meer gedifferentieerde; syn. dedifferentiatie, regressieve metaplasie (dit
proces vindt plaats bij vorming van tumorcellen).
Anaplasmataceae, familie van obligaat parasitaire
polyforme micro-organismen behorend tot de orde van
de Rickettsiales; vb. Anaplasma en Haemobartonella.
anaplastiek [G., ana = wederom; plassein = vormen] 1 vormverbeterende, vormherstellende operatie; z het vasthechten
en doen vastgroeien van afgesneden lichaamsdelen op de
oude of op een andere plaats; zie ook transplantatie.
anaplastisch, gededifferentieerd; zie ook anaplasie.
anarthria, anartrie [G., arthron = gewricht] onvermogen
gearticuleerd te spreken.
syllabaire anarthrie, onvermogen lettergrepen uit te
spreken.
verbale anarthrie, onvermogen woorden uit te
spreken.
anastigmatisch [G., an; stigma = punt] zonder astigmatisme.
anastigmatische lens, een lens die vrij is van astigmatisme een lens die een punt als een punt afbeeldt.
anastomose [< G., anastomosis = mond, opening] natuurlijke
of kunstmatige verbinding tussen darmen, vaten,
zenuwen, enz.; bij operatieve hersteltechniek: end-toend (eind tegen eind), end-to-side (einde tegen zijkant)
of side-to-side (langs elkaar); voor zenuwen is een
end-to-end-verbinding de enig aanvaardbare.
arterioveneuze anastomose, verbinding tussen een
arterie en een vena.
biliodigestieve anastomose, verbinding tussen

analoog, overeenkomend.
anal o ge organen, (vergelijkende anatomie) organen die
in functie wel, in afkomst niet overeenkomen, bijv de
vleugels van vogels en die van insecten; zie ook
homoloog.
analoog-digitaal-conversie, vertaling van de amplitude
van een elektrische potentiaalverandering die in een
geprikkelde zintuigcel ontstaat (analoog signaal) in een
frequentie van actiepotentialen van het afferente
zenuwuiteinde (digitaal signaal); een sterkere (analoge)
prikkel leidt zo tot een toegenomen (digitale) ontladingsfrequentie van de zenuwcel.
analyse [< G., ana; lysis = oplossing] i onderzoek naar de
samenstellende componenten; z psychoanalyse.
factoranalyse, verzameling statistische methoden voor
het analyseren van verbanden tussen verschillende
variabelen met het oogmerk de meer fundamentele
dimensies die onder (groepen van) variabelen liggen te
onderkennen, beschrijven en meten; wordt vaak toegepast bij het ontwikkelen van scoringssystemen voor
vragenlijsten.
kosten-baten-anal y se, a.-techniek waarmee wordt
beoogd de doelmatigheid van het medisch handelen te
meten en waarbij zowel de kosten als de baten in geld
worden uitgedrukt.
kosteneffectiviteitsanalyse, a.-techniek waarmee
wordt beoogd de doelmatigheid van het medisch handelen te meten. De kosten worden hierbij in geld uitgedrukt, de effectiviteit in een andere eenheid, meestal
overleving.
leeranalyse, de psychoanalyse die een psychoanalyticusin-opleiding zelf dient te ondergaan.
meta-analyse, statistische methode waarbij de gegevens
en resultaten van verschillende onderzoeken worden
gecombineerd en tegen elkaar afgewogen.
multivariate analy se, verzameling statistische technieken die wordt gebruikt wanneer men de variatie bij
verschillende afhankelijke variabelen tegelijkertijd wil
bestuderen.
sensitiviteitsanal y se, besliskundige techniek waarbij
wordt nagegaan welke interventiestrategie de voorkeur
heeft door de gevoeligheid van de gezondheidsuitkomst
voor het varieren van de waarde van kansen te analyseren.
systeemanalyse, algemene omschrijving van formele
vormen van analyse waarbij systematisch de doelen,
kosten, effecten en risico's van alternatieve beleidsopties
rond een complex probleem worden onderzocht.
transactionele anal y se, de door Berne ontwikkelde
denkrichting in de psychologie en psychotherapie,
waarin getracht wordt te analyseren wat zich tussen
personen in hun verschillende 'ik-posities' afspeelt; men
onderscheidt drie ik-posities: die van het kind, die van
de volwassene, en die van de oudere; in alle levensfasen
wordt een individu sterk beinvloed door personen met
een andere ik-positie.
utiliteitsanalyse, het vaststellen van de waarde van elk
van de mogelijke uitkomsten in een beslisboom.
analy ticus, degene die analyseert (meestal is bedoeld
psychoanalyticus).
anamnese [< G., anamnesis = herinnering] de voorgeschiedenis van een ziekte, zoals die uit mededelingen van de
patient auto-anamnese) of van anderen (allo-a.,
hetero-a.) is te construeren.
algemene anamnese, anamnese betreffende algemene
vragen omtrent naam, sekse, leeftijd, adres, beroep,

32

andropauze

Ancylostoma braziliense, komt bij honden en katten in

galwegen en darmkanaal (bijv. choledochoduodenostomie, cholecystoduodenostomie).
entero-anastomose, a. tussen twee darmlissen.
ileo-anale anastomose, verbinding van het ileum met
(het slijmvlies van) de anus.
lymfonodoveneuze anastomose, operatief vervaardigde verbinding tussen lymfeklieren en venen met als
doel herstel van de lymfeafvoer.
mesocavale anastomose, a. tussen v. mesenterica
superior en v. cava inferior, aangelegd bij levercirrose.
portocavale anastomose, aangeboren of operatief
aangelegde verbinding tussen vena portae en vena cava
inferior.
Roux-en-Y anastomose (Cesar Roux, Zwitsers chirurg
(1857-1934)), operatic waarbij ter overbrugging van
defecten na (partiele) resectie van bijv. maag, slokdarm
of galwegen een Y vormige anastomose met een dunnedarmsegment wordt aangelegd; hierbij words het
jejunum gekliefd en het distale einde daarvan in een
ander orgaan geImplanteerd (d.w.z. end-to-end); het
proximale einde wordt in de dunne darm onder de
anastomose geImplanteerd (d.w.z. end-to-side);
syn. Roux -en-Y-plastiek.
splenorenale anastomose, a. tussen v. renalis sinistra
en v. lienalis, aangelegd bij levercirrose.
ure tero-intestinale anastomose, verbinding tussen
ureter en colon of ileum; zie ook fistel, shunt.
anastomose-ulcus, ulcus dat kan ontstaan op de plek
van een anastomose, bijv. op de plaats waar maag en
duodenum na een partiele maagresectie aan elkaar
worden gehecht.
anastom o ticus [L., -ca, -cum], i.v.m. een anastomose, deel
uitmakend van een anastomose; vb. varix a-cus, vena
a-ca, vas a-cum.
anat o micus [L., -ca, -cum], anatomisch; vb. conjugata a-ca.
anatomic [G., ana; temnein = snijden] ontleedkunde, kennis
van bouw en samenstelling van het lichaam.
algemene anatomic, de systematisch volgens de
orgaanstelsels van het lichaam (skelet, spieren, hart en
vaten, ingewanden, zenuwstelsel) ingerichte ontleedkunde; syn. beschrijvende a., descriptieve a., systematische a.
macroscopische anatomic, de kennis van de macroscopisch zichtbare vormen.
microscopische anatomic, de kennis van de microscopisch zichtbare structuren.
pathologische anatomic, de kennis van vorm en
samenstelling van zieke organen en weefsels.
topografische anatom ic , het onderdeel van de a. dat
zich bezighoudt met de beschrijving van de plaatselijke
samenhang van organen en weefsels.
vergeli)kende anatomic, de kennis van vorm en
samenstelling van de organen en weefsels bij de dieren,
van laag tot hoog ontwikkelde.
anatomisch, i m.b.t. de anatomic; a volkomen (bijv bij
de repositie van fractuurstukken: een a-sche repositie).
anatoom, deskundige op het gebied van anatomic.
ANCA, antineutrofiele cytoplasmatische antistof.
anconagra [G., ankon = elleboog; agra = klem, jicht] jicht in het
elleboogsgewricht.
anconeus [G., -ea, -eum, ankon] tot de elleboog behorend;
vb. musculus a-eus.
Ancylostoma [G., ankylos = krom; stoma = mond] mijnworm,
haakworm, een nematode die bij de mens en bij
zoogdieren in de dunne darm leeft.

Brazilie voor, veroorzaakt bij de mens `creeping disease'.

Ancylostoma caninum, komt voor bij honden en andere
carnivoren, kan eveneens bij de mens `creeping disease'
veroorzaken.
Ancylostoma ceylanicum, lijkt op A. braziliense, komt voor
bij honden en katten, soms ook bij de mens, in India,
Suriname.
Ancylostoma duodenale, de in het duodenum van de
mens levende mijnworm.
ancylostomiasis cutis, jeukende aandoening van de
huid op de plaats waar de mijnwormlarven binnendringen.
ancylostomiasis, mijnwormziekte, veroorzaakt door
Ancylostoma duodenale of Necator americanus.
Ancylostomum, zie Ancylostoma.
andr-, andro- [G., aner, gen. andros = man, mens] voorvoegsel
in woordverbindingen met de betekenis man, mannelijkheid, mens.
andragogie [G., andros = mens; agogein = leiden] de wetenschap m.b.t. het leiden, vormen, opvoeden van (volwassen) mensen.
Andrews, George Clinton (twintigste-eeuwse huidarts
te New York).
ziekte van Andrews, zie psoriasis pustulosa palmoplantaris.
androblast oo m, ovariumtumor die uitgaat van het
ovariele strurna en Sertoli- en/of Leydig-cellen bevat;
syn. arrenoblastoom.
androcorticoiden, in de zona reticularis van de bijnierschors geproduceerde corticosteroiden; ze veroorzaken
de groeisprong van meisjes in de puberteit, bevorderen
de secundair-geslachtelijke beharing, werken eiwitopbouwend (anabool); bij verhoogde afscheiding
ontstaat het adrenogenitaal syndroom; ze worden als
17- ketosteroiden uitgescheiden.
a ndrogeen, i mannelijke kenmerken verwekkend;
2 testikelhormoon (er zijn verschillende testikelhormonen, bijv. testosteron, androsteendion, dehydro-epiandrosteron); androgenen worden ook elders in het
lichaam geproduceerd, bijv. in bijnier, in ovarium; zie ook
onvruchtbaarheid.
androgeen-bindend peptide (ABP), eiwit dat o.i.v. FSH
door Sertoli-cellen in de testes geproduceerd wordt en
dat testosteron bindt; het ABP-testosteroncomplex
activeert de spermatogenese.
androgenese [< G., andros; genesis = ontstaan, geboorte]
ontwikkeling van een haploid individu door het te
gronde gaan van de moederlijke, en het behouden
blijven van de vaderlijke chromosomen; zie ook gynogenese.
androgenurie, (verhoogde) uitscheiding van androgenen
met de urine (vnl. 17-ketosteroIden).
a ndrogy n [G., andros; gyne = vrouw] genetisch vrouwelijk
met mannelijke kenmerken, of omgekeerd.
androgynie [G., andros; gyve] aanwezigheid van genetisch
vrouwelijke cellen in een lichaam met uitwendig mannelijke kenmerken, of omgekeerd.
a ndrologie, kennis van het mannelijke geslachtsleven en
van de afwijkingen aan de mannelijke geslachtsorganen.
a ndroman ie, zie nymfomanie.
andropauze, fysiologisch bepaalde blijvende daling van
androgenenproductie bij mannen op oudere leeftijd; kan
gepaard gaan met klachten als depressie en moeheid,
hoofdpijn, artritis, libidoverlies, impotentie en afname
van botmineraalmassa.

Ancylostoma americanum, zie Necator americanus.
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androsteron
hypochrome anemie, a. met minder hemoglobine per
erytrocyt dan normaal (kleurindex < i).
ijzergebreksanemie, zie ferriprieve a.
kogelcellenanemie, zie microsferocytose.
macrocytaire anemic, a. met erytrocyten die groter
zijn dan normaal.
megaloblastaire anemic, a. met megaloblasten in het
perifere bloed.
micro-angiopathische hemolytische anemic' aandoening gekenmerkt door fragmentatie van erytrocyten
in combinatie met afwijkingen aan de kleine bloedvaten
in nieren en andere organen.
microcytaire anemic, a. met erytrocyten die kleiner
zijn dan normaal.
Middellandse-Zee-anemic, zie thalassaemia major.
normochrome anemic' a. met een normale hoeveelheid hemoglobine (MCHC) per erytrocyt (kleurindex = 1).
normocytaire anemic, a. met erytrocyten van normale
grootte.
pernicieuze anemic, zie perniciosa.
refractaire anemic, anemic met intact beeenmerg,
maar te veel afbraak of verlies of een tekort aan opname
van bouwstoffen om de hoeveelheid cellen in het bloed
op peil te houden; refractaire anemic komt ook voor met
te hoge blastenconcentratie in het beenmerg en cytopenie van twee of meer cellijnen als uitingsvorm van
myelodysplastisch syndroom; wordt dan ook wel RAEB
of RABE genoemd (refr. anemic met exces van blasten).
secundaire anemic, a. die het gevolg is van een ziekteproces (bijv infectieziekte) of bloeding.
sidero-achrestische anemic, a. met verhoogd ijzergehalte in het bloed.
sideroblastische anemic, ijzer-refractaire a., gekenmerkt door hypochrome of dimorfe erytrocyten, erytroblastenhyperplasie, gepaard met grote aantallen pathologische (ring)sideroblasten in het beenmerg en
vermeerderde ijzerstapeling in de weefsels.
sideroprieve anemic, zie ferriprieve a.
sikkelcelanemie, vnl. bij negroide rassen voorkomende
anemic met sikkelvormige erytrocyten, voorkomend bij
homozygote dragers van het sikkelcel-gen; bij heterozygote dragers ontstaat sickle-cell trait [E.], zonder anemic.
anemisch, lijdend aan, veroorzaakt door, m.b.t. anemic;
vb. a. hartgeruis; de term wordt ook wel ten onrechte
gebruikt voor `ischemisch'.
anencephalia, anencefalie [G., enkephalos = hersenen]
totaal of bijna totaal ontbreken van de grote hersenen en
het schedeldak.
anencgphalus, monstrum met anencefalie.
aneosinofilie, het ontbreken van eosinofiele leukocyten
in het bloed.
anergie [G., ergon = werk] 1 psychische inactiviteit;
2 afwezigheid van afweerkrachten, blijkend uit het
uitblijven van reactie bij injectie van antigeen of allergeen, resp. allergeenhoudend extract.
klonale anergie, inactivatie van functionele, tegen
eigen lichaamsbestanddclen reagerende T-lymfocyten;
antigeenherkenning leidt daardoor niet tot activatie van
deze T-lymfocyten.
anergisch, i inactief; z niet reagerend op injectie van
antigeen of allergeen, resp. allergeenhoudend extract.
ancrythroplasia, anerytroplasie [G., an; erythros = rood;
plassein = vormen] zie anerytropoese.
anerythropsia, -tropsie [G.] zie roodblindheid.
anerytropoese, anerythropoiesis [G., an; erythros; poiein =
maken] verminderde of ontbrekende vorming van erytrocyten.

androsteron, een in mannelijke urine voorkomend
mannelijk geslachtshormoon, een C 19 -steroid.
androtermon, zie termon.
androtroop, gebonden aan het mannelijk geslacht.
androtropie, eigenschap van een ziekte, voornamelijk bij
het mannelijk geslacht voor te komen.
Anel, test van, test om een belemmerde traanafvoer aan
te tonen: na dilatatie van het traanpuntje wordt vloeistof
in het traankanaaltje gespoten; bij goed doorgankelijke
afvoerwegen komt de vloeistof in de neuskeelholte
terecht.
anelectrotonus, verminderde elektrische prikkelbaarheid van een zenuw of spier, zoals voorkomt in de buurt
van de anode, als men door de zenuw(spier) een gelijkstroom laat gaan; zie ook electrotonus, katelectrotonus.
anemic, anaemia [G., an-, haima = bloed] vermindering van
het hemoglobinegehalte en (of) het aantal erytrocyten;
klinisch onderscheidt men drie vormen: i hypochrome
microcytaire a. (t.g.v ijzergebrek of hemoglobinopathie
of bij chronische ziekte); z hyperchrome macrocytaire a.
(t.g.v. een tekort aan foliumzuur of vitamine-Biz of door
myelodysplasie); 3 normochrome normocytaire a. (t.g.v.
bloedverlies, aanmaakstoornis, hemolyse of chronische
ziekte); de term `anemic' wordt wel ten onrechte
gebruikt in de zin van 'ischemie'.
achrestische anemic, perniciosa-achtige macrocytaire
a., resistent tegen vitamine B 12 en tegen foliumzuur.
anaemia drepanocytaria [G., drepanos = sikkel] zie
anemic, sikkelcel--.
anaemia neonatorum, a. van de pasgeborenen.
anaemia oligosideraemica, zie ferriprieve anemic.
anaemia perniciosa, zie perniciosa.
aplastische anemic, a. door uitblijvende aanmaak van
erytrocyten of van alle bloedelementen (panmyelophthisis).
anaemia pseudoleucaemica infantum, ziekte van
Jaksch-Hayem; zie Jaksch.
anaemia sideroachrestica, zie sidero-achrestische
anemic.
anaemia sphaerocytaria, zie microsferocytose.
anaemia splenica, zie syndroom van Banti.
auto-immuunhemolytische anemic, anemic, veroorzaakt doordat men antilichamen tegen de eigen erytrocyten vormt, waardoor deze worden beschadigd of door
macrofagen worden weggevangen; oorzaak niet altijd
bekend; treedt soms op na een virusinfectie (b.v
mononucleosis infectiosa), bij een lymfoproliferatieve
ziekte, na gebruik van bepaalde geneesmiddelen (b.v
penicilline) of bij algemene auto-immuunreacties als
LED.
dyserytropoetische anemic, anemic door een pathologisch ontoereikende aanmaak van erytrocyten t.g.v een
stoornis in het nucleinezuurmetabolisme; er zijn drie
aangeboren vormen; kan voorts gevolg zijn van tekort
aan vitamine-Biz, foliumzuur of ijzer.
Fanconi-anemie, autosomaal-recessief overervende
vorm van hypoplastische anemic; dragers hebben een
verhoogd risico (io procent) op AML.
ferriprieve anemic, a. door tekort aan ijzer in het
bloed.
ground-itch anemia [E.] ancylostomiasis.
hemolytische anemic, a. door afbraak van erytrocyten,
waarbij hemoglobine in het serum wordt opgelost en
met de urine wordt uitgescheiden.
hyperchrome anemic, a. met meer hemoglobine per
erytrocyt dan normaal (kleurindex > i).
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aneurysma
anesthes ie , anaesthesia [G., aisthesis = gevoel] 1 gevoelloosheid; veelal wordt bedoeld ongevoeligheid van de huid
voor uitwendige prikkels als warmte, koude, aanraking,
prikken e.d.; z het ongevoelig maken door narcose,
hypnose, toediening van een anaestheticum of analgeticum; zie ook narcose.
algehele anesthesie, een beheersbare onderdrukking
van het centraal zenuwstelsel waarbij de patient in een
toestand van bewusteloosheid verkeert; pijnsensaties
zijn hierbij afwezig en beschermende reflexen worden
volledig of vrijwel volledig onderdrukt; syn. narcose.
applicatieanesthesie, zie oppervlakteanesthesie.
caudale anesthesie, cauda-anesthesie, vorm van
epidurale anesthesie door injectie van een lokaal anaestheticum in het onderste gedeelte van het wervelkanaal
(cauda equina); hierbij worden de onderste extremiteiten
en de kleine bekkenorganen gevoelloos gemaakt.
centrale anesthesia, gevoelsverlies door aandoening
van het CZS.
endotracheale anesthesie, inhalatienarcose waarbij
het (gasvormig) narcoticum via een Buis in de trachea
wordt toegediend.
epidurale anesthes ie , gevoelloosmaking door injectie
van een anaestheticum in de epidurale ruimte.
gecombineerde anesthesie, combinatie van continue
epidurale analgesie en algehele anesthesie.
gedissocieerde anesthesie, onvolledige gevoelloosheid, waarbij de gevoelskwaliteiten voor aanraking, pijn
en temperatuurverschil ongelijk verminderd zijn (bij
syringomyelie).
geleidingsanesthesie, gevoelloosheid a.g.v. het injecteren van een anaestheticum in de innerverende zenuw
(bijv. voor de onderkaak); vb. RIS-blok.
infiltratieanesthesie, plaatselijke gevoelloosheid door
lokale inspuiting van een anaestheticum.
inhalatieanesthesie, a. die wordt teweeggebracht door
het laten inademen van gasvormige narcotica.
intratracheale anesthesie, zie endotracheale a.
lok ale anesthesia, zie plaatselijke verdoving.
lumbale anesthesie, vorm van spinale a., waarbij in het
lendengebied een lokaal anaestheticum in de subarachnoidale ruimte wordt gespoten, hetgeen door geleidingsonderbreking van de spinale zenuwen een segmentaire anesthesie teweegbrengt.
Oberst-anesthesie, vorm van geleidingsanesthesie door
injectie van een lokaal anaestheticum rond de zenuwen
aan de basis van de vingers of de tenen.
oppervlakteanesthesie, gevoelloosheid die wordt
teweeggebracht door lokaal een anaestheticum aan to
brengen op (beschadigde) huid of slijmvliezen; wordt
vnl. gebruikt in KNO- en oogheelkunde.
parametrane anesthesie, plaatselijke gevoelloosheid
van de cervix uteri door injectie van een anaestheticum
in het parametrium.
paravertebrale anesthesie, regionale gevoelloosheid
door injectie van een anaestheticum rondom de uit het
ruggenmerg tredende spinale zenuwen.
peridurale anesthesie, zie epidurale a.
perifere anesthesie, tegenhanger van centrale a.
inzoverre dat het CZS intact is terwijl er een stoornis
bestaat van de perifere innervatie.
regionale anesthesie, vorm van geleidingsanesthesie
waarbij een hoeveelheid lokaal anaestheticum words
toegediend rond een zenuwplexus of een grote sensibele
zenuw, waardoor een bepaalde regio van het lichaam
gevoelloos wordt.
rijbroekanesthesie, ongevoeligheid voor aanraking van

de huid in het gebied dat door een rijbroek bekleed
wordt: rondom de anus, het perineum, de uitwendige
geslachtsdelen; voorkomend bij aandoening van de
conus medullaris.
sacr ale anesthesie, gevoelloosheid van de bilnaad en de
organen van het bekken, teweeggebracht door injectie
van een anaestheticum in de extradurale ruimte van het
sacrale kanaal.
spinale anesthesia, i pathologische gevoelloosheid
t.g.v. een ruggenmergaandoening; z gevoelloosheid a.g.v.
injectie van een lokaal anaestheticum in de subarachnoidale ruimte rondom het ruggenmerg.
splanchnicus-anesthesia, gevoelloosheid a.g.v. een
injectie van een anaestheticum rondom de splanchnicusganglia.
thermanesthesie, ongevoeligheid voor warmte en
koude; zie ook Brown-Sequard.
anesthesiolog ie , de wetenschap die zich bezighoudt met
de anesthesie.
anesthesist, specialist in de anesthesiologie.
anesth e tisch, i ongevoelig; a anesthetiserend; zie ook
hypesthetisch, hyperesthetisch.
anesthetiseren, het verwekken van anesthesie.
an e toderm ie [G., anetos = slap; derma = huid] haardgewijze
atrofie van het corium, onder intacte epidermis;
syn. atrophia cutis maculosa, dermatitis atrophicans
maculosa.
aneuploidie [< Gr, an = niet; eu = goed; ploid = vermenigvuldiging] het bezit van een aantal chromosomen dat niet
precies een veelvoud is van het haploide aantal.
aneurine [G., neuron = zenuw] zie vitamine B 1 , thiamine.
aneurinepyrofosfaat, zie cocarboxylase.
aneurysma [G., verwijding] plaatselijke verwijding van een
bloedvat of het hart; men onderscheidt echte (a. verum)
van valse (a. spurium); zie ook arteriectasie.
arterioveneus aneurysma, misvorming van de vaten in
de hersenen of in andere organen waarbij sprake is van
een abnormale bloedstroom van slagaderlijk naar
aderlijk door afwezigheid van een normaal haarvatstelsel; syn. arterioveneuze anomalie (AVA), arterioveneuze malformatie (AVM).
coronair aneurysma, verzwakking van de wand van
een van de coronaire arterien.
infectious aneurysma, aneurysma, veroorzaakt door
een bacteriemie t.g.v. een infectieproces elders in het
lichaam.
naadaneurysma, vorm van een vals aneurysma, veroorzaakt door bloedlekkage via een defect in een chirurgische vaatnaad, b.v. na een vaatreconstructie.
sessiel aneury sma, a. dat met een brede basis van een
arterie uitgaat.
vals aneurysma, zie aneurysma spurium.
aneur y sma abdominale, a. van de buikaorta.
aneurysma aortae, a. van de aorta.
aneurysma cardiale, aneurysma cordis.
aneurysma consecutivum, a. spurium.
aneurysma cordis, uitgerekt littekenweefsel in het
myocard; syn. hartaneurysma.
aneury sma dissecans, ophoping van bloed, via een
intima-defect, tussen de lagen van de arterie-(aorta-)
wand, intramuraal hematoom.
aneury sma fusiforme, spoelvormig a.
aneury sma miliare, gierstkorrelgroot a.
aneury sma mycoticum, a. ontstaan ten gevolge van
bacteriegroei in de arteriewand, gewoonlijk als complicatie bij bacteriele endocarditis (N.B. eigenlijk betekent
mycoticus: t.g.v. schimmelgroei).
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aneurysmaticus
aneurysma racemosum, druivetrosachtig, uit kleine
bolletjes bestaand a.
aneury sma sacciforme, zakvormig a.
aneurysma spurium, a. waarvan de wand niet of
slechts voor een deel bestaat uit de arteriewand, bijv na
verwonding van een arterie, waarna zich in of naast de
vaatwand een met bloed gevulde bindweefselzak vormt;
syn. vals aneurysma, onecht aneurysma.
aneurysma thoracale, a. van de borstaorta.
aneurysma traumaticum, een door trauma ontstaan a.
aneurysma verum, echt a., waarvan de wand bestaat
uit de gehele arteriewand, soms zonder, soms met
bindweefsel.
aneurysmaticus [L., -ca, -cum], gepaard met aneurysmavorming; vb. varix a-cus, struma a-ca.
aneurysmectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van een aneurysma.
ANF, i antinucleaire factor; z atriaal-natriuretische factor.
angei-, zie angi-.
angi, angio- [G., angeion = vat] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een vat of vaten (bloed- en lymfevaten,
galgangen).
angiasthen ie [G., angeion; a = niet; sthenos = kracht]
vaatzwakte.
angiectasie [G., angeion; ektasis = verwijding] vaatverwijding.
angitis, angiitis [G., angeion] ontsteking van de
vaatwand: arteriitis (van een arteriewand), cholangitis
(van galgangen), lymphangitis (van lymfevaten), phlebitis (van de aderwand).
angina [L., ango = vernauwen, omsnoeren] 1 keelontsteking,
tonsillitis; 2 een met een gevoel van beklemming of
omsnoering gepaard gaande aandoening.
angina abdominalis, hevige pijnaanval in de buik,
door atherosclerotische vernauwing van mesenteriale
arterien.
angina catarrhalis, lichte graad (catarre) van keelontsteking (de gehele pharynx plus tonsillen).
angina herpetica, a. met herpesblaasjes, veroorzaakt
door Coxsackievirus A.
angina pectoris, hartkramp, stenocardie, meestal door
anoxie van de hartspier ten gevolge van coronariainsufficientie.
angina pseudomembranacea, a. met vorming van
pseudo-membranen.
angina rheumatica, keelontsteking bij of voorafgaand
aan reumatische verschijnselen (obsoleet).
angina scarlatinosa, de keelontsteking in het begin
van roodvonk.
angina syphilitica, a. bij syfilis.
angina tonsillaris, tot de tonsillen beperkte keelontsteking, tonsillitis acuta.
angina ulceromembranacea, keelontsteking met
beslag, veroorzaakt door de in symbiose levende Fusobacterium plautivincenti en Treponema vincentii; zie ook angine
d'effort.
instabiele angina pectoris, vorm van angina pectoris
waarbij de pijnklachten langer aanhouden, de aanvalsfrequentie toeneemt, de pijn bij minder inspanning
of in rust optreedt en deze slecht reageert op geneesmiddelen; zie ook ischemische hartziekte.
angina van Plaut-Vincent, zie a. ulceromembranacea.
stabiele angina pectoris, vorm van angina pectoris
waarbij het evenwicht tussen myocardzuurstofbehoefte
en zuurstofaanvoer, alhoewel in evenwicht in rusttoestand, tijdens stresssituaties wordt verstoord; meestal
het gevolg van onderliggend obstructief coronair lijden;

klachtenpatroon is echter over langere tijd onveranderlijk; zie ook ischemische hartziekte.
angine d'effort [F.] angina pectoris met aanvallen bij
(soms reeds geringe) inspanning.
angineus [L., anginosus] m.b.t., lijkend op, veroorzaakt
door angina (pectoris); vb. a-euze pijnen.
anginosus [L., -sa, -sum], m.b.t., gepaard met, veroorzaakt
door angina (pectoris); vb. status a-sus, syncope a-sa.
angioblast [G., angeion = vat; blastos = kiem] embryonale
mesodermale cel met het vermogen vaten te vormen.
angioblastoom [G.] vaattumor met vorming van nieuwe
vaten, in het bijzonder in de hersenvliezen.
angiocardiografie, het maken van rontgenfoto's van het
hart en de grote vaten na inspuiting van een contraststof; zie ook katheterisatie, hart—.
a ngiocardiogram, rontgencontrastfoto die bij angiocardiografie wordt verkregen.
a ngiocardiopathie [G., angeion; kardia = hart; pathos = ziekte]
ziekte van hart en bloedvaten.
angiocarditis [G., angeion; kardia] ontsteking van hart en
(grote) bloedvaten.
angiocaverneus, met de bouw van een angioma cavernosum.
angiocavernosus [L., -sa, -sum], angiocaverneus.
angiocholitis, zie cholangitis.
a ngiodysplasie, uitgezette, gekronkelde en dunwandige
aders in submucosa en mucosa van vooral de rechter
colonhelft bij oudere mensen; kan darmbloeding
veroorzaken.
angiofibroom, angioom dat veel fibreus weefsel bevat;
syn. fibroma teleangiectaticum.
a ngiofibroma nasopharyngeale, een betrekkelijk
goedaardig gezwel in de nasopharynx, voorkomend vnl.
bij jongens in de puberteit; syn. juveniel angiofibroom.
angiogenese [< G., angeion; genesis = schepping] het ontstaan
van de (bloed)vaten.
angiografie, i het rontgenologisch afbeelden van vaten,
na injectie van een contraststof; z beschrijving van het
vaatstelsel; zie ook arteriografie, flebografie.
coronair-angiografie, rontgenonderzoek waarbij
kransslagaderen zichtbaar worden gemaakt d.m.v.
contrastinspuiting m.b.v een katheter.
digitale subtractieangiografie (DSA), een angiografische methode om hart- of vaatstructuren af te beelden
d.m.v digitale verwerking van videosignalen en elektronische subtractie met versterking van de gesubtraheerde
beelden; syn. digital vascular imaging.
fluorescentieangiografie, methode om door i.v.
injectie van fluoresceine de bloedvaten van choroidea en
retina en de stroom daarin zichtbaar te maken en te
fotograferen, waardoor lekkages in een vroeg stadium
kunnen worden herkend.
lymfangiografie, radiologisch onderzoek waarbij direct
na contrastmiddelinloop een serie foto's van lymfevaten
in verschillende projectierichtingen gemaakt wordt;
indien in de vaten nog contrast aanwezig is, kan dit op
een obstructie wijzen.
MR-angiografie (MBA), toepassing van kernspinresonantie om bloedvaten af te beelden.
pulmonale angiografie, rontgenologische afbeelding
van de longvaten waarbij de katheter via hetzij de vena
subclavia en de vena cava superior, hetzij de vena
femoralis en vena cava inferior, en vervolgens via de
rechter boezem en de rechter kamer in de a. pulmonalis
communis wordt gebracht; de katheter wordt voorts
veelal verder gebracht dan de arteria pulmonalis
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angiotensine
communis, i.h.b. selectief in de linker en rechter pulmonale arterien.
radionuclide-angiografie (RNA), scintigrafische
bepaling van de ejectiefractie van het hart na intraveneuze toediening van een 99 mTc- gelabeld eiwit;
syn. gated synchronised angiography (GSA).
Seldinger-angiografie, zie Seldinger.
selectieve angiografie, zie Seldinger-angiografie.
serieangiografie, zie aldaar.
angiogram, rontgenfoto waarop de vaten zichtbaar zijn;
zie ook angiografie, arteriogram, flebogram.
angioid streaks [E. bloedvat-achtige strepen] gepigmenteerde
strepen in het netvlies, een symptoom van pseudoxanthoma elasticum.
angiokeratoom, intradermaal caverneus hemangioom,
bedekt door wratachtig verdikte epidermis, bloedwrat.
angiokeratoma corporis diffusum Fabry, donkerrode
vlekjes of papeltjes (teleangiectasieen); onderdeel van de
algemene ziekte thesaurismosis hereditaria lipoidica.
angiokeratoma Fordyce, blauwrode tot zwarte teleangiectasieen aan de labia majora, aan het scrotum, bij
oudere mensen.
angioliet [G., lithos = steen] een concrement in de wand van
een bloedvat; zie ook fleboliet.
angiologie [G., logos = woord, leer] de kennis en de bestudering van de (bloed- en lymfe-) vaten; zie ook flebologie.
angiomatodes, lijkend op angioom; vb. polypus a.
angiomatose, aanwezigheid van multipele angiomen
(aangeboren); zie ook von Hippel-Lindau, Kaposi, RenduOsler; zie ook teleangiectasia hereditaria haemorrhagica.
craniofaciale angiomatose, congenitale hemiatrofie
van het cerebrum door diffuse capillaire angiomatose en
subcorticale calcificatie, klinisch gekenmerkt door
insulten, gestoorde intelligentie en hemiplegie, gepaard
met naevus flammeus aan een kant van het gelaat en
enkelzijdige buphthalmus; wordt beschouwd als een
familiale facomatose; syn. Sturge-Weber-syndroom

angioma cavernosum, vaatgezwel met verwijde bloedof lymfevaten (haemangioma resp. lymphangioma
cavernosum).
angioma c o rporis diffusum universale (Fabry), rode
vlekken op wangen, lippen, oksels, navel, scrotum,
eindkootjes; is onderdeel van thesaurismosis hereditaria
lipoidica (Ruiter-Pompen-Wyers).
angioma racem o sum, druiventrosachtig kluwen van
verwijde, zich slingerende kleine arterien of venen.
angioma senile, iets meer dan speldenkop groot
angioom dat op hogere leeftijd soms in groten getale op
de huid voorkomt; syn. cherry angioma [E.].
angioma simplex, wijnvlek, naevus vinosus.
angioma stellatum, syn. stervormig angioom; zie
naevus araneus.
angioma tuber o sum, vaatwoekering die omstreeks de
geboorte begint; twee vormen: a-ma tub. cutaneum = in
de huid, en a-ma tub. subcutaneum = onder de huid.
angio-osteohypertrofie, zie syndroom van KlippelTrenaunay.
angiopathie, aandoening van de bloedvaten; zie ook
microangiopathie.
angiopathia diabetica, vaatveranderingen bij lang
bestaande diabetes mellitus.
angiopathia hereditaria haemorrhagica, teleangiopathia hereditaria haemorrhagica.
intraretinale micro-angiopathie (IRMA), capillaire
shunt die op het fluoresceine-angiogram to zien is bij
preproliferatieve diabetische retinopathie.
angiopathia labyrinthica, zie Meniere, ziekte van
angiopathia retinae juvenilis (Axenfeld), vaatstoornis
in het netvlies, aanleiding gevend tot recidiverende
glasvochtbloedingen.
angioplast [G., angeion; plassein = vormen] zie angioblast.
angioplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatie aan
bloedvaten.
percutane transluminale angioplastiek (PTCA), het
opschuiven van een door de huid via de a. femoralis
ingebrachte ballonkatheter naar de plaats van de
arteriele obstructie, die door opblazen van de ballon
wordt verwijd.
angiopoese, angiopoiesis [G., angeion; poiein = vormen] de
vorming van (nieuwe) vaten.
angiorrhaphia, a ngiorafie [G., angeion; rhaphe = naad]
vaatnaad.
angiorrhexis [G., rhexis = scheur] verscheuring van bloedvaten, met bloeding als gevolg.
angiosclerose, verharding van vaten; zie ook arteriosclerose, atherosclerose, flebosclerose.
angioscleroticus [L., -ca, -cum], aangetast door, of veroorzaakt door angiosclerose; vb. dyspraxia intermittens
a-ca.
angioscopie, visuele inspectie van de binnenwand van
grote(re) bloedvaten m.b.v. een endoscoop; syn. vaatendoscopie.
angioscotoom, van de blinde vlek uitgaand streepvormig scotoom, veroorzaakt door de schaduw van een
vat in het netvlies.
angiospasme, angiospasmus, spastische contractie van
een bloedvat, vaatkramp.
angiotensin-converting-enzyme-remmer, zie
ACE-remmer.
angiotensine, vaatvernauwend, bloeddrukverhogend
hormoon, dat door inwerking van het enzym renine uit
een polypeptide van de lever ontstaat (eerst wordt a. I
gevormd, waaruit na afsplitsing van een dipeptide a. II
ontstaat); syn. angiotonine, hypertensine; zie ook kinine.

[William Allen Sturge (1850-1919), Britse arts].

a ngiomatosis retinae, erfelijk bepaalde ontwikkelingsanomalie, gekenmerkt door het optreden van vaattumoren in netvlies en soms ook in cerebellum; behoort tot de
z.g. facomatosen.
angiomyolipoom, goedaardige tumor, samengesteld uit
vetweefsel, spierweefsel en bloedvaten; kan als nierafwijking voorkomen bij tubereuze sclerose.
angiomyoneuroom, zie glomustumor, glomangioom.
angiomyoom, hamartoom, samengesteld uit bloedvaten
en glad spierweefsel.
angiomyopathie, l degeneratie van de vaatwand, i.h.b.
van de spiervezels; z spieraandoening door afwijkingen
aan de verzorgende vaten.
angioneurotisch, veroorzaakt door, m.b.t. angioneurose.
angioneur o tisch oedeem, acuut plaatselijk oedeem
(van keel, huid, gewricht), vaak als allergische reactie;
syn. Quincke-oedeem.
angio-oedeem, angioedema [L.] oedeem, gelokaliseerd
in de diepe dermis en/of subcutis; ontstaat door
verhoogde vasculaire permeabiliteit en vasodilatatie
door vrijkomen van mediatoren als histamine; veelal in
gelaat en aan extremiteiten.
angioom [G.] vaatgezwel, d.w z. met vorming van nieuwe
vaten, maar ook omvattend vaatmisvormingen zoals
angiectasie, cavernoom; zie ook hemangioom, lymfangioom.
aardbeienangioom, zie angioma tuberosum cutaneum.
angioma capillare, a. door vermeerdering van capillairen; syn. naevus vinosus.
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angiotensine-antagonisten
angst of vrees de overheersende klacht vormt: paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stress-stoornis, dwangstoornis, fobieen.
gegeneraliseerde angststoornis, chronische, volhardende angst en bezorgdheid over vele levensaspecten,
niet gebonden aan bepaalde situaties; lichamelijke
symptomen zijn onder meer rusteloosheid, concentratieproblemen, vermoeidheid, zweten en trillen.
angulair [L., angulus = hock] hoekvormig; vb. a-re kyfose.
angularis [L., -re], angulair, hoekvormig, tot een hock
behorend; vb. gyrus a-ris.
angularis-syndroom, klinisch beeld t.g.v. een proces in
de gyrus angularis.
angularis-trombose, trombose van de vena angularis.
angulatie [< L., angulus] vorming van een obstructie
teweegbrengende scherpe bocht of afknikking in een
buisvormig orgaan (darm, ureter).
angulus [L.] hock.
angulus acromialis, knik in de spina scapulae op de
overgang naar de laterale kant van het acromion.
angulus arcuum costarum, zie a. infrasternalis.
a ngulus costae, een aan de achterzijde van de thorax
gelegen knik in de as van een rib.
angulus epigastricus, zie a. infrasternalis.
angulus frontalis, de hock boven-voor aan het os
parietale.
angulus infectiosus, zie perleche.
angulus inferior, onderste hock van het schouderblad.
angulus infrasternalis, de hock tussen rechter en
linker ribbenboog.
angulus iridocornealis, de hock tussen de cornea en de
iris.
angulus lateralis, wigvormige deuk in het schouderblad achter de gewrichtskom.
angulus Ludovici, zie a. sterni.
angulus mandibulae, kaakhoek, de hock tussen corpus
en ramus mandibulae.
a ngulus mastoideus, de hock aan de achter-onderrand
van het os parietale.
angulus occipitalis, de hock boven-achter aan het os
parietale.
angulus oculi lateralis, scherpe, laterale ooghoek;
tevens lateraal uiteinde van de oogspleet.
angulus oculi medialis, mediale ooghoek en mediaal
uiteinde van de oogspleet; heeft een ronde uitbochting
voor de lacus lacrimalis.
angulus oris, de mondhoek.
angulus sphenoidalis, de hock voor-onder aan het os
parietale.
angulus sterni, de naar voor gerichte knik tussen
manubrium en corpus sterni.
angulus subpubicus, (bij de man) de hock tussen
rechter en linker ramus inferior ossis pubis; zie ook arcus
pubis.
angulus superior, de hock boven-mediaal aan het
schouderblad.
angulus venosus, de hock tussen vena subclavia en
vena jugularis interna.
angustus [L., -ta, -turn], smal, nauw; vb. pelvis a-ta
(algemeen vernauwd bekken).
anhedon ie, het ontbreken van wellustgevoel; zie ook
anaesthesia sexualis.
anhidrose, anhydrose [G., hidros = zweet] het ontbreken
van zweetafscheiding.
anhydramnie [G., an; hydor; amnion =lamsvlies] het geheel
of gedeeltelijk ontbreken van vruchtwater.

angiotensine II, hormoon, gevormd na omzetting van
angiotensine I o.i.v angiotensin-converting enzyme, dat
een vaatvernauwende werking heeft en aldosteronafgifte
uit de bijnieren stimuleert.
angiotensine-antagonisten, stoffen die de werking van
angiotensine inhiberen, waardoor o.a. de aldosteronsecretie niet wordt gestimuleerd; worden toegepast als
antihypertensivum; zie ook angiotensine.
angiotensine-converting enzyme (ACE) [E.] zie enzym.
angiotensinogeen, een door de lever gesynthetiseerd
alfa-z-globuline waarvan o.i.v. het enzym repine angiotensine-i wordt afgesplitst.
angitis, zie angiitis.
angor [L., beklemming] angst.
angor nocturnus [obsoleet], pavor nocturnus.
angst, beklemmend onlustgevoel, gepaard met vegetatieve verschijnselen, bijv. hartkloppingen, bij toestanden
van een (vaak onbewust) zich bedreigd voelen; i.t.t.
vrees, die steeds op een reedl object gericht is, is angst
ongericht; de lijder voelt zich in zijn existentie bedreigd,
in extreme gevallen ontstaat doodsangst.
castratieangst, i (psychoanalytische theorie van Freud)
de angst van jongetjes tijdens de fallische fase om de
penis te verliezen, zoals dat bij meisjes zou zijn gebeurd;
z (in bredere zin) angst voor verlies van integriteit van
het lichaam.
faalangst, dermate sterke angst om te mislukken
wanneer men een bepaalde taak moet vervullen dat de
persoon zichzelf belemmert; mogelijk door onderschatting of irreele verwachtingen van zichzelf of door
overschatting van de taak.
scheidingsangst, normale angst die de meeste kinderen
bij het begin van de hechting (8 tot 9 maanden) vertonen
bij een plotselinge scheiding van moeder; het kind
protesteert heftig bij vertrek en zet alles in het werk
voor een hereniging; bij een langere scheiding words het
wanhopig en raakt het uiteindelijk onthecht; syn. separatieangst.
separatieangst, zie scheidingsangst.
sociale angst, angst om onbelangrijk gevonden te
worden en/of niets voor te stellen; uit zich meer door
opvallend verlies aan vrijheid en zelfstandigheid dan
door lichamelijke klachten en lichamelijke beleving van
angst; manifesteert zich meer naarmate werkelijk
verbaal of feitelijk gevaar van anderen te vrezen valt;
syn. sociale fobie.
toestandsangst, angst die wordt opgeroepen door
associatie met een specifiek verschijnsel, een gebeurtenis
of gewaarwording; syn. state anxiety [E.].
verlatingsangst, zie scheidingsangst.
angstdispositie, (kinderpsychiatrie) angst als persoonlijkheidskenmerk, waarschijnlijk met erfelijke component, waarbij iedere prikkel aanleiding kan geven tot
activering van angst; syn. trait anxiety [E.].
angstdromen, op peuterleeftijd beginnende dromen met
als inhoud een angstwekkende situatie, bijvoorbeeld het
achtervolgd of opgegeten worden.
a ngstequivalent, een (meestal lichamelijk) symptoom,
dat de betekenis heeft van een angstaanval en te
beschouwen is als conversie van een angstaffect.
angsthysterie, zie hysteric.
angstneurose, zie neurose.
angstpsychose, zie psychose.
angstreductie, vermindering van angst en bezorgdheid
door uitleg en informatie te geven, bijv. over een te
verrichten medische handeling.
angststoornis, verzamelterm voor stoornissen waarbij
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ankylosis

a nisodontie [G., anisos; odous = tand] ongelijkheid van

anhydrase, een enzym dat de afscheiding van water uit
een verbinding bevordert.
anhydrose, zie anhidrose.
anicterisch, zonder icterus.
anilineblauw, basische kleurstof die onder andere bij de
histologische kleurmethode volgens Mallory-Azan words
gebruikt.
anilisme, anilismus, chronische anilinevergiftiging.
anima [L., adem, leven, ziel] 1 een der archetypen van Jung:
het vrouwelijk beginsel in de in aanleg biseksuele
persoonlijkheidsstructuur; a in de psychoanalyse: het
ideale beeld van de vrouw in het onbewuste van de man;
zie ook animus.
animaal [L., animalis, van anima = leven] 1 dierlijk; zie ook
humaan; z gericht op de buitenwereld, ten onderscheid
van vegetatief, sympathisch, autonoom.
animale functie, reagerend op exogene prikkels,
beweging, gevoel, voorstellingsvermogen (tegenover
vegetatieve functies: stofwisseling, voortplanting).
animaal zenuwstelsel, het complex van zenuwcellen
en zenuwen die somatische functies en de betrekkingen
tot de omgeving verzorgen: sensibiliteit, temperatuurgevoel, somatische reflexen, bewegingen (tegenover
vegetatief, autonoom, sympathisch zenuwstelsel).
animalculist [L., animalculum = diertje, zaaddiertje] aanhanger van de leer dat in de spermatozoa reeds de aanleg
voor alle organen voorkomt.
animatie [< L., animal het in leven houden van een patient
d.m.v. beademing.
animatus [L., -ta, -tum], levend; vb. contagium a-tum.
animus, 1 een der archetypen van Jung: het mannelijk
beginsel in de in aanleg biseksuele persoonlijkheidsstructuur; 2 in de psychoanalyse: het ideale beeld van de
man in het onbewuste van de vrouw; zie ook anima.
anion gap [E.] concentratie van anionen in het serum;
bestaat uit albumine, fosfaat, sulfaat en organische
zuren; to berekenen door de gemeten kationen (Na+) en
de gemeten anionen (Cl - en HCO 3 j van elkaar of te
trekken.
aniridia, aniridie, afwezigheid van de iris (o.a. bij het
syndroom van Biemond); syn. irideremia.
anisakiasis, haringwormziekte, infectie van de mens met
de haringworm (Anisakis simplex), klinisch meestal als
dunnedarmflegmone (in Japan ook als maagwandgranuloom).
Anisakis simplex, haringworm, een larve (van de spoelworm van kleine walvisachtigen, o.a. dolfijnen) die zich
bij vissen, o.a. de haring, ontwikkelt en soms op de mens
overgaat.
aniseiconia, aniseiconie [G., anisos = ongelijk; eikon = beeld]
ongelijkheid in grootte en vorm van de op het rechter en
het linker netvlies ontworpen beelden.
anisme, anismus [L.] onvermogen tot relaxatie van de
bekkenbodemspieren, waardoor ernstige obstipatie kan
optreden; syn. spastic-pelvic-floor syndrome [E.]; zie ook
dyschezie.
anisochromasie, anisochromie [G., anisos; chroma = kleur]
ongelijkmatige of onderling ongelijke kleur van de
erytrocyten (bij anemie).
anisochronie [G., anisos; chronos = tijd] ongelijkheid in tijd
bij vermeende gelijktijdigheid; oorzaak is de door de
duur van het zintuig-fysiologisch proces teweeggebrachte vertraging van de waarneming.
anisocorie [G., anisos; kore = pupil] ongelijkheid in diameter
van de pupillen.
anisocytose [< G., anisos; kytos = cell ongelijkheid in grootte
van cellen, meestal bedoeld erytrocyten.

gebitselementen, zoals bij de mens (snijtanden, hoektanden, premolaren, molaren).
anisoforie [G., anisos; pherein = dragen] latent hoogtescheelzien, door verstoring in het evenwicht van de verticale
oogspieren van linker en rechter oog, zodat de bliklijnen
niet in een horizontaal vlak liggen.
anisogaam [G., anisos; gamein = huwen] in het bezit van
anisogameten.
anisogam e ten, heterogameten: ongelijke mannelijke en
vrouwelijke geslachtscellen (micro- en macrogameten).
anisogamie [G., anisos; gamein] voortplanting door anisogameten; zie ook homogamie, isogamie.
a nisognath ie [G., anisos; gnathos = kaak] ongelijkheid
tussen bovenkaak en onderkaak, zoals bij de mens,
wiens kleinere ondergebit normaliter binnen het bovengebit ligt.
anisomastie [G., anisos; mastos = borst] ongelijkheid in
grootte van de borsten.
anisomelie [G., anisos; melon = lidmaat] ongelijkheid van
gepaarde ledematen.
anisometropie [G., anisos: metron = maat; ops = oog] verschil
in breking van de twee ogen.
anisopie [G., anisos; opsis = het zien] ongelijk gezichtsvermogen tussen rechter en linker oog.
anisoploIdie [G.] het optreden van een oneven aantal
chromosomen in de somatische cellen.
a nisosfygmie [G., anisos; sphygmos = pols] ongelijkheid van
de polsslag tussen rechter en linker extremiteit of tussen
bovenste en onderste lichaamshelft (o.a. bij het aortaboog-syndroom).
a nisotroo [G., anisos; trepein = wenden] met ongelijke
eigenschappen in verschillende richtingen, i.h.b. ten
opzichte van de lichtbreking; zie ook isotroop.
anisotropie, eigenschap van sommige substanties om
doorvallend gepolariseerd licht in een polarisatievlak zo
te draaien dat Been totale uitdoving optreedt bij
gekruiste polarisatiefilters (dubbelbrekend); de polarisatiemicroscopie maakt gebruik van dit fenomeen.
a nkervena, een veneuze anastomose tussen twee veneuze
vaten of sinussen; vb. de vena van Labbe.
ankervezels, i bindweefselvezels, geassocieerd met de
epitheliale laag, bestaande uit collageen type VII; fixeren
de lamina basalis aan het onderliggende bindweefsel;
2 bindweefselvezels rond lymfevaten.
ankle foot orthosis (AFO) [E.] spalk of beugelapparaat
waardoor enkel en voet gestabiliseerd worden.
a nkylopo eticus [L., -ca: -cum, van Gr. ankylos; poiein]
krommakend, leidend tot, gepaard met ankylose;
vb. spondylitis a-ca.
a nkylopo(i)esis, ankylopoese [G., ankylos; poiein = maken]
het ontstaan van gewrichtsverstijving, bijv. bij spondylosis ankylopoetica.
ankylosans [G., ankylos] gewrichtsverstijvend.
ankylosis, ankylose [G., ankylos] gewrichtsverstijving.
ankylosis artificialis, kunstmatige gewrichtsverstijving; zie ook artrodese.
benige ankylose, verstijving van een gewricht, met
benige doorbouw, meestal ten gevolge van destructie van
gewrichtskraakbeen en subchondraal bot, bijvoorbeeld
na fractuur of na ontsteking; vb. ankylose van kaakgewricht.
ankylosis capsularis, gewrichtsverstijving door kapselschrompeling.
ankylosis externa, extracapsulaire gewrichtsverstijving; syn. a-sis falsa (spuria).

39

Ankylostoma
tie van een prikkelbare cel m.b.v. gelijkstroom bij het
onderbreken van de stroomdoorgang een actiepotentiaal
ontstaat die van de anode uitgaat.
anode, positieve pool, bijv. van een rontgenbuis of een
elektrische batterij; ant. kathode.
anodontia, anodontie [G., odous, odontos = tand] tandeloosheid.
anogenitalis [L., -le, anus = ring; genitalis = de genitalia
betreffend] m.b.t. anus en (uitwendige) geslachtsdelen;
vb. pruritus a-lis.
anomaal [G., anomalos = onregelmatig] afwijkend van de
normale (natuurlijke) rangschikking, plaatsing, of gang
van een proces.
anomalie [G., anomalia = onregelmatigheid] van de norm
afwijkende toestand; vb. stofwisselings-a., refractie-a.
arterioveneuze anomalie (AVA), aneurysma arteriovenosum.
an o mia, anomie [G., an; onoma = naam] benoemingsstoornis, onvermogen objecten te benoemen.
anomie, zie benoemingsstoornis.
Anonieme alcoholisten (AA), zelfhulpgroep van (ex-)
alcoholverslaafden.
anonychia, anonychosis, anonychie [G., an; onyx = nagel]
congenitale afwezigheid van een of meer nagels.
anonymus [G., -ma, -mum, an; onyma = naam] zonder naam;
zie ook arteria anonyma, vena anonyma (obsolete
termen).
Anopheles [G., schadelijk] geslacht van de subfamilie Culicinae; sommige Anopheles- soorten zijn overbrengers van
malariaparasieten, enkele brengen filaria over; de

ankylosis fibrosa, gewrichtsverstijving door bindweefselschrompeling; syn. a-sis ligamentose.
ankylosis interna, zie a. vera.
ankylosis musculosa, myogene gewrichtsverstijving.
ankylosis ossea, gewrichtsverstijving door processen in
de aangrenzende botten, die tot benige vergroeiing
leiden.
ankylosis vera, intracapsulaire gewrichtsverstijving.
Ankylostoma, zie Ancylostoma.
ankylotisch [G., ankylos] gepaard gaande met, veroorzaakt
door ankylose; vb. a. bekken.
annulair, anulair, ringvormig.
annularis, anularis [NA, L., -re], ringvormig, m.b.t. een
ring; vb. choroiditis a-ris, erythema a-re.
annulatus, anulatus [NA, L., -ta, -turn], van ringen
voorzien; vb. Boophilus a-tus, pili annulati (mv van pilus
a-tus).
annulocyt [L., annulus = ringetje; Gr. kytos = cel] ring- of
pessariumvormige erytrocyt, ten gevolge van tekort aan
hemoglobine.
annulocytose, de aanwezigheid van annulocyten in het
bloed.
annulus, anulus [NA, L., my. -ii], ringetje.
annulus conjunctivae, anulus conjunctivae [NA],
bindweefselachtige ring om de cornea, op de overgang
naar de conjunctiva bulbi; bevat het randlissennet.
annulus femoralis, anulus femoralis [NA], de ingang
tot de canalis femoralis, begrensd door vena femoralis,
ligamentum inguinale en ligamentum pubicum
superius.
a nnulus fibrocartilagineus, anulus fibrocartilagineus [NA], ring van vezelig kraakbeen, waarmee het
trommelvlies in de sulcus tympanicus verankerd is.
annuli fibrosi cordis, anuli fibr o si cordis [NA],
bindweefselachtige ringen tussen linker resp. rechter
atrium en ventrikel, aan welke ringen de kleppen
ontspringen.
annulus fibrosus, anulus fibrosus [NA], een de nucleus
pulposus omvattende bindweefselring, die twee wervellichamen met elkaar verbindt.
a nnulus haemorrhoidalis, anulus haemorrhoidalis
[NA], zie zona hemorrhoidalis.
a nnulus inguinalis profu ndus, anulus inguinalis
profu ndus [NA], inwendige (binnenste) liesopening bij
de overgang van de fascia transversalis naar de fascia
spermatica interna.
a nnulus inguinalis superficialis, anulus inguinalis
superficialis [NA], uitwendige (buitenste) opening van
het lieskanaal.
annulus iridis major resp. minor, anulus iridis
major resp. minor [NA], perifere resp. centrale deel van
de iris.
annulus ovalis, anulus ovalis [NA], zie limbus fossae
ovalis.
annulus tendineus communis, anulus tendineus
communis [NA], trechtervormige ring aan de benige
wand van de canalis opticus, waaraan de musculi recti
ontspringen.
annulus tympanicus, anulus tympanicus [NA],
hoefijzervormige beenring bij de foetus; omvat het
trommelvlies, dijt na de geboorte uit tot pars tympanica
van het slaapbeen.
annulus umbilicalis, anulus umbilicalis [NA],
vezelige ring rondom de navel.
anococcygeus [L., -ea, -eum], m.b.t. anus en os coccygis;
vb. ligamentum a-eum.
anodal break excitation [E.] fenomeen dat tijdens stimula-

Anopheles -mug die.Plasmodium (vivax, falciparum)
overbrengt, te weten het zwangere, bloedzuigende
wijfje, is te herkennen aan het scherp naar boven
gerichte achterlijf in de ruststand.
Anoplura [G., anoplos = ongewapend; oura = staart] bloedzuigende luizen, een orde van de klasse Insecta. Van
medisch belang zijn de geslachten Pediculus en Phthirus.
anopsia, anopsie [G., an; opsis = gezicht] het niet gebruiken
van een oog (hoewel het netvlies intact kan zijn) bij
aandoeningen zoals cataract, scheelzien; zie ook amblyopia ex anopsia.
anorchie, anorchidie [< G., an; orchis = testis] dubbelzijdige
testisagenesie; als beide testes niet zijn aangelegd,
ontstaan er hormonale stoornissen; ook kan er dan
sprake zijn van ontwikkelingsstoornissen; bij de verworven vorm (castratie) zijn er alleen hormonale stoornissen; syn. testisagenesie.
anorectalis [L., -le], m.b.t. anus en rectum; vb. fistula a-lis,
syphiloma a-le.
anorectal-outlet obstruction [E.] syndroom waartoe een
aantal ziektebeelden behoren die ernstige obstipatie tot
gevolg hebben, bijvoorbeeld verworven anatomische
afwijkingen en anisme.
a norexans [G., mv. -exantia, anorektos = zonder eetlust] geneesmiddel dat de eetlust remt.
anorexia, anorexie [G., an; orexis = eetlust] gebrek aan
eetlust, tegenzin in spijzen.
anorexia nerv o sa, psychogene tegenzin in eten, vnl. bij
jonge vrouwen, gaat gepaard met amenorroe, extreme
vermagering, psychische stoornissen.
anorganisch,1(chemie) betreffende de niet-koolstofbevattende stoffen; 2 (geneeskunde) niet op een organische afwijking berustend, bijv een a. hartgeruis; zie ook
accidenteel, functioneel.
anorggsmie, anorgasmus, het niet bereiken van een
orgasme.

40

anteflexie

a noscoop [L., anus; Gr. skopein = zien] speculum om het

kenmerkend is een rechts-verschuiving van het maximumeffect op de dosis-effect-curve; geen verlaging
hiervan.
niet-competitief antagonisme, antagonisme met als
kenmerk dat de werking van de antagonist niet kan
worden opgeheven door verhoging van de concentratieagonist (daling van het maximumeffect op de
dosis-effectcurve; geen rechtsverschuiving).
rhesusantagonisme, bloedgroepantagonisme waarbij
antilichamen tegen de rhesusbloedgroep worden
gevormd; leidt tot hemolyse van rhesuspositieve (Rh+)
erytrocyten door binding met anti-rhesusantistoffen,
veroorzaakt doordat een rhesusnegatief (Rh-) persoon
voor de tweede maal rhesuspositief bloed heeft ontvangen of door de overgang van rhesuspositieve foetale
erytrocyten naar de circulatie van een rhesusnegatieve
moeder tijdens zwangerschap of bevalling; syn. rhesusincompatibiliteit.
antagonist, i spier die een werking heeft die tegengesteld
is aan die van een andere (agonist); 2 chemische stof die
de werking van een ander opheft; 3 gebitselement in de
ene kaak dat articuleert met een element in de andere
kaak.
competitieve antagonist, een stof die een andere stof
afhoudt van binding met een (metabole) substantie.
enzymantagonist, een stof die een enzymwerking
opheft.
Hi-receptorantagonist, Hi-antagonist, antihistaminicum dat zich competitief bindt aan de histamine-Hireceptoren; systemische toepassing bij symptomatische
behandeling van allergische aandoeningen; tevens (in
mindere mate) antiserotonine met anti-emetische,
anticholinerge en/of sederende eigenschappen.
Hz-receptorantagonist, H2-antagonist, antihistaminicum dat zich competitief bindt aan de histamine-Hzreceptoren; antagoneert de door histamine opgewekte
verhoogde maagzuur- en pepsinesecretie; toepassing als
geneesmiddel bij o.a. ulcus pepticum, refluxoesofagitis.
insulineantagonist, stof die de insulinewerking
opheft.
interleukinereceptorantagonist, cytokine met
anti-inflammatoire werking; antagonist van interleukine-i (IL -1); remt de pro-inflammatoire werking van IL-i
door blokkering van IL-i receptor.
metabole antagonist, een stof die de metabole utilisatie van een substantie stoort; zie ook antimetaboliet.
vitamine-K-antagonist, vitamine-K-achtige stof
(coumarinederivaat) die ervoor zorgt dat de synthese van
vitamine-K-afhankelijke stollingsfactoren niet voltooid
wordt waardoor praktisch inactieve voorstadia (zgn.
PIVKA's) in de circulatie komen; toegepast als antistollingstherapie; zie ook PIVKA.
a ntalgeticum, analgeticum.
antebrachium [L., gen. -ii, ante = voor; brachium = arm]
onderarm.
anteced e nt [L., antecedere = voorafgaan] i een voorafgegane
gebeurtenis; 2 voorstadium (precursor) van een stof, bijv.
tromboplastine-antecedent = factor XI van de bloedstollingsfactoren.
ante cenam, ante cibum (a.c.), voor de maaltijd (in te
nemen) (rec.).
antecolisch, voor het colon.
antecurvatie [< L., ante = naar voren; curvus = kromming]
kromming van het bot naar voren.
antefl exie, anteflexio [L., ante; flexio = buiging] naar voren
gebogen.
anteflexio uteri, naar voren gebogen corpus uteri t.o.v.

eindgedeelte van het rectum te bezien; zie ook rectoscoop.
anosmie [G., an; osme = reuk] afwezigheid van reukvermogen.
a nosocognosie [G., a; nosos = ziekte; gnosis = kennis] onvermogen de functieuitval van een lichaamsdeel bij zichzelf
te herkennen, bijv. na apoplexie; syn. nosoagnosie.
anotia, anotie [G., ous, gen. otos = oor] aangeboren afwezigheid van een of beide oorschelpen.
a novaginaal, van de anus naar de vagina, bijv. een
anovaginale fistel.
a novarie, het aangeboren ontbreken van de ovaria.
anovulair, anovulatoir, niet gepaard gaand met ovulatie; vb. anovulaire bloeding (i.t.t. echte menstruatie).
anovulatoria, de ovulatie-remmende contraceptiva.
anoxaemia, anoxyhaemia, anoxemie , onvoldoende
zuurstofverzadiging van het bloed; beter is dus eigenlijk
de term `hypoxemie'.
anoxia, anoxie, onvoldoende zuurstofconcentratie in de
weefsels (dus eigenlijk beter: hypoxie).
Anrep-effect, stijging van de contractiliteit van het hart
bij toename van de uitgangsweerstand voor de ventrikel;
mechanisme is onafhankelijk van einddiastolische
vezellengte (= homeometrische autoregulatie); van
belang voor aanpassing aan drukbelasting.
ansa [L., mv. -ae, handvat] boogvormige verbinding tussen
twee naburige zenuwen.
ansa cervicalis, lusvormige verbindende zenuwbundel
tussen de nervus hypoglossus en de bovenste drie
halszenuwen.
ansa cruralis [JNA], a. peduncularis.
ansa et fasciculus lenticularis, twee vezelbundels uit
de nucleus lentiformis naar de nuclei ventrales van de
thalamus; een deel loopt om de voorrand van de capsula
interna (ansa lenticularis), het andere deel door de
capsula interna; beide verenigen zich in de fasciculus
thalamicus.
ansa lenticularis, vezels tussen nucleus lentiformis en
thalamus.
ansa nervi hypoglossi [BNA], a. cervicalis.
ansae nervorum spinalium, lusvormige verbindende
zenuwvezels tussen de ventrale wortels van de ruggenmergszenuwen.
ansa peduncularis, verbinding van de thalamus met
het claustrum en de insula.
ansa subclavia, een om de arteria subclavia heenlopende lusvormige verbinding tussen middelste en
onderste cervicaal ganglion.
a nsa vitellina, een embryonale ader die in de dooierzak
naar de navel-vena loopt.
anserinus [L., -na, -num, anser = gans] (als) van een gans;
vb. pes a-nus, cutis a-na.
antacida [L., mv. van -dum; anti = tegen; acidus = zuur]
zuurbindende middelen, gebruikt bij maagaandoeningen.
antagonisme [< G., antagonisma = strijd] i elkaar opheffende
werking van spieren, geneesmiddelen, organismen; 2 het
op elkaar sluiten van gebitselementen van boven- en
onderkaak; ant. synergisme; zie ook antibiose.
ABO-antagonisme, vorm van bloedgroepantagonisme
waarbij antilichamen tegen bloedgroep A, B of 0 worden
gevormd; i.h.b. wanneer een zwangere antilichamen
ontwikkelt tegen de bloedgroep van de foetus; syn. ABOsensibilisatie.
competitief antagonisme, antagonisme dat optreedt
wanneer twee agonisten met een verschillende intrinsieke activiteit wedijveren om binding aan de receptor;
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antegraad
de cervix uteri, de fysiologische toestand; zie ook flexie,
lateroflexie, retroflexio uteri.
antegraad [L., ante; gradior = schrijden] naar voren lopend of
vloeiend; vb. a-grade pyelografie.
antemenstruum, de periode voor de menstruatie.
ante meridiem [L., op recepten: a. m] voor de middag (in te
nemen).
a ntem eticum [L., my -ca, anti = tegen; emesis = het braken]
middel tegen het braken.
ante mortem [L., ante; mors = dood] voor het intreden van
de dood.
a ntenataal [L., ante; natus = geboorte] voor de geboorte;
vb. a-tale zorg (verzorging, controle, behandeling van de
zwangere vrouw).
ante partum [L.] voor de baring.
a ntgpilepticum, anticonvulsivum.
antepositie, antepositio, het naar voren verplaatst zijn,
bijv. van de uterus (a-io uteri).
anterior [L., -rius], voor; anatomisch ook in de betekenis
van ventraal; vb. cornu a-rius; zie ook posterior.
antero- [L., voor] voorvoegsel in woordsamenstellingen
met de betekenis `vdor'.
antero-dorsalis, dorsaal-voor; vb. nucleus a-lis.
anterograad [L., gradior = schrijden] zich naar voren
bewegend of uitstrekkend; vb. a-grade amnesie.
antero-inferior, voor-beneden.
antero-lateralis, voor-opzij; vb. fonticulus a-lis.
antero-medialis [- le], voor-midden.
a ntero-posterior, voor-achter.
a ntero-superior, voor-boven.
anterolateraal systeem, systeem van zenuwbanen dat
informatie over vitale sensibiliteit vervoert via de
thalamus en capsula interna naar primaire somatosensibele cortex; zie ook tractus spinothalamicus ventralis,
lateralis.
antesystolie [L., ante; Gr. systole = samentrekking] verkort
PR-interval in het elektrocardiogram, bij het WolffParkinson-White-syndroom.
anteversie, anteversio [L., ante; verto = wenden] naar voren
hellende positie van een orgaan, bijv. de uterus, zonder
buiging (flexio).
anthelix [G., ante; helix = winding] voor en evenwijdig aan
de helix lopende winding, tevens achterste afsluiting
van het cavum conchae.
anthelminthicum [G., mv. -ca, helmins = worm] wormdrijvend middel; syn. vermifugum, vermicidum. N.B. niet
verwarren met enthelminth = ingewandsworm.
anthracosilicosis, zie antracosilicose.
anthracosis, zie antracose.
anthracosis pulmonum, `mijnwerkerslong'.
anthrax [G., anthrax = kool, karbunkel] miltvuur, een zeer
ernstige infectieziekte door Bacillus anthracis, vnl. bij
dieren, maar soms overgaand op de mens; zie ook carbunculus contagiosus.
anthrax intestinalis, darmmiltvuur, ontsteking van de
ingewanden door de miltvuurbacil.
anthrax pulmonalis, longmiltvuur.
a nthropogenetica, zie antropogenetica.
anti(-), ant- [G.] voorvoegsel in woordsamenstellingen
met de betekenis `tegen'.
anti-allergica, groep geneesmiddelen die het verloop van
een allergische reactie remmen of blokkeren; twee
aangrijppunten: 1) blokkeren van vrijkomen van mediatoren, bijv. cromoglicaat; z) blokkeren van receptoren
voor bovengenoemde mediatoren, bijv. antihistaminica.
anti-androgenen, stoffen die de synthese en/of de
werking van (de voorlopers van) androgenen inhiberen;

worden o.a. toegepast bij hirsutisme, pubertas praecox
en (gemetastaseerd) prostaatcarcinoom.
anti-arrhythmica [G.] geneesmiddelen ter opheffing van
hartritmestoornissen; de werking berust op verschillende aangrijpingspunten: membraanstabiliserend,
blokkade van betareceptor, blokkade van kaliumkanalen
of remming van instroom van calciumionen.
anti-arritmica, zie anti-arrhythmica.
antibacterieel, gericht tegen bacterien.
antibacterieel middel, zie antibioticum.
antibiogram [G., anti; bios =leven; graphein = schrijven] uitleg
van de bepaling van de gevoeligheid van een bepaald
micro-organisme t.o.v. een aantal antibiotica.
antibiose [< G., bios] bacterieel antagonisme, doordat de
ene soort een stof uitscheidt, die de andere doodt.
antibioticum, een door bacterien of schimmels
afgescheiden substantie die dodelijk (bactericide) of
groeiremmend (bacteriostatisch) op andere bacterien c.q.
schimmels werkt.
betalactamantibiotica, antibiotica die een betalactamkern hebben; hiertoe behoren o.m. penicillines, cefalosporines, penems en monobactams.
breedspectrumantibiotica, a. die tegen een groot
aantal verschillende bacterien werkzaam zijn;
ant. smalspectrumantibiotica; zie ook antimycoticum.
smalspectrumantibioticum, antibioticum dat tegen
een beperkt aantal uiteenlopende micro-organismen
werkzaam is; ant. breedspectrumantibioticum.
antibiotisch, i m.b.t. antibiose; 2 m.b.t. antibiotica.

antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity test (ADCC
test) [E.] test waarmee de activiteit van een rhesusantagonisme tijdens de zwangerschap wordt gemeten.
antibrachium, zie antebrachium.
anticarcinogeen, verbinding die een carcinogeen
verminderd werkzaam of onwerkzaam maakt;
vb. vitamine Baa, caroteenderivaten.
antich o linergicum [L., mv. -ca], stof die de werking van
acetylcholine onderdrukt, i.h.alg. met atropineachtige
werking.
anticholinerg(isch), de werking van acetylcholine
onderdrukkend; syn. parasympathicolytisch.
anticholinergisch syndroom, symptomencomplex,
veroorzaakt door overdosering van anticholinergica of
als bijwerking bij gebruik van antidepressiva en antipsychotica; wordt gekenmerkt door motorische onrust,
pseudo-hallucinaties, wijde pupillen, rode huid, koorts
en sinustachycardie.
anticipatie, aspect van intelligentie waarbij bijv emotionele gevolgen van gebeurtenissen in de toekomst
tevoren worden onderkend en zo als coping-strategie
wordt gebruikt om met angst om te gaan.
anticiperende rouw, het openlijk tonen van het verdriet
van een ouder aan een kind over de naderende sterfte
van de andere ouder; op voorhand delen van rouw kan
de ouder kracht geven om na de dood het kind te
steunen; syn. anticipatory grief [E.].
anticoagulans [mv. -antia], stof die de stolling van het
bloed tegengaat; men onderscheidt directe (o.a.
heparine) en indirecte a. (de stof beinvloedt de productie
van stollingsfactoren, bijv. coumarine).
circulerend anticoagulans, abnormaal agens dat in
plasma aanwezig kan zijn en remmend op de stolling
werkt; verschijnt soms bij hemofilie-patienten na
herhaalde transfusie en inactiveert de antihemofiliefactor, waardoor transfusies van normaal bloed of plasma of
plasmafracties geen effect hebben. Overeenkomstige
anticoagulantia vormen zich soms ook bij vrouwen na
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antigeen
antifoon [G., anti; phone = stem] instrumentje om het oor
tegen hinderlijk geluid te beschermen, oordopje.
antifosfolipidensyndroom, systemische inflammatoire
aandoening, gekenmerkt door de aanwezigheid van
antistoffen, gericht tegen fosfolipiden (lupus anticoagulans en anticardiolipine antistoffen), i.c.m. klinische
verschijnselen als trombose, trombocytopenie en miskramen.
antifungale middelen, geneesmiddelen ter bestrijding
van schimmelinfecties; kunnen lokaal (zalf, creme) of
systemisch (oraal) worden toegepast; syn. antimycotica;
zie ook azoolderivaten.
anti-GBM, auto-antistof, gericht tegen bestanddelen van
de glomerulaire basaalmembraan (GBM) in de vier; o.a.
bij syndroom van Goodpasture en anti-GBM-nefritis.
anti-GBM-glomerulonefritis, zie Goodpasture,
syndroom van -^-.

bevalling, bij sommige ziekten, en als reactie op penicilline, en soms bij andere stollingsafwijkingen dan
hemofilie.
oraal anticoagulans, een a. dat per os wordt toegediend.
anticoagulatie, slordige term voor 'antistollingsbehandeling'.
antic o don, een aan een codon complementaire sequentie
van nucleotiden.
anticonceptie, het tegengaan van conceptie; zie ook
contraceptie.
anticonceptiemethode, methode om conceptie tegen te
gaan, bijv. met condoom of orale anticonceptiva.
anticonceptiva, middelen die de conceptie tegengaan;
syn. anticonceptionele middelen, voorbehoedsmiddelen,
contraceptiva.
orale anticonceptiva (OAC), geneesmiddelen met
bevruchtingsblokkerende werking; hormonale onderdrukking van rijping van follikels in ovaria door onderdrukking van vorming en uitscheiding van de gonadotrope hormonen LH en FSH.
anticonvulsivum, middel tegen convulsies.
anticus, i anterior; z musculus anticus = m. cricothyroideus.
anticusverlamming, verlamming van de m. anticus.

antiggen [G., anti; gennan = voortbrengen] 1 [z. nw.], stof die

door het afweersysteem als lichaamsvreemd wordt
beschouwd en daarom aanleiding geeft tot productie van
antistoffen; behalve toxinen of celelementen van bacterien en virussen kunnen ook cellen van getransplanteerde organen als antigeen functioneren; zie ook antistoffen, superantigenen; 2 [bijv nw.] , een immuunreactie
opwekkend.
A-antigeen, bloedgroepantigeen uit het ABO-bloedgroepsysteem; komt tot expressie op erytrocyten bij
individuen met fenotype A (42%) en fenotype AB (3%); zie
ook ABO-bloedgroepsysteem.
antigeen-antistofreactie (AAR), bindingsproces van
een antigeen met zijn specifieke antistof in het lichaam,
waarbij zich klinische anafylaxie-achtige verschijnselen
voordoen.
allo-antigeen, HLA-antigeen van een ander individu
van dezelfde soort; geeft zeer sterke activering van het
immuunsysteem, bijv. bij transplantaties; zie ook
allotype, allo-immunisatie.
Au-antigeen, zie Australia-antigeen = hepatitis-Bantigeen (HBAg).
Australia-antigeen (Au-antigeen) [zo genoemd omdat het

antidepressiva [<depressus = terneergedrukt] geneesmidde-

len die gericht zijn op het normaliseren van de
stemming en andere kenmerken van depressie, zoals
interesseverlies en schuldgevoelens.
tricyclische antidepressiva, groep klassieke antidepressiva met tricyclische structuur.
tweedegeneratieantidepressiva, antidepressiva
waarvan de werking berust op selectieve remming van
de heropname van norepinefrine en/of serotonine.
antidiabeticum, middel ter behandeling van diabetes
mellitus, stof die verlagend werkt op het bloedsuikergehalte.
oraal antidiabeticum, een a. dat oraal kan worden
ingenomen.
antidiarrhoicum, middel tegen diarree.
antidiureticum, middel tegen (overmatige) urineproductie.
antidiuretisch hormoon (ADH), zie vasopressine.
anti-DNA, antinucleaire antistof, gericht tegen DNA.
antidotum [L., mv. -ta], tegengif.
anti-D-profylaxe, toedienen van anti-D-antistoffen aan
een rhesusnegatieve moeder na de geboorte van een
rhesuspositief kind; hierdoor worden foetale cellen snel
uit de maternale circulatie verwijderd, zodat geen
immunisatie optreedt.
antidr oo m [G ., dromos = loop; antidromein = in tegengestelde
richting lopen] tegengesteld aan de normale richting
verlopend (slaat op zenuwimpulsen); vb. antidrome
volley; vgl. orthodroom.
anti-ds-DNA, antinucleaire antistof, gericht tegen
dubbelstrengs DNA.
anti-elastase, antistof, gericht tegen elastase (proteolytisch pancreasenzym).
anti - emeticum [L.] zie antemeticum.
anti-enzym, antiferment, enzym (ferment) of substantie met tegengestelde werking aan die van een (ander)
enzym (ferment); vb. antitrypsine.
anti-epilepticum [L.] geneesmiddel tegen epilepsie.
antifibrinol y ticum, stof die fibrinolyse tegengaat.
antiflogistisch [G., phlogosis = verbranding, ontsteking E.:
anti-in fl ontstekingwerend, ontstekingremmend.

voor het eerst bij een aboriginal in Australia werd gevonden] zie

hepatitis-B-antigeen.
auto-antigeen, zie aldaar.
B-antigeen, bloedgroepantigeen uit het ABO-systeem;
komt tot expressie op erytrocyten bij individuen met
fenotype B (8%) en AB (3%).
bloedgroepantigeen, aan erytrocyten gebonden
antigeen dat in het lichaam van iemand met een incompatibele bloedgroep een reactie teweegbrengt.
carcino-embryon aa l antigeen (CEA), tumormarker,
polypeptide dat in bloed voorkomt bij aanwezigheid van
o.a. een maagdarmtumor of een medullair schildkliercarcinoom.
CD4-antigeen, specifieke celmarker die op 50-70% van
de bloed-T-lymfocyten voorkomt; betrokken bij
T-lymfocyt-herkenning van HLA-antigeen op andere
cellen.
CD-antigeen, specifiek celoppervlakmolecuul van
leuko- en trombocyten dat m.b.v. monoklonale antilichamen kan worden gemerkt; wordt gebruikt om
verschillende celpopulaties te onderscheiden; syn. CDmarkers, cluster-designation-antigenen, differentiatiemarkers.
common-acute-lymphoblastic-leukaemia antigen (CALLA)
[E.] antigeen dat normaal op minder dan i% van de
normale beenmergcellen tot expressie wordt gebracht;
komt bij acute lymfatische leukemie veel meer voor door
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antigeen
loci; HLA-A, HLA-B, HLA-C en HLA-D, die zich op de
korte arm van het 6e chromosoom bevinden; N.B. HLA
niet verwarren met HeLa.

een explosieve klonale groei van deze relatief zeldzame
cellen; heeft hierdoor een belangrijke diagnostische
betekenis; syn. CDio.
common leukocyte antigen [E.] antigeen dat specifiek
lymfoIde cellen bindt; wordt bijv. gebruikt bij het
vaststellen van maligne hematologische aandoeningen;
syn. leukocytenantigeen.
core antigen [E., core = kern] antigeen dat onderdeel is van
de kern van een micro-organisme; bijv. hepatitis-B-coreantigeen van het hepatitis B virus.
delta-antigeen (HDag), deel van hepatitis-D-virus
(HDV) (delta-agens) dat samen met HbsAg het RNA van
het HDV omgeeft en een 35 nm partikel in het bloed
vormt.
e-antigeen (HBeAg), een in bloed van lijders aan
hepatitis B aangetroffen antigeen.
endogeen antigeen, lichaamseigen stof, die onder
bepaalde omstandigheden productie van antistoffen
opwekt en daarmee reageert (auto-immuunreactie).
exogeen antigeen, lichaamsvreemde stof (o.a. cellen,
bacterien, virussen) die aanleiding geeft tot antistofvorming.
extraheerbaar nucleair antigeen (ENA), kernantigeen
dat met fysiologisch zout kan worden geextraheerd uit
een celkernpreparaat; deze antigenen zijn geassocieerd
met bepaalde auto-immuunziekten; vb. Jo-I-, PM-I-,
SS-A-, SS-B-antigeen.
Fas-antigeen, membraangebonden eiwit op B- en
T-lymfocyten; lid van de `tumor-necrosis/nerve-growth
factor family'; medieert apoptose in auto-immuunreagerende lymfocyten.
flagelantigeen, zie H-antigeen.
Frei-antigeen, zie Frei.
gesequestreerd antigeen, zie antigeen, verborgen
H-antigeen, `Rauch'-a., zo genoemd omdat het
voorkomt in (zweepdraden van) de met een `Rauch' [D.]
(omgevende waas) groeiende, beweeglijke Salmonellabacterien; syn. flagelantigeen.
hepatitis-A-antigeen (HAAg), het antigeen dat in het
bloed van lijders aan hepatitis A voorkomt.
hepatitis-associated antigen (HAAg) [E.] zie hepatitis-Bantigeen.
hepatitis-B-antigeen (HBAg), het antigeen dat in het
bloed van lijders aan hepatitis B voorkomt; men onderscheidt hepatitis-B-core-antigeen (HBcAg), afkomstig
van de kern (core [E.]) van het hepatitis-B-virion; voorts
hepatitis-B-surface-antigeen (HBsAg), afkomstig van de
buitenste laag van het virion, en ten slotte hepatitis-Beantigeen (HBeAg), het met HB nauw geassocieerde
e-antigeen.
hepatitis-B surface antigen [E.] zie hepatitis-B-antigeen.
histocompatibiliteitsantigeen, antigeen op celmembranen; roept bij transplantatie van weefsels tussen
genetisch niet-identieke individuen een afweerreactie
op; de genetische informatie hiervoor is gelegen in het
major histocompatibility complex (MHC); belangrijkste
groep zijn de human leukocyte antigens (HLA);
syn. transplantatieantigenen.
histocompatibiliteit-Y-antigeen, H-Y antigeen, gen
op het Y chromosoom, verantwoordelijk voor ontwikkeling in mannelijke richting.
human-leukocyte antigen (HLA) [E.] antigenen dat
aanwezig kan zijn op de celmembranen van vrijwel alle
lichaamscellen en die een belangrijke rol speelt bij
transplantaties; normaal komen de antigenen voornamelijk op leukocyten voor; de antigenen zijn erfelijk
bepaald door genen die liggen op vier nauwgekoppelde

human lymphocyte antigen [E ., onjuiste benaming voor `human
leukocyte antigen'] , zie antigeen, human leukocyte -^-.
incompleet antigeen, stof die op zichzelf geen antistofproductie verwekt, maar dit wel doet in tegenwoordigheid van een ander, compleet antigeen;
syn. hapteen.
iso-antigeen, antigeen afkomstig van een ander, tot
dezelfde diersoort behorend individu; vb. de bloedgroepantigenen.
K-antigeen, uit polysachariden of eiwitten bestaand
kapsel van cel met anti-fagocytaire en anti-complementaire werking; speelt rol bij adhesie van cel aan oppervlakten en resistentie tegen serumbactericiden;
vb. kapselantigeen van pneumokokken; zie ook kapselantigeen.
kapselantigeen, antigeen, afkomstig van bacteriekapsels.
klasse-I-antigeen, antigeen dat aanwezig kan zijn op
de celmembranen van vrijwel alle lichaamscellen; is
erfelijk bepaald door genen die liggen op de vier nauw
gekoppelde loci HLA-A, HLA-B, HLA-C en HLA-D, die
zich op de korte arm van chromosoom 6 bevinden;
speelt een belangrijke rol bij afstotingsreacties na
transplantaties; syn. human leukocyte antigen (HLA); zie
ook histocompatibiliteitsantigeen.
klasse-II-antigeen, human-leukocyte-antigen dat
wordt gecodeerd door de genloci HLA-DP, DQen DR op
chromosoom 6; komen voor op B- en T-lymfocyten,
macrofagen, monocyten, dendritische cellen en Langerhans-cellen; zie ook antigeen, histocompatibiliteits—.
leukocyte function antigen (LFA) [E.] membraanoppervlakmolecuul op macrofagen en monocyten dat betrokken is bij aanhechting en lysis van pathogenen en
apoptotische lichaamscellen; syn. CDiia.
lichaamsantigeen, zie O-antigeen.
M-antigeen, typespecifieke proteIne van kapselloze
pneumokokken.
neo-antigeen, antigeen dat wel tot expressie komt op
een maligne cel, maar niet op de corresponderende
normale lichaamscel.
O-antiggen, een a., zo genoemd omdat het voorkomt in
het bacterielichaam van salmonella's die op een kweekmedium zonder omgevende waas ('ohne Hauch')
groeien; syn. lichaamsantigeen; zie ook endotoxine.
oppervlakteantigeen, antigeen dat op het oppervlak
van cellen en/of micro-organismen tot expressie wordt
gebracht; vb. membraangebonden (glyco)proteInen; zie
ook antigeen, CD-----.
plasma-carcino-embryonaal antigeen, antigeen dat
in het bloedplasma voorkomt bij o.a. coloncarcinoom en
rectumcarcinoom.
rhesusantigeen, antigeen, behorend bij de rhesusclassificatie; zie ook Rh-classificatie.
serumhepatitisantigeen, zie hepatitis-B-antigeen
(HBAg).
superantigenen, groep antigenen, veelal van bacteriele
afkomst (bijv stafylokokkenenterotoxine), die T-lymfocyten op niet-specifieke wijze kunnen activeren door
binding aan een T-celreceptor na binding aan een
antigeenpresenterende cel.
T-antigeen, tumorgeassocieerd antigeen dat voorkomt
op vele tumoren, ongeacht de oorsprong van de tumor;
zie ook antigeen, tumor-associated — (TAA).
thymus-afhankelijk antigeen, antigeen dat een
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antilichaamrespons
T-lymfocyt nodig heeft om een immunorespons op te
wekken.
transplantatieantigeen, lichaamsvreemd antigeen op
getransplanteerde cellen; belangrijkste groep vormen de
`human leukocyte antigens' (HLA-antigenen),
membraangebonden glycoproteinen die op alle
lichaamscellen voorkomen, waarnaast ook andere,
genetisch bepaalde antigenen (non-HLA-antigenen)
voorkomen.
tumor-associated antigen (TAA) [E.] antigeen dat op een
tumor voorkomt; z typen: antigenen die op het celoppervlak van verschillende tumoren (T-antigenen) voorkomen en antigenen die specifiek voor een tumor zijn.
tumorspecifiek transplantatieantigeen (TSTA),
antigeen dat specifiek is voor een individuele tumor
(i.t.t. T-antigenen, die aanwezig zijn bij een grote groep
tumoren); zie ook tumor-associated antigen.
verborgen antigeen, lichaamseigen antigeen waarvoor
geen immunologische tolerantie bestaat omdat het
normaal gesproken niet in contact komt met het
immuunsysteem; bijv. ooglens-eiwitten, spermatozoan;
syn. gesequestreerd antigeen.
Vi-antigeen, (Vi = virulentie): een a. in de meest perifere
laag van de celwand van salmonella's.
viral capside antigen [E.] antigene structuur in/op het
eiwitkapsel van een virus.
weefselantigeen, antigeen dat voorkomt op alle cellen
van humane weefsels; speelt o.a. een rol bij transplantaatafstotingsreacties; belangrijkste groep vormen
de human leukocyte antigens (HLA).
antigeenaffiniteit, bindingssterkte van een antigeenbindingsplaats voor een enkel epitoop; maat voor
sterische en elektrostatische 'pasvorm' van antigene
determinant en antigeenbindingsplaats; syn. evenwichtsconstante.
antigeen-antistofcomplex, zie immuuncomplex.
antigeen-antistofreactie, bindingsproces van antigeen
met antistof; dit kan in het lichaam Leiden tot immuniteit, afstoting of allergic.
antigeen-antistofverbinding, vorming van nietcovalente verbindingen tussen antigeen en aminozuren
van de hypervariabele gebieden van het antilichaammolecuul; syn. antigeen-antilichaambinding, antigeenbinding.
antigeenbinding, zie antigeen-antistofverbinding.
antigeenherkenning, herkenning van antigeen door
antilichaam of T-celreceptor; syn. antigeendetectie.
MHC-beperkte-antigeenherkenning, herkenning van
antigenen door T-celreceptoren; vindt alleen plaats
wanneer het antigeen gebonden is aan lichaamseigen
HLA-moleculen (waarvoor het MHC codeert); syn. MHCrestricted-antigeenherkenning, MHC-restrictie; zie ook
major histocompatibility complex, antigeenpresenterende cellen.
antigeenpresentatie, proces waabij antigeen wordt
opgenomen door cellen, veelal van het mononucleaire
fagocytensysteem (bijv. Langerhanscellen), en daarna
gepresenteerd aan andere cellen van het lymfoIde
systeem (bijv. T-cellen).
antigeenspecificiteit, de eigenschap dat antilichamen
slechts eon of een beperkt aantal antigenen herkennen.
antigeenvariatie, het veranderen van de oppervlakteantigenen in het verloop van de tijd bij bepaalde parasitaire protozoa en virussen; effectief middel om aan
antigeenherkenning te voorkomen; zie ook antigene
drift.
antigene drift, het optreden van een geringe antigene

wijziging bij micro-organismen; aantoonbaar met de
kruishemagglutinatieremmingstest; bijv. eens per 2-3
jaar bij het humaan influenza-A-virus; zie ook antigeenvariatie.
antigenemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van
antigeen in het bloed.
antigene shift, het optreden van een grote antigene
wijziging bij micro-organismen; best aantoonbaar in de
hemagglutininecomponent; bijv. eens per 8 -i2 jaar bij
het humaan influenza-A-virus; zie ook antigeenvariatie.
antigeniteit, het vermogen als antigeen te werken.
tumor-associated transplantation antigenicity (TATA) [E.]
de antigene werking van getransplanteerde tumorcellen,
blijkend uit de immunitaire afweer van het serum (of
van lymfocyten) op getransplanteerde tumorcellen;
syn. tumorspecifieke transplantatie-a. (TSTA).
antigen-trapping mechanism [E.] het langdurig binden van
antigeen aan een dendritische macrofaag in het follikelcentrum van een lymfeklier; het gebonden antigeen
stimuleert langdurig de specifieke lymfocytenproliferatie.
antiglobuline, een antistof die zich vormt na inspuiting
van een soortvreemde globuline.
antiglobulinetest, zie Coombs-test.
anti-HBc, antistof tegen HBcAg; zie ook hepatitis-Bantigeen.
anti-HBe, antistof tegen HBeAg; zie ook hepatitis-Bantigeen.
anti-HBs, antistof tegen HBsAg; zie ook hepatitis-Bantigeen.
antihelix, gebogen richel voor de buitenrand van de
oorschelp; ligt antero-inferior ten opzichte van de helix;
zie ook helix.
antihemofiliefactor (AHF), stof (factor VIII resp. IX), die
de bij hemofilie voorkomende neiging tot bloeden
tegengaat; syn. anti-hemofilieglobuline; zie ook bloedstollingsfactor.
antihemofilieglobuline (AHG), zie antihemofiliefactor.
antihemolysine, een tegen hemolysine gerichte stof, een
substantie die de werking van hemolysine tegengaat.
antihidroticum, middel tegen het zweten.
antihistaminicum, stof die de werking van histamine
tegengaat.
antihormoon, substantie (soms een echte antistof) die de
werking van een bepaald hormoon opheft.
antihyperhidrosica [L.] geneesmiddelen tegen overmatige transpiratie; vb. aluminiumchloride.
antihypertensivum, bloeddrukverlagend middel;
syn. hypotensivum.
anti-infectious, tegen het infectieproces of tegen de
infectieverwekker gericht.
anti-inflammatoire middelen, geneesmiddelen met
een ontstekingsremmende werking; syn. antiphlogistica,
ontstekingsremmers; zie ook NSAID.
antileproticum, middel tegen lepra.
antilichaam, zie antistoffen.
antilichaamrespons, de verandering van de antilichaamtiter van het serum in de tijd na contact met een
antigeen; er is een primaire en een secundaire antilichaamrespons; syn. antistofrespons.
primaire antilichaamrespons, immuunreactie bij een
eerste contact met een antigeen; kent vier fasen: lag-fase
(geen antilichaamdetectie), log-fase (logaritmische
toename antilichaamtiter), plateaufase (stabilisatie
antilichaamtiter) en afnamefase (klaring en afbraak
antilichaam); tijdens deze reactie differentieert een deal
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antilymfocytenserum
antiplasmine, een stof die de werking van plasmine
remt.
antipolitzeren, het doorblazen van geneesmiddelen in
vloeistofvorm vanuit de gehoorgang door de tuba
Eustachii met een Politzer-ballon; uiteraard alleen bij
geperforeerd trommelvlies.
antiprogestageen, middel met anti-progestatieve
werking; werkingsmechanismen: blokkade van de
progesteronreceptor, versnellen van het progesteronmetabolisme; effecten: atrofie van endometrium, inhibitie van pre-ovulatore LH-piek; toepassingen: postcoitaal
anticonceptivum, bij endometriose.
antiprotozoair middel, geneesmiddel, gebruikt bij
infecties door eencellige dierlijke micro-organismen;
globale verdeling in antimalariamiddelen (o.a. chloroquine, mefloquine en kinine) en overige antiprotozoica,
o.a. gericht tegen E. histolytica, T. vaginalis, G. lamblia.
antiprotrombine, een anticoagulans dat de werking van
protrombine remt.
antipruriginosum [L., my -sa, prurire = jeuken] jeukwerend
middel.
antipruritica, geneesmiddelen tegen jeuk; vb. fenol,
kamfer; syn. antipruriginosa.
antipsychiatrie, een vooral door de Britse psychiater R.
D. Laing gepropageerde denkrichting, inhoudend dat
afwijkend gedrag niet zozeer het gevolg is van gestoordheid van de betrokkene, als wel van spanningen, onjuistheden en zelfs gestoordheid van de hem omringende
maatschappij, waarop de betrokkene alleen maar met
storend gedrag kan reageren; behandeling van de
betrokkene zelf met 'toedekkende' methoden, bijv. met
(dempende) geneesmiddelen, wordt daarom afgewezen.
De term stamt niet van Laing, maar van D. Cooper;
syn. radicale psychiatrie.
antipsychotica, groep psycholeptica met dubbele
werking: sederend en anti-psychotisch (beter: deemotionerend), dus kalmerend en met demping van de emotionele resonantie op affect-beladen prikkels uit binnen- en
buitenwereld; hiertoe behoren fenothiazinen en rauwolfia-alkaloIden; de groepsaanduiding 'neuroleptica' is
misleidend en verouderd.
antipyreticum [G., mv. -cal, koortswerend geneesmiddel;
zie ook NSAID.
anti-rhesus-immunoglobuline, antistof ter voorkoming van sensibilisatie van rhesus-negatieve moeders
door rhesus-positieve foetale erytrocyten, die bij foetomaternale transfusie op de moeder overgaan.
antirheumaticum [L., mv. -ca, van Gr. rheuma = stroming]
middel tegen reuma.
antisepsis [G., sepsis = verrotting] 1 toestand van relatieve
armoede aan micro-organismen door gebruik van
antiseptica; a het complex van maatregelen die gericht
zijn op het bereiken van de sub i genoemde toestand.
antisgpticum [mv, -ca], desinfectans.
lokale antiseptica, desinfectantia die lokaal worden
toegepast op levende oppervlakken; bijv ter desinfectie
van de huid rondom een operatiegebied; o.a. chloorhexidine en jodiumpreparaten.
antis e rum [L., serum = we!] antistof-bevattend serum.
antisociaal gedrag, individueel of groepsgebonden
gedrag waarmee fundamentele rechten van een ander
geweld worden aangedaan, bijv. door stelen, liegen en
vernielen; kenmerkend zijn egocentrisme, achterstand
in empathie en moreel denken, ontbreken van wroeging
of spijt, ondanks negatieve reacties van anderen op dit
gedrag; zie ook agressieve gedragsstoornis.

van de geactiveerde B-cellen tot geheugencel, waardoor
het immunologisch geheugen wordt uitgebreid.
secundaire antilichaamrespons, immuunreactie bij
een tweede of volgend contact met een antigeen;
verschilt van de primaire antilichaamrespons in tijdsduur (kortere lag-fase, totale respons houdt langer aan),
antilichaamtiter (plateaufase ligt minstens factor io
hoger), antilichaamklasse (IgG i.p.v. IgM) en door
optreden van affiniteitsmaturatie.
antilymfocytenserum (ALS), serum van een dier dat
geImmuniseerd is met lymfocyten van een andere
diersoort; toegepast o.a. bij transplantatie ter onderdrukking van immunitaire reacties (immunosuppressie)
die afstoting van het transplantaat ten gevolge hebben.
antilysine, stof of factor, gericht tegen de werking van
lysinen.
antimalariamiddel,
geneesmiddel
van
malaria; middelen worden
toegepastter
alsbestrijding
profylaxe en/of
malaria; middelen worden toegepast als profylaxe en/of
ter behandeling van manifeste infectie; zie ook chloroquine, sporonticide, sulfaverbindingen, sulfonen.
antimetaboliet, een (meestal synthetische) stof die een
metaboliet verdringt zonder haar functie over to nemen,
en aldus de stofwisseling verstoort; vb. foliumzuurantagonisten, purine-antagonisten, pyrimidine-antagonisten.
antimetropie [G., metron = maat; ops, opos = oog] tegengestelde refractie-anomalie van de twee ogen (myopie
van het ene, hypermetropie van het andere oog).
antimitoticum [mv. -cal, een cytostaticum dat de mitose
remt of verhindert.
antimutageen, i een agens (stof, licht, enzym), dat de
mutatiefrequentie tegengaat; a (bijv nw.) de mutatiefrequentie tegengaand.
antimycotica, zie antifungale middelen.
antineurotoxine, een substantie (ev. een antistof) die de
werking van een neurotoxine tegengaat.
antinion [G., inion = achterhoofd] antropometrische term
voor de plek tussen de wenkbrauwen, zijnde het punt op
de schedel dat het verst verwijderd is van het inion.
antinucleaire factor (ANF), zie factor, antiperinucleaire
anti-oestrogeen, middel dat de werking van oestrogenen
inhibeert door blokkade van de oestrogeenreceptor op
doelorganen; indicaties o.a. ter ovulatie-inductie en
behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom.
anti o xydans, stof die oxidatie tegengaat.
antiparasiticum, middel tegen parasieten.
anti-Parkinson-geneesmiddelen, groep van farmaca ter
bestrijding van de lichamelijke gevolgen van parkinsonisme: i) dopamineagonisten, stimuleren direct de
postsynaptische dopaminereceptoren; z) selegine, een
MAO-remmer, remt de dopamineafbraak; 3) amtadine,
een glutamaatreceptorantagonist; 4) centraal-direct
werkende parasympathicolytica; syn. parkinsonmiddelen
(minder juist); zie ook parkinsonisme.
antipepsine, geneesmiddel dat de activiteit van pepsine
in de maag vermindert; zie ook antacidum.
antiperistaltiek, serie contracties van de circulaire en
longitudinale spierlaag van de darm waardoor een
beweging in de richting van de mond ontstaat i.p.v.
richting endeldarm.
antiperspirans [L., mv. -antia], anti-zweetmiddel, met
anticholinerge of met zwakke eiwit-precipiterende
werking.
antiphlogistica [G., mv. -ca, phlogizein = in brand steken,
ontsteken] geneesmiddelen die ontsteking tegengaan;
syn. antiflogistische geneesmiddelen.
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antistof

anti SS A, antistof tegen SS A antigeen; aantoonbaar bij

antispasmodicum [G., mv. -ca, spasmos = kramp] middel

-

tegen spasmus, kramp, convulsies.
antistof, antilichaam, substantie die hetzij van nature
in een organisme aanwezig is, gericht tegen een antigeen
(bijv. bloedgroep-antigeen), hetzij door een organisme
wordt geproduceerd bij inwerking van een antigeen; alle
antistoffen zijn protelnen (gammaglobulinen), die
`immunoglobulinen' worden genoemd; antistoffen
worden ingedeeld in vijf klassen o.b.v. verschillen in
structuur, functie en aminozuurvolgorde van de zware

ketens: IgM, IgG, IgA, IgD en IgE; zie ook antigeen.
agglutinerende antistof, antistof die het samenklonteren van cellen en/of micro-organismen induceert; dit
leidt tot concentratie van antigeen en verminderde
verspreiding door het lichaam; vnl. IgM.
anti-anti-idiotype-antistof, antistof die bindt aan het
idiotype van een anti-idiotypische antistof; op deze
idiotype/anti-idiotype interacties is het immunoneuroendocriene netwerk gebaseerd; speelt een rol bij de
regulatie van de immuunrespons; zie ook anti-idiotypeantistof, idiotype.
anticardiolipine-antistof, auto-immuun-reagerende
antistof tegen het celmembraanbestanddeel cardiolipine; klinische symptomen (vasculitiden, hartkleplaesies, cardiomyopathie, CVA, TIA , huidnecrose,
avasculaire botnecrose) ontstaan als gevolg van multipele arteriole en veneuze trombosen.
anticentromeerantistof, auto-immuun reagerende
antistof tegen componenten die de chromosoomscheiding tijdens de mitose stimuleren; aantoonbaar bij
systemische sclerosis (sclerodermie); syn. anti-kinetochor.

-

de leukotactische (C5a, Ba) complementfactoren.
hemagglutinatieremmende antistof, antistof die de
cross-linking (agglutinatie) van erytrocyten remt; wordt
aangetoond met de hemagglutinatieremmingsreactie.
hetero-antistof, antistof, opgewekt door en reagerend
met hetero-antigeen; zie ook auto-antistof, iso-antistof.
heterofiele antistof, antistof, gericht tegen soortvreemde (in geval van mensen dus niet-humane) antigenen; wordt gebruikt in laboratoriumdiagnostiek voor
infectieziekten, bijv. bij mononucleosis infectiosa.

HIV antistof, na primaire infectie met HIV volgt
-

vorming van antistoffen, gericht tegen alle structurele
eiwitten van virus; een fractie van de antistoffen is
neutraliserend, d.w.z. gericht tegen gedeelten van de
virusenvelop; verhindert zo infectie van nieuwe cellen;
immuunrespons tracht zich steeds aan to passen aan
blijvende replicatie en variatie van virus.
HLA-antistof, antistof, gericht tegen het humanleukocyte antigen; wordt gevormd na transplantatie van
weefsel van een genetisch niet-identieke donor of bij
auto-immuunziekten; zie ook antigeen, histocompatibiliteits—.
irregulaire antistof, antistof die i.t.t. een regulaire
antistof bij slechts circa eon procent van de mensen

anti-idiotype-antistof, antistof die de immuunrespons
reguleert door binding aan het idiotype van een ander,
door antigeen geactiveerde antistof; speelt waarschijnlijk
ook een rol bij de onderdrukking van auto-immuunreacties; zie ook anti-anti-idiotype-antistof.

words gevonden; ontstaat bijv. tijdens zwangerschap of
na bloedtransfusie; kan problemen opleveren bij het
vinden van geschikt donorbloed wanneer een bloedtransfusie noodzakelijk is; vb. anti-Kell, anti-Kidd.
iso-antistof, i een antistof, afkomstig van een tot

anti-jo-I, antistof tegen het Jo-I=antigeen; aantoonbaar
bij een deel van patienten met polymyositis; zie ook
antigeen, extraheerbaar nucleair -^-.
antineutrofiele cytoplasmatische antistof (ANCA),
auto-antistof tegen een 29-kD-serineprotease uit azurofiele granula (proteInase-3); aantoonbaar bij diverse
vasculitiden (bijv. ziekte van Wegener, PAN).
antinucleaire antistof (ANA), auto-antistof, gericht
tegen celkernbestanddelen (bijv. dubbelstrengs DNA);
meest voorkomende auto-antistof.

dezelfde diersoort behorend ander individu; s. een tegen
een iso-antigeen gerichte antistof; syn. iso-antilichaam.
koudereactieve antistof, antistof waarvoor de
optimale reactietemperatuur beneden de 37°C ligt, bijv.
bij kamertemperatuur of bij 4°C.
kruisreagerende antistof, antistof die aan verschillende antigenen bindt, t.g.v. de sterk gelijkende epitopen op de verschillende antigenen.
monoklonale antistof, antistof die wordt geproduceerd door een kloon van eon enkele B-cel, verkregen uit
een rat of muis; monoklonale antistoffen hebben
hierdoor een identieke specificiteit, affiniteit en
immunoglobuline-isotype; klinische toepassing: o.a.
specifieke immunosuppressie na transplantatie en
diagnostiek van tumoren.
neutraliserende antistof, specifieke, neutraliserende
immunoglobuline, gericht tegen bepaalde microbiele
toxinen of viruseiwitten, waardoor replicatie wordt
voorkomen; zie ook neutralisatie.
opsoniserende antistof, antistof met Fc-gedeelte
waarmee na binding aan een antigeen een fagocyt kan
worden gebonden; de antistof werkt hierdoor als
opsonine; syn. opsonisch actieve antistof.
polyklonale antistof, antistof die vrijkomt bij een

anti-PM-I, antistof tegen PM-I-antigeen; aantoonbaar
bij een deel van patienten met polymyositis; zie ook
extraheerbaar nucleair antigeen.
antireceptorantistof, antistof, gericht tegen specifieke
receptoren op celmembranen; vb. acetylcholinereceptorantistoffen bij myasthenia gravis.
antirhesusantistof, antilichaam tegen antigenen van
het rhesusbloedgroepsysteem (C+/-, D+/-, E+/-); rhesus-D
is het meest immunogeen; speelt een belangrijke rol bij
transfusiereacties en het bloedgroepantagonisme tijdens
de zwangerschap; zie ook rhesusfactor.

anti RNP antistof, auto immuun reagerende antistof
-

-

vnl. IgM induceert de anafylactische (C5a, C3a, C4a) en

anti-ds-DNA-antistof, zie anti-ds-DNA.
anti-endotheel-antistof, auto-antistof, gericht tegen
endotheelantigenen.

-

-

een deel van patienten met het syndroom van Sjogren;
zie ook extraheerbaar nucleair antigeen.
anti-SS-B, antistof tegen het SS-B-antigeen; aantoonbaar bij een deel van patienten met het syndroom van
Sjogren; zie ook extraheerbaar nucleair antigeen.
bloedgroepantistof, antistof, gericht tegen een
antigeen dat op het membraan van erytrocyten zit;
hierdoor agglutineren de erytrocyten bij reactie van
antistof en antigeen, eventueel in samenwerking met
complement.
complementactiverende antistof, antistof die zowel
de klassieke als de terminale complementroute activeert;

-

tegen ribonucleoproteInen; behoort tot de groep van de
anti-nucleaire antistoffen (ANA's); aantoonbaar bij o.a.
auto-immuun gemedieerde spierziekten en syndroom
van Sjogren; syn. anti-ribonucleIne-antilichaam.
antispermatozoa-antistof (ASA), antistof die zich aan
spermatozoa hecht en bevruchting verhindert.
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antistof-afhankelijke-cellulaire-cytotoxiciteitstest
antithrombotica, groep van geneesmiddelen ter voorkoming van trombose; drie groepen: i) trombocytenaggregatieremmers (o.a. acetylsalicylzuur), 2) heparine en
heparinederivaten, 3) coumarinederivaten (vitamine-Kantagonisten); indicaties: o.a. peri-operatieve preventie
van trombose, secundaire preventie van hart- of herseninfarct, preventie van graft-occlusie na een (coronaire)
bypass-operatie; syn. antitrombotische geneesmiddelen.
antithymocytenglobuline, zie immunoglobuline,
antithymocyten-^-.
antithyr(e)oid, gericht tegen de werking van de
schildklier.
antithyr(e)oidicum, antithyr(e)oticum [G., my. - ca,
thyreos = schild] schildklierremmende stof; syn. thyreostaticum.
anti-topo-isomerase, antistof tegen anti-topo-isomerase-antigeen; aantoonbaar bij een deel van patienten
met sclerodermie; zie ook extraheerbaar nucleair
antigeen.
antitoxine, stof die de werking van een toxine opheft.
antitoxine-eenheid (AE), zie immuniteitseenheid.
antitoxisch, tegen de werking van een toxine gericht.
antitragicus [L ., - ca, - cum] , tot de antitragus behorend.
antitragohelicinus [L., - na, - num] , m.b.t. de antitragus en
de helix (van de oorschelp); vb. fissura a-na.
antitragus [G., anti; tragos = bok] kleine verhevenheid aan
het ondereind van de anthelix (van de oorschelp),
tegenover de tragus.

polyklonale reactie; gericht tegen verschillende epitopen
op een bacterie of macromoleculair antigeen; zie ook
polyklonale reactie, polyklonale B-cel-stimulatie.
precipiterende antistof, antistof die met een bepaald
antigeen een immuuncomplex vormt dat kan leiden tot
vasculitis, artritis of myalgie; o.a. voorkomend bij
infecties met RS-virus, hepatitis B; immuuncomplexvorming is ook mogelijk door nauwe verwantschap van
virusantigeen
enbeschouwd.
structureel lichaamseiwit, dat dan als
antigeen wordt
antigeen wordt beschouwd.
reguliere antistof, regulaire antistof, antistof die bij
iedereen voorkomt die het antigeen waarmee de a.
reageert niet heeft; vb. antistoffen van het ABO-systeem.
rhesusantistof, zie rhesusfactor.
schildklierantistof, auto-antistof, gericht tegen
schildklierweefsel; komt o.a. voor bij de ziekte van
Graves (Basedow) en Hasjimoto-thyreoiditis.
tumorgeassocieerde
antistof,
die aangewend
tegen een
bepaald soort tumor gericht
is; antistof
kan worden
bepaald soort tumor gericht is; kan worden aangewend
voor tijdige opsporing van deze tumoren.
warmtereactieve antistof, antistof waarvoor de
optimale reactietemperatuur 37°C is.
antistof-afhankelij ke-cellulaire-cytotoxiciteitstest,
zie antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity test.
antistofblokkade, vorm van IgG-gemedieerde suppressie
van antistofvorming: hierbij wordt een passieve
IgG-antistof tegen een bepaald epitoop toegediend om
interactie tussen dat epitoop en B-cellen to voorkomen;
hierdoor worden B-cellen niet geprimed voor dat
epitoop en vindt geen vorming van antistoffen plaats;
syn. antilichaamblokkade.
antistofvorming, productie van immuunglobulinen
door B-lymfocyten na blootstelling aan antigeen; onderdeel van de humorale specifieke immuunreactie.
antistolling [minderjuist taalgebruik], remming of verhindering van bloedstolling d.m.v anticoagulantia.
directe antistolling, antistolling d.m.v. heparine, dat
na het inspuiten direct een anticoagulerend effect heeft
en daardoor de aangroei van de thrombus verhindert.
indirecte antistolling, antistolling d.m.v. coumarinederivaten, die de synthese van de vitamine-K-afhankelijke stollingsfactoren befnvloeden en daardoor de
concentratie van deze factoren doen dalen.
antistrgptokinase, antistof tegen streptokinase.
antistreptolysine, antistof, gericht tegen streptolysine,
een bacterieel toxine van Streptococcus pyogenes dat een
cardiotoxisch, pyrogeen en cytotoxisch effect heeft.
antistreptolysinereactie (ASR), antigeen-antistofreactie voor het aantonen van antistoffen tegen beta-hemolyserende streptokokken van de typen A, C (humanus) en

antitrombinen [G., thrombos = stolsel] in plasma aanwezige

eiwitten die de bloedstolling remmen doordat zij de
werking van trombine befnvloeden; behoren tot de
zogeheten circulerende anticoagulantia; men onderscheidt antitrombine I tot en met VI; meestal wordt met
`antitrombine' serumantitrombine (antitrombine III)
bedoeld; dit remt via complexvorming de geactiveerde
stollingsfactoren trombine en de factoren IXa en Xa en
komt van nature in bloedserum voor.
antitromboplastine, een in het bloed voorkomende
stollingremmende stof, gericht tegen de werking van
tromboplastine.
antitro p [G., anti; tropos = richting] in tegengestelde
richting.
antitussivum [L., mv. - va, tussis = hoest] middel tegen hoest.
antivirale therapeutica, geneesmiddelen ter bestrijding
van een virale infectie; werkingsmechanisme: remming
van de DNA- en/of RNA-duplicatie van besmette cellen
of het virus zelf; vb. amantadine, aciclovir.
Anton, syndroom van (Gabriel Anton (1858 - 1933;
neuropsychiater)), symptoomcomplex, gekenmerkt door
volledige blindheid die wordt gemaskeerd door visuele
gewaarwordingen; wordt veroorzaakt door grote
dubbelzijdige infarcten van occipitale en parietale
hersenhemisferen.
antraceen, verbinding, behorend tot de cyclische koolwaterstoffen; antraceenderivaten, zoals dibenzantraceen,
zijn carcinogeen.
antracose, anthracosis [G., anthrax] een vorm van
pneumoconiosis bij mijnwerkers, door afzetting van
ingeademde kooldeeltjes in de longen.

G.
antistreptolysinetiter (AST), aantal antistreptolysineeenheden van een serum dat de hemolyse door een
standaard-streptolysine neutraliseert.
antisyfilitisch, gericht tegen een syfilitische infectie;
vb. a-sche behandeling; syn. antiluetisch.
antisyphiliticum [L., mv. -ca], middel tegen syfilis;
syn. antilueticum.
anti-T-celglobuline (ATG), antistoffen, gericht tegen
humane T-lymfocyten; worden gebruikt voor immunisatie ter voorkoming van T-cel gemedieerde transplantaatafstoting bij transplantatiepatienten; syn. polyklonale
anti-T-celantistoffen.
antitetanus-serum (ATS), dierlijk serum met antistof
tegen tetanusbacterien, ter onmiddellijke (passieve)
immunisatie.
antithenar, zie hypothenar.

antracosilicose [<G., anthrax = kool] combinatie van

anthracosis en silicosis.
antrectom ie [G., antron = holte; ektome = uitsnijding] verwij-

dering van (de wanden van) een holte, bijv. van het
antrum pyloricum, of van het antrum mastoideum.
antronasaal [G., antron; L. nasus = neus] m .b.t. het antrum
maxillare en de neusholte; vb. a-sale drainage.
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aortaboogsyndroom
renale anurie, a. door primaire beschadiging van het
nephron, bijv. bij glomerulonefritis.
tubulaire anur ie , a. door beschadiging van de tubuli.
valse anurie, zie onechte a.
a nus [L., ring] de aars, het einde van het darmkanaal, waar
het niet-verhoornende plaatepitheel overgaat in het
verhoornende.
anus artifici alis, zie a. praeternaturalis.
anus imperforatus, zie atresia ani.
anus praeternaturalis, kunstmatig aangelegde afvoeropening voor de feces, meestal tussen navel en
darmbeenkam.
anus vaginalis, atresia ani vaginalis, atresia ani met een
rectovaginale fistel.
anus vestibularis, atresia ani cum fistula vestibulari,
anusatresie met een fistel tussen rectum en vestibulum
vaginae.
anusatresie, zie atresia ani.
anusfissuur, zie fissura ani.
anusfistel, zie fistel, anus---.
anuskloof, zie fissura ani.
anusprolaps, zie prolaps, anus-.
anusstrictuur, zie strictura analis.
anxietas [L.] angstgevoel, beklemming, nerveuze rusteloosheid.
anxietas tibi a rum, zie `restless legs'.
anxiolyse, kalmering van een angstig persoon door het
gebruik van farmaca zonder dat hierbij verlies van
bewustzijn optreedt.
anxiolyticum [L., mv. -ca, anxietas; Gr. lyein = oplossen]
kalmerend middel met angstopheffende of angstverminderende werking; syn. minor tranquilizer, ataracticum, psychorelaxans; zie oak psychofarmaca, psycholeptica.
anxius [L., -ia, -ium], angstig; vb. melancholia anxia.
AO, Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen, een
groep Zwitserse orthopedische chirurgen die met open
techniek d.m.v. een apparaat beenfractuurstukken tegen
elkaar aan persen.
AO-classificatie, internationale classificatie voor fracturen van de lange pijpbeenderen; is opgesteld door de
Zwitserse organisatie Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen.
aorta [G., aorte = de omhooggehevene] de grote lichaamsslagader, met verwijd gedeelte (bulbus aortae) ontspringend
aan de linker hartkamer, omhoog gericht (a. ascendens),
ombuigend (arcus aortae), met een vernauwing (isthmus
aortae) tussen de aftakking van de arteria subclavia
sinistra en het ligamentum arteriosum, vervolgens
afdalend (a. desc e ndens, verdeeld in a. thoracica en a.
abdominalis).
aorta primitiva, een van de twee embryonale slagaderen die later tot de aorta descendens samensmelten.
rijdende aorta, aorta die rechts (i.p.v. links) aan het hart
ontspringt en bloed uit beide hartkamers ontvangt;
maakt deel uit van de tetralogie en de pentalogie van
Fallot.
aorta-aneurysma, zie aneurysma aortae.
aortabifurcatie, zie bifurcatio aortae.
aortabifurcatiesyndroom, chronische aorto-iliacale
trombose (syndroom van Leriche).
aortaboogsyndroom, samenvattende term voor verschillende vormen van afsluiting van de arcus aortae of van
een of meer aortaboogtakken; diverse oorzaken, o.a.
oblitererende arteriosclerose; o.a. klinisch gekenmerkt
door verzwakte of afwezige pols aan de extremiteiten en

antropofagie [G., anthropos = mens; phagein = eten] kannibalisme.
antropofiel [G., anthropos; philein = beminnen] de voorkeur
aan mensen gevend, bijv sommige muggen; ant. zoofiel.
antropofobie [G., anthropos; phobos = vrees] mensenvrees.
antropogen etica, menselijke erfelijkheidsleer.
antropold [G., anthropos; eidos = vorm] mensachtig, i.h.b. de
mensachtige apen zoals chimpansee, gorilla, orangoetan.
antropologie [G., anthropos; logos = wetenschap, kennis]
kennis van de mens.
crimin ele, a.: bestudering van misdadigers.
culturele antropologie, bestudering van de menselijke
cultuur.
antropometrie [G., anthropos; metron = maat] de wetenschap omtrent de afmetingen van de mens.
a ntropom o rf [G., anthropos; morphe = vorm] mensachtig,
naar de vorm van de mens; niet-menselijke substanties
of begrippen in menselijke vormen gedacht.
antropozoonose, ziekte die van de mens op een dier kan
overgaan.
antroscopie, bekijken van een holte; i.h.b. proefoperatie
van het oor om het antrum mastoideum to onderzoeken
op de aanwezigheid van cholesteatoom.
antrostomie [G., antron = holte; stoma = mond] het maken
van een opening in een antrum (bijv. voor het doen
afvloeien van secreet of etter).
antrotomie [G., antron; tome = snede] 1 het openen van een
antrum of sinus; z mastoidectomie.
antrum [L., my. -ra], holte.
a ntrum Highmori, zie sinus maxillaris.
antrum mastoideum, de grootste van de cellen van de
processus mastoideus, die communiceert met het cavum
tympani.
antrum maxillare, zie sinus maxillaris.
antrum pyloricum, eerste deel van het pars pylorica
vanaf de incisura angularis; kan door een peristaltische
golf tijdelijk geheel van de rest van het lumen van de
maag worden afgesloten.
a ntrum sphenoidale, zie sinus sphenoidalis.
a ntrum tympanicum, zie a. mastoideum.
antrumperforatie, pathologische opening tussen de
sinus maxillaris en de mondholte, veelal ontstaan t.g.v.
een kiesextractie; gekenmerkt door een positieve blaassnuitproef.
Ant yllus (2e eeuw; Grieks arts).
operatic van Antyllus, bij aneurysma van een slagader
wordt deze boven en onder de verwijding afgebonden,
waarna het aneurysma wordt gespleten en geledigd.
anulus inguinalis superficialis, uitwendige opening
van het lieskanaal.
anulus iridis minor, binnenste en smalste, pupillaire
gedeelte van de iris met een fijne structuur.
a nurie [G., ouron = urine] geheel of bijna geheel ontbreken
van urineproductie door de nieren.
e xtrarenale anurie, zie prerenale a.
fysiologische anurie, het uitblijven van urineproductie
op de eerste levensdag.
onechte (valse) anurie, a. door aandoening van de
ureters zodat er geen urine in de blaas verschijnt, bij
intacte afscheiding door de nieren.
postrenale anurie, a. door aandoening van de urineafvoerwegen.
prerenale anurie, a. door stoornis voor het nephron,
bijv. bij shock, exsiccatie.
reflectoire anurie, door reflex veroorzaakte stagnatie in
urineproductie, bijv. bij prostaatoperatie.
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aortabroek
AOW, zie Algemene Ouderdomswet.
a.p., 1 anus praeternaturalis; z angina pectoris; 3 ante
prandium: voor het eten; 4 anteroposterior: voorachterwaarts.
AP-5o Test [E.] Alternative Pathway-5o test, immunologische test ter bepaling van de functie van het alternatieve
complementsysteem (hemolytische activiteit) en detectie
van genetische deficienties; activiteit van het alternatieve
complementsysteem wordt uitgedrukt in de AP-50-titer,
van oorsprong de serumverdunning die onder gestandaardiseerde omstandigheden 5o% van konijnenerytrocyten lyseert.
APACHE score acute physiology and chronic health
evaluation score [E.] , scoresysteem, gebruikt op intensive
care-afdelingen, om een algemene maat voor de ernst
van ziekte en kans op overleving te geven; er wordt
gescoord op fysiologische variabelen als temperatuur,
bloeddruk, hartfrequentie, ademfrequentie of beademing, oxygenatie, elektrolyten, nierfunctie, hematocriet
en leukocyten; ook zijn opgenomen de Glasgow coma
scale, de leeftijd, chronische ziekten en voorafgaande
operaties.
apallisch syndroom, zie coma vigil.
apathie [G ., apatheia = ongevoeligheid, onverschilligheid]
psychisch symptoom varierend van ongeinteresseerdheid tot volkomen afwezigheid van gevoel.
apathogeen, niet-ziekteverwekkend; zie ook pathogeen.
apatiet, Ca l0 (PO 4 ) 6 (OH) 2 , een calciumfosfaatverbinding,
bestanddeel van botweefsel en sommige nierstenen.
A-patroon, afname van de scheelzienshoek bij het naar
beneden kijken en toename bij het naar boven kijken,
waarneembaar bij oogbewegingsonderzoek bij esotropie
wanneer tevens sprake is van een te sterke werking van
de m. obliquus superior; zie ook V-patroon, X-patroon.
APC, 1 adenomateuze polyposis coli, autosomaal
dominant erfelijke predispositie voor de vorming van
multipele adenomateuze poliepen in het darmkanaal,
die zonder behandeling doorgaans tot een carcinoom
leiden; z antigeenpresenterende cel.
APC-resistentie, zie resistentie, geactiveerdproteine-C----.
APC-virus, zie virus, adeno-.
APD, 3-amino-1-hydroxypropylideen - 1,1 - difosfonaat. Deze
stof behoort tot de groep der bisforfonaten (= difosfonaten) en remt de calciumresorptie uit bot.
apehand, een hand met atrofie van de duimbal, zodat het
eerste metacarpale in het vlak van de overige metacarpalia ligt.
apemalaria, malaria bij apen, verwekt o.a. door Plasmo-

claudicatio-klachten; syn. pulseless disease; zie ook
Takayasu-syndroom.
aortabroek, bifurcatieprothese.
aortacoarctatie, zie coarctatie.
aortacompressor, eenvoudig instrument, waarmee men
bij hevige uterusbloeding de buikaorta door uitwendige
druk tegen de wervelkolom kan dichtdrukken.
aorta-insuffici e ntie [L., insufficientia aortae] onvoldoende
sluiting van de aortaklep, zodat tijdens de diastole bloed
terugvloeit naar de linker kamer.
aorta-isthmusstenose, congenitale, volledige of gedeeltelijke afsluiting van de isthmus aortae; syn. coarctatio
aortae.
ao rtaklgp, zie valva aortae.
aortaklepinsufficientie, aorta-insufficientie, diastolische lekkage waarbij bloed door (= valvulair) of langs
(paravalvulair) de aortaklep lekt, van aorta naar linker
ventrikel.
aortaklepstenose, vernauwing van de aortaklep door
aangeboren vernauwing, vergroeiing of verkalking van
de slippen; syn. valvulaire aortastenose.
aortaspleet, zie hiatus aorticus.
aortastenose, vernauwing van de uitstroombaan van de
linker ventrikel, te onderscheiden in subvalvulaire,
valvulaire en supravalvulaire aandoeningen; leidt tot
obstructie van de arteriole bloedstroom; oorzaak:
aangeboren defect, reumatisch of arteriosclerotisch.
musculaire a o rtastenose, asymmetrische septumhypertrofie.
subvalvulaire aortastenose, vernauwing van het
uitstroomgebied van de linker hartventrikel, vlak onder
de aortakleppen; meestal als gevolg van verdikt septaal
myocard, zoals bij asymmetrische hypertrofische cardiomyopathie; zie ook cardiomyopathie, asymmetrische
hypertrofische -^-.
supravalvulaire aortastenose, vernauwing van de
aorta ascendens vlak boven de aortakleppen door een
membraan of een abnormale plooi van de aortawand;
meestal een aangeboren afwijking.
valvulaire aortastenose, zie aortaklepstenose.
aortatoon, de door de sluiting van de aortaklep teweeggebrachte toon, deel uitmakend van de tweede harttoon,
hoorbaar rechts van het sternum in de ze intercostale
ruimte.
a o rtavenster, een op de rontgenfoto zichtbaar helder
veld, omsloten door de aortaboog.
aortawortel, meest proximale, licht verwijde deel van de
aorta waaruit de coronaire arterien ontspringen.
a o rticus [L ., - ca, - cum] , tot de aorta behorend, m.b.t. de
aorta; vb. hiatus a-cus.
aortitis, ontsteking van de aortawand.
aortitis luetica, ontsteking van de vasa vasorum, de
vaatjes die de aortawand zelf van bloed voorzien; de
wand van de aorta vertoont verlittekening; ontsteking
meestal veroorzaakt door syfilis (lues); leidt tot coronaire
ostiumstenose.
aortografie, rontgenonderzoek van de aorta (plus vertakkingen) na inspuiting van contrastvloeistof in de aorta.
aortogram, rontgenfoto, verkregen bij aortografie.
aorto-iliac aa l, m.b.t. de aorta en de a. iliaca comrimunis;
vb. -cale trombose.
aortopulmonaal venster, aangeboren afwijking waarbij
een directe verbinding tussen de aorta en de longslagader bestaat; zeer zeldzame afwijking; vormvariant van
open ductus Botalli.
aortorafie, a o rtorrhaphia [G., rhaphe = naad] het hechten
van de aorta, aortavaatnaad.

dium knowlesi.
apeppkken, 1 pemphigus tropicus; z monkey pox.
apepsia, apepsie [G., peptein = verteren] 1 het ontbreken van
pepsine in het maagsap; z achylia gastrica.
apepsia nervosa, zie anorexia nervosa.
aperistalsis, aperistaltick, het ontbreken van peristaltische bewegingen.
aperitivum [L., my -va, aperire = openen; Fr. aperitif] 1 obsoleet
voor laxans; z eetlustopwekkend middel.
apertura [L., mv. - rae] , opening.
apertura ductus nasolacrimalis, opening van de
ductus nasolacrimalis; is voorzien van een klepvormige
slijmvliesplooi.
apertura externa aqueductus vestibuli, buitenste
opening van de aqueductus vestibuli.
apertura'externa canaliculi cochleae, buitenste
opening van de canaliculus cochleae, mediaal-voor de
fossa jugularis.
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apneuse
aphagia algera, het niet willen (kunnen) slikken
wegens de pijn bij de slikbeweging.
aphakia [G., phakos = lens] zie afakie.
aphalangia, aphalangiasis [G., phalanx = vingerlid] i het
verlies van kootjes van vingers of tenen, bij lepra
mutilans; 2 afalangie.
aphasia, zie afasie.
aphonia, zie afonie.
aphrasia, zie afrasie.
aphthosus [L., -sa, -sum], door aften veroorzaakt of
daarmee gepaard gaand; vb. stomatitis a-sa, ulcus a-sum.
aphthovirus, zie de rubriek virus.
apicaal ]L., apex = top] van of op een top.
apicaal abces, abces in de longtop of aan een tandwortelpunt.
apicaal infarct, infarct aan de hartpunt; zie ook apicalis.
apicalis [L., -le], m.b.t. een top, apicaal; vb. nodi lymphatici
a-les (mv. van a-lis).
apicis [L.] gen. van apex (top).
apicocaudaal [L., apex; cauda = staart] in de richting van de
top naar de basis (bij de longen).
apicomplexa, afdeling van de Protozoa. Hieronder vallen
de verschillende klassen Sporozoa: Cryptosporidium,
Isospora, Toxoplasma en Plasmodium.
apituitarisme, apituitarismus [L.] 1 het ontbreken van
de glandula pituitaria (= hypofyse); 2 het niet-functioneren van de hypofyse.
APLA, abortus provocatus lege artis.
aplanatio [L., planus = vlak] afplatting.
aplanatio corneae, afplatting van het hoornvlies.
aplasia, aplasie [G., plassein = vormen] onvolkomen ontwikkeling, of ontbreken van een lichaamsdeel; zie ook
agenesie, atrofie, hypoplasie.
pure red cell aplasia (PRCA) [E.] ernstige bloedarmoede
t.g.v. totaal ontbrekende erytropoese, met behouden
myelo- en trombocytopoese.
aplasia vaginae, congenitale afwezigheid van de vagina
en van de cervix.
aplastisch, niet vormend, bij of door aplasie; zie ook
euplastisch, normoplastisch.
apneu, apnoea, apnoe [< G., a- = niet, pnoia = adem]
toestand van niet-ademhalen, fysiologisch bij de foetus,
tijdens bepaalde stadia van de narcose; pathologisch bij
verlamming van het ademhalingscentrum, zoals bij
poliomyelitis en botulisme, of door ontbrekende prikkeling van het ademhalingscentrum, zoals bij acapnie en
bij het ademhalingstype van Cheyne-Stokes; zie ook
slaapapneusyndroom, asfyxie, dyspneu, bradypneu,
hyperpneu, hypopneu, orthopneu, tachypneu.
centrale apneu, onderbreking van de ademhaling t.g.v.
een stoornis in het centrale ademcentrum.
obstructieve apneu, onderbreking van de ademhaling
t.g.v. een blokkade of obstructie van de bovenste luchtwegen, bijv door tonusverlies van de pharynx- en
larynxspieren, vergrote tonsillen of een corpus alienum;
zie ook apneu, slaap--syndroom.
secundaire apneu, stadium van asfyxie, kan volgen op
periode van (onschuldige) primaire apneu; gaat gepaard
met bloeddrukdaling en cerebrale beschadiging; bij
Apgar-score < 3 is beademing noodzakelijk; zie ook
asfyxie.
apnoe vera [L.] ademstilstand die kan optreden wanneer,
bijv. door opzettelijke hyperventilatie voorafgaand aan
duiken, de kooldioxidespanning van het bloed te sterk
gedaald is.
apneuse, apnoesis [G., uitspr. apnuisis], ademhalingsvorm
die ontstaat na experimentele doorsnijding van de pons

apertura lateralis ventriculi quarti, halvemaanvormige opening aan weerskanten opzij van de vierde
hersenventrikel; syn. foramen van Luschka.
apertura mediana ventriculi quarti, een in de
mediaanlijn gelegen opening in het dak van de vierde
hersenventrikel; syn. foramen van Magendie.
apertura pelvis inferior, onderste bekkenopening,
bekkenuitgang, begrensd door os coccygis, arcus pubis
en ligamenta sacrotuberalia.
apertura pelvis superior, bovenste bekkenopening,
bekkeningang,- begrensd door de linea terminalis.
apertura piriformis, uitwendige, peervormige, benige
neusopening in de aangezichtsschedel.
apertura sinus frontalis, opening voor-onder in de
bodem van de sinus frontalis, voor afvoer naar de neus.
apertura sinus sphenoidalis, naar voren in de bovenste neusgang uitmondende opening van de sinus
sphenoidalis.
apertura thoracis inferior (superior), onderste
(bovenste) borstkasopening.
apertura tympanica canaliculi chordae tympani,
uitmonding van de canaliculus chordae tympani in het
middenoor.
apertus [L., -ta, -turn], open; vb. spina bifida a-ta.
apex [L., my apices], punt, top, spits.
apex auriculae, een sours aan de rand van de oorschelp
naar achter-boven uitstekende punt (knobbeltje van
Darwin); syn. tuberculum auriculae.
apex capitis fibulae, bovenste topje van de fibula.
apex cartilaginis arytenoideae, bovenste topje van het
arytenoId.
apex cordis, de hartpunt.
apex cornus posterioris, een op dwarse doorsnede van
het ruggenmerg zichtbare naar achteren uitstekende
spongieuze punt van de achterhoorn.
apex cuspidis, punt van een van de verhevenheden op
het occlusievlak van de tanden met uitzondering van de
incisiven.
apex linguae, tongpunt.
apex nasi, apex nasalis, neuspunt.
apex ossis sacri, de onderste punt van het heiligbeen.
apex partis petrosae, de naar midden-voor gerichte
punt van de pars petrosa van het slaapbeen.
apex patellae, de onderste punt van de knieschijf.
apex prostatae, de onderste punt van de prostaat,
omvat de urethra.
apex pulmonis, longtop.
apex radicis dentis, de wortelpunt van tand of kies.
apex vesicae, de met een iets verscherpte bocht vooruitstekende zijde van de urineblaas, aanhechtingsplaats van
de urachus.
apexcardiogram, een boven de hartpunt opgetekend
mechanocardiogram.
apexresectie, i resectie van een tandworteltop; z resectie
van een longtop.
APF, anti-perinucleaire factor.
Apgar, Virginia (19og-1974; Amerikaanse anesthesiste).
Apgar score, [E.] een cijfer dat de conditie van een kind
ongeveer 6o seconden (en ev. ook 5 minuten) na de
geboorte aangeeft; daartoe worden o, i of 2 punten
toegekend aan de kwaliteit van de hartfrequentie, de
ademhaling, de reagibiliteit op prikkels, de spiertonus
en de huidkleur, welke punten bij elkaar worden
opgeteld; de score kan aldus van o tot io varieren,
waarbij o een slechte, io een goede prognose betekent.
aphagia, afagie [G., phagein = eten] onvermogen te eten of
te slikken; zie ook dysfagie.
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apneustisch ademen
ter hoogte van het bovenste eenderde deel samen met de
beide nn. vagi; hierbij treedt een diepe inspiratie op
(a.g.v. het wegvallen van de remmende invloed van het
pneumotactisch centrum op de inspiratiecentra) die
geheel niet meer of slechts of en toe door een expiratie
wordt onderbroken; syn. apneustisch ademen; zie ook
apneu.
apneustisch ademen, zie apneu.
apneutest, test die words uitgevoerd ter vaststelling van
hersendood bij geintubeerde patienten om na toediening van ioo%-zuurstof afwezigheid van spontane
ademhaling aan to tonen.
apnoe, apnoea [G.] zie apneu.
apnoisch, in toestand van apneu.
apnoische pauze, de adempauze die intreedt na
hyperventilatie als gevolg van lage CO 2 -spiegel.
apo, zie apolipoproteine.
Apo- [G., apo = afkomstig van, weg van] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis weg, vandaan, vanaf,
afkomstig van.

apoplexia, apoplexie [G., apoplexia = beroerte] acuut
neurologisch syndroom t.g.v een cerebrovasculair
accident meestal gepaard gaand met bewusteloosheid en
uitval van motore en sensore innervatie.
bijnierapoplexie, plotselinge, beiderzijdse bijnierbloeding.
apoplexia cerebri, zie cerebrovasculair accident.
pitultaire apoplexie, bloeding in een hypofysetumor;
dientengevolge acuut ziektebeeld met meningeale
prikkeling en verdere verstoring van de hypofysefunctie.
apoproteine, aanduiding voor een groep polypeptiden
die vetbestanddelen transporteren in het bloed.
apoptose [<G., apo; ptosis = val , instorting] het fysiologisch
uiteenvallen van cellen, en opruimen van de fragmenten
die door fagocyten worden opgenomen en daarin door
lysis of door lysosomale enzymwerking worden afgebroken.
a-posteriori-kans, zie kans, a-posteriori--^-; syn. inverse
kans.

apocrien [G., krinein = afscheiden] een vorm van kliersecretie

geneesmiddelen voorradig worden gehouden en recepten van artsen worden bereid, onder leiding van een
apotheker.
apozymase, het apo-enzym van zymase, dat samen met
cozymase het volledige enzym vormt.
apparaat, i toestel, werktuig; 2 systeem, stelsel (bijv.
urogenitaal a.); zie ook apparatus.
apparatus [L., ad ; parare = bereiden] systeem, stelsel, groep
organen.
apparatus digestorius, spijsverteringsstelsel;
syn. systema digestorium.
apparatus juxtaglomerularis, zie juxtaglomerulair
complex.
apparatus lacrimalis, de traanvochtproducerende en
-afvoerende organen.
apparatus respiratorius, ademhalingsorganen;
syn. systema respiratorium.
apparatus suspensorius lentis [NA], zonula ciliaris.
apparatus urogenitalis, de urine-producerende en
-afvoerende organen alsmede de geslachtsorganen;
syn. systema urogenitale.
apparatus vestibularis, de vestibulaire organen
utriculus, sacculus en vliezige halfcirkelvormige
kanalen.
apparent life-threatening event (ALTE) [E.] korte periode
van apnoe bij een baby jonger dan 18 maanden; lijkt
levensbedreigend voor omstanders; meest voorkomende
oorzaken: luchtweginfecties, KNO-problematiek, reflux,
metabole ziekten.
appendectomie [G., ektemnein = uitsnijden] chirurgische
verwijdering van de appendix vermiformis.
appgndicis [L.] gen. van appendix.
appendicitis, ontsteking van de appendix vermiformis.
appendicitis acuta, acute ontsteking van de appendix.
appendicitis chronica, 'chronische ontsteking' van de
appendix (een ziektebeeld dat eigenlijk niet bestaat).
appendicitis epiploica, ontsteking van appendices
epiploicae.
appendicitis gangraenosa, een met gangreen van de
appendix-wand gepaard gaande a.
appendicitis perforans, a. met perforatie van de
appendix-wand.
appendicitis phlegmonosa, a. met vorming van een
flegmone.
appendicoliet [L ., appendix; Gr. lithos = steen] steen in de
appendix (kan aanleiding geven tot het ontstaan van
appendicitis acuta).

apotheek [G., apotheke = opslagplaats] inrichting waar

waarbij een deel van de kliercellen met het secretieproduct mee wordt afgescheiden.
apocriene klieren, klieren die op apocriene wijze
secerneren; vb. de melkklier, de talgklieren; zie ook
eccrien, holocrien, merocrien, klier.
apodie [G., pous, podos = voet] afwezigheid van een of beide
voeten; syn. amelia inferior.
apo-enzym, het (essentiele) deel van een enzym, dat
alleen werkzaam is in tegenwoordigheid van het erbij
behorende co-enzym; zie ook holo-enzym.
apoferment, zie apo-enzym.
apoferritine, een eiwit in de mucosa van de dunne darm,
dat samen met ijzer ferritine vormt.
apofyse, apophysis [G., apo; phyo = groeien] uitgroei,

processus (meestal van beenstukken).
apofyseolyse [<G., apo; phyo; lysis = oplossing] het loslaten
van een apofyse.
apolair [G., a = niet; polos = pool] zonder uitsteeksel, bijv.
embryonale zenuwcellen.
apolipoproteine (apo), eiwitdeel van lipoproteinen in
het bloed; afgekort als apo en aangeduid met letters;
apo-A is de eiwitcomponent van chylomicronen, VLDL,
IDL en LDL.
aponeurose [<G., apo; neuron = pees] peesvlies, een

bindweefselvlies dat spieren bedekt; zie ook fascia.
aponeurosis gpicranialis, zie galea aponeurotica.
aponeurosis linguae, harde bindweefsellaag tussen
tongspieren en tongepitheel.
aponeurosis musculi bicipitis brachii, zie lacertus
fibrosus: uitwaaierende vezels van de bicepspees,
mediaal in de onderarmfascie.
aponeurosis palmaris, de zich verbredende pees van de
musculus palmaris longus in de handpalm.
aponeurosis plantaris, een peesplaat aan de voetzool,
uitgespannen tussen de tuber calcanei en de middenvoetsbeenderen; zie ook fascia.
aponeuroticus [L ., - ca, - cum] , lijkend op, behorend tot een
peesvlies; vb. galea a-ca.
aponeurotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van
een aponeurose (bijv. bij de contractuur van Dupuytren).
apophyseolysis, zie apofyseolyse.
apophysis, zie apofyse.
apophysitis, ontsteking van een apofyse.
apophysitis calcanei, zie ziekte van Haglund.
apophysitis tibialis adolescentium, zie ziekte van
Osgood-Schlatter.
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arachnidisme
appendiculair, de appendix betreffende; vb. a. abces, a.
infiltraat.
appendicularis [L., -re], m.b.t. de appendix; vb. vena a-ris.
appendix [L., mv. -ices], i aanhangsel; z de appendix
vermiformis.
appendices vesicul o sae, blaasjesachtige resten van het
oernierkanaal.
appendix epididymidis, gesteeld blaasje aan het caput
epididymidis, rest van de gang van Wolff.
appendices epiploicae, kleine vet-aanhangsels bekleed
met serosa, aan de taenia libera en de taenia omentalis.
app e ndix fibr o sa hgpatis, bindweefselband aan het
bovenste einde van de linker leverkwab.
appendix testis, blaasvormig aanhangsel boven aan de
testis, rest van de gang van Muller ('ongesteelde
hydatide van Morgagni').
appendix ventriculi laryngis, zie sacculus laryngis.
appendix vermiformis, wormvormig aanhangsel van
het caecum.
apperceptie [L ., ad; perceptio = het begrijpen, de kennis]
bewuste waarneming van indrukken.
apperceptiedoofheid, zie perceptiedoofheid.
apperceptiepsychologie, het onderdeel van de psychologie dat zich bezighoudt met het willekeurig opmerken, waarbij nieuwe indrukken op persoonlijke wijze
verwerkt worden.
applan a tie [ <L., applanatio, van L. ad = naar; planus = vlak]
afvlakking, afplatting; vb. a.-tonometer.
applicator, instrument waarmee een substantie, i.h.b.
radium op een bepaalde plaats in het lichaam wordt
gebracht.
appliceren [L., applicare = aanwenden] aan - , opbrengen,
opsmeren (van zalf).
appositie [L., appositio = het aanzetten] toeneming aan de
buitenkant, van buitenaf, aangroeiing.
appositioneel, door appositie.
appositionele groei, toeneming in volume door
appositie.
apprehension test [E.] onderzoekstechniek naar de stabiliteit van een gewricht, m.n. schouder of de patella; bij de
patella wordt bij lichte flexiestand van de knie gepoogd
de patella naar lateraal te luxeren, terwijl het onderbeen
naar mediaal wordt bewogen; indien de patella dreigt te
luxeren, zal de patient verzet bieden wegens pijn.

oculomotore apraxie, verschijnsel waarbij in horizontale richting niet op verzoek, maar wel spontaan naar
iets kan worden gekeken; komt voor bij laesies van
caudale deel van dominante parietale kwab; komt
congenitaal voor als de ziekte van Cogan, is karakteristiek symptoom van ataxia teleangiectasia en de ziekte
van Huntington; syn. optische apraxie.
a-priori-kans, zie kans, a-priori--^-.
Aprosexia, aprosexie [G., prosechein = opletten] aandachts-

zwakte; onvermogen om de aandacht op iets gefixeerd te
houden.
Apr o sopie [G., prosopon = aangezicht] aangeboren aangezichtsdefecten.
A-proteine, zie proteine.
APTT activated partial-thromboplastin time [E.] , werking
van de intrinsieke stolling en maat voor (anti)stolling,
gebruikt bij antistolling met heparine; de therapeutische
breedte is gedefinieerd als 1,5 tot 2,5 maal de controletijd; syn. cefalinetijd; zie ook protrombinetijd.
aptyalisme [<G., ptyalon = speeksel] verminderde of ontbrekende speekselafscheiding; syn. asialie; zie ook xerostomie.
APUD-oom, amine-precursor-uptake and decarboxylation tumor; tumor die uitgaat van het APUD-systeem.
APUD-Systeem [amine-precursor uptake and decarboxylation

system] systeem van celsoorten die polypeptidehormonen
produceren en daartoe amineprecursor (5-hydroxytryptofaan of DOPA) opnemen en decarboxyleren.
Apyogeen [G., a; pyon = etter; genein = voortbrengen] i niet
gepaard gaand met ettervorming, niet leidend tot
ettervorming; vb. a-gene streptokokken; z niet door
verettering veroorzaakt; vgl. pyogeen.
aq. aqua [L.] , water.
aquaticus [L., -ca, -cum, m.b.t. water] ; vb. cancer a - cus.
aqueduct, zie aqueductus.
aqueductstenose, vernauwing van de aqueductus
mesencephali door ontsteking, tumoren of congenitale
afwijkingen waardoor hydrocephalus obstructivus kan
ontstaan; zie ook hydrocephalus.
aqueductus [L.] waterleiding; anatomisch: een verbinding
tussen vloeistofbevattende ruimten.
aqueductus cerebri, zie a. mesencephali.
aqueductus cochleae, zie ductus perilymphaticus.
aqueductus mesencephali, een smal kanaal tussen 3e
en 4e hersenventrikel.
aqueductus vestibuli, i een smal kanaal tussen de
endolymfatische ruimte van het binnenoor en de achterwand van het rotsbeen; s. ductus endolymphaticus.
aqueous veins [E.] watervenen, de verbindingen tussen de
voorkamer van het oog, via het kanaal van Schlemm,
met de episclerale venen; ze bevatten kamerwater.
aquosus [L ., - sa, - sum] , waterig; vb. humor a-sus (kamerwater).
arachidonzuur, onverzadigd vetzuur dat bij ontstekingsprocessen uit de fosfolipiden van de celmembraan
ontstaat en de eerste stap van de prostaglandinecascade
vormt.
Arachnia, bacteriegeslacht van korte Gram-positieve
staafvormige bacterien, verwant aan Actinomyces.
Arachnia propionica, mondbacterie, soms verantwoordelijk voor infectie gelijkend op actinomycose.
Arachnida, spinachtigen, klasse der Arthropoda; hiertoe
behoren Acarina (mijten), Araneae (spinnen) en Scorpiones
(schorpioenen).
arachnidisme [<G., arachne] spinnenbeetziekte, i.h.b. na
de beet van Latrodectus mactans (black-widow spider) of de

approximaal [L., ad; proximus = dichtstbijzijnde] grenzend

aan.
approximale caries, caries aan de a-male zijde van een
tand (kies).
APR, achillespeesreflex.
Apraktisch, met, door, van apraxie.
Apraxia, Apraxie [G., praxis = handeling] onvermogen tot
het uitvoeren van gerichte handelingen, bij behouden
motiliteit en coordinatie; zie ook eupraxie.
Apraxia algera, a. door psychogene pijn; vb. schrijfkramp.
constructieve apraxie, a. gekenmerkt door stoornissen
bij handelingen die ruimtelijk inzicht behoeven, bijv
aankleden, legpuzzelen.
corticale apraxie, verminderde vaardigheid bij het
uitvoeren van zeer precieze bewegingen, bijv. pianospelen (feitelijk is dit een lichte corticale parese).
kledingapraxie, vorm van constructieve apraxie t.g.v.
laesie in de parietale hersenkwab waarbij de patient niet
lijkt te weten hoe een kledingstuk moet worden aangetrokken; zie ook apraxie.
motore apraxie, samenvattende term voor constructieve, corticale en ideokinetische a-xie.

Loxosceles reclusa.
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arachnitis
bij de grote hysterische aanval (Charcot); zie ook opisthotonus, arcus.
arcadensysteem, bloedvoorzieningssysteem in de darm
waarbij boogvormige aftakkingen van verschillende
bloedvaten met elkaar anastomosen vormen.
archaeocerebellum, fylogenetisch oudste deel van het
cerebellum, bestaande uit lingula en lobus flocculonodularis.
archaeocortex, archicortex, allocortex, archipallium,
palaeocortex, de reukhersenen; het fylogenetisch oudste
deel van de cortex, dat niet zes lagen dik is, zoals de
neocortex, maar slechts drie lagen, en dat gevormd
words door de hippocampus en de gyrus dentalis.
archaisch denken [G., arche = aanvang] het denkproces (bij
kinderen en primitieven, bij schizofrenen) zonder
abstraheren, in reele beelden.
archebacterien, archaebacteriae, volgens fylogenetische stamboom hen van de drie primaire rijken;
hernoemd als Archeae; kunnen voorkomen bij hoge
temperatuur en zoutconcentratie en lage O 2 -spanning.
archencgphalon [G., arche; enkephalon = hersenen] oerhersenen.
archenteron [G., arche; enteron = darm] oerdarm (oude
naam: coelenteron), de in de gastrula aanwezige primitieve holte, waaruit zich het spijsverteringskanaal
ontwikkelt.
archetypen, uit oertijden overgeerfde onbewuste beelden
die zich in dromen, hallucinaties, mythen manifesteren
(C. G. Jung).
archicerebellum, deel van de kleine hersenen dat dient
voor de balansregulatie; ontvangt hiertoe informatie uit
de evenwichtsorganen en coordineert bewegingen van
de axiale musculatuur en oogspieren; syn. lobus flocculonodularis, vestibulocerebellum.
archicortex, zie archaeocortex.
archineuron, het centrale motore neuron in het gebied
van de motore hersenschors, ten onderscheid van het
teleneuron.
archipallium [G., arche; L. pallium = mantel] de reukhersenen; zie ook archicortex, neopallium.
archiplasma, archoplasma [G., arche] de zone rondom
een centriole in het celplasma.
archoptosis, archoptosis [G., archos; ptosis = het vallen]
verzakking van de endeldarm; zie ook prolapsus ani,
prolapsus recti.
arcuaris [L.] boogvormig; vb. kyphosis a.
arcuatus [L., -ta, -tum], boogvormig; vb. pes a-tus, arteria
a- ta, fibrae a - tae (mv van a - ta).
arcus [L., mv. arcus], boog.
arcus alveolaris maxillae, mandibulae, de boogvormige vrije rand van de processus alveolaris van de
bovenkaak, resp. van de pars alveolaris van de onderkaak.
a rcus anterior (atlantis), voorste atlasboog.
arcus aortae, de boogvormige overgang van aorta
ascendens in aorta descendens.
a rcus branchialis, kieuwboog.
arcus cartilaginis cricoideae, voorste boog van het
crico[d.
arcus corneae, zie a. senilis.
arcus costalis, ribbenboog, gevormd door het kraakbeen van de 7e tot de ioe rib.
arcus dentalis inferior (superior), de tandboog van de
onder-(boven-)kaak.
arcus hyoideus, (embryologic) de tweede kieuwboog,
waaruit zich de processus styloideus, het lig. stylohyoi-

arachnitis, ontsteking van de arachnoidea van hersenen
(a. encephali) of ruggenmerg (a. spinalis); syn. arachnoIditis.
arachnodactylie, een aandoening, gekenmerkt door
spinnenkopvingers, nl. lange, smalle vingers;
syn. acanthodactylie, acromacrie, dolichostenomelie; zie
ook Marfan.
arachnofdaal, zie arachnoidealis.
arachnoIdale ruimte, de ruimte tussen arachnoidea en
pia mater; syn. subarachnoIdale ruimte; zie ook subarachnoIdaal.
arachnoidea, spinnenwebvlies, het middelste der drie
hersenvliezen.
arachnoidea encephali, spinnenwebvlies van de
hersenen.
arachnoidea mater cranialis, dun, vaatloos hersenvlies, dat door oppervlakteadhesie verbonden is met de
dura mater en door bindweefseltrabekels met de pia
mater; syn. arachnoidea mater encephali.
arachnoidea spinalis, spinnenwebvlies van het ruggenmerg.
arachnoidealis [-le, G., arachne; eidos = vorm, dus spinvormig]

arachnoIdaal, m.b.t. de arachnoidea; vb. granulationes
a-les (mv van a-lis).
arachnoIditis, zie arachnitis.
arafie, zie dysrafie.
Aran, Francois Amilcar (1817 - 1861; arts te Parijs).
ziekte van Duchenne-Aran, zie Duchenne.
Araneae, spinnen, orde van de kiasse Arachnida.
araneus [L., araneum = spinnenweb]; vb. naevus a; spinnen-

webachtig.
Ara ntius, Giulio Cesare Aranzio (1530-1589; anatoom te
Bologna).
kanaal van Arantius, ductus venosus.
noduli Arantii, noduli valvularum semilunarium.
ventriculus Arantii, cavum septi pellucidi.
ARAS, ascenderend reticulair activerend systeem.
arbeid, anaerobe, arbeid met zodanige zwaarte dat de
aerobe stofwisseling niet voldoende energie kan leveren;
de volhoudtijd is hierdoor beperkt; er wordt melkzuur
gevormd; ook bij het begin van inspanning vindt
anaerobe arbeid plaats doordat de aerobe energieproductie trager op gang komt.
arbeid, negatieve, mechanische energie die bij het
afdalen van een helling door het lichaam in de spieren
wordt opgenomen en omgezet in warmte.
arbeidshypertrofie, zie hypertrofie.
arbeidsvermogen, de hoeveelheid arbeid die per tijdseenheid door hen of meer spieren wordt verricht (i.h.b.
door het hart); dit wordt uitgedrukt in Watt (Joule/
seconde).
Arbo-dienst, dienst voor bedrijfsgezondheidszorg,
geregeld in de Arbo-wet, die gericht is op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van werknemers.
arbor [L.] boom.
arbor bronchialis, bronchusboom.
arbor vitae, levensboom, de op doorsnede van het
cerebellum op een levensboom lijkende vertakkingen
van de witte stof.
arborisatieblok, zie blok.
arbovirus, zie virus, arbo--^-.
Arbo-wet, zie Arbeidsomstandighedenwet.
ARC, AIDS - related complex.
arc [F.] boog.
arc de cercle [F.] extreme dorsale flexie, zodat de patient
alleen met het hoofd en de voeten op de grond steunt,
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deum en het cornu minus van het os hyoideum ontwikkelen.
arcus iliopectineus, deel van de fascia iliaca dat zich
uitstrekt van het ligamentum inguinale tot de eminentia
iliopubica, en de lacuna musculorum scheidt van de
lacuna vasorum.
arcus juvenilis, i embryotoxon; 2 een reeds bij kinderen
voorkomende witte, ringvormige troebeling in de
periferie van de cornea, overeenkomstig die bij a. senilis.
arcus lipoides, smalle grijswitte ringvormige troebeling van de cornea, door een heldere zone gescheiden
van de limbus, teken van vetstapeling in het stroma van
de cornea, vooral nabij de membranen van Bowman en
Descemet; frequent to zien bij oudere mensen (arcus
senilis), maar in geval van vetstofwisselingsstoornissen
ook bij kinderen en jonge volwassenen.
arcus lumbocostalis lateralis (medialis), zie ligamentum arcuatum laterale (mediale).
arcus palatoglossus, de voor de tonsil, tussen
gehemelte en tong lopende plooi, gevormd door de met
slijmvlies bedekte musculus palatoglossus.
arcus palatopharyngeus, de achter de tonsil tussen
gehemelte en pharynx lopende plooi, gevormd door de
met slijmvlies bedekte musculus palatopharyngeus.
arcus palmaris profundus (superficialis), de diep
(oppervlakkig) in de handpalm verlopende arteriole
boog, komende uit de arteria ulnaris (radialis).
arcus palpebralis inferior (superior), de in het
onderste (bovenste) ooglid verlopende arteriole boog
tussen arteria palpebralis medialis en lateralis.
arcus pedis longitudinalis (transversalis), het longitudinale (transversale) voetgewelf.
arcus plantaris, de boven de voetzool liggende arteriole
boog, voortzetting van de arteria plantaris lateralis.
arcus posterior (atlantis), achterste atlasboog.
arcus pubis, schaamboog.
arcus senilis, witte troebeling van de cornearand door
cholesterol-afzetting, bij oudere mensen; zie ook gerontoxon.
arcus superciliaris, boogvormige bovengrens van de
oogkas.
arcus tarseus inferior (superior), zie a. palpebralis
inferior (superior).
arcus tendineus fasciae obturatoriae [JNA], arcus
tendineus musculi levatoris ani.
arcus tendineus fasciae pelvis, versterkte bindweefselstrook van de bekkenfascie, zich uitstrekkend van de
symfyse tot de spina ischiadica.
arcus tendineus musculi levatoris ani, boogvormige
peesachtige versterking van de fascia obturatoria aan de
oorsprong van de musculus levator ani.
arcus tendineus musculi solei, peesboog tussen de
oorsprongplaatsen van de musculus soleus aan tibia en
fibula.
arcus venosus dorsalis pedis, veneuze boog onder de
voetrug; hierin monden de venae metatarseae dorsales
pedis uit.
arcus venosus juguli, de verbinding tussen de rechter
en de linker vena jugularis anterior.
arcus venosus palmaris profundus (superficialis), de
begeleidende veneuze boog bij de arcus palmaris
profundus (superficialis).
arcus venosus plantaris, de begeleidende veneuze
boog bij de arcus plantaris.
arcus vertebrae, wervelboog.
arcus volaris profundus, zie a. palmaris profundus.
arcus volaris superficialis, zie a. palmaris superficialis.

arcus zygomaticus, jukboog.
ARD, acute respiratory disease.
ARDS, adult respiratory-distress syndrome.
ARD-virus, zie virus, adeno-^-.
area [L., mv. areae] , vlakte; zie ook Brodmann.
area acustica [BNA], a. vestibularis.
area adolfactoria, zie a. subcallosa.
area Celsi, zie alopecia areata (idiopathica).
area centralis, fovea centralis.
area cochleae, een voor-onder in de fundus van de
meatus acusticus internus gelegen veld, waardoorheen
de vezels van de gehoorzenuw naar het binnenoor lopen.
areae cribriformes [JNA], maculae cribrosae.
area cribriformis ampullaris (resp. saccularis,
utriculo-ampullaris, macula cribrosa inferior (resp.
media, superior).
area cribrosa, zeefvormige oppervlakte van nierpapillen waar de openingen van de ductus papillares in de
nierpapillen uitmonden; syn. zeefplaat.
area embryonalis, het centrale deel van het blastoderm
(kiemschijf), waaruit zich het embryo ontwikkelt.
areae gastricae, door groeven (foveolae) omgeven 5 mm
grote uitpuilende velden op het oppervlak van het
maagslijmvlies.
area germinativa, de op de dooierzak gelegen embryonale vlek (het embryonaal schild), bestaande uit een
doorschijnend middengedeelte (a. pellucida) en een
donkere zoom (a. opaca, onderscheiden in een a. vasculosa = vaathof en een a. vitellina = dooierhof).
area intercondylaris anterior (posterior), een veld
gelegen tussen de kniegewrichtsvlakken van de tibia en
voor (achter) de eminentia intercondylaris.
area nervi facialis, de intreeplaats van de nervus facialis
in de canalis facialis in de inwendige gehoorgang.
area nuda, het niet met peritoneum beklede gedeelte
van de facies diaphragmatica van de lever.
area olfactoria, zie substantia perforata anterior.
area opaca, zie a.germinativa.
areaparolfactoria (Broca), zie a.subcallosa.
area pellucida, zie a. germinativa.
area postrema, achterste deel van de fossa rhomboidea.
area preoptica, gebied achter de lamina terminalis en
voor de nucleus paraventricularis, deels ook voor de
nucleus supra-opticus; de kernen van de area preoptica
zijn waarschijnlijk geschakeld tussen reukbaan en tuber
cinereum.
area striata, gestreept uitziend gedeelte van de gezichtsschors.
area subcallosa, klein schorsveld onder het rostrum
corporis callosi aan de mediale vlakte van de lobus
frontalis cerebri.
area vasculosa, zie area germinativa.
area vestibularis, lateraal deel van de bodem van de
fossa rhomboidea, vlak boven de kern van de pars
vestibularis nervi vestibulocochlearis.
area vestibularis inferior, een op de bodem van de
inwendige gehoorgang, opzij van de tractus spinalis
foraminosus gelegen veld, waardoorheen de vezels van
de nervus saccularis lopen.
area vestibularis saccularis, zie a.vestibularis inferior.
area vestibularis superior, het opzij van de canalis
facialis gelegen deel van de bodem van de inwendige
gehoorgang, waardoorheen de vezels van de nervus
utriculo-ampullaris lopen.
area vestibularis utriculo-ampullaris, zie a. vestibularis superior.
area vitellina, zie area germinativa.
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area pyramidalis
aritmomanie [G., arithmos = getal; mania = waanzin] ziekelijke dwang tot tellen.
armadillo [< Spaans, verkleinwoord van armado = gewapend]
gordeldier, een in vele varieteiten voorkomend zoogdier,
gepantserd met benige platen, in Zuid-Amerika; het is
daar het natuurlijk reservoir van Trypanosoma cruzi, de
verwekker van Zuid-Amerikaanse trypanosomiasis; van
belang omdat het mogelijk is gebleken leprabacterien in
grote hoeveelheden op deze dieren te kweken.
armlift, plastisch-chirurgische ingreep waarbij de huid
aan de mediale zijde van de arm wordt strakgetrokken
door de overtollige, uitgerekte huid te verwijderen.
arm-longtijd, het aantal seconden tussen de injectie van
ether in een armvena, en het ogenblik waarop de onderzochte de ether ruikt; het is een maat voor de stroomsnelheid van het bloed in (een deel van) het vaatstelsel.
arm-tongtijd, het aantal seconden tussen een injectie
van magnesiumsulfaat in een armvena, en het ontstaan
van een gevoel van warmte in tong en keel; het is de tijd
die het bloed nodig heeft om het traject tussen de
elleboogvena en de tong of te leggen, en dus een maat
voor de circulatietijd; i.p.v magnesiumsulfaat gebruikt
men ook een bittersmakende stof zoals decholine, of een
kleurstof, of een radioactieve stof.
Arneth, Joseph (1873-1958; internist te Munster).
rijping volgens Arneth, het doorlopen van een aantal
ontwikkelingsstadia door de witte bloedcellen (myelocyt
staafkernige leukocyt segmentkernige leukocyt); ze zijn
morfologisch te herkennen: naarmate de leukocyt ouder
wordt, krijgt de kern meer segmenten.
linksverschuiving (volgens Arneth), procentuele
vermeerdering van het aantal jonge neutrofiele leukocyten in het perifere bloed, te herkennen aan de staafvormige kern der leukocyten.
rechtsverschuiving (volgens Arneth), procentuele
vermeerdering van het aantal oudere neutrofiele leukocyten in het perifere bloed, te herkennen aan het meer
dan normale aantal segmenten van de leukocytenkern.
Arnold, Friedrich (1803-1890; anatoom te Freiburg).
bundel van Arnold, tractus corticopontinus.
Arnold, Julius (1835-1915; patholoog te Heidelberg).
syndroom van Arnold-Chiari, dysrafie van het cerebellum, congenitale verlenging en caudale verplaatsing van
hersenstam en cerebellaire tonsillen, met herniatie door
het foramen magnum, meestal met hydrocephalus.
arousal [E. opwekking] het opwekken van een heldere
bewustzijnstoestand, door prikkeling van de hersenschors vanuit de formatio reticularis.
arousal test [E.] proef ter beoordeling van het gehoorvermogen bij kinderen in de eerste twee levensmaanden; zij
moeten op een hard geluid zichtbaar kunnen reageren.
arrectores pil o rum [L., arrectus = steil; pilus = haar] zie
musculi arrectores pilorum.
arrenoblastoom [G., arrhen = mannelijk; blastos = kiem]
androblastoom.
arrest, hartstilstand.
Arrhenius, Svante August (1859-1927; Zweeds chemicus;
1903 Nobelprijs voor chemie).
regel van Van It Hoff-Arrhenius, zie Hoff, Jacobus van
' t.
arrhenoblastoma, zie arrenoblastoom.
arrhythmia, zie aritmie.
Arruga, Hermenegildo (geb. 1886; oogarts te Barcelona).
cataractoperatie van Arruga, intracapsulaire lensextractie m.b.v. de A.-pincet.
ARS, AIDS-related syndrome.
ars [L., gen. artis], kunst.

area vocalis, het tussen de stembanden gelegen deel van
de glottis.
area pyramidalis, gebied in de gyrus precentralis
(primaire motorische schors) met zeer grote, tot de
piramidebaan behorende cellen; zie ook Betz, cellen van
areatus [L., -ta, -turn], pleksgewijs; vb. alopecia a-ta.

a reflexie, het ontbreken van reflexen; zie ook hyperreflexie, hyporeflexie.
familiaire hereditaire areflexie, zie syndroom van
Adie.
arenaceus [L., -ea, -eum, arena = zand] zandachtig; vb. corpus
a-eum (mv corpora a-ea).
arenavirus, zie de rubriek virus.
arenosus [L., -sa, -sum, arena] zanderig; vb. peritonitis a-sa.
areola [L., verkleinwoord van area] veldje.
areola mammae, tepelhof.
areometer [G., araios = dun; metron = maat] instrument om
het soortelijk gewicht van vloeistoffen te meten; de
werking berust op het verschillend ver inzinken van het
instrument in vloeistoffen van verschillend soortelijk
gewicht; niet verwarren met aerometer; syn. densimeter;
zie ook urometer.
argentaffinoom, tumor (carcinoId) van het darmkanaal,
opgebouwd
uit argentaffiene
cellen.
Argentijnse hemorragische
koorts, een in Argentinie
Argentijnse hemorragische koorts, een in Argentinie
voorkomende, met bloedingen gepaard gaande koortsende ziekte, veroorzaakt door Junin-virus.
argin a se, een in de lever voorkomend enzym dat arginine
splitst in ureum en ornithine; zie ook amidase.
arginine, een van de voor dieren essentiele aminozuren.
argininetolerantietest (ATT), test voor het bepalen van
eventuele groeihormoondeficientie; i.v argininetoediening dient GH-release te veroorzaken.
arginino-succininacidurie, congenitale stofwisselingsanomalie, waarbij een verhoogd gehalte aan argininosuccininezuur voorkomt in het bloed en de urine.
argipressine, arginine-vasopressine (de vasopressine van
mens en rund).
argonlaser, zie laser.
Argyll Robertson, Douglas Moray Cooper (1837-1909;
Schotse arts).
symptoom van Argyll Robertson, reflectoire pupilstijfheid (bij tabes dorsalis): de pupillen worden bij
lichtinval niet nauwer, bij convergeren of accommoderen wel.
argyri ase, argyrie, argyrisme, argyrose [G., argyros =
zilver] afzetting van zilver in huid en slijmvliezen.
argyrose, argyrosis [G.] afzetting van zilvereiwitverbindingen in m.n. de basale membranen van zweetklieren.
Arist o teles (384-322 v. C.; Grieks wijsgeer).
zinsbedrog van Aristoteles, als men een balletje strijkt
tussen de gekruiste wijs- en middelvinger, meent men er
twee te voelen.
aritmie, arrh y thmia [G., rhythmos = ritme] verstoord
ritme, in het bijzonder van het hart; zie ook euritmie,
extrasystolie, paroxismale tachycardie, pulsus alternans.
respiratoire aritmie, aritmie, gekenmerkt door
hartversnelling bij inademing en hartvertraging bij
uitademing.
sinusaritmie, abnormaal sinusritme met sterk wisselende intervallen tussen hartslagen, a.g.v een stoornis in
de sinusknoop.
aritmogeen, m.b.t. een aritmie opwekkende omstandigheid, b.v littekenweefsel in het myocard en geneesmiddelengebruik.
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arteria bulbi vestibuli (vaginae), tak van de a.
pudenda interna, vertakt zich in de bulbus vestibuli
vaginae.
arteria caecalis anterior (posterior), tak van de a.
ileocolica, loopt naar de voorkant (achterkant) van het
caecum.
arteria calcarina, zie de in de sulcus calcarinus lopende
tak van de a. cerebri posterior.
arteria canalis pterygoidei, kleine tak van de a.
maxillaris, loopt door de canalis pterygoideus achterwaarts naar de tuba auditiva.
arteria carotis communis, halsslagader, ontspringt
rechts uit de truncus brachiocephalicus, links uit de
arcus aortae, loopt omhoog aan weerszijden van de
trachea, verdeelt zich ter hoogte van het strottenhoofd
in de a. carotis externa en interna.
arteria carotis externa, begint aan de carotisvork,
loopt omhoog tot het collum mandibulae.
arteria carotis interna, begint aan de carotisvork, loopt
omhoog, dringt via de canalis caroticus door de schedelbasis.
arteria caudae pancreatis, tak van de a. lienalis, loopt
naar de cauda pancreatis, anastomoseert met de a.
pancreatica inferior.
arteriae centrales anterolaterales, takken die de
substantia perforata anterior binnendringen;
syn. arteriae thalamostriatae anterolaterales.
arteriae centrales anteromediales, korte takken die
vanaf de hersenbasis naar de thalamus en het corpus
striatum lopen; syn. arteriae thalamostriatae anteromediales.
arteriae centrales posterolaterales, afzonderlijke
takken naar het achterste deel van de thalamus, de
lamina quadrigemina, het corpus pineale en het corpus
geniculatum mediale.
arteriae centrales posteromediales, takken naar de
substantia perforata posterior, de thalamus, de zijwand
van het derde ventrikel en de globus pallidus.
arteria centralis Tonga, loopt parallel aan de a. cerebri
anterior terug, dringt de substantia perforata anterior
binnen en verzorgt het middelste en laterale deel van de
nucleus lentiformis, de kop van de nucleus caudatus en
het voorste been van de capsula interna; syn. arteria
recurrens, arteria Heubner.
arteria centralis retinae, tak van de a. ophthalmica,
dringt achter de oogbol de n. opticus binnen, vertakt
zich in de retina.
arteria cerebelli inferior anterior, tak van de a.
basilaris, vertakt zich voor-onder aan het cerebellum.
arteria cer. inf. posterior, tak van de a. vertebralis,
loopt naar achter-onder het cerebellum.
arteria cer. media, de andere eindtak van de a. carotis
interna, loopt naar het zijoppervlak van de hersenen.
arteria cer. posterior, eindtak van de a. basilaris, loopt
naar de lobus occipitalis en de lobus temporalis.
arteria cer. superior, tak van de a. basilaris, loopt naar
het cerebellum-oppervlak.
arteriae cerebri, hersenarterien.
arteria cerebri anterior, een van de twee eindtakken
van de a. carotis interna, verzorgt het mediale hersenoppervlak.
arteria cervicalis ascendens, tak van de truncus
thyrocervicalis, stijgt op langs de m. scalenus anterior.
arteria cerv. profunda, tak van de truncus costocervicalis (of a. subclavia), loopt tussen C.7 en Th.l naar achteren, naar de nekspieren.

ars praescribendi [L., praescribere = voorschrijven] de kunst
van het recepten schrijven.
ars curandi [L., curare = verzorgen, genezen] de kunst van
het genezen.
lege artis [L., lex = wet] volgens de (regelen der) kunst.
ars amandi, de kunst van het beminnen.
arseen, arsenicum (As), toxisch zwaar metaal; verstoort
de oxidatieve fosforilering, m.a.g. cardiovasculaire,
gastro-intestinale en neurologische stoornissen en
leverfunctiestoornissen; bij chronische intoxicatie:
hyperkeratose en -melanose; antidotum is pencillamine.
arseenkeratose, wratachtige huidverhoorning bij
chronische arseenvergiftiging.
artefact [L., ars = kunst; facere = maken] kunstproduct; in de
histologic: een door de technische bewerking in een
preparaat ontstaan vormsel; als diagnostische term:
moedwillige mutilatie.
arteria [L., G., mv. -ad, arterie, bloedvat waarin de stroom
van het hart of gericht is; slagader.
arteriae alveolares superiores anteriores, vertakkingen van de a. infra-orbitalis naar de tanden van de
bovenkaak.
arteria alveolaris inferior, tak van de a. maxillaris,
loopt door de canalis mandibulae tot het foramen
mentale.
arteria alv. superior posterior, tak van de a. maxillaris
naar de bovenste kiezen.
arteria analis, zie a. rectalis inferior.
arteria angularis, uitloper van de a. facialis, anastomoseert met de a. ophthalmica.
arteria anonyma [BNA], truncus brachiocephalicus.
arteria appendicularis, tak van de a. mesenterica
superior, loopt achter het ileum.
arteriae arcuatae (renis), voortzettingen van de a-ae
interlobares, lopen boogvormig aan de grens tussen
merg en schors van de nier.
arteria arcuata (pedis), tak van de a. dorsalis pedis,
loopt boogvormig dwars door de voet over de kopjes van
de metatarsalia.
arteria ascendens, uit de a. ileocolica, opstijgend naar
het colon ascendens, anastomoseert met de a. colica
dextra.
arteria auricularis posterior, kleine tak van de a.
carotis externa, onder de parotisklier op de processus
styloideus tussen processus mastoideus en oor.
arteria aur. profunda, kleine tak van de a. maxillaris,
loopt achter het kaakgewricht naar de uitwendige
gehoorgang en het trommelvlies.
arteria axillaris, voortzetting van de a. subclavia, tot
aan de onderrand van de m. pectoralis major.
arteria basilaris, onparige, uit de samenvloeiing van de
rechter en linker a. vertebralis ontstaan, onder de
hersenstam lopend.
arteria brachialis, slagader van de bovenarm, voortzetting van de a. axillaris.
arteria brach. superficialis, variant van de a. brachialis, die boven i.p.v. onder de n. medianus ligt.
arteriae bronchiales, arterietakken die uit de aorta
ontspringen en in de longvenen uitmonden; voorzien de
cellen in de wand van de luchtwegen van bloed; deze
bronchiale circulatie bedraagt slechts drie procent van
het volume dat de kleine circulatie passeert.
arteria buccalis, tak van de a. maxillaris, loopt naar de
wang en het tandvlees van de bovenkaak.
arteria bulbi penis, tak van de a. pudenda interna,
loopt naar de bulbus penis.
arteria b. urethrae, zie a. bulbi penis.
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(rechts en links) tussen a. carotis interna en a. cerebri
posterior.
arteriae conjunctivales anteriores et posteriores,
takjes van de a-ae episclerales resp. palpebrales lat. et
med. van de a-ae ciliares anteriores, verzorgen de
conjunctiva bulbi.
arteriae conjunctivales posteriores, takken van de a.
lacrimalis en de a. supra-orbitalis.
arteria cordis dextra, ontspringt aan de sinus aortae,
loopt in de rechter sulcus coronarius, verdeelt zich over
de spierwand van beide hartkamers.
arteria cordis sinistra, ontspringt aan de sinus aortae,
verdeelt zich na enkele cm in de ramus interventricularis
anterior en de ramus circumflexus.
arteria coronaria (cordis), kransslagader (van het hart).
arteriae corticales radiatae [JNA], a-ae interlobulares.
arteria cremasterica, tak van de a. epigastrica inferior,
verzorgt de funiculus spermaticus en de m. cremaster.
arteria cystica, ontspringt uit de rechter tak van de a.
hepatica propria, loopt naar de galblaas.
arteria deferentialis [BNA, JNA], a. ductus deferentis.
arteriae digitales dorsales (manus), vertakkingen van
de a-ae metacarpeae dorsales, lopen aan de dorsale
binnenzijde van de vingers.
arteriae dig. dors. (pedis), takjes uit de a-ae metatarseae, lopen aan de binnenzijde van de tenen.
arteriae digitales palmares communes, drie onder de
aponeurosis palmaris gelegen takken van de arcus
palmaris superficialis.
arteriae digitales palmares prppriae, zes aan de
volaire binnenzijde van de vingers lopende takken van
vorengenoemde.
arteriae digitales plantares communes, vier voortzettingen van de a-ae metatarseae.
arteriae digitales plantares prppriae, vertakkingen
van vorengenoemde, lopen plantair aan de binnenzijde
van de tenen.
arteria dorsalis clit o ridis, tak van de a. pudenda
interna, loopt naar de dorsale zijde van de clitoris (komt
overeen met de a. dorsalis penis bij de man).
arteria dorsalis nasi, een van de subcutane eindtakken
van de a. ophthalmica, doorboort de m. orbicularis oculi
en verzorgt de neusrug.
arteria dorsalis pedis, voortzetting van de a. tibialis
anterior op de voetrug.
arteria dorsalis penis, eindtak van de a. pudenda
interna, loopt dorsaal in de penis tot aan de glans penis.
arteria ductus deferentis, tak van de a. iliaca interna,
loopt langs de ductus deferens tot de testis.
arteriae encgphali [JNA], a-ae cerebri.
arteria epigastrica inferior, tak van de a. iliaca
externa, opstijgend achter de m. rectus abdominis,
anastomoseert met de a. epigastr. sup.
arteria epig. superficialis, huidtak van de a. femoralis,
verzorgt de huid van het hypogastrium.
arteria epig. superior, voortzetting van de a. thoracica
interna, verzorgt het bovenste deel van de buikwand,
anastomoseert met de a. epigastrica inf.
arteriae gpisclerales, takjes van de a-ae ciliares anteriores.
arteria ethmoidalis anterior, tak van de a. supratrochlearis, verlaat de oogkas door het foramen ethmoidale
ant., komt in de voorste schedelgroeve, verzorgt de
etmoidcellen, neus- en voorhoofdsholte.
arteria ethm. posterior, kleine tak van a. ophthalmica,
loopt door het foramen ethmoidale post. naar de achterste zeefbeencellen.

arteria cerv. superficialis, zie ramus superficialis
arteriae transversae colli.
arteria chordac utero-inguinalis, zie a. ligamenti
teretis uteri.
arteria choroidea (anterior), kleine tak van de a.
carotis interna, loopt naar de plexus choroideus.
arteriae choroideae, zie a-ae ciliares posteriores breves.
arteriae ciliares anteri o res, komen uit de a. lacrimalis,
doorboren de sclera, lopen naar choroidea en corpus
ciliare.
arteriae ciliares posteriores breves, ruim tien takken
van de a. ophthalmica, dringen met de n. opticus de
oogbol binnen en vertakken zich naar choroidea en
corpus ciliare.
arteriae ciliares posteriores longae, twee lange
takken (een mediale en een laterale) van de a. ophthalmica, dringen met de vorengenoemde de oogbol binnen
en verzorgen corpus ciliare en iris.
arteria circumflexa fem. medi alis, tak van de a.
profunda femoris, loopt tussen de m. iliopsoas en de m.
pectineus naar mediaal-achter.
art e ria circumfl exa femoris lateralis, tak van de a.
profunda femoris, loopt onder de m. rectus naar opzij.
arteria circumflexa humeri anterior, kleine tak van
de a. axillaris, loopt voor-langs, dwars over de humerus,
anastomoseert met de a. circumflexa hum. post.
arte ria circumflexa hum. posterior, tak van de a.
axillaris, loopt met de n. axillaris door de laterale
okselopening naar het schoudergewricht en de m.
deltoideus.
arteria circumflexa ilii profunda, tak van de a. iliaca
externa, buigt zich naar achter-opzij onder de fascia
transversalis, langs de crista iliaca.
arteria circumflexa il. superficialis, kleine tak van de
a. femoralis, loopt parallel aan het lig. inguinale naar de
spina iliaca anterior superior.
arteria circumflexa scapulae, tak van de a. subscapularis, loopt door de mediale okselopening achterwaarts
naar de fossa infraspinata.
arteria coeliaca [BNA], truncus coeliacus.
arteria colica dextra (media), tak van de a. mesenterica
superior, loopt naar het colon ascendens (transversum).
arteria collateralis m e dia, tak van de a. profunda
brachii, loopt naar het rete articulare cubiti.
arteria collateralis radialis, voortzetting van de a.
profunda brachii, loopt naar het rete articulare cubiti.
arteria collateralis sinistra, tak van de a. mesenterica
inferior, loopt naar het colon descendens.
arteria collateralis ulnaris inferior, resp. superior,
takken van de a. brachialis naar het rete articulare cubiti.
arteria collateralis ulnaris superior, ontspringt
dikwijls nabij de a. profunda brachii en loopt met de n.
ulnaris naar het rete articulare cubiti.
arteria comitans nervi ischiadici, kleine tak van de a.
glutea inferior, die de n. ischiadicus verzorgt.
arteriae comitantes, arterien die in de extremiteiten
vlak naast venen verlopen (vv. comitantes) waardoor het
warmteverlies bij lage buitentemperaturen wordt
gereduceerd doordat het arteriole bloed reeds warmte
afstaat aan het koele terugvloeiende veneuze bloed
(tegenstroomprincipe).
arteria communicans anterior, transversale
(onparige) verbinding tussen rechter en linker a. cerebri
anterior (voorste afsluiting van de circulus arteriosus
cerebri).
arteria communicans posterior, verbindingsstuk
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arteria facialis, tak van de a. carotis externa, loopt
omhoog, kruist de onderkaak aan de voorgrens van de
m. masseter, loopt langs de mondhoek verder omhoog
tot de binnenste ooghoek.
arteria femoralis, voortzetting van de a. iliaca ext.
vanaf het lig. inguinale door het bovenbeen tot aan de
arteria poplitea.
arteria fibularis, loopt, grotendeels bedekt door de m.
flexor hallucis longus, naar de calcaneus.
arteria flexura dextra, loopt naar de flexura coli
dextra.
arteria frontalis lateralis, zie a. supra-orbitalis.
arteria front. medialis [JNA], a. supratrochlearis.
arteria gastrica dextra, tak van de a. hepatica communis, loopt omlaag naar de kleine curvatuur van de maag.
arteriae gastricae breves, kleine takken van de a.
lienalis, verzorgen de maagfundus.
arteria gastrica posterior, tak naar de achterwand van
de maag.
arteria gastrica sinistra, ontspringt aan de truncus
coeliacus, loopt omhoog in een der plicae gastropancreaticae naar de kleine maagcurvatuur.
arteria gastroduodenalis, tak van de a. hepatica
communis, afdalend achter de pylorus, splitst zich onder
de pylorus in een a. supraduod. sup. en de a. gastroepiploica dextra.
arteria gastro-epiploica dextra, eindtak van a. gastroduodenalis, loopt langs de grote maagcurvatuur, anastomoseert met de a. gastro-epipl. sin.
arteria gastro-epiploica sinistra, tak van de a. lienalis,
loopt door het omentum majus langs de grote curvatuur
en anastomoseert met de rechter a. gastro-epipl.
arteria gastro-omentalis sinistra, ligt eerst in het lig.
gastrolienale en loopt dan in het omentum majus naar
de a. gastro-omentalis dextra; syn. arteria gastroepiploica sinistra.
arteria genus descendens, tak van de a. femoralis,
loopt door de canalis adductorius, eindigt in het rete
articulare genus.
arteria genus inferior lateralis, ontspringt aan de a.
poplitea, loopt onder de laterale kop van de m. gastrocnemius naar lateraal-voor, eindigt in het rete articulare
genus.
arteria genus inferior medialis, tak van de a. poplitea,
loopt naar mediaal-voor, eindigt in het rete articulare
genus.
arteria genus media, tak van de a. poplitea, doorboort
het kniegewrichtskapsel, loopt naar de ligamenta
cruciata.
arteria genus superior lateralis, tak van de a. poplitea,
afdalend naar lateraal, eindigend in het rete articulare
genus.
arteria genus superior medialis, tak van de a. poplitea, afdalend naar mediaal, eindigend in het rete articulare genus.
arteria glutea inferior, tak van de a. iliaca interna,
dorsaal afdalend, loopt door het foramen infrapiriforme
naar de regio glutea.
arteria glutea superior, ontspringt aan a. iliaca
interna, loopt door foramen ischiadicum majus boven de
m. piriformis (foramen suprapiriforme) naar de gluteastreek.
arteria gyri angularis, tak naar de gyrus angularis.
arteriae helicinae, kronkelende takjes van de a.
profunda penis.
arteria hepatica communis, tak van de truncus

coeliacus, loopt naar rechts retroperitoneaal in het
ligamentum hepatoduodenale.
arteria hepatica propria, een eindtak van de a.
hepatica communis, verdeelt zich over de rechter en de
linker leverkwab.
arteria hyaloidea, de ongeveer in de as van het corpus
vitreum lopende voortzetting van de a. centralis retinae,
oblitereert al voor de geboorte.
arteria hypogastrica [BNA], a. iliaca interna.
arteria hypophysialis inferior, onderste hypofysearterie; verzorgt de hypofyseachterkwab.
arteria hypophysialis superior, verzorgt de hypofysesteel, het infundibulum en een deel van de onderste
hypothalamus.
arteriae ileales, takjes van de a. mesenterica sup.,
arcadegewijs door het mesenterium lopend naar het
ileum.
arteria ileocolica, tak van de a. mesenterica sup., loopt
door de radix mesenterii naar rechts-omlaag, tot aan het
caecum.
arteria iliaca communis, vanaf de bifurcatio aortae tot
de splitsing in a. iliaca int. en ext.
arteria iliaca externa, tak van de a. iliaca comm., heet
vanaf het lig. inguinale: a. femoralis.
arteria iliaca interna, tak van de a. iliaca comm., loopt
naar het kleine bekken en splitst zich aan het foramen
ischiadicum maj us.
arteria iliolumbalis, tak van de a. iliaca int., loopt naar
achter-boven naar de fossa iliaca.
arteria inferior anterior cerebelli, verzorgt het
voorste deel van de onderzijde van het cerebellum.
arteria inferior posterior cerebelli, verzorgt het
basale achterste deel van het cerebellum.
arteria infra-orbitalis, eindtak van de a. maxillaris,
loopt door de fissura orb. inf., de sulcus en de canalis
infra-orbitalis via het foramen infra-orbitale naar het
gelaat.
arteria innominata, zie truncus brachiocephalicus.
arteriae insulares, takken naar de insula.
arteriae intercostales posteriores I et II, splitsingen
van de a. intercost. supr., lopen in de eerste twee intercostale ruimten.
arteriae intercostales post. III-XI, segmentale takken
van de aorta thoracica, lopen in de 3e t.m. iie intercostale ruimte.
arteria intercostalis suprema, ontspringt aan de
truncus costocervicalis, deelt zich in de eerste twee a-ae
intercostales posteriores.
arteriae interlobares (renis), takjes van de a. renalis,
verzorgen de nierlobben.
arteriae interlobulares hgpatis, takken van de a.
hepatica propria, lopen tussen de leverlapjes.
arteriae interlobulares renis, takjes van de a-ae
arcuatae, radiair tussen de mergstralen opstijgend en
takjes afgevend die als vasa afferentia naar de glomeruli
lopen.
arteria interossea anterior, een der splitsingstakken
van de a. interossea comm., loopt tussen radius en ulna
aan de palmaire zijde, eindigt in het rete carpi dorsale.
arteria interossea communis, tak van de a. ulnaris,
splitst zich na enige cm in a. interossea ant. en post.
arteria interossea posterior, splitsingstak van de a.
interossea communis, doorboort de membrana interossea, verzorgt de strekspieren van de onderarm.
arteria interossea recurrens, tak van de a. interossea
post., loopt terug omhoog tot onder de m. anconeus,
eindigt in het rete articulare cubiti.

arteria
handsarterien, ontspringen aan de ramus carpeus
dorsalis of aan het rete carpi dorsale.
arteriae metacarpeae palm a res, vier volaire takjes die
aan de arcus palmaris profundus ontspringen; verzorgen
de musculi interossei.
arteriae metatarseae dorsales, vier dorsale takken van
de a. tibialis ant., lopen in de spatia interossea, splitsen
zich elk in twee a-ae digitales dorsales.
arteriae metatarseae plantares, vier uit de arcus
plantaris ontspringende plantaire arterien in de spatia
interossea.
arteria metatarsea perforans, zie ramus plantaris
profundus.
arteria musculophrenica, laterale eindtak van de a.
thoracica int., loopt achter de ribbenboog op het
middenrif.
arteriae nasales posteriores, laterales et septi,
eindtakken van de a. sphenopal., verzorgen de achterwand van de neusholte en het neustussenschot.
arteria nutricia, arteria nutriens, vat voor de voeding
van weefsel.
arteriae nutriciae humeri, afsplitsingen van de a.
profunda brachii, naar het merg van de humerus.
arteria obturatoria, parietale tak van de a. iliaca int.,
loopt door het foramen obturatum naar de adductoren.
arteria obturatoria accessoria, een soms aan de a.
epigastrica inf. ontspringende a. obturatoria.
arteria occipitalis, retromandibulaire tak van de a.
carotis ext. naar het achterhoofd.
arteria occipitalis lateralis, stam van de drie arterien
naar de lobus temporalis.
arteria occipitalis medialis, tak naar het sagittale
oppervlak van de achterste helft van het telencephalon.
arteria ophthalmica, tak van de a. carotis int. in de
middelste schedelgroeve, loopt naar de oogkas.
arteria ovarica, tak van de aorta abdominalis (overeenkomend met de a. testicularis van de man), loopt in het
lig. suspensorium ovarii naar het ovarium.
arteria palatina ascendens, tak van de a. facialis,
verzorgt het gehemelte.
arteria palatinae descendens, tak van de a. maxillaris,
verzorgt het achterste deel van het gehemelte.
arteria palatinae major, voortzetting van de a.
palatina desc., dringt door het foramen palatinum
majus, loopt naar voren naar het harde gehemelte.
arteriae palatinae min o res, kleine, zich in de canalis
palatinus major van de a. palatina descendens afsplitsende takjes naar het zachte gehemelte.
arteriae palpebr ales laterales, takjes uit de a. lacrimalis naar de zijkant van de oogleden.
arteriae palpebrales mediales, twee takjes van de a.
ophthalmica naar de mediale kant van de oogleden.
arteria pancreatica dorsalis, tak van de a. lienalis,
achter het pancreas afdalend.
arteria pancreatica inferior, tak van de a. pancreatica
dorsalis.
arteria pancreatica magna, tak van de a. lienalis naar
de pancreasstaart.
arteria pancreaticoduodenalis inferior, tak van de a.
mesenterica superior, naar pancreas en duodenum.
arteria pancreaticoduodenalis superior, tak van de a.
gastroduodenalis, loopt tussen pancreaskop en duodenum.
arteria pancreaticoduodenalis superior anterior,
eindtak; loopt op het pancreas naar caudaal en anastomoseert met een a. pancreaticoduodenalis inferior.
arteria pancreaticoduodenalis superior posterior,

arteriae iridis, zie a-ae ciliares posteriores longae.
arteriae jejunales, in het mesenterium lopende takken
van de a. mesenterica sup.
arteriae labiales, zie rami labiales posteriores.
arteria labialis inferior (superior), tak van de a.
facialis naar de onder- (boven-)lip.
art eria labyrinthi, tak van de a. basilaris, loopt met de
n. vestibulocochl. naar het binnenoor.
arteria lacrimalis, tak van de a. ophthalmica, loopt
langs de zijwand van de oogkas naar de traanklier.
arteria lary ngea inferior, tak van de a. thyroidea inf.,
verzorgt ten dele het strottenhoofd.
arteria laryngea superior, tak van de a. thyroidea
superior, dringt door de membrana thyrohyoidea,
verzorgt het strottenhoofd.
arteria lienalis, ontspringt aan de truncus coeliacus,
loopt boven langs het pancreas naar de milt.
arteria ligamenti teretis uteri, tak van de a. epigastrica inf., naar lig. teres uteri.
arteria lingualis, tak van de a. carotis ext., naar de
tong.
arteriae lumbales, vier parige takken van de aorta
abdominalis, overeenkomstig de a-ae intercostales post.
arteria lumbalis ima, kleine parige vertakking van de
a. sacralis mediana, loopt naar de m. psoas major.
arteria lusoria, een vaatanomalie, waarbij de rechter a.
subclavia uit de aortaboog ontspringt; syn. a. subclavia
aberrans dextra.
arteria malleolaris anterior lateralis (medialis), tak
van de a. tibialis ant., loopt achter de pees van de m. ext.
dig. long. naar het rete malleolare laterale (mediale) en
het voetgewricht.
arteria mamm aria interna, zie a. thoracica interna.
arteria marginalia coli, anastomose tussen a. colica
sinistra en aa. sigmoideae.
arteria masseterica, ontspringt aan de a. maxillaris,
loopt naar opzij door de incisura mandibulae naar de m.
masseter.
arteria maxillaris, ontspringt onder het kaakgewricht
aan de a. carotis ext., loopt naar de fossa pterygopalatina, verdeelt zich daar in eindtakken.
arteria mediana, kleine, lange tak van de a. interossea
anterior, loopt langs de n. medianus.
arteriae mediastinales ventrales, zie rami mediastinales.
arteria meningea anterior, kleine tak van het in de
schedelholte lopende deel van de a. ethmoidalis ant.,
verzorgt de dura.
arteria meningea media, tak van de a. maxillaris,
achter de mandibula opstijgend, komt via het foramen
spinosum in de middelste schedelgroeve, verdeelt zich
daar in eindtakken.
arteria meningea posterior, kleine eindtak van de a.
pharyngea ascendens, komt via het foramen jugulare in
de achterste schedelgroeve.
arteria mentalis, eindtak van de a. alveolaris inf.,
verzorgt de kin.
arteriae mesencephalicae, takken naar het mesencephalon.
arteria mesenterica inferior, ventrale tak van de aorta
abdominalis, deelt zich in takken naar colon descendens,
sigmoid en rectum.
arteria mesenterica superior, tak van de aorta
abdominalis, verdeelt zich in het mesenterium in
takken.
arteriae metacarpeae dorsales, vier dorsale midden-
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vertebrales komende takken, die uitmonden in de a.
spinalis anterior.
arteria radicularis magna, de dikste van de a-ae
radiculares; ze treedt tussen Th.io en L.2 het wervelkanaal binnen; syn. arterie van Adamkiewicz.
arteria rectalis inferior, tak van de a. pudenda interna,
loopt dwars door de fossa ischiorectalis naar de anus.
arteria rectalis media, tak van de a. iliaca int., loopt
over de bekkenbodem naar het rectum.
arteria rectalis superior, tak van de a. mesenterica inf.,
daalt of naar het rectum.
arteria recurrens radialis, tak van de a. radialis, buigt
terug omhoog naar het rete articulare cubiti.
arteria recurrens tibialis anterior, kleine tak van de a.
tibialis ant., loopt terug omhoog naar het rete articulare
genus.
arteria recurrens tibialis posterior, tak van de a.
tibialis ant., loopt terug omhoog naar het kniegewricht.
arteria recurrens ulnaris, teruglopende tak van a.
ulnaris of brachialis, deelt zich in twee rami.
arteria renalis, ontspringt rechts en links aan de aorta
abdominalis, loopt naar de rechter resp. linker nier.
arteriae renis, takken van de a. renalis, vormen in de
vier de a-ae arcuatae, waaruit vaten naar de glomeruli
gaan.
arteriae retroduodenales, takken van de a. gastroduodenalis.
arteriae sacrales laterales, ontspringen aan de a. iliaca
int., verzorgen de lange rugspieren en de m. gluteus
max.
arteria sacralis mediana, dunne voortzetting van de
aorta.
arteria scapularis descendens, zie ramus profundus
arteriae transversae colli.
arteriae scrotales, zie rami scrotales posteriores (a.
perinealis).
arteriae sigmoideae, takken van de a. mesent. inf.,
vormen in het mesocolon sigmoideum vaatbogen.
arteria spermatica externa, zie a. cremasterica.
arteria sphenopalatina, tak van de a. maxillaris, loopt
door het foramen sphenopalatinum naar de neus.
arteria spinalis anterior, een in de fissura mediana van
het ruggenmerg tot aan het filum terminale lopende
arterie, die ontstaat uit takken (a-ac radiculares) van de
a-ae vertebrales.
arteria spinalis posterior, beiderzijds uit de a. vertebralis ontspringende arterie, loopt achter overlangs het
ruggenmerg.
arteria stylomastoidea, kleine tak van de a. auricularis
post., via foramen stylomastoideum in de canalis facialis.
arteria subclavia, ontspringt rechts aan de truncus
brachiocephalicus, links aan de arcus aortae, loopt over
de eerste rib heen, zet zich voort in de a. axillaris.
arteria subcostalis, de onderste der a-ae intercostales
post., loopt onder de 12e rib naar de buik- en rugspieren.
arteria sublingualis, tak van de a. lingualis naar het
slijmvlies aan de onderkant van de tong, de mondbodem
en het tandvlees.
arteria submentalis, tak van de a. facialis naar de gl.
submandibularis en de m. mylohyoideus.
arteria subscapularis, tak van de a. axillaris, verzorgt
de m-li latissimus dorsi en teres major.
arteria sulci centralis, tak in de sulcus centralis.
arteria sulci postcentralis, tak in de sulcus postcentralis.
arteria superior cerebelli, loopt om het mesen-

loopt achter het pancreas, ongeveer met het duodenum
mee; anastomoseert met de a. pancreaticoduodenalis
inferior.
arteria paracentralis, tak naar het gebied achter de
sulcus centralis.
arteriae parietales anterior et posterior, takken naar
de lobus parietalis.
arteria parieto-occipitalis, tak in de sulcus parietooccipitalis.
arteriae perforantes, takken van de a. profunda
femoris naar de spieren aan de achterkant van het
bovenbeen.
arteria pericardiacophrenica, tak van de a. thoracica
interna, loopt lateraal langs het hart naar het middenrif.
arteria perinealis, een der twee eindtakken van de a.
pudenda interna naar perineum en scrotum (resp.
labium majus).
arteria peronea (fibularis), tak van de a. tibialis
posterior, loopt in distale richting naar de calcaneus.
arteria pharyngea ascendens, dunne, lange tak van de
a. carotis ext., opstijgend naar de schedelbasis.
arteriae phrenicae superiores, takken van de thoracale aorta, naar het middenrif.
arteria phrenica inferior, tak van de abdominale aorta,
opstijgend naar middenrif en bijnier.
arteria plantaris lateralis, laterale eindtak van de a.
tibialis post., loopt aan de laterale zijde van de voetzool.
arteria plantaris medialis, mediale eindtak van de a.
tibialis post., loopt aan de mediale zijde van de voetzool.
arteria pontis, tak naar de pons.
arteria poplitea, voortzetting van de a. femoralis tussen
hiatus tendineus (adductorius) en arcus tendineus m.
solei.
arteria precentralis, tak in de sulcus precentralis.
arteria precunealis, tak naar het gebied voor de
cuncus.
arteria princeps pollicis, eindtak van de a. radialis,
loopt in de duim.
arteria profunda brachii, tak van de a. brachialis,
loopt met de n. radialis mee in de sulcus nervi rad.
arteria profunda clitoridis, eindtak van de a. pudenda
interna, loopt naar de clitoris.
arteria profunda femoris, ontspringt aan de a. femoralis, verzorgt met haar takken bijna het gehele bovenbeen.
arteria profunda linguae, voortzetting van de a.
lingualis in de tong.
arteria profunda penis, tak van de a. pudenda interna,
loopt naar corpus cavernosum penis.
arteria pterygopalatina, zie a. sphenopalatina.
arteriae pudendae externae, takken van de a. femoralis naar de uitwendige genitalia en de binnenkant van de
dij.
arteria pudenda interna, tak van de a. iliaca int. naar
de fossa ischiorectalis.
arteria pulmonalis [BNA, JNA], truncus pulmonalis.
arteria pulmonalis dextra, rechter longslagader,
ontspringt aan de truncus pulmonalis, gaat naar de
rechter longhilus, waar ze zich vertakt.
arteria pulmonalis sinistra, linker longslagader, uit de
truncus pulm. naar de linker longhilus.
arteria radialis, een der deeltakken van de a. brachialis,
loopt aan de radiale kant van de onderarm, is aan de pols
als polsslagader voelbaar.
arteria radialis indicis, uit de a. princeps poll. naar de
radiale zijde van de wijsvinger.
arteriae radiculares [seen NA-term], segmentaal uit de a-ae
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arteria-basilaristrombosesyndroom
cephalon heen door de cisterna ambiens naar de onder
het tentorium gelegen zijde van het cerebellum.
arteriae supraduodenales superiores, takken van de
a. gastroduodenalis naar de pancreaskop.
arteria supraduodenalis, tak die het ventrale tweederde deel en dorsale een-derde deel van het duodenum
verzorgt.
arteria supra-orbitalis, laterale tak van de a. ophthalmica, loopt onder het dak van de orbita naar het
voorhoofd.
arteria suprarenalis inferior, tak uit de a. renalis naar
de bijnier.
arteria suprarenalis media, tak uit de aorta naar de
bijnier.
arteria suprarenalis superior, tak uit de a. phrenica
inf., bovenste der drie bijnierarterien.
arteria suprascapularis, tak van de truncus thyrocervicalis naar fossa supra- en f. infraspinata.
arteria supratrochlearis, mediale eindtak van de a.
ophthalmica, verlaat de orbita door de incisura frontalis,
verzorgt het voorhoofd.
arteriae surales, ontspringen aan de a. poplitea,
verzorgen de kuit.
arteriae tarseae mediales, takjes van de a. dorsalis
pedis, naar de mediale voetrand.
arteria tarsea lateralis, tak van de a. dorsalis pedis,
loopt naar de voetwortel en vormt (mede) de a. arcuata.
arteriae temporales profundae, takjes van de a.
maxillaris, opstijgend naar de m. temporalis.
arteria temporalis anterior, voorste tak naar het
frontale deel van de beide gyri temporales superiores.
arteria temporalis media, tak van de a. temporalis
superficialis, loopt boven de jukboog naar de m. temporalis.
arteria temporalis posterior, achterste tak naar het
frontale deel van de beide gyri temporales superiores.
arteria temporalis superficialis, een eindtak van de a.
carotis ext., opstijgend langs de n. auriculotemporalis.
arteria terminalis, zie eindarterie.
arteria testicularis, tak van de abdominale aorta, op de
m. psoas afdalend en door het lieskanaal naar de testis.
arteria thoracica interna, ontspringt aan de a. subclavia, daalt achter de ribben langs het sternum af.
arteria thoracica lateralis, tak van de a. axillaris,
buiten langs de ribben afdalend naar de borstspieren.
arteria thoracica suprema, variabele tak van de a.
axillaris naar de borstspieren.
arteria thoraco-acromialis, tak van de a. axillaris,
dringt door de fascia pectoralis en vertakt zich in alle
richtingen.
arteria thoracodorsalis, tak van de a. axillaris,
afdalend naar de m-li latissimus dorsi en teres major.
arteriae thymicae, zie rami thymici (van de a. thoracica
interna).
arteria thyroidea ima, onregelmatig voorkomende tak
van de truncus brachiocephalicus of arcus aortae, loopt
omhoog naar de schildklier.
arteria thyroidea inferior, ontspringt aan de truncus
thyrocervicalis, buigt naar mediaal, voorziet de zijkwab
van de schildklier.
arteria thyroidea superior, eerste tak van de a. carotis
ext., loopt omlaag naar de schildklier.
arteria tibialis anterior, eindtak van de a. poplitea,
afdalend in het onderbeen, doorboort de membrana
interossea, verzorgt de enkels en de voet.
arteria tibialis posterior, eindtak van de a. poplitea,

achter de tibia afdalend, verzorgt het been, de hiel en de
voet.
arteria transversa colli, tak van de a. subclavia,
doorboort in lateraal-craniale richting de plexus brachialis, verzorgt het achtergedeelte van de hals.
arteria transversa facici, tak van de a. temporalis
superficialis, loopt onder de gl. parotis naar voren, naar
de wang.
arteria tympanica anterior, ontspringt aan de a.
maxillaris, loopt samen met de chorda tympani door de
fissura petrotympanica naar de trommelholte.
arteria tympanica inferior, eindtak van de a. pharyngea ascendens, loopt samen met de n. tympanicus door
de canaliculus tympanicus naar de trommelholte.
arteria tympanica posterior, tak van de a. stylomastoidea, loopt door de canaliculus chordae naar de trommelholte.
arteria tympanica superior, ontspringt in de middelste schedelgroeve aan de a. meningea media, loopt naar
de trommelholte.
arteria ulnaris, tweede tak van de a. brachialis, loopt
palmair van de ulna naar de handwortel, tot in de arcus
palmaris superficialis.
arteria umbilicalis, tak van de a. iliaca int., loopt naar
ductus deferens, vesicula seminalis, testis, urineblaas,
ureter.
arteria urethralis, kleine tak van de a. pudenda int.,
naar corpus spongiosum penis en glans penis.
arteria uterina, ontspringt aan de a. iliaca int., daalt
langs de zijwand van het bekken af naar de uterus.
arteria vaginalis, tak van de a. uterina, naar de cervix
uteri.
arteria vertebralis, tak van de a. subclavia, opstijgend
door het achterhoofdsgat in de schedelholte, verenigt
zich met de contralaterale a. vertebralis tot a. basilaris.
arteria vesicae felleae, zie a. cystica.
arteriae vesicales superiores, het niet-geoblitereerde
deel van de navelarterien, ontspringen aan de a. umbilicalis, verzorgen het bovenste deel van de urineblaas.
arteria vesicalis inferior, tak van de a. iliaca int.,
verzorgt het onderste deel van de urineblaas, de prostaat
en de vesicula seminalis.
arteria zygomatico-orbitalis, kleine tak van de a.
temporalis superf. naar de zijkant van de orbita.
arteria-basilaristrombosesyndroom, zie basilarisinsufficientie.
arteria-calcarinasyndroom, gedeeltelijke gezichtsvelduitval (kwadrant-hemianopsie) door afsluiting van
de a. calcarina.
arteria-carotis-internasyndroom, circulatiestoornissen
door afsluiting (meestal trombose) van de a. carotis
interna.
arteria-cerebella-superior-syndroom, aandoening van
rostraal deel van dorsolaterale pons t.g.v. doorbloedingsstoornissen van de a. cerebelli superior waardoor ipsilaterale cerebellaire uitvalsverschijnselen, contralateraal
gestoorde vitale sensibiliteit en misselijkheid met
braken ontstaan; syn. syndroom van Parinaud, dorsolaterale-ponssyndroom.
arterialisatie, de verandering van zuurstofarm in
zuurstofrijk bloed (in de longen).
arteria-pulmonalis-atresie, een onvolledig aangelegde
longslagader, met inbegrip van de pulmonalisklep; de
verbinding tussen rechter ventrikel en het longweefsel
ontbreekt; aangeboren afwijking.
arteria-pulmonalis banding [E.] operatieve behandeling bij
pulmonale hypertensie; een bandje wordt om de stam
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ving van het slagaderstelsel; zie ook angiografie, aortografie, flebografie.
selectieve arteriografie, inbrengen van een katheter in
zijtakken van de aorta of verder, veelal via de arteria
femoralis; specifiek onderzoek bij bijv. acute aanhoudende arteriole bloedingen indien de plaats van de
bloeding niet kan worden vastgesteld d.m.v. endoscopisch onderzoek.
arteriogram, i rontgenfoto, gemaakt m.b.v. arteriografie;
z grafische weergave van de slagaderlijke druk, sfygmogram.
arteriola [G., mv. -ae, kleine arteria] kleinste slagader, het
laatste traject van het arteriole systeem, voor de uitmonding in het capillaire stelsel.
arteriola afferens, zie vas afferens.
arteriola efferens, zie vas efferens.
arteriola macularis inferior, takje voor het onderste
deel van de macula retinae.
arteriola macularis superior, takje voor het bovenste
deel van de macula retinae.
arteriola medi alis re tinae, takje voor het mediale deel
van de macula retinae.
arteriolae medullares, zie a-ae rectae.
arteriola nasalis r e tinae inferior, takje naar het
mediaal-onderste deel van het netvlies.
arteriola nasalis retinae superior, takje naar het
mediaal-bovenste deel van het netvlies.
arteriolae rectae, rechte arteriolae, ontstaan door
samenvoeging van vasa efferentia van de nierglomeruli
of van het capillairnet der tubuli.
arteriola temporalis r e tinae inferior, takje naar het
lateraal-onderste deel van het netvlies.
arteriola tempor alis retinae superior, takje naar het
lateraal-bovenste deel van het netvlies.
arteriole, zie arteriola.
arte riolitis, ontsteking van arteriolae.
arteriolosclerose, sclerose van de arteriolae.
arteriopathie, plexogene pulmonale , longvaatafwijking die voorkomt bij pulmonale hypertensie die
ontstaan is als gevolg van congenitale hartgebreken met
een links-rechts-shunt, zoals den open ductus arteriosus.
arte rioplastiek, chirurgische reconstructie van een
(beschadigde) slagader.
arteriorafie, arteriorrhaphia, arterienaad, hechting van
een arterie.
arteriorrhexis, ruptuur van een slagader.
arteriosclerose, arteriosclerosis [G.] alle veranderingen
van de arteriewand die gepaard gaan met verharding;
hiertoe behoren atherosclerose en afwijkingen als de
mediasclerose van Monckeberg en arteriosclerose bij
hypertensie.
art e riosclerosis cerebri, ziektebeeld bij bejaarden,
door a. der hersenvaten.
arteriosclerosis obliterans, met afsluiting gepaard
gaande a.
arterioscleroticus [L., -ca, -cum], arteriosclerotisch;
vb. ulcus cruris a-cum.
arteriosclerotisch, begeleid door of veroorzaakt door
arteriosclerose, ook: behorend tot het ziektebeeld der
arteriosclerose; vb. a-sche dementie (z.o. dementia
arteriosclerotica).
arteriosus [L., -sa, -sum], slagaderlijk; vb. ductus a-sus, cor
a-sum.
arteriotomie, slagaderlating, incisie van een slagader.
arterioveneus, tussen een arterie en een vena; zie ook
shunt.

van de arteria pulmonalis geschoven om een kunstmatige pulmonalisstenose te creeren; de druk in de
perifere a. pulmonalis daalt hierdoor, met het doel
verdere schade te voorkomen.
arteria-pulmonalis-druk, intravasculaire druk gemeten
door een katheter die zich in de arteria pulmonalis
distalis bevindt; zo wordt indirect de gemiddelde druk
in het linker atrium gemeten.
arteria-pulmonalis-katheter, zie katheter.
arteria-spinalis-anterior-syndroom, acute uitval van
ventraal ruggenmerg door infarct van de a. spinalis
anterior; onder het niveau van de laesie (vaak Thz-Th4)
ontstaat totale verlamming, hypalgesie en hypesthesie
met intacte gnostische sensibiliteit.
arteria-spinalis-posterior-syndroom, zeldzaam beeld
met acute unilaterale uitval van het dorsale ruggenmerg
t.g.v. infarct van a. spinalis posterior waarbij ipsilateraal
gnostische sensibiliteit uitvalt, maar de vitale sensibiliteit intact blijft (gedissocieerde sensibiliteitsstoornis).
arteria-vertebralis-syndroom, circulatiestoornissen
door vernauwing of afsluiting van een a. vertebralis,
m.a.g. verminderde circulatie in de a. basilaris.
arterie, zie arteria [L.].
arteriectasie [G., ektasis = verwijding] diffuse verwijding van
een slagader; zie ook aneurysma.
arteriectomie, resectie van een (stuk) slagader; zie ook
endarteriectomie.
arteri ee l, slagaderlijk, m.b.t. arterien, tot arterien
behorend.
arteri eei bloed, het bloed dat zich van het hart of
beweegt (in de meeste gevallen is dat zuurstofrijk bloed,
echter niet het bloed in de truncus pulmonalis en in de
arteriae umbilicales); zie ook veneus bloed.
arte rieklem, arteriepincet, klem of pincet om bloedvaten dicht te klemmen (verschillende modellen: Kocher,
Langenbeck, Pean, enz.).
arteriole-zuurstofverzadiging, mate waarin rode
bloedcellen in de slagaderen van zuurstof voorzien zijn.
arte riepunctie, het aanprikken van een arterie met een
holle naald, om er bloed uit op te zuigen, of om er iets in
te spuiten.
arteriesectie, ingreep waarbij een opening words
gecreeerd in de wand van een arterie, met als doel een
instrument in te brengen, bijv. bij katheterisatie.
arterieverkalking, slagaderverkalking; zie ook arteriosclerose, atherosclerose.
arteriitis, arteriitis [L.] ontsteking van de slagaderwand;
zie ook polyarteriitis nodosa.
arteriitis chagasica, een a. die voorkomt bij de ziekte
van Chagas.
arteriitis gigantocellularis, zie a. temporalis.
hyperergische arteriltis, zie periarteriitis nodosa.
arteriitis obliterans, zie endangiitis obliterans (ziekte
van Buerger).
reuscellenarteriitis, reuzencellenarteritis, zie
arteriitis gigantocellularis.
arteriitis temporalis, een meestal gegeneraliseerde
ontstekingachtige of misschien auto-immunitaire ziekte
van de slagaderwand, het eerst geconstateerd aan de a.
temporalis; syn. arteriitis gigantocellularis, arteriitis
temporalis.
arteriofibrose, arteriofibrosis [G.] vernauwing van
(kleine) arterien door fibrose, mogelijk door ontsteking
of a.g.v een degeneratief proces; syn. arteriocapillaire
fibrose.
arteriografie, 1 het vervaardigen van rontgenfoto's van
arterien, na inspuiting van een contraststof; z beschrij63

arthrarterioveneuze malformatie (AVM), zie malformatie,
AVM---.
arthr-, zie artr-.
arthralgia, zie artralgie.
arthriticus [L., -ca, -cum], m.b.t. artritis; vb. nodus a-cus,
erythema a-cum epidemicum.
arthroc e le, artrokele [G., kele = zwelling, breuk] i zwelling
aan een gewricht; z hernia van een synoviale membraan
door een gewrichtskapsel.
arthrocentesis, zie artrocentese.
arthrochondritis [G., chondros = kraakbeen] ontsteking van
het gewrichtskraakbeen.
arthrocleisis [< G., kleisis = sluiting] zie artrodese.
arthrodesis [G., desis = samenbinding] zie artrodese.
arthrol ysis, zie artrolyse.
arthropathia, artropath i e [G., arthron; pathos = ziek]
gewrichtsaandoening.
arthropathicus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met
gewrichtsaandoening; vb. psoriasis a-ca.
Arthropoda, geleedpotigen, een phylum met als klassen
o.a. Arachnida (spinachtigen), Insecta; syn. artropoden.
arthropod-borne ('arbo-') [E.] door artropoden overgebracht; zie ook Arthropoda, virus, arbo---.
arthrospores [G.] zie artrospore.
arthrosynoviitis [< arthron; synovia] synoviitis.
arthrotomia [G., arthron; temnein = snijden] zie artrotomie.
Arthus, Nicolas Maurice (1862-1945; fysioloog to Parijs).
Arthus-fenomeen of Arthus-reactie, plaatselijke
allergische reactie door vorming van allergeen-antistofimmuuncomplex; zie ook Prausnitz-Kustner-reactie.
articulair [L., articulatio] m.b.t. een of meer gewrichten;
vb. a. panaritium; a-re contractuur.
articularis [L., -re, articulus] tot een gewricht behorend,
m.b.t. een gewricht; vb. facies a-ris, rete a-re.
articulatie [< L.] 1 het coordineren van klanken zodanig
dat ze verstaanbare fonemen vormen; 2 het in het slot
vallen van de verloskundige tang; 3 de aansluiting van
het bovengebit bij het ondergebit; 4 gewricht; zie ook
articulatio.
articulatio [L., mv -ationes], gewricht; naar de vorm van het
gewrichtsoppervlak onderscheidt men kogel-, noot-,
scharnier-, cilinder-, schroef-, ellipsoid-, rad- en zadelgewrichten.
articulatio acromioclavicularis, kogelgewricht tussen
acromion en clavicula.
articulatio atlanto-axialis lateralis, gewricht tussen
fovea art. inf. van de atlas en fovea art. sup. van de
draaier.
articulatio atlanto-axialis mediana, gewricht tussen
de dens axis en de atlas.
articulatio atlanto-occipitalis, gewricht tussen atlas
en os occipitale.
articulatio calcaneocubo i dea, gewricht tussen calcaneus en cuboId.
articulatio capitis c o stae, gewricht tussen een kopje
van een rib en een of twee wervellichamen.
articulationes carpi, gewrichten van de handwortel.
articulationes carpometacarpeae, gewrichten tussen
de handwortelbeenderen en de middenhandsbeenderen.
articulatio carpometacarpea pollicis, zadelgewricht
tussen metacarpale I en os trapezium.
articulationes cartilagineae, kraakbenige beenverbindingen.
articulatio cochlearis, schroefgewricht.
articulationes columnae vertebralis, thoracis et
cranii, verbindingen van de wervelkolom, thorax en
schedel.

articulatio composita, een gewricht tussen meer dan
twee beenderen.
articul atio condylaris, zie a. ellipsoidea.
articulationes costochondrales, verbindingen tussen
het benige en het kraakbenige deel van de ribben.
articulatio costotransversaria, gewricht tussen facies
articularis tuberculi costae en processus transversus
vertebrae.
articulationes costovertebr ales, gewrichten tussen de
ribben en de wervels.
articulatio cot ylica, zie a. spheroidea.
articulatio coxae, heupgewricht, gevormd door het
acetabulum en het caput femoris; syn. articulatio ilio
femoralis.
articulatio crico-arytenoidea, gewricht tussen cricoId
en arytenold.
articulatio cricothyro i dea, gewricht tussen thyreoIden cricoIdkraakbeen.
articulatio cubiti, ellebooggewricht, tussen humerus
en radius plus ulna.
articulatio cuneonavicularis, gewricht tussen naviculare en cuneiforme.
articulatio cylindroidea, cilindergewricht, gewricht
waarvan de ene gewrichtsvlakte cilindervormig is,
waaromheen het andere, met een concaaf vlak, past;
vb. het radio-ulnaire gewricht.
articulatio ellipso i dea, ellipsoid (ellipsvormig)
gewricht.
articulationes fibrosae, bindweefselverbindingen,
meestal zonder directe relatie met een gewrichtsholte.
articulatio genus, kniegewricht.
articulatio glenohumer alis, zie a. humeri.
articulatio humeri, schoudergewricht, tussen scapula
en humerus.
articulatio humeroradialis, gewricht tussen humerus
en radius.
articulatio humero-ulnaris, gewricht tussen humerus
en ulna.
articulatio incudomallearis, gewricht tussen hamer
en aambeeld (gehoorbeentjes).
articulatio incudostapedia, gewricht tussen aambeeld
en stijgbeugel (gehoorbeentjes).
articulationes intercarpeae, gewrichten tussen de
handwortelbeentjes, niet meegerekend de a. mediocarpea.
articulationes interchondrales, bandgewrichten
tussen de kraakbenige einden van de 7e tot ioe rib.
articulationes intermetacarpeae, gewrichten tussen
de bases van de metacarpalia.
articulationes intermetatarseae, gewricht tussen de
bases van de metatarsalia.
articulationes interphalangeae manus, gewrichten
tussen de vingerkootjes.
articul ationes interphalangeae pedis, gewrichten
tussen de teenkootjes.
articulationes intertarseae, gewrichten tussen de
voetwortelbeentjes.
articulatio lumbosacralis, gewricht tussen os sacrum
en vertebra L. (L.4).
articulationes manus, handgewrichten.
articulatio mediocarpea, het distale polsgewricht,
tussen de proximale en de distale rij handwortelbeentj es.
articulationes metacarpophalangeae, gewrichten
tussen de metacarpalia en de proximale vingerkootjes.
articulationes metatarsophalangeae, gewrichten
tussen de metatarsalia en de proximale teenkootjes.
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artrogram
ticulair) waarbij een micro-organisme (veelal Staphylococcus aureus) uit de synoviale vloeistof/weefsel kan worden

articulationes ossiculorum auditus, gewrichten
tussen de gehoorbeentjes (eigenlijk geen gewrichten
maar syndesmosen).
articulatio oasis pisiformis, gewricht tussen pisiforme
en triquetrum.
articulatio ovoidalis, gewricht met slechts zwak
gekromde gewrichtsvlakken.
articulationes pgdis, voetgewrichten.
articulatio plans, gewricht met vlakke gewrichtsvlakken.
articulatio radiocarpea, gewricht tussen radius en
proximale handwortelbeentjes.
articulatio radio-ulnaris distalis, gewricht tussen de
distale einden van radius en ulna.
articulatio radio-ulnaris proximalis, cilindergewricht tussen de proximale einden van radius en ulna.
articulatio
sacrococcygea,
tussenen
hetulna.
os
wricht
tussen
de proximale verbinding
einden van radius
sacrum en os coccygis; dikwijls een echt gewricht.
articulatio sacro-iliaca, gewricht (syndesmose) tussen
sacrum en ilium.
articulatio sellaris, zadelgewricht.
articulatio simplex, gewricht tussen twee beenderen.
articulatio spheroidea, kogelgewricht.
articulatio sternoclavicularis, gewricht tussen
sternum en clavicula.
articulationes sternocostales, gewrichten tussen
ribkraakbeen en sternum.
articulatio subtalaris, achterste deel van het onderste
spronggewricht; gewricht tussen talus en calcaneus;
syn. articulatio talocalcanea.
articulationes synoviales cranii, gewrichten van het
hoofd.
articulatio synovialis, echt gewricht, met synovia en
gewrichtskapsel.
articulatio talocalcaneonavicularis, voorste deel van
het onderste spronggewricht, tussen talus, en calcaneus
met naviculare.
articulatio talocruralis, bovenste spronggewricht,
tussen talus, tibia en fibula.
articulatio tarsi transversa, gewricht van Chopart, een
dwars op de voet gericht gewricht, gevormd door
calcaneus en talus enerzijds, en naviculare en cuboId
anderzijds.
articulationes tarsometatarseae, gewrichten tussen
voetwortel en metatarsalia.
articulatio temporomandibularis, kaakgewricht.
articulatio tibiofibularis, gewricht tussen fibula-kop
en tibia.
articulatio trochoidea, radgewricht.
articuleren, 1 een gewricht vormen; z duidelijk woorden
uitspreken.
articulorum [L.] gen. mv. van articulus (gewricht).
artificialis [L., -le], kunstmatig; vb. abortus a-lis, vgl.
factitius.
artr- [G., arthron = gewricht] voorvoegsel in woordsamenstellingen dat een betrekking tot een gewricht aangeeft;
zie ook de overeenkomstige klassieke termen die met
arthr- beginnen.
artralgie [G., arthron; algos = pijn] gewrichtspijn.
artrectomie, resectie van een gewricht.
artritis, arthritis [G., arthron = gewricht] ontsteking van een
gewricht, vroeger ook gebruikt voor niet-ontstekingachtige aandoeningen.
arthritis ankylopoetica, tot verstijving leidende
gewrichtsontsteking; zie ook spondylarthritis ankylopoetica.
bacteriele artritis, gewrichtsontsteking (vaak monoar-

gekweekt; een reeds bestaande gewrichtsziekte of
-prothese predisponeert; syn. infectieuze artritis, septische artritis.
carcinoomartritis, gewrichtsontsteking als reactie op
de aantasting van gewrichtsweefsel door een metastase;
syn. paraneoplastische artritis.
arthritis gonorrhoica, gewrichtsontsteking bij gonorroe, hetzij door metastasering van gonokokken, hetzij
als allergisch verschijnsel.
hemofiele artritis, artropathie bij hemofilie;
syn. bloedersgewricht.
immuuncomplexartritis, gewrichtsontsteking door
neerslaan van immuuncomplexen in het gewricht;
hierdoor wordt het complementsysteem geactiveerd,
waardoor lokale gewrichtsbeschadiging ontstaat; zie ook
immuuncomplex.
juveniele chronische artritis (JCA), zeldzame, invaliderende poly- of oligoartritis zonder bekende etiologie
bij kinderen jonger dan 16 jaar; bij JCA in engere zin
domineren articulaire klachten, evt. (30 -50%) gepaard
met iridocyclitis; systemische vorm manifesteert zich
tevens met intermitterende koorts en soms hepato- of
splenomegalie, pleuritis en pericarditis; therapie:
NSAID's, corticosteroiden en antirheumatica; daarnaast
rust, fysio- en ergotherapie.
Lyme-artritis, vorm van gewrichtsontsteking, het eerst
opgemerkt in de Amerikaanse stad Old Lyme (Conn.);
meestal zijn er symmetrische gewrichtszwellingen die
verdwijnen en soms na maanden weer terugkomen,
soms gepaard gaand met erythema chronicum migrans;
oorzaak is vermoedelijk een (nog niet geIdentificeerd)
infectieus agens dat via de beet van een teek (Ixodes
dammini) wordt overgebracht.
arthritis psoriatica, gewrichtsklachten en verschijnselen die gepaard gaan met artritis en voorkomen in
combinatie met psoriasis; er is met name een erosieve
aantasting van de distale interfalangeale gewrichten; zie
ook psoriasis arthropathica.
arthritis purulenta, etterige gewrichtsontsteking.
reactieve artritis, aseptische a. die verband houdt met
een infectie elders in het lichaam, zoals bacteriele
enteritis en non-gonokokkale uretritis.
reumatoide artritis (RA), chronische ontstekingachtige
aandoening van gewrichten en bindweefselstructuren,
die typische deformiteiten teweegbrengt; syn. primair
chronisch reuma, polyarthritis rheumatica chronica.
arthritis urica, jichtartritis, gewrichtsontsteking door
afzetting van uraten, meestal in den gewricht (grote
teen); zie ook chiragra, podagra, gonagra, arthropathia.
artrocentese [< G., arthron; kentein = steken, doorboren]
gewrichtspunctie.
artrodese, (operatieve) verstijving van een gewricht;
syn. arthrocleisis.
artrodesekoker, een, meestal in de schoen ingebouwde,
koker die het enkelgewricht stabiliseert.
artrodynie [G., arthron; odyne = pijn] gewrichtspijn.
artrofiet [G., arthron; phyton = gewas] aangroeisel, weefselwoekering in een gewricht.
en [G., arthron; gennan = voortbrengen] van het
artroge_
gewricht uitgaand; vb. a-gene contractuur.
artrografie [G., arthron; graphein = schrijven] het maken van
een rontgenfoto van een gewricht na inbrengen van een
positief of negatief contrastmiddel.
artrogram, de bij artrografie vervaardigde rontgenfoto.
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symptomatisch d.m.v analgetica, fysiotherapie en
immobilisatie; complicatie is o.a. cervicale myelopathie.
arthrosis deformans, 'degeneratieve' gewrichtsaandoening, voorkomend op gevorderde leeftijd, bij wanverhouding tussen draagkracht van het gewricht en het
lichaamsgewicht, bij stoornissen van het metabolisme.
erosieve artrose, vorm van gegeneraliseerde artrose
met ontsteking en botdestructie door onderbreking van
de botcortex (erosieve gewrichtsdestructie); m.n. in
digitale en proximale interfalangeale gewrichten van de
hand.
polyarticulaire nodulaire artrose, goedaardige vorm
van primaire artrose met nodulaire afwijkingen ter
hoogte van het gewricht; meest voorkomende symptoom
zijn de noduli van Heberden bij artrose van de DIP- en
PIP-gewrichten.
pseudo-artrose, pseudarthrosis [G., arthron = gewricht]
`vals of onecht gewricht', het resultaat van mislukte
consolidatie van een beenbreuk, zodat de fractuurstukken beweeglijk t.o.v. elkaar blijven; syn. neartrose.
pseudoarthrose serree [F.] straffe bindweefselverbinding
tussen twee losse beenstukken.
secundaire artrose, artrose op basis van een doorgemaakte artritis of afwijkende mechanische belasting
zoals bij congenitale heupluxatie.
artrospore, tonvormige sporen van aan de hyphae van
Coccidioides immitis; aantoonbaar m.b.v. KOH-preparaten
in huidschilfers en nagelfragmenten bij tinea.
artrotom ie, arthrotomia [G., arthron; tome = snede] het
opensnijden van een gewricht voor therapeutische of
diagnostische doeleinden.
artrotroop [G., arthron; trope = wending] met affiniteit tot
gewrichten; vb. a. virus.
ary-epiglotticus [L., -ca, -cum], m.b.t. arytenoId en epiglottis; vb. musculus a-cus, plica a-ca.
arylkoolwaterstofhydroxylase, enzym dat bij detoxificatie betrokken is en dat door tabaksrook wordt geactiveerd; speelt mogelijk een rol bij de omzetting van
procarcinogeen tot carcinogeen; de induceerbaarheid
van a. is geassocieerd met een duidelijk verhoogde kans
op bronchuscarcinoom.
arytenod [arytaina = waterkan; eidos = vorm] zie cartilago
arytenoidea [G.].
arytenoidectomie [G., arytaina; ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van het arytenoid.
arytenoideus [G., -ea, -eum, arytaina; eidos] waterkanvormig;
vb. musculus a-eus, cartilago a-ca.
arytenoidopexie [G., pexis = fixatie] vasthechting van de
cartilago arytenoidea aan de cartilago thyroidea.
as, zie hartas.
ASA, antispermatozoa-antistoffen; zie ook antistof.
ASA-classificatie, een door de American Society of
Anesthesiologists opgestelde classificatie van te opereren
patienten op grond van hun fysieke toestand.
asbest, een vezelige, onbrandbare stof, bestaande uit
magnesium- en calciumsilicaat (chrysotiel = wit a.;
crocidoliet = blauw a.; amosiet = geel-bruin a.).
asbestlichaampjes, geel-bruine vormsels rondom
(naaldvormige) asbestpartikels in sputum, feces.
asbestose, een door inhalering van asbeststof ontstane
ziekte, meestal asbestosis pulmonum, een pneumoconiose; zie ook mesothelioom.
ascariasis, aanwezigheid van spoelwormen (Ascaris
lumbricoides) in de darm, al of niet met daardoor veroorzaakte verschijnselen.
ascaricide [L., caedere = doden] 1 [bijv. nw ], ascariden-dodend;

artroliet [G., arthron; lithos = steen} corpus liberum,
gewrichtsmuis.
artrologie [G., arthron; logos = leer] de kennis omtrent de
gewrichten.
a rtrolyse, arthrolysis [G., arthron; lysis = oplossing] het
beweegbaar maken van een verstijfd gewricht door
pannusweefsel op te ruimen.
artropathie, arthropathia [G.4 gewrichts- en spierklachten in afwezigheid van artritis die voorkomen in associatie met bijv chronische intermitterende nierdialyse,
diabetes mellitus en psoriasis.
amyloidartropathie, artritis als reactie op afzetting van
amyloid eiwit in het gewricht; komt vooral voor bij
chronische ontstekingsziekten; zie ook amyloId, amyloIdose.
kristalartropathie, verzamelnaam voor ontstekingsreacties in gewrichten t.g.v. de afzetting van kristallen in
het gewricht of de omringende weefsels; veelal als
complicatie bij een onderliggende metabole ziekte; leidt
op den duur tot destructie van het gewricht; vb. uraaten pyrofosfaatartropathie.
arthropathia mutilans, zeldzame vorm van chronische
polyartritis en arthritis psoriatica met (meestal symmetrische) trofoneurotische osteolyse van de vingerkootjes;
zie ook acro-osteolyse.
neuropathische artropathie, op artrose lijkende
gewrichtsaandoening die ontstaat na denervatie van het
gewricht, b.v bij diabetische neuropathie, tabes dorsalis
en syringomyelie; de afwijkingen gaan gepaard met
relatief weinig pijn; syn. neurogene artropathie, Charcotgewricht.
pyrofosfaatartropathie, destructie van een gewricht
als gevolg van een ontsteking, veroorzaakt door depositie van pyrofosfaatkristallen; i.t.t. bij uraatartropathie is
hier geen sprake van systemische verhoging van de
metaboliet; komt vooral voor bij vrouwen boven de 70
jaar; vorm van pseudo jicht; zie ook jicht, pseudo----,
chondrocalcinose, kristalartropathie.
uraatartropathie, chronische ontstekingsreactie in een
gewricht door afzetting van ureumkristallen; oorzaak is
vaak systemische verhoging van ureum; zie ook jicht.
artroplastiek [G., arthron = gewricht; Gr. plastike = vormkunst]
operatie ter verbetering van een misvormd gewricht.
heupartroplastiek, operatie waarbij kom en kop van
het heupgewricht worden vervangen door een kom van
polyethyleen voor het bekken en een metalen kop met
steel voor het femur, die worden bevestigd met acrylcement; syn. totale-heup-a.
totale heupartroplastiek (THA), zie prothese, totale
heup—.
artrosator, uitwendig apparaat voor het stabiliseren van
een gewricht; vb. kniekorset.
artroscoo [G., arthron; skopein = bekijken] instrument
waarmee het inwendige van een gewricht kan worden
bekeken.
artroscopie [G., arthron; skopein] inspectie van het inwendige van een gewricht d.m.v een artroscoop.
artrose, arthrosis [G.] `degeneratieve , niet-ontstekingachtige gewrichtsaandoening.
cervicartrose, arthrosis deformans van cervicale wervels
met osteofytaire woekering; symptomen zijn nekstijfheid en toenemende nekpijn bij inspanning; wordt
veroorzaakt door verminderde elasticiteit van de discus
en vernauwing van het spatium intervertebrale, m.a.g.
verandering van de biomechanische verhouding (vnl.
C5-C6 en C6-C7); symptomen zijn nekstijfheid en
toenemende nekpijn bij inspanning; behandeling is
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aspartaat

z [z.nw.], geneesmiddel dat ascariden doodt; syn. ascaricidum [L.].
Ascaris [G., ingewandsworm] belangrijkste geslacht van de
superfamilie Ascaroidea.
Ascaris lumbricoides, spoelworm, levend in de dunne
darm van de mens.

ten in een steekproef aselect een behandeling toegewezen; zie ook randomiseren.
aselecteren, zie randomiseren.
asepsis [G., a; sepsis = rotting] 1 toestand van kiemvrijheid;
z het nastreven van kiemvrijheid; syn. aseptiek; zie ook
antisepsis.
aseptisch, i vrij van kiemen; z niet veroorzaakt door
micro-organismen; 3 abacterieel, waarbij wordt bedoeld
niet door bacterien, maar door virus veroorzaakt; zie ook
meningitis, botnecrose, aseptische -^-.
aseptische koorts, niet veroorzaakt door levende
kiemen.
aseptische ontsteking, een niet door kiemen veroorzaakte ontsteking.
asfyctisch, in een toestand van asfyxie.
asfyxie, asphyxia [G ., a; sphygmos = pols, dus letterlijk: zonder
poisslag] apnoe met de daarmee gepaard gaande hypoxie
en hypercapnie, cyanose, bewusteloosheid.
asphyxia cyanotica, zie traumatische asfyxie.
asphyxia fetalis, asfyxie van de fetus in utero, door
onderbreking van bloedtoevoer via de navelstreng.
asphyxia localis, plaatselijk beperkte doorstroming van
de huid met bloed.
asph yxia neonatorum, het uitblijven van de ademhaling bij pasgeborenen.
perinatale asfyxie, stoornis in de zuurstofvoorziening
voor, tijdens of vlak na de geboorte, gekenmerkt door
hypoxie, hypercapnie en acidose; de ernst wordt klinisch
weergegeven m.b.v. Apgar-score.
traumatische asfyxie, diep-blauwe verkleuring van
hoofd en hals t.g.v. een plotselinge, ernstige compressie
van de thorax.
witte asfyxie, asfyxie waarbij de kleur van de huid wit
is (onvoldoende doorbloeding), i.t.t. bij blauwe asfyxie
(onvoldoende oxygenatie).
Asherman, Joseph G. (gynaecoloog te Tel Aviv).
syndroom van Asherman, een groep verschijnselen,
veroorzaakt door synaechiae in het cavum uteri (infertiliteit, menstruatie-stoornissen); syn. amenorrhoea
traumatica.
as-hypermetropie, zie hypermetropie.
asiel, i plaats waar mensen buiten de maatschappij
worden afgezonderd en afgesloten, zoals penitentiaire
inrichtingen en asielzoekerscentra (AZC); z toevluchtsoord waar een geestelijk gestoorde patient bescherming
vindt, zoals in een APZ.
as-II-stoornis, verwijzing in het meerassige
DSM-systeem naar persoonlijkheidsstoornissen en
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen; zie ook Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSMIV).
Asklepios, Griekse god van de geneeskunde; zie ook
Aesculapius.
aslengte, afstand van de top van het hoornvlies tot de
achterpool van het netvlies (ca. 24 mm).
asmyopie, zie myopie.
asomnie [G., a; L. somnus = slaap] slapeloosheid.
ASP, asparaginase.
asparaginase, asparagine-amidase, een enzym dat de
splitsing van asparagine katalyseert; 1-asparaginase is
mogelijk cytostatisch werkzaam bij acute leukemie en
lymfosarcoom.
asparagine, monoamide van asparaginezuur, een der
essentiele aminozuren.
aspartaam, synthetische zoetstof.
aspartaat [<E. aspartat] asparaginaat, zout van asparaginezuur.

Ascaris vermicularis, zie Enterobius vermicularis.
ascendens [L.] opstijgend; vb. ramus a.; ant. descendens.
ascendent, bloedverwant in opstijgende lijn, voorouder;
zie ook descendent.
ascendentie, voorgeslacht.
ascenderend reticulair activerend systeem (ARAS),
systeem in de craniale reticulaire formatie dat via de
thalamus een activerende invloed op de hersenschors
heeft; bij verstoring ontstaat bewustzijnsdaling of
-verlies.
ascensus [L.] het opstijgen, een craniale verplaatsing van
een orgaan tijdens embryonale ontwikkeling; zie ook
descensus.
ascensus medullae, de schijnbare opstijging van het
ruggenmerg (medulla) in het wervelkanaal gedurende de
groeiperiode.
ascensus uteri, ongewoon hoge ligging van de uterus.
Aschner, Bernhard (1883 - i96o; Oostenrijks gynaecoloog).
symptoom, fenomeen van Aschner, bij druk op de
oogbol wordt de pols langzamer, daalt de bloeddruk en
ontstaat soms misselijkheid, vooral bij vagotone personen; syn. oculocardiale reflex, bulbusreflex.
Aschoff, Ludwig (1866-1942; patholoog-anatoom te
Freiburg i. Br).
cellen van Aschoff, grote cellen met speciale kenmerken, voorkomend in de lichaampjes van A.
lichaampjes, Knotchen, noduli van Aschoff, multipele
knobbeltjes in de hartspier en in de vaatwand bij polyartritis rheumatica acuta; syn. noduli rheumatici, reumatische granulomen.
knoop van Aschoff-Tawara, zie nodus atrioventricularis, prikkelgeleidingssysteem van het hart,
Rokitansky.
ascilinder, centrifugaal geleidende lange uitloper van
een zenuwcel; syn. axon, neuriet; zie ook dendriet.
ascites [G., askos = waterzak] vochtophoping in de vrije
buikholte, minder juist ook gebruikt voor het vocht zelf.
ascitespunctie, invoering van een troicart dwars door
de buikwand, om ascites-vocht te laten aflopen.
ascitesvocht, de vloeistof die zich bij ascites in de
buikholte bevindt.
Ascomycetes [G., askos; mykes = schimmel] een klasse schimmels die ascosporen vormen, o.a. gisten, Penicillium,
Aspergillus, Trichophyton en Achorion.
ascomyc o se, infectie door Ascomycetes; verouderde naam
voor blastomycose.
ascorbinezuur, acidum ascorbinicum = vitamine C.
ASD, atriumseptumdefect.
asdrukpijn, pijn die gevoeld wordt als de onderzoeker in
de richting van de lengteas op een bot drukt, een teken
dat wijst op fractuur.
-ase, uitgang achter de naam van een stof, geeft het
enzym aan dat de genoemde stof splitst of omzet;
vb. amylase splitst amylum.
aseksueel, 1 ongeslachtelijk, geslachtloos; z zonder
geslachtsdrift.
aselect, willekeurig, volgens toeval ingedeeld; vooral van
toepassing op de samenstelling van een steekproef. Bij
een aselecte steekproef is de kans dat een element uit een
populatie in de steekproef komt voor alle elementen
gelijk. Bij een aselecte toewijzing wordt aan de elemen67

aspartylglycosaminurie
aspartaataminotransferase, zie glutamaat-oxaalacetaat-transaminase (GOT).
aspartylglycosaminurie, aanwezigheid van aspartylglycosamine in de urine, een aangeboren metabolismedefect bij kinderen met een gargoyle-uiterlijk.
aspecifiek, niet specifiek niet door een specifieke verwekker (zoals syfilis-spirocheet, tuberkelbacterie) of speciale
oorzaak teweeggebracht; vb. a-ke ontsteking, chronische
a-ke respiratoire aandoening (CARA).
asper [L., -ra, -rum], ruw, hobbelig; vb. linea a-ra.
Asperger, syndroom van (Hans Asperger ( 18 44-1 954),
Oostenrijks arts), gedragsstoornis bij het kind dat wordt
bepaald door intern gegenereerde rigide gedragspatronen; het kind is eenzelvig, teruggetrokken, normaal
of bovennormaal intelligent, gaat op in bijzondere
hobby's of interesses en heeft een duidelijke contactstoornis.
aspergill oo m, aspergilloma [L.] in een dunwandige
caverne gelegen bolvormige schimmelmassa van Aspergillusfumigatus, meestal in een bovenkwab van een long;
syn. fungus ball [E.]
aspergillose, mycose, veroorzaakt door een schimmel van
het Aspergillus-geslacht.
allergische bronchopulmonale aspergillose (ABPA),
allergische reactie op Aspergillus fumigatus, gekenmerkt
door een ernstige obstructief gestoorde longfunctie,
eosinofilie en verhoogd IgE.
Aspergillus [L., aspergere = besprenkelen Fr] schimmel in de
vorm van een bolletje met een kwastje, meestal apathogeen, saprofytair voorkomend, facultatief pathogeen; 90
pct der infecties worden veroorzaakt door A. fumigatus
(de overige door A. flavus, A. nidulans en A. niger), terwijl A.
clavatus allergische alveolitis verwekt.
aspermatogenese [< G., a; sperma = zaad; gennan = voortbrengen] het ontbreken van de vorming van spermatozoa.
aspermie [G., a; sperma] afwezigheid van sperma.
asph yxia, zie asfyxie.
aspiratie [< L., aspirare = aanzuigen] i aanzuiging van
vloeistof of vaste stof in de bronchi bij een inademing;
z opzuiging met een spuit, een pomp; 3 verslikking.
aspiratiebiopsie, zie biopsie, aspiratie--.
aspiratiedrain age, methode van Bulau, heveldrainage
bij thorax-empyeem.
aspiratiepneumonie, verslikpneumonie, longontsteking uitgaande van een bij aspiratie (bijv. tijdens
verslikken) in de bronchus aangezogen voorwerp,
voedsel, braaksel of infectieus materiaal, bijv. bij verlamming van de slikspieren (bulbaire paralyse).
follikelaspiratie, het per laparoscoop opzuigen van
rijpe eifollikels; syn. follikelpunctie.
aspirator, toestel dat voor aspiratie wordt gebruikt.
aspirotomie, late abortus provocatus waarbij de foetus
wordt verkleind en daarna verwijderd.
asplenie [G., a; splen = milt] afwezigheid van de milt.
functionele a splenie, het niet functioneren van de
milt.
assay [E.] onderzoek, reactie, test, i.h. bijz. kwantitatieve
bepaling van een stof in oplossing of mengsel.
bio-assay, bepaling met biologische methoden, onderzoek m.b.v levend weefsel.
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) [E.] a. met
een aan een enzym gekoppeld antigeen of antistof.
immuno-assay, zie aldaar.
immuno-radiomimetic assay (IRMA) [E.] zeer gevoelige
vorm van radio-immuno-a.
radio-immuno-assay (RIA), bepaling van het gehalte

aan antigeen of antistof d.m.v. een radio-actief gemerkt
reagens.
assertief, zelfbevestigend, zelfverzekerd.
assertiviteit, houding van een mens tegenover zijn
omgeving, waarbij hij zo veel mogelijk zelfverzekerdheid toont, dus de houding van 'ik wil'.
assertiviteitstraining, vorm van gedragstherapie
waarbij bijv met een rollenspel, gevolgd door nabespreking, aan de betrokkene geleerd wordt zijn ergernis,
woede enz. aangepast aan de situatie te uiten.
assessment [E. schatting, taxatie, beoordeling] het systematisch
verzamelen, ordenen en interpreteren van informatie
over een persoon en zijn situatie met het oog op een
eventuele behandeling (N.B. niet hetzelfde als alleen
maar het opzoeken van ziekelijke symptomen).
assimilatie [< L., similis = gelijk] gelijkmaking, in biologische zin het opnemen van stoffen uit de omgeving, en de
omvorming van deze stoffen tot lichaamseigen substantie; zie ook dissimilatie.
assimilatiebekken, zie bekken.
assimilatiewervel, zie wervel.
assisted respiration [E.] ondersteunde ademhaling, toegepast tijdens inhalatienarcose, waarbij de anesthesist
ritmisch het gasreservoir leegdrukt.
associatie [< L., socius = gezel] 1 koppeling, in verbinding, in
verband brengen; z samenhang tussen twee of meer
kenmerken in een populatie; zie ook correlatie.
allelische associatie, het dicht bij elkaar op een
chromosoom liggen van allelen, die daardoor minder
kans hebben om te worden gesplitst door recombinatie
en die dus vaker samen voorkomen; dit is van belang bij
de plaatsbepaling van een ziektegen met een lage
mutatiefrequentie in een relatief homogene populatie.
vrije associatie, psychoanalytische methode, waarbij de
analysandus de gedachten beschrijft die hem tijdens de
zitting invallen.
associatiebanen, intersegmentaire verbindingsbanen in
de hersenen.
associatiecentra, hersencentra waar de associatie plaatsvindt, waar volgens Flechsig waarnemingen verwerkt
worden.
associatief denken, vermogen om in het denken verbindingen met verwante situaties te maken; verhoogd
associatief denken duidt op een stoornis in het beloop
van het denken en uit zich doordat het kind voortdurend van onderwerp verandert.
associatieproef, psychodiagnostisch onderzoek waarbij
de onderzochte op een toegeroepen 'prikkelwoord' moet
reageren met het eerste woord dat hem invalt.
associatiesnelheid, snelheid waarmee twee moleculen,
bijv. antistof en antigeen, een verbinding aangaan;
afhankelijk van concentratieverschillen en afstand
tussen 2 moleculen; zie ook dissociatieconstante, dissociatiesnelheid.
associatievezels, zenuwvezels (neurieten) die schorsgedeelten van het cerebrum onderling verbinden.
associatiezwakte, zwakte in koppelen van denkbeelden,
vormt een symptoom tijdens de actieve fase van een
schizofrene psychose; syn. associatiestoornis.
asspiertje, gladde spiercellen in de bindweefselkern
(lamina propria) van een villus van dunnedarmmucosa.
AST, antistreptolysinetiter.
astasia, astasie [G., a = niet; stasis = het staan] onvermogen te
staan, meestal gecombineerd met abasie.
astasieabasiesyndroom, onvermogen om te staan en te
lopen, neurotisch conversieverschijnsel (basostasofobie),
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Astrup, Poul
soms ook organisch bij ponsaandoeningen; syn. ziekte
van Blocq.
asteatose, asteatosis [G., a; stear - vet] verminderde
secretie van de talgklieren m.a.g. een droge, als gelooide
huid met barsten en kioven, o.a. bij huisvrouwen en bij
het syndroom van SjOgren; zie ook steatose.
astenopie, zie asthenopie.
astereognosj [<G., a; stereos = vast; gnosis = herkenning] zie
stereoagnosie.
asterion [G., aster = ster] antropometrische term voor het
punt op de schedel waar de sutura lambdoidea, de
sutura occipitomastoidea en de sutura parietomastoidea
bij elkaar komen.

intrinsiek astma, hyperreactiviteit van bronchi en
bronchioli t.g.v. niet-specifieke prikkeling, bijv. door
koude lucht, mist, rook e.d.
asthmaticus [L., bijv. nw. -Ca, -cum], gepaard gaand met,
veroorzaakt door astma; vb. status a-cus.
astbmolyticum [G., mv. -ca, lyein oplossen] geneesmiddel
dat een astma-aanval doet afnemen.
astigmatisme, astigmatismus ]<G., a-, stigma = punt]
beeldvervorming t.g.v. asferische afwijkingen van een
lenzensysteem; bij het oog wordt a. veroorzaakt door
verschil in breking van twee loodrecht op elkaar staande
meridianen.
astigmatismus compositus, samengesteld a., waarbij
beide hoofdmeridianen in verschillende graad myoop of
hypermetroop zijn.
astigmatismus corneae, a. als gevoig van onregelmatigheid van het cornea-oppervlak.
astigmatismus hypermetropicus, a. gecombineerd
met hypermetropie.
astigmatismus h. compositus, id., waarbij zowel de
verticale als de horizontale meridiaan hypermetroop is.
astigmatismus h. simplex, id., waarbij een der
meridianen emmetroop is, en de andere hypermetroop.
astigmatismus inversus, een vorm van a. waarbij
tegen de regel de horizontale meridiaan sterker
gekromd is dan de verticale.
astigmatismus irregularis, een a. door onregelmatige
kromming van de cornea t.g.v. littekenvorming.
astigmatismus lenticularis, a. veroorzaakt door
onregelmatige breking in de lens.
astigmatismus mixtus, gemengd a., waarbij de ene
meridiaan myoop, de andere hypermetroop is.
astigmatismus m. compositus, id., waarbij alle
meridianen myoop zijn.
astigmatismus m. simplex, id., waarbij een der
meridianen emmetroop is, de andere myoop.
astigmatismus myopicus, a. gecombineerd met
myopie.
astigmatismus obliquus, de meridianen staan niet
verticaal en horizontaal maar schuin, bijv. bij 45 en 135 W .
astigmatismus regularis, fysiologisch a., waarbij de
ene meridiaan niet meer dan 0,5 dioptrie verschilt van
de andere.
totaal astigmatisme, combinatie van cornea- en
lensastigmatisme.
astma-eczeemcomplex, combinatie van asthma
bronchiale en laat constitutioneel eczeem.
astragalus [G., astragalos = knot, bikkel] zie talus.
astroblast ]G., aster - ster; blastos = kiem] moedercel van
astrocyt.
astrocyt [G., aster; kytos = ccl] 1 gliacel met stervormig
uitstralende uitlopers (Golgi); z cel in beenweefsel.
astrocytoom, glioom, glia-tumor, uitgaande van astrocy ten.
cerebellair astrocytoom, een vooral bij kinderen
voorkomende langzaam groeiende, histologisch benigne
hersentumor; komt ook bij volwassenen voor in infiltratieve, solide vorm.
astroglia ]G., glia = Iijm] neuroglia met astrocyten;
syn. macroglia.
astrogliacel, zie astrocyt.
astrosfeer, sterfiguur rondom elk der dochtercentriolen
na deling van de centriole in de profase van de mitose.
astro-virus, zie de rubriek virus.
Astrup, Poul (zoe eeuw; Deens fysiol. chemicus te Kopenhagen).

asteroid [E., stervorming].
asteroid bodies ]E.] stervormige insluitsels in reuscellen
bij de ziekte van Boeck.
asthenia, asthenie ]G., a; sthenos = kracht] krachteloosheid,
zwakte, fysiek of psychisch.
asthenisch ]G., a; sthenos] zwak, slap, tegendeel van
sthenisch; vb. a-sche habitus.
asthenofobie [G., a; sthenos; phobos = vrees] lichamelijk of
geestelijk minderwaardigheidsgevoel.
asthenopia, asthenopie ]G., opsis = het zien] spoedige
vermoeidheid bij het kijken, gepaard met onaangename
gewaarwordingen, pun in ogen en voorhoofd, nevelige
beelden; syn. copiopia.
accommodatieve asthenopie, a. speciaal bij accommoderen.
musculaire asthenopie, a. bij convergeren.
nerveuze asthenopie, a. als gevolg van nerveuze
invloeden.
astheno(zoö)spermie, verminderde beweeglijkheid van
de spermatozoa, waarmee gepaard gaat een verminderde
bevruchtingskans.
astma, asthma ]G., hijgen, benauwdheid] aanval van hevige
benauwdheid; meestal wordt bedoeld a. bronchiale.
asthma abdominale, benauwdheid door hoge diafragmastand, bijv. ten gevolge van meteorisme.
asthma bronchiale, aanval van benauwdheid met
bemoeilijkte uitademing (t.g.v. bronchus-obstructie),
hoesten met opgeven van taai wit sputum, waarin
astmakristallen (Charcot-Leyden) en astmaspiralen
(Curschmann); de aandoening heeft een multiconditionele genese, waarbij aangeboren, allergische, psychosomatische en infectieuze componenten te onderscheiden
zijn; wordt gerekend tot de CARA.
asthma cardiale, meestal nachtelijke aanval van
dyspnoe door longstuwing ten gevolge van insufficiëntie
van de linker hartheift.
acuut astma, exacerbatie van astma binnen uren met
sterke toename van bronchusobstructie t.g.v. inflammatieverschijnselen.
allergisch astma, inflammatie en daardoor constrictie
van bronchi en bronchioli t.g.v. sensibilisatie door
ingeademde allergenen (stof, haren, veren, pollen);
syn. extrinsiek astma, atopisch astma.
beroepsastma, wisselende luchtwegvernauwing,
veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling aan
allergenen, zoals meel (bakkers), haren (kappers) en
houtsoorten (timmerlieden); zie ook beroepsallergie.
exercise-induced asthma ]E.] a.-aanval, uitgelokt door
inspanning of optredend na beeindiging van de inspanning.
inspanningsastma, bij kinderen en jonge volwassenen
voorkomende vorm van astma, mogelijk veroorzaakt
door afkoelen en indrogen van de luchtwegen door
toename van het ademminuutvolume bij inspanning.
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asynclitisme
waaruit de lucht wordt geresorbeerd, doordat de aanvoerende bronchiolus afgesloten is.
ronde atelectase, ronde, subpleurale schaduw op de
thoraxfoto, meestal in de onderkwab, die aan een tumor
doet denken maar dat niet is. Waarschijnlijk `afknikking' van perifeer stukje long als gevolg van pleuritis.
Vaak asbest-expositie in de voorgeschiedenis.
atelia, atelie, onvolkomen ontwikkeling.
ateloprosopie [G., a; teleios; prosopon = aangezicht] onvolkomen ontwikkeling van het gelaat.
aterm, a terme [F.] op de normale tijd, op het eind van de
zwangerschap, 'uitgerekend'; vb. `een aterm kind', `de
bevalling is a terme'.
atherogeen, atherosclerose-verwekkend.
atherogenese [< G., athere = tarwebrij; gennan = voortbrengen]
de vorming, het ontstaan van atheromateuze plaques in
de arteriewand.
atheromateus, zie atheromatosus.
atheromatose, atheromatosis [G., athere] degeneratiefnecrotiserende veranderingen van de vaatwand;
syn. atherose.
atheromatosus [L., -sa, -sum], atheromateus, gepaard met
atheroomvorming, vb. ulcus a-sum.
atheroom, i huidsmeercyste; z haard in arteriewand,
gevuld met debris, lipoiden en cholesterolkristallen, met
vaak aan de rand verkalking, ijzerpigment en ceroid.
epidermoid atheroom, ronde of ovale tumor op het
behaarde hoofd, verschuifbaar t.o.v. de onderlaag, met
pasteuze inhoud; syn. talpa.
folliculair atheroom, retentiecyste, ontstaan door
afsluiting van een oorspronkelijk normale follikel.
atherosclerose, atherosclerosis, arteriosclerose/-is [G.]
i vaataandoening met bloedvatvernauwingen op
verschillende plaatsen als gevolg van plaquevorming in
combinatie met trombose; de klinische uitingen hiervan,
zoals cerebrale en cardiale ischemie (coronaire sclerose),
worden ook vaak tot het begrip gerekend; hart- en
vaatziekten ten gevolge van atherosclerose vormen
doodsoorzaak nummer een in de westerse wereld; z zie
ook atherosclerotische plaque.
atherose, atherosis, zie atheromatose.
athetose [< G., athetos = zonder vaste stand] vorm van hyperkinesie, met niet-gewilde, patroonloze, langzame
bewegingen, vooral van handen en vingers, waarbij de
spieren veelal gespannen blijven; gevolg van aandoening
in het striatum.
athetotische bewegingen, zie athetose.
athlete's foot [E.] zie tinea pedis.
athyreoidie, zie athyreose.
athyreose [< G., thyreos = schild] i ontbreken van de
schildklier; z de toestand die het gevolg is van het
ontbreken van de schildklier.
atlantis [L.] gen. van atlas; vb. massa lateralis a.
atlanto-, de atlas betreffend; vb. a-occipitalis: de atlas en
het achterhoofd betreffend.
atlanto-axialis, m.b.t. atlas en axis; vb. articulatio a-lis.
atlas [G., gen. atlantis, oorspr. de naam van de Griekse halfgod die
de aardbol op zijn schouders droeg] de drager, de bovenste
halswervel, waarop de schedel rust; bij de Ouden heette
niet de bovenste, maar de onderste halswervel `atlas'.
atletische habitus, een van de vier habitus-typen van
Kretschmer; zie ook habitus.
ATLS, Advanced Trauma Life Support.
atm, atmosfeer; zie aldaar sub 2.
atmosfeer, i de uit gas (lucht) bestaande laag om de
aarde, onderverdeeld in troposfeer (tot io km hoogte) en

Astrup-bepaling, micromethode ter bepaling van het
zuur-base-evenwicht in een druppel capillair bloed.
pijn a symbolie, toestand waarin pijn wel wordt waargenomen, terwijl de psychische reactie erop uitblijft.
asynclitisme [< G., klinein = neigen] richtingafwijking van
de pijlnaad van een kind (tijdens de geboorte) van de as
van het moederlijke geboortekanaal.
asynclitismus anterior, fysiologische afwijking in de
richting van het sacrum; syn. obliquiteit van Naegele.
a synclitismus posterior, afwijking in de richting van
de symfyse; syn. obliquiteit van Litzmann.
a synergie [G., ergon = werk] coordinatiestoornis.
asystolie [G., a; systole = samentrekking] gebrekkige of geheel
uitblijvende hartcontractie; zie ook hypersystolie,
hyposystolie.
atacticus [L., -ca -cum], veroorzaakt door, m.b.t. ataxie;
vb. paraplegia a-ca.
atactisch, lijdend aan ataxie, ongecoordineerd, ongeordend; vb. a-sche gang.
ataractica [< G., tarassein = verontrusten] een groep psycholeptica met relatief grote invloed op angst en geringe
hypnotische werking; hiertoe behoren o.a. benzodiazepinen en meprobamaat; syn. anxiolytica, minor tranquilizers.
atavisme, atavismus [< L., atavus = voorvader] terugslag, het
weer to voorschijn komen van eigenschappen bij een
individu, terwijl een aantal vorige geslachten deze
eigenschappen niet bezitten.
ataxia, ataxie [G., ataxia = ongeordendheid] coordinatiestoornis van de spieren, berustend op een aandoening in de
hersenen of het ruggenmerg.
benigne ataxie, aandoening bij kinderen gepaard
gaande met acute coordinatiestoornis van spieren van
romp en ledematen, oogbewegingsstoornissen, dysartrie, hypotonie en algehele lusteloosheid.
bulbaire ataxie, a. bij aandoeningen van het verlengde
merg.
centrale ataxie, a. bij aandoening van coordinatiecentra
in de hersenen.
cerebellaire ataxie, zie intentietremor.
cerebrale ataxie, a. bij aandoeningen van de grote
hersenen.
dynamische ataxie, a. bij beweging.
familiaire, heredit ai re ataxie, a-ia hereditaria familialis; zie ook Friedreich.
locomotore ataxie, a. van het gehele lichaam bij de
voortbeweging.
motore ataxie, gebrekkige beheersing van spierbewegingen.
psychogene ataxie, het optreden van verschijnselen
van ataxie zonder neurologische oorzaak.
sensore ataxie, a. bij stoornissen van het dieptegevoel
(Von Leyden).
spinale ataxie, a. bij aandoeningen van het ruggenmerg.
statische ataxie, a. bij stilstaan.
ataxie van Westphal, zie Westphal, C.F.O.
vestibulaire ataxie, ataxie door een aandoening van het
vestibulaire apparaat.
atelectase, atelectasis [< G., ateles = onvolkomen; ektasis =
verwijding] afwezige of gebrekkige ontplooiing van
longblaasjes, primair bij de geboorte, of secundair op
latere leeftijd; syn. apneumatosis.
compressieatelectase, a. door druk op het longweefsel,
bijv door een pleura-exsudaat.
resorptieatelectase, a. door het dichtvallen van alveoli
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atriumdrukcurve
stratosfeer (10-75 km); z een druk van 76 cm kwik

ontlasting; therapie: chirurgische reconstructie voor de
vierde levensmaand.
pulmonaire atresie, ontbreken van de pulmonaalklep;
hierdoor gestoorde longcirculatie; behandeling: aortopulmonale shunt; syn. atresia pulmonalis [L.].
slokdarmatresie, aangeboren afwijking waarbij sprake
is van een onderbreking in de continuiteit van de
slokdarm.
tricuspidalisatresie, afwezigheid van het rechter
atrioventriculaire ostium; het rechter atrium draineert
via een atrium-septumdefect naar het linker atrium.
atreticus [L ., - ca, -cum] , atretisch, in een toestand van
atresie (sub 2); vb. corpus a-cum.

(101,325 kPa).

atonia, atonie [G., a = niet; tonos = spanning] gebrek aan

tonus, spanning.
slokdarmatonie, slappe, verwijde slokdarm door
beschadiging van spiercellen of zenuwen waarbij er geen
peristaltiek van de slokdarm is.
atonia uteri, slapte van de uterusspier tij dens de
uitdrijvingsfase bij de bevalling, of tijdens de nageboortefase.

atonisch, gekenmerkt door atonie, slap; vb. a-sche uterus.
atoomgewicht, het totale aantal protonen en neutronen
in de kern van een atoom; eenheid is u; iu =1/1z van de
massa van het koolstofatoom 12 C; syn. massagetal.
atoomnummer, het aantal protonen in de kern van een
atoom (= het aantal elektronen dat in neutrale toestand
rond de kern beweegt); geeft tevens de rangorde van de
elementen aan in het periodiek systeem.
a-top, onderdeel van de drukcurve in de vv cavae; een
a-top representeert de atriumcontractie.
atopeen [G., a; topos = plaats] allergeen dat de oorzaak is van
een IgE-gemedieerde allergische reactie (verouderd).
atopicus [L ., - ca, - cum] , atopisch; vb. dermatitis a-ca.
atopie, erfelijk bepaalde constitutie tot vorming van
IgE-antistoffen tegen inhalatie- en/of voedselallergenen;
in engere zin ook vaak gebruikt als synoniem voor
IgE-gemedieerde allergie, los van het constitutiebegrip.
atopisch [G., a; topos] 1 behorend bij atopische constitutie;
zie ook atopie; vb. a. eczeem; z berustend op
IgE-gemedieerde allergic; vb. a. astma.
atopisch syndroom, een samenstel van ziektebeelden,
zoals asthma, atopisch eczeem, pollinosis, waaraan
waarschijnlijk een erfelijke aanleg ten grondslag ligt. Als
gevolg van deze aanleg is de kans op IgE-gemedieerde
allergic groot.
atopognosie [G., a; topos; gnosis = kennis] het niet (meer)
goed kunnen lokaliseren van een gevoelsindruk.
ATP , adenosinetrifosfaat [<E . adenosine triphosphate].
ATP-ase, adenosinetrifosfatase.
ATP-synthese, vastleggen van metabool bruikbare
energie in de vorm van adenosinetrifosfaat (ATP);
gevormd uit adenosinedifosfaat (ADP) en fosfaat (P).
atra [L.] vr. van ater (zwart); vb. phthisis a.
atraumatisch [<L.] niet-verwondend.
atraumatische naald, dunne gebogen hechtnaald
zonder oog, met aan het stompe einde een dunne,
ingesmolten hechtdraad, zodat bij het doorsteken het
weefsel minimaal wordt beschadigd.
atresia, atresie [G., a; tresis = gat] 1 afwezigheid van een
normale opening (anus, mond, enz.) of buisvormig
orgaan; z afbraak.
atresia ani, ontbreken van de anus-opening.
atresia h y menis, afwezigheid van een opening in het
hymen.
atre sia (o)esophagi, ontbreken van het aborale deel van
de slokdarm.
atresia vaginae, ontbreken van de vagina; onderdeel
van het syndroom van Mayer - Rokitansky - Kuster.
choanale atresie, aangeboren afsluiting van de choane;
veelal letaal, moet zeer snel worden ontdekt en opgeheven.
dunnedarmatresie, aangeboren afwijking waarbij (een
deel van) de dunne darm ontbreekt; zie ook darmatresie.
galgangatresie, afwezigheid van de intra- of extrahepatische galwegen, m.a.g. intrahepatische reflux van gal en
leidend tot biliaire cirrose; klinisch beeld: icterus,
hepato(spleno)megalie, donkere urine, ontkleurde

atriaal [L., atrium = voorhof, boezem] m.b.t. een (hart)

boezem.
atriaal ritme, chaotisch, onregelmatige activatie van het
atrium.
atrial kick [E.] bijdrage van het atrium aan de vulling van
de hartventrikel; syn. atriumcontractie.
atrial pacing [E.] hartstimulatie via de wand van de atria
m.b.v. een pacemaker.
atrichiase, atrichie, atrichosis [G., a; thrix, trichos = haar]
het ontbreken van haar; syn. alopecia, calvities; zie ook
hypertrichiase, hypotrichiase.
atriofasciculaire bundel, geleidingsbundel tussen de
atria en de hartventrikels; AV-knoop en bundel van His
zijn een onderdeel hiervan.
atriorum [L.] my. gen. van atrium (boezem, voorhof);
vb. septum a-orum.
atrioventriculair, hartboezem en -kamer betreffend,
tussen boezem en kamer.
atrioventriculair blok, zie blok, atrioventriculair - -.
atrioventriculaire bundel, fasciculus atrioventricularis, bundel van His.
atrioventriculaire concordantie, samenhangende
morfologie van het hart; het rechter atrium staat met de
morfologische rechter hartventrikel in verbinding;
hetzelfde geldt voor links.
atrioventriculaire connectie, indeling van verbinding
van atria met de hartventrikels; drie vormen: concordant, discordant en ambiguous; zie ook atrioventriculaire
concordantie.
atrioventriculaire kleppen, de mitralisklep (tussen
linker boezem en kamer) en de tricuspidalisklep (tussen
rechter boezem en kamer).
atrioventriculaire knoop, nodus atrioventricularis.
atriove ntricul ai r ritme, het contractieritme dat words
teweeggebracht door de a-re knoop; syn. nodaal ritme.
atrioventriculair-septumdefect, zie septumdefect,
atrioventriculair --^-.
atrioventricularis [L., -re], atrioventriculair; vb. valva aris,
septum a-re.
atrium [L., my atria], voorhof.
atrium commune, aanwezigheid van een gemeenschappelijke hartboezem.
atrium cordis, boezem van het hart.
atrium dextrum, rechter hartboezem.
a trium meatus m c dii, klein gebied in de neusholte aan
het begin van de meatus medius voor de concha media.
atrium sinistrum, linker hartboezem.
atriumdepolarisatie, onderdeel van de hartcyclus;
verlies van lading van de wand van de atria, waardoor
deze contraheren; syn. atriumontlading.
atriumdiastole, fase van de hartcyclus waarin de atria
worden gevuld.
atriumdrukcurve, grafische weergave van het drukverloop in rechter- of linkerboezem van het hart;
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atriumfibrillatie
papilatrofie, klinisch spraakgebruik voor opvallend
witte verkleuring van de papilla nervi optici.
partiele thenar-atrofie, ernstige vorm van het carpaletunnelsyndroom met a. van een aantal thenarspieren,
waaronder de m. opponens pollicis.
primaire papilatrofie' bij atrophia nervi optici scherp
omgrensde witte papilla nervi optici.
progressieve hemifaciale atrofie, langzaam voortschrijdende a. van een gelaatshelft, vaak gecombineerd
met epilepsie, trigeminus-neuralgie en verandering van
ipsilaterale ogen en beharing; syn. hemiatrophia facialis
progressiva, ziekte van Romberg.
secundaire papilatrofie, onscherp begrensde witte
papilla nervi optici als gevolg van stuwingspapil.
seniele atrofie, de a. van bejaarden.
tongatrofie, a. van de tongspier, bijv. bij ALS, syringobulbie of schedelbasisprocessen.
vagina-atrofie, atrofie van de vagina, gekenmerkt door
een afname in de dikte van het vaginale epitheel en
vermindering van de vaginale rugae; kan ontstaan door
een tekort aan oestrogenen; zie ook vaginitis, atrofische

opgebouwd uit een a-top (atriumcontractie), een c-top
(isometrische ventrikelcontractie), een x-dal (ventriculaire ejectiefase), een v-top (opening van de AV-kleppen)
en een y-dal (diastolische aanzuiging).
atriumfibrillatie, zie fibrillatie.
atriumfibrilleren, ongeorganiseerde elektrische ontlading van de atria; de atria contraheren daardoor niet, de
ventrikels onregelmatig.
paroxismaal atriumfibrilleren, aanvalsgewijs optredend atriumfibrilleren dat via natuurlijke weg weer
herstelt tot sinusritme, meestal na minuten tot uren.
atriumflutter, snelle, regelmatige elektrische activatie
van de atria, 200-350 maal per minuut, die niet of
nauwelijks leidt tot contractie van de atria; de ventrikels
worden slechts door een deel van de prikkels geacti-

veerd.
atriumhypertrofie, toename in dikte en massa van de
wanden van de atria; meestal vermoed op basis van een
geprononceerde P-top op het ECG.
linkeratriumhypertrofie, hypertrofie die doorgaans
het gevolg is van mitralisklepaandoeningen (P-mitrale).
rechteratriumhypertrofie, hypertrofie die doorgaans
het gevolg is van een longaandoening.
atriuminfarct, afsterven van het myocardweefsel in het
atrium; vormvariant van een hartinfarct.
atriumontlading, zie atriumdepolarisatie.
atriumpolarisatie, opbouwen van ladingsverschil in de
wand van de atria; na polarisatie kan de wand weer
depolariseren, wat tot contractie leidt; polarisatie
ontstaat door transport van ionen over de membranen
van de spiercellen.
atriumseptum, zie septum interatriale, het tussenschot
tussen de twee hartboezems.
atrium-septumdefect (ASD), aangeboren defect in het
boezemtussenschot.
atriumstilstand, staking van alle activiteit in de atria.
atriumsystole, fase van de hartcyclus waarin de atria
contraheren om bloed het ventrikel in to persen;
bijdrage van de atria aan de vulling van de ventrikels is
overigens gering.
atriumtachycardie, snelle en regelmatige activatie van
de atria, 120-200 maal per minuut; kan aanvalsgewijs of
chronisch optreden; oorzaak meestal re-entry-mechanisme of een versneld prikkelvormende locatie anders
dan de SA-knoop.
atrofie, atrophia [G., atrophos = slecht gevoed] het sunken of
geslonken zijn van weefsel of organen, met of zonder
degeneratie; zie ook dystrofie, hypertrofie, hypotrofie,
spieratrofie, Sudeck.
acute gele leveratrofie [onjuiste en obsolete term], zie leveratrofie, acute gele -^-.
bruine atrofie, verkleuring van cellen in hart, lever,
milt, met afzetting van pigment (lipofuscine); syn. atrophia fusca.
corticale atrofie, afname van omvang van de hersenschors door vermindering van aantal en grootte van
neuronen, waardoor dementie ontstaat; komt o.a. voor
bij de ziekte van Alzheimer.
duimmuisatrofie, afname in omvang van spieren van
de duimmuis (m. opponens brevis en m. abductor
pollicis), bijv t.g.v. compressie van de n. medianus door
druk in de polsloge of chronische irritatie van vingerflexoren (b.v. carpaletunnelsyndroom); zie ook RSI.
inactiviteitsatrofie, de a. die ontstaat bij langdurige
inactiviteit van een orgaan.
myopathische atrofie, spieratrofie door ziekte van het
spierweefsel.

atrofieren, kleiner worden in massa, schrompelen.
atrofisch, geslonken in massa en omvang; zie ook dystrofisch, hypertrofisch, hypotrofisch.
atrofische verlamming, een met atrofie gepaard
gaande verlamming van dwarsgestreepte spieren t.g.v.
uitval van het perifere motorische neuron (bijv. bij
poliomyelitis).
atrophia [G., atrophos = slecht gevoed] schrompeling.

atrpphia cutanea progressive (Pick-Herxheimer), zie
acrodermatitis chronica atrophicans.
atrophia cutis maculosa, zie anetodermie.
atrophia dolorosa, zie a. bulbi oculi.
atrophia fusca, bruine atrofie.
atrophia gyrata choroideae et retinae, erfelijke
progressieve centripetale atrofie van choroidea en retina.
atrpphia musculorum progressiva, i progressieve
spinale spieratrofie; a onjuiste aanduiding van dystrophia musculorum progressiva.
atrophia nervi optici, opticusatrofie, degeneratie van
opticusvezels t.g.v tumorgroei of toxische werking.
atrophia retinae pigmentosa, zie retinitis pigmentosa.
atrophicans, tot atrofie leidend, atrofierend; vb. cirrhosis
a.; vgl. hypertrophicans.
atrophicus [L ., - ca, - cum] , geatrofieerd, atrofierend;
vb. lichen sclerosus et a-cus, myotonia a-ca.
atroph ie blanche (Milian) [F.] een met depigmentatie
gepaard gaande atrofie van de huid, vooral op de onderbenen, vnl. bij oudere vrouwen met varices.
atrophoderma, atrophodermia, huidaandoening
gepaard gaand met atrofie.
atropine, muscarinereceptorantagonist; heeft anticholinerge werking; toepassingen o.a. als mydriaticum
(belladonna), anti-emeticum, parasympathicomimeticum, antidotum bij paddestoel- en acetylcholinesteraseremmerintoxicaties; bijwerkingen: onrust, tachypneu en
-cardie, droge rode huid.
attack rate [E.] cumulatieve incidentie of percentage
zieken over een bepaalde periode; wordt in het bijzonder
gebruikt bij epidemieen; vb. infectiepercentage; syn. case
rate [E.]; zie ook cumulatieve incidentie.
attaque [F.] cerebrovasculair accident; zie ook accident.
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) [E.]
hyperactief gedrag met stoornissen in de aandacht en
concentratie en impulsiviteit, vooral bij kinderen
waargenomen; mogelijke oorzaken zijn hersenbe72

aura
gen waarbij voor lucht- en beengeleiding en voor beide
oren afzonderlijk de minimale intensiteit wordt vastgesteld van een aantal zuivere tonen die de patient nog kan
horen, om zo een betrouwbare indruk te krijgen van de
ernst en de aard van slechthorendheid.
audit [E.] toetsing (als vorm van kwaliteitsbewaking); kan
zowel betrekking hebben op interne toetsing (binnen de
eigen instelling of beroepsgroep) als externe toetsing
(beoordeling van buitenaf).
medical audit [E.] vorm van toetsing van medisch handelen waarbij op grond van op voorhand vastgestelde
criteria de kwaliteit van de verleende zorg wordt geevalueerd, bijv d.m.v. statusonderzoek.
auditief, akoestisch; zie ook auditivus.
auditief type, zie type, akoestisch --.
auditio [L.] gehoorvermogen.
auditivus [L., -va, -vum], m.b.t. het gehoororgaan of het
horen; vb. tuba a-va.
auditory brainstem evoked potentials (ABEP) [E.] onderzoek naar het functioneren van neuronale verbindingen
tussen hersenstam en hersenschors d.m.v. toediening
van geluidsprikkels en het encefalografisch registreren
van het effect ter plaatse van de cortex en het mastoid;
syn. AEP, BAEP.
auditory evoked response [E.] elektrische hersenactiviteit als
reactie op geluid die op de kruin kan worden gemeten
en met een computer kan worden gesummeerd tot een
meetbaar resultaat.
auditus [L., gen. -tus], gehoor.
ossicula auditus, gehoorbeentjes; zie ook ossiculum.
audouini, zie Microsporum audouini.
Auenbrugger, Leopold Joseph (Leopold Joseph Edler
von Auenbrugg 1722-1809; Oostenrijks arts te Wenen:
uitvinder van de percussie 1761).
verschijnsel van Auenbrugger, uitpuiling van de
hartstreek bij uitgebreid pericard-exsudaat of -transsudaat.
Auer, John (1875-1948; Amerikaans fysioloog te St. Louis).
lichaampjes (staafjes) van Auer, azurofiele vormsels
(abnormale lysosomen) in het protoplasma van myeloblasten, paramyeloblasten en promyelocyten, bij acute
myeloide leukemie.
Auerbach, Leopold (1829-1897; Duits anatoom te Breslau
= Wroclaw).
plexus van Auerbach, zie plexus myentericus.
Auerse staafjes (John Auer (1875-1948), Rochester (NY),
Amerikaanse arts, farmacoloog en fysioloog), lysosomen,
zichtbaar als rode staafjes in myeloblasten bij beenmergonderzoek bij AML.
AU-extract allergy-unit extract [E.] , antigeenoplossing
waarvan de biologische sterkte bepaald is; wordt uitgedrukt in de grootte van de rode hof die ontstaat bij een
intracutane huidtest bij gezonden; deze normaalwaarde
wordt als ijkpunt genomen bij huidtests.
augmentum [L., gen. -ti], vermeerdering; vb. stadium
augmenti (syn. stadium incrementi), de fase waarin de
ziekte in hevigheid toeneemt.
aura [L., ademtocht] het geheel van kortdurende beginverschijnselen voor een epileptische aanval, gepaard gaand
met optische of akoestische hallucinaties, bewustzij nsvernauwing, soms daarentegen abnormaal helder
bewustzijn.
aura canora, epileptische a. waarbij de patient neuriet
of aan het rijmen slaat.
aura epileptica, zie aura.
hysterische aura, prodromaal stadium van een hysteri-

schadiging, genetische en psychosociale factoren;

syn. attention-deficit syndrome (ADS), attention-deficit
disorder (ADD).
attico-antrotomie, ingreep bij cholesteatoom waarbij via
een incisie achter het oor en door het trommelvlies de
buitenste wand van de koepel van de trommelholte
wordt weggeboord en de ingang tot deze wordt verwijd,
zodat hierdoor een cholesteatoom en/of ontstekingsweefsel kan worden weggehaald; in combinatie met
uitruiming van het mastoid.
atticotomie, het openen van de recessus epitympanicus.
atticus [G., attikos = van Athene] zie recessus epitympanicus.
attitude, aanmeten van een houding en vertonen van
bepaald gedrag nadat voor- en nadelen van dat gedrag
zijn afgewogen.
atto- ,10 -18 .
attoniteit [L., attonitus = verdoofd] onbeweeglijke houding
bij katatonie.
attributief risico, risicomaat die wordt gegeven door het
verschil in (cumulatieve) incidentie van een ziekte of
andere uitkomst tussen blootgestelden en niet-blootgestelden; het risico kan derhalve worden toegeschreven
aan de expositie.
attributies, de oorzaken die iemand toeschrijft (= attribueert) aan gebeurtenissen.
attritie, attritio [L.] het voortschrijdend verlies van de
harde tandweefsels t.g.v. afslijting door fysiologische
oorzaken, b.v. kauwen; hiertoe behoort abrasio ad
linguam, de natuurlijke afslijting in de richting van de
tong door de fysiologische kauwactie; zie ook abrasie.
atypie, afwijking van het typische.
atypisch, gekenmerkt door atypie; vb. a-sche pneumonia.
Aub, Joseph Charles (1890-1973; Amerikaans internist te
Boston, Mass.).
standaardtabel volgens Aub-DuBois, tabel van
normale waarden van het basaal metabolisme bij
mensen op verschillende leeftijd.
audibilis [L., -le, audire = horen] hoorbaar; vb. minimum
a-le.
audicien, in problemen van slechthoren onderlegde
handelaar in hoorapparaten.
audimutitas [L., audire; mutitas = stomheid] horendstomheid, stomheid zonder doofheid.
audio-analgesic, zie analgesia.
audiogram, grafiek die de resultaten van audiometrisch
onderzoek weergeeft; drempel-a., toon-a., spraak-a; zie
ook audiometrie.
beengeleidingsaudiogram, a. dat wordt verkregen uit
meting van de beengeleiding. Obligaat is hierbij maskeren van het contralaterale oor.
luchtgeleidingsaudiogram, a. van de via de luchtgeleiding verkregen drempelwaarden; bij verschillen
tussen de linker en de rechter zijde is maskering noodzakelijk.
audiologie [L., audire; Gr. logos = woord, leer] de wetenschap
die zich bezighoudt met de fysiologie en de pathologic
van het gehoor.
audiometer, toestel voor audiometrie.
audiometrie [L., audire; Gr. metrein = meten] kwalitatieve en
kwantitatieve bepaling van het gehoorvermogen waarbij
wordt nagegaan wat de geringste intensiteit is van een
aantal zuivere tonen die de patient nog kan horen.
Bekesy-audiometrie, zie Bekesy.
spraakaudiometrie, hetzelfde onderzoek met spraak
i.p.v. met zuivere tonen.
toondrempelaudiometrie, toonaudiometrie, kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van het gehoorvermo73

auraal
fossiele resten zijn gevonden in Oost- en Zuid-Afrika en
Ethiopie.
Australopithecus, kleine graciele vorm van Australopithecines (Raymond Dart 1925); syn. Australanthropus.
autisme [<G., autos = zelf] ziekelijke geestestoestand
waarbij de patient een sterk afwerende en afsluitende
houding aanneemt t.o.v. de realiteit van de omgeving;
indrukken van deze omgeving worden ziekelijk
verwerkt in het kader van autistisch denken.
autismus infantum, ernstige geestesziekte bij kinderen, vooral gekenmerkt door autisme en door ernstige
stoornissen van de emotionele en intellectuele ontwikkeling; syn. infantiel autisme, ziekte van Kanner; zie ooh
contactstoornis.
autistisch denken, ernstig gestoord denken, dat geheel
beheerst wordt door allerlei vreemde, irreele, vaak
magische en paranoIde gedachtengangen.
auto- [G., autos] voorvoegsel in woordsamenstellingen met
als betekenis tot het eigen lichaam behorend, op zichzelf
gericht.
auto-agglutinatie, het samenklonteren van bloedcellen
onder invloed van het eigen bloedserum; syn. autohemo-agglutinatie.
auto-agglutinine, een factor in het serum, die autoagglutinatie teweegbrengt.
auto-agressie [L., aggressio = aanval] 1 tegen de eigen
persoon gerichte agressie, zelfvernietigingsdrang;
2 auto-immunisering, auto-allergie.
auto-allergie, auto-immuunreactie waarbij het antigeen
wordt gevormd door een exogene stof in combinatie met
een lichaamscel; vb. binding van levodopa aan erytrocyten, waardoor hemolytische anemie kan optreden.
auto-analyse, vorm van psychotherapie die de patient op
zichzelf toepast.
auto-anamnese, zie anamnese.
auto-antiggen, een als antigeen werkend lichaamseigen
bestanddeel.
auto-antigeentolerantie, serie mechanismen waardoor
het optreden van auto-immuunreacties wordt voorkomen; centrale en post-thymustolerantie door deletie of
anergie van auto-reactieve T-cellen en/of deletie of
anergie van auto-reactieve B-cellen in beenmerg en
circulatie.
auto-antistof, antistof, gericht tegen lichaamseigen
antigenen; veroorzaakt auto-immuunreactie.
cytoplasmatische auto-antistof, auto-antistof, gericht
tegen cytoplasmatische celcomponenten (o.a. celmembranen, mitochondrion).
koudereactieve auto-antistof, auto-antistof, gericht
tegen erytrocyten, veroorzaakt koudereactieve autoimmuunhemolytische anemie en evt. perifere necrose;
reactie alleen onder 37°C, dus vnl. in de perifere circulatie.
multireactieve auto-antistof, natuurlijke autoantistof (vnl. IgM) die een grote mate van kruisreactiviteit vertoont met verschillende auto- en exo-antigenen.
natuurlijke auto-antistof, auto-antistof die bij alle
gezonde mensen voorkomt; veelal multireactief, dient
o.a. voor opruimen van oude erytrocyten.
warmtereactieve auto-antistof, auto-antistof, vnl.
gericht tegen rhesussysteemantigenen; veroorzaakt
hemolytische anemie o.b.v. versnelde verwijdering van
gesensibiliseerde erytrocyten door miltmacrofagen;
reactie alleen boven 37°C.
auto-arm, periarthritis humeroscapularis, zou ontstaan
door afkoeling tij dens autorij den met open portierraam.

sche aanval met visuele gewaarwordingen en spiertrekkingen.
motore aura, a. met dwangmatige bewegingen.
sensibele aura, a. die gepaard gaat met sensibele
gewaarwordingen zoals pijn, paresthesieen.
sensore aura, a. met sensore verschijnselen.
vasomotore aura, a. met sensaties van het hart, hyperof hypotensie, hittegevoel.
auraal [L., auris = oor] m .b.t. het oor (het gehoor); vb. aurale
nystagmus.
auraminekleuring, zie kleuring.
aureus [L ., - ea, - eum] , gouden, goudkleurig, luxueus;
vb. Staphylococcus a-eus, praxis a-ea.
auriase [aurum = goud] zie chrysiase.
auricula [L., verkleinwoord van auris = oor] oorschelp.
auricula atrialis, uitstulping van een hartboezem.
auricula cordis [BNA, JNA], auricula atrii.
auricula dextra, rechter hartoor, uitstulping van de
rechter hartboezem.
auricula sinistra, linker hartoor, uitstulping van de
linker hartboezem.
auriculair, m.b.t. het oor, de oorschelp, het hartoor; zie
ook auricularis.
auriculaire aanhangsels, kleine uitstulpingen, met
kraakbeenkern, door huid bedekt, aan oorschelp of
omgeving daarvan.
auriculair complex, het PQ-complex op het elektrocardiogram.
auricularis [L ., - re, auricula] m .b.t. een oor, oorvormig;
vb. facies a-ris.
auriculo-temporaal syndroom, zie Frey.
auriculotemporalis [L., -le], m.b.t. het oor en de slaapstreek; vb. nervus a-lis.
auris [L., mv. aures], oor.

auris externa, uitwendig oor (oorschelp plus uitwendige gehoorgang).
auris interna, binnenoor, labyrint.
auris media, middenoor, cavum tympani (trommelholte), d.i. de ruimte mediaal van het trommelvlies, die
de gehoorbeentjes bevat en via de tuba auditiva in
verbinding staat met de neus-keelholte.
aurium [L.] gen. mv. van auris.
auropalpebraal, betrekking hebbend op het gehoor en
het ooglid.
auropalpebrale reflex, het knipperen met de oogleden
bij het horen van een geluid.
aurosus [L., -sa, -sum, aurum = goud] goudachtig;

vb. pigmentatio a-sa (= chrysiasis).
auscultatie [<L., auscultare =luisteren] het beluisteren van
de in het lichaam van de patient (door longen, hart,
vaten, darmen) geproduceerde geluiden, hetzij direct
met het oor op het lichaam, of indirect via een stethoscoop (zoals in 1819 ingevoerd door Laennec).
auscultatie percussie, het beluisteren van de percussie
met een stethoscoop.
auscultatoir, auscultatoir, d.m.v. auscultatie.
ausculteren, beluisteren van de in het lichaam geproduceerde geluiden.
Auspitz, Heinrich (1835-1886; dermatoloog to Wenen).
Auspitz-fenomeen, het verschijnen van puntvormige
bloedinkjes als men bij psoriasis het bovenste laagje
opperhuid verwijdert.
Austin-Flint-geruis, zie Flint, -^--geruis.
Australanthropus, zie Australopithecus.
Australopithecines [G., pithekos = aap] fossiele groep van de
Hominidae, hebben 1-4 miljoen jaar geleden geleefd: de
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autonoom

au tochromos oo m, zie autosoom.

gastritis; kenmerkend zijn antistoffen tegen parietale
cellen en intrinsic factor, atrofie van het corpus- en
fundusslijmvlies, intestinale metaplasie, neuroendocriene celhyperplasie en pernicieuze anemie; er is
een verhoogde kans op maagkanker.
auto-immuun-hemolytische anemic (AIHA), zie
anemie, auto-immuun hemolytische -^-.
auto-imm uu nlichamen, zie auto-antistof.
auto-imm uu nreactie, de reactie tussen auto-antigeen en
auto-antistof; syn. au to-immuunproces.
auto-immuunziekte, aandoening die berust op de
vorming van antistoffen, gericht tegen lichaamseigen
cellen en weefsels, doordat het lichaam het vermogen
heeft verloren om eigen en lichaamsvreemde eiwitten
van elkaar to onderscheiden, m.a.g. een reactie met
afbraak van eigen weefsel; vb. reumatoIde artritis.
au to-infusie, vermeerdering van het circulerend bloedvolume door leegdrukken (inzwachtelen) of hoogleggen
van de benen.
auto-intoxicatie, zelfvergiftiging, nl. door de eigen
stofwisselingsproducten, bijv. bij insufficientie van de
uitscheidingsorganen.
auto-invasie, zelfbesmetting met metazoa, bijv. door het
inslikken van Oxyuris-eieren (niet verwarren met
auto-infectie); zie ook infestatie.
autokatalyse, fenomeen dat een actief (proteolytisch)
enzym de omzetting van het zymogeen naar actief
enzym voortzet; bijv. pepsine, dat o.i.v. het zure milieu
in de maag is ontstaan en zelf weer voor de omzetting
van pepsinogeen in pepsine zorgt.
au tol oo g [G., logos = betrekking] zie autogeen (sub a).
au tolyse [<G., lysis = oplossing] 1 zelfvertering, vertering
van eiwitten door de eigen enzymen; z destructie van
cellen van een lichaam door zijn eigen serum.
autolysine, een lysine die tegen lichaamseigen cellen
gericht is.
autolysosoom, fusie van een lysosoom en een autofagosoom (celmembraan met celeigen cytoplasma en/of
organellen); speelt een rol bij macro-autofagie (opruimen van celeigen materiaal); zie ook lysosoom.
automat ic , automatisme, automatismus [L.]
i onafhankelijkheid (ten opzichte van de wil) van een
proces, bijv. het hartritme; a een buiten het bewustzijn
om verlopend proces, bijv. lopen, fietsen.
automatismus ambulat o rius, onbedwingbare neiging
tot zwerven, periodiek voorkomend bij sommige
vormen van psychopathie, of als vorm van psychomotore
epilepsie.
au tomutilatie, zelfverminking, een vorm van autoagressie, zoals bij het Lesch-Nyhansyndroom.
autonome dysfunctie, functieverlies van (gedeeltes van)
het autonome zenuwstelsel door polyneuropathieen,
geneesmiddelbijwerkingen en endocriene aandoeningen; verschijnselen zijn o.a. tachypnoe, excessief
zweten, droge warme huid, slechte wondgenezing,
orthostatische hypotensie, darm- en blaasfunctiestoornissen en impotentie.
autonome-reflexblaas, aandoening waarbij door
ontbrekend vullingsgevoel en onvoldoende mictiecontrole de blaas zich reflexmatig leegt; komt voor bij
wegvallen van de nerveuze regulering, bijv. t.g.v.
ruggenmergslaesies; zie ook blaas, autonome -^-.
auton o micus [L ., - ca, - cum] , autonoom, tot het autonome
zenuwstelsel behorend; vb. nervus accessorius a-cus.
au ton oo m [G., nomos = wet] naar eigen wetten levend,
onafhankelijk.

au tocht oo n [G., autochthon = uit eigen aarde ontstaan] 1 in het
land zelf geboren of ontstaan, i.t.t. allochtoon; z in het
eigen lichaam (de eigen geest) ontstaan.
autochtone denkbeelden, bij schizofrenie voorkomende voorstellingen die door de patient zelf als
vreemd, onsamenhangend met de eigen gedachten
worden ondervonden, als het ware van buitenaf
komend.

autoclaaf [L., clavis = sleutel] apparaat waarin instrumenten
enz. worden gesteriliseerd d.m.v. stoom onder hoge
druk.
autocoIden, vaso-actieve stoffen die m.n. tijdens tal van
ziekteprocessen door verschillende cellen in het weefsel
zelf geproduceerd worden en meestal vasodilatatie
bewerkstelligen; o.a. serotonine, histamine, bradykinine
en prostaglandines.
autocrien, vorm van hormonale beInvloeding waarbij
weefsel een hormoon produceert dat alleen werkzaam is
in de directe omgeving van de productie- en/of secretieplaats; bijv. hematopoetische groeihormonen;
ant. endocrien.
autocriene regulatie, mechanisme waarmee de productie van cytokinen op het niveau van individuele cellen
wordt gereguleerd; de cytokinen die door een cel geproduceerd worden, remmen of stimuleren de productie in
diezelfde cel; zie ook hormonale regulatie.
autodigestie, zelfvertering van de maagwand door
inwerking van het maagsap, gewoonlijk postmortaal.
auto-eczematisatie, zie autosensibilisatie.
au to - erot ie k, auto - erotisme [G., erotikos = de liefde
betreffend] 1 op het eigen lichaam gerichte erotiek,
zelfbevrediging (bijv. masturbatie); zie ook fellatio,
auto--; z narcisme.
autofaan, gele kleurstof in het netvlies; zie ook chromofaan.
autofagie, proces waarbij lichaamseigen materiaal wordt
verteerd, in het bijzonder cel-eigen delen/organellen
door lysosomen.
autofonie [G., phonos = stem] 1 het (onaangenaam)
weerklinken van de eigen stem, bijv. bij afsluiting van de
tuba auditiva; a het weerklinken van de stem van een
onderzoeker als hij spreekt in de richting van een thorax
waarin zich longholten bevinden.
au togeen, i vanzelf ontstaand, bijv. de regeneratie van
doorgesneden zenuwvezels; z afkomstig van hetzelfde
individu; zie ooh transplantatie; vb. a. vaccin.
autogene training, psychotherapeutische methode van
J.H. Schultz.
autografie , zie dermografisme.
au toh e magglutinine, antistof die de erytrocyten van het
eigen lichaam agglutineert.
autohemo-agglutinatie, zie auto-agglutinatie.
auto-hemol yse, lysis van de eigen erytrocyten, door
auto-hemolysine.
auto-hemolysine, lichaamseigen hemolysine die autohemolyse teweegbrengt.
autohypnose [<G., hypnos = slaap] hypnose die iemand bij
zichzelf teweegbrengt.
auto-immunisatie, -sering, het produceren van antistoffen tegen auto-antigenen.
auto-immunitair, m.b.t. auto-immuniteit; syn. autoimmunologisch (minder juist).
auto-immuniteit, de toestand die zich ontwikkelt door
auto-immunisering.
auto-immunopathie, auto-immuunziekte.
auto-immuungastritis, vorm van chronische atrofische
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autoplastiek
auxotroof, afhankelijk van organische voedingsstoffen;
naam voor gemuteerde micro-organismen waarvan de
oorspronkelijke stam geen organische voedingsstoffen
nodig had; zie ook prototroof.
AV, i acies visus = gezichtsscherpte; z atrioventriculair;
3 arterioveneus.
AVA, arterioveneuze anomalie.
availability [E. beschikbaarheid] de verhouding tussen de
geresorbeerde hoeveelheid van een oraal toegediend
geneesmiddel en de toegediende hoeveelheid.
avascul ai r, i niet voorzien van bloedvaten; z bij afwezigheid van vaatvoorziening; vb. a-re botnecrose.
aversie, afkeer.
aversietherapie, een vorm van gedragstherapie, bedoeld
om bij een patient een tegenzin in ongewenst gedrag te
bewerkstelligen.
A-vezels, zie zenuwvezels.
aVF augmented Volt Foot, unipolaire extremiteitafleiding
van het elektrocardiogram van de linker voet tegen het
virtuele elektrische nulpunt van het hart; zie ook aVL,
aVR.
AV-geleiding, normale elektrische verbinding tussen de
atria en de hartventrikels; de prikkels worden in de
AV-knoop vertraagd en vervolgens zeer snel via de
bundel van HIS aan de ventrikels doorgegeven.
aviair [L., avis = vogel] van vogels afkomstig, bij vogels
behorend.
avidine, eiwitmolecuul, gebruikt bij het kwantificeren
van een hoeveelheid eiwit die met biotine gemerkt is;
avidine wordt daarvoor gebonden met een fluoresceine
of peroxidase.
avirulent, niet virulent, zonder aanvalskracht.
avis [L., vogel]; vb. calcar avis; gen. avis, gen. mv. avium.
avitamin o se, gebrekziekte door tekort aan vitaminen.
avium [L.] gen. mv. van avis (vogel); vb. Dermanyssus a.
aviveren [< F. aviver =levend maken] het afsnijden van
gerafelde wondranden, gekwetste pezen, kapsels,
darmen enz., zodanig dat levensvatbare wondranden
overblijven die aan elkaar gehecht kunnen worden.
aVL augmented Volt Left arm, unipolaire extremiteitafleiding van het elektrocardiogram van de linker arm
tegen het virtuele elektrische nulpunt van het hart; zie
ook aVF, aVR.
AVM, arterioveneuze malformatie.
aVR augmented Volt Right arm, unipolaire extremiteitafleiding van het elektrocardiogram van de rechterarm
tegen het virtuele elektrische nulpunt van het hart; zie
ook aVL, aVF.
AVRUEL abdomino-vaginale radicale uterusextirpatie en
extirpatie van lymfeklieren, radicale verwijdering van
uterus, adnexa en lymfeklieren bij cervixcarcinoom;
wordt abdominaal begonnen en vaginaal voortgezet.
avulsie, avulsio [L., afscheuring] 1 gewelddadige afrukking
of afscheuring van weefsel of van een lichaamsdeel;
z moedwillige automutilatie bij schizofrenie.
avulsio bulbi, het zich uitrukken van een oog.
tandavulsie, traumatische volledige ontwrichting van
een tand in de alveolus waarbij het parodontale ophangapparaat verscheurd is; syn. uitgeslagen tand; zie ook
luxatie, tand--.
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten, volksverzekering die beoogt een verantwoorde oplossing te
bieden voor de zware lasten die uit hoofde van langdurige ziekten en gebreken op alle ingezetenen, ongeacht
inkomen of leeftijd, kunnen komen te liggen.
axenisch [G., a = niet; xenos = vreemdeling] zuiver, niet
besmet met andere micro-organismen; vb. a-sche kweek.

autonome groei, de onbeperkte, zelfstandige groei van
gezwelcellen.
autonoom zenuwstelsel, zie aldaar.
autoplast ie k, plastische operatie waarbij lichaamseigen
weefsel wordt overgeplant; zie ook transplantatie.
autopsie, lijkschouwing, sectie, obductie.
au topsyche [G., autos = zelf; psyche = geest] het totaal van de
voorstellingen omtrent het eigen geestesleven (i.t.t.
allopsyche).
au topsych o se, een psychose waarbij de voorstellingen
omtrent de eigen persoon gestoord zijn (i.t.t. allopsychose, waarbij de voorstellingen omtrent de buitenwereld gestoord zijn).
autoreactief, gericht tegen bestanddelen van het eigen
lichaam; bijv. auto-antistoffen bij een auto-immuunziekte.
autoregulatie.
cerebrale au toregulatie, eigen regeling van de bloeddoorstroming van de hersenen.
autosc oop , buisvormige, verlichte spatel voor de autoscopie.
au toscop ie , i het rechtstreeks (zonder spiegel) bekijken
van de larynx via een autoscoop, directe laryngoscopie;
2 zelfwaarneming, het zichzelf observeren als een andere
persoon, in dromen, visioenen of psychotische toestanden van zelfvervreemding.
autosensibilisatie, proces waarbij een patient gesensibiliseerd wordt tegen de afbraakproducten van zijn eigen
onstoken huid; hiermee words het ontstaan van strooihaarden verklaard.
autosom aa l, m.b.t. autosomen.
autosoom, chromosoom dat geen geslachtschromosoom
is; zie ook chromosoom, gonosoom.
autosuggestie, onbewuste of bewuste beInvloeding van
eigen voorstellingen en handelingen.
au toto pagnosie [G., topos = plaats; a = niet; gnosis = kennis]
stoornis in de lichaamsorientatie, als cerebraal haardsymptoom, vnl. bij haard in de parietale hersenkwab.
au totoxemie [G., toxikon = vergift; haima = bloed] vergiftiging door stoffen (stofwisselingsproducten) die in het
eigen organisme zijn ontstaan.
au totoxine, een in het eigen lichaam gevormd giftig
stofwisselingsproduct; zie ook auto-intoxicatie.
au totoxisch, i door autotoxinen teweeggebracht; z [ term
wordt veelal onjuistgebruikt], idiopathisch.
autotransfu sie, 1 auto-infusie (in deze betekenis minder
juist); z inspuiting van eigen bloed van de patient in een
ader; syn. retransfusie.
autotransplantatie, zie transplantatie, auto--.
autotroof [G., trophe = voeding] zichzelf voedend, d.w.z.
onafhankelijk van organische stoffen van andere
organismen (i.t.t. heterotroof).
autoziekte, zie wagenziekte.
autumnalis [L., -le], m.b.t. de herfst; vb. Trombicula a-lis.
auxiliair [L., auxiliaris = helpend] ondersteunend, als hulp
dienend bij iets.
auxiliaire ademhalingsspieren, hulpademhalingsspieren, die normaliter niet, maar bij ernstige dyspnoe
of bij grote zuurstofbehoefte meedoen aan de ademhaling.
auxocardie [G., auxanein; cardia = hart] de normale hartvergroting in de diastole door verslapping van de hartkamerspier en de vulling van de kamer met bloed (i.t.t.
meiocardie).
auxotone (-nische) spiercontractie, een spiercontractie
waarbij de spiertonus toeneemt en het spiervolume
gelijk blijft.
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azygos

axeroftol, zie retinol = vitamine A.
axiaal [L., axis = as] i in de richting van de (lichaams-) as;
2 m.b.t. de axis (BNA, JNA: epistropheus).
axialis, tot de axis, dus tot de tweede halswervel,
behorend of m.b.t. de as.
axilemma, zie axolemma.
axilla [L.] okselholte.
axillair, de okselholte betreffend.
axillaire klieren, de lymfeklieren in de oksel.
axillaire lijn, zie linea axillaris.
axillaris [L., -re], axillair; vb. linea a-ris.
axillarisverlamming, verlamming van de nervus axillaris.
axim [L., axis = as] zie dislocatio ad axim.
axiobuccaal [L., axis; bucca = wang] overeenkomstig de
lengterichting van een tegen de wang gelegen gebitselement.
axis [L., as] 1 as, centrale lijn; 2 de tweede halswervel (BNA,
JNA: epistropheus).
axis cordis, de hart-as.
axis bulbi externus, de lijn die de voorste pool van de
oogbol met de achterste verbindt.
axis bulbi internus, de afstand van het cornea-achtervlak tot het voorvlak van het netvlies.
axis lentis, de verbindingslijn van de voorpool van de
ooglens met de achterpool.
axis opticus, optische as, de lijn die de krommingsmiddelpunten van de brekende media van het oog met
elkaar verbindt en die het netvlies snijdt op een punt
tussen de fovea centralis en de discus nervi optici.
axis pelvis, bekkenas, een gebogen lijn door de middenpunten van de mediane verbindingslijnen tussen de
symfyse en het voorvlak van het sacrum.
axis visualis, zie a. opticus.
axo-axonaal, van her ene axon op/naar het andere axon;
bijv. axo-axonale synaps waarbij een axonaal eindknopje
op een ander axonaal eindknopje synapteert; zie ook
inhibitie.
axodendriet [G., dendron = boom] mergloze (aftakking van
een) axon.
axodendritisch, van een axon naar een dendriet; zie ook
synaps.
axofugaal [L., fugere = vlieden] in een van een axon
afgekeerde richting.
axolemma [G., axon; lemma = omhulsel] omhullende laag
om een axon; syn. schede van Mauthner.
axolyse, axolysis [G., lysis = oplossing] verdwijning van een
axon.
axon [G., as] ascilinder, neuriet, de (meestal langste)
centrifugaal geleidende zenuwceluitloper.
axonaal, behorende bij, afkomstig van, bestaande uit een
axon.
axonaal transport, snelle, energie verbruikende vorm
van anterograad transport door het axon, waarmee in
blaasjes verpakte neurotransmitters, neuropeptiden,
secretie-eiwitten enzovoorts, maar ook organellen, naar
het axoneinde worden vervoerd.
axonema [G., axon; nema = draad] 1 de centrale raadstructuur van een chromosoom; z de centrale cilinder in cilia
en in de staart van spermatozoa; de a. bestaat hier uit
twee centrale microtubuli en negen perifere dubbele
microtubuli.
axonheuvel, de aan een ganglioncel voorkomende
kegelvormige uitstulping waaraan de axon (= neuriet)
ontspringt.

axonmembraan, plasmamembraan van een zenuwvezel
waarlangs impulsgeleiding kan plaatsvinden dankzij de
mogelijkheid tot verandering van de membraanpermeabiliteit voor verschillende ionen (=prikkelbaarheid).
axonoom, axonoma [G., axon] woekering van axonen in
de hersenstam na infarct.
axonotm e sis [G., tmesis, temnein = snijden] traumatische
beschadiging van een zenuw, gevolgd door perifere
degeneratie van de axon en vervanging daarvan door
bindweefsel.
axonreflex, verandering van een afferente impuls in een
efferente op een vertakkingsplaats van een neuriet,
zonder passeren van een synaps (dus Been echte reflex);
vb. bij dermografisme.
axopetaal [L., petere = zoeken] in een naar een axon toegekeerde richting.
a xoplasma, het (neuro)plasma in de ascilinder, dat de
neurofibrillen en de in rijen gerangschikte mitochondria
omgeeft.
axosomatisch, van een axon naar het soma; zie ook
synaps.
A-ziekte, categoric van ziekten als genoemd in de Wet
bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken
waarbij de arts in geval van vermoeden of constateren
onmiddellijk kennis moet geven aan de inspecteur; zie
ook B-ziekte, C-ziekte, aangifteplicht.
azo-kleurstof, verbinding die in de lever benigne en
maligne levertumoren kan induceren; botergeel (paradimethylamino-azobenzeen) werd vroeger gebruikt om
margarine geel te kleuren en blijkt alleen bij ratten en
muizen met een vitamine- B- deficientie carcinogeen te
werken.
azool, zie azoolderivaten.
azoolderivaten, imidazool- en triazoolderivaten, geneesmiddelen ter behandeling van (systemische) schimmelinfecties; remmen van de biosynthese van de fungale
celmembraan; zie ook antifungale middelen.
azoospermie [G., a = niet; zo--on = dier; sperma = zaad]
afwezigheid van (of sterke vermindering van het aantal)
spermatozoa in het ejaculaat.
azotemie, azotaemia [G.] vermeerdering van stikstofhoudende afbraakproducten in het bloed (reststikstof >
25 mmol/1); bij aanwezigheid van klinische symptomen
spreekt men van 'uremie'.
extrarenale azotemie, a. door buiten de nier gelegen
oorzaken.
hypochloremische azotemie, a. als gevolg van exsiccose en zouttekort (`azotemie par manque de sel' [F.]),
dus een vorm van extrarenale a.
renale azotemie, a. als gevolg van nierinsufficientie.
AZT, (3`-azido-3'-dioxythymidine) = zidovudine.
aztekenschedel, een bij idiotic voorkomende schedelvorm, gekenmerkt door microcefalie, achteruitwijkend
voorhoofd, vlak achterhoofd, verstreken kin, vogelgezicht.
azurofiel [G., philein = beminnen] zich kleurend met azuur
(aanwezig in kleurstoffen van Giemsa, Romanowsky).
azurofiele granula, in het plasma van mono- en
lymfocyten voorkomende korrels, die zich met azuur
blauw kleuren.
azuur, purper-violet oxidatieproduct van methyleenblauw; zie ook Giemsa-kleuring.
azygos [G., ongepaard] vena a.
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B, i een bloedgroep uit het ABO-systeem; z internationale
afkorting voor bloed.
baard [L.] zie Barba.
baard in de keel, verandering van de jongensstem in de
puberteit.
baardschurft [L.] zie sycosis barbae.
baarmoeder, uterus [L.], hystera [G.], metra [G.].
baarmoederhals, zie cervix uteri.

patient afwisselend vijf passen vooruit en achteruit
loopt, eerst met open, vervolgens met gesloten ogen; bij
recent ontstane vestibulaire afwijkingen ontstaat een
stergang; zie ook marche en etoile [F.].
Bacchus, Romeinse naam voor Dionysos, Griekse god van
het ontluikende leven, te wiens ere orgieen werden
gehouden.
excessen in baccho et venere, uitspattingen met
drinkgelagen en seksuele losbandigheid.
Bacelli, Guido (1832-1916; Italiaans internist te Rome).
symptoom van Bacelli, met de stethoscoop op de borst
hoorbare fluisterstem bij pleuritic exsudativa.
bacil, zie Bacillus.
Bacillaceae, een bacterienfamilie uit de orde Eubacteriales,
Gram-positief, sporenvormend, meestal saprofytisch
levend, enkele parasitisch. Er zijn twee genera: Bacillus
(aeroob) en Clostridium (anaeroob).
bacillair, door bacillen veroorzaakt, van bacillen afkomstig, tot bacillen behorend.
bacillaire dysenteric, zie dysenterie, bacillaire ^.
bacillendrager, iemand die bepaalde pathogene bacillen
(bacterien) bij zich draagt en uitscheidt, zonder zelf ziek
te zijn; syn. bacteriedrager.
bacillofobie [G., phobos = vrees] zie bacteriofobie.
I bacillus [L ., bacillum, verkleinwoord van baculum = stok, mv.
bacilli] (farmacie) geneesmiddelstaafje; vb. stylus causticus.
II Bacillus, staafjesvormige bacterie, een 24 soorten
tellend geslacht van de familie Bacillaceae. De meeste zijn
apathogeen, enkele pathogeen; de meeste bacillen
hebben tegenwoordig een andere naam. Voor de mens
pathogeen is alleen B. anthracis.
Bacillus abortus, Brucella abortus (Bang).
Bacillus anthracis, miltvuurbacil, verwekker van
anthrax, bezit een kapsel, geen zweepdraden, vormt
resistente sporen, is in hoge mate pathogeen.
Bacillus Newcastle-Manchester, Shigella f exneri type 6,

Baastrup, Christian Ingerslev (1885-1950; Deens rontgenoloog te Kopenhagen).

Baastrup-syndroom, [E.] osteoarthrosis interspinalis,
met vorming van gewrichten tussen de doornuitsteeksels; zie ook kissing spines.
Babcock , William Wayne (1872-1963; chirurg te Philadelphia, VS).

operatic van Babcock, extractie van varices, door
`stripping' met de sonde van B., een Lange dunne
buigzame knopsonde die via een incisie in de vena
saphena magna words ingebracht, dicht bij de uitmonding daarvan in de vena femoralis.
Babesia [<victor Babes] intra-erytrocytaire parasiet bij
dieren; als vector bij de infectie fungeren teken;
syn. bloedamoebe, piroplasma, pirosoma.
Babesia bigemina, verwekker van runderpiroplasmose
(Texas fever).
Babesia bovis, verwekker van de Europese runderhemoglobinurie; wordt overgedragen door de teek Ixodes

ricinus.
Babinski, Joseph Francois Felix (1857-1932; neuroloog
te Parijs).
oorsymptoom van Babinski, laat men een galvanische
stroom door het hoofd van een patient gaan, dan neigt
deze bij aanwezigheid van een labyrint- of acusticusaandoening het hoofd naar de zieke zijde, terwijl een
gezond persoon het hoofd neigt naar de zijde van de
positieve pool.
symptoom van Babinski, pathologisch verloop van de
voetzoolreflex: bij bestrijken van de voetzool volgt
dorsale flexie van de grote teen, alsmede spreiding van
de andere tenen; teken van aandoening van de tractus
corticospinalis anterior; zie ook voetzoolreflex volgens
Strumpell.
syndroom van Babinski-Nageotte, (bij onvolledige
afsluiting van de arteria vertebralis): contralaterale
hemiplegie, hemianaesthesia alternans, homolaterale
ataxie, syndroom van Horner; syn. syndrome de l'hemibulbe [F.]
Babinski-Weill, loopproef volgens, proef waarbij de

Boyd 88.

Bacillus Calmette-Guerin (BCG), Mycobacterium bovis, een
door kweken avirulent gemaakt mycobacterium met
antigene eigenschappen overeenkomend met die van de
tuberkelbacil.
Bacillus diphtheriae, Corynebacterium diphtheriae (Loffler).
Bacillus dysenteriae, Shigella dysenteriae (Shiga en Kruse).
Bacillus necroticus, Fusobacterium necrophorum (Jensen).
Bacillus paratyphi, Salmonella paratyphi B ( Schottmuller).

Bacillus phlegmonis emphysematosae, Clostridium perfringens (Frankel-Welch).
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bacteroidose

Bacillus subtilis, een in water en aarde levende saprofiet

dan middel van keuze; stammen van vancomycineresistente S. aureus (VRSA) zijn in 1996 voor eerst in Japan
waargenomen.
pathogene bacterien, ziekte-verwekkende b-ien.
thermofiele bacterien, zie hypertherme b.
ziekenhuisbacterien, zie aldaar.
zuurvaste bacterien, nemen bij de kleuring volgens
Ziehl-Neelsen carbolfuchsine op en houden deze kleurstof vast ook bij bewerking met alcohol en zuur.
bacteriedrager, iemand die bepaalde pathogene bacterien bij zich draagt en uitscheidt (via feces, urine,
neusslijm) zonder zelf (nog) ziek te zijn, terwijl hij wel
gezonde mensen kan besmetten; syn. bacillendrager.
bacterieel, betreffende, behorend tot, veroorzaakt door
bacterien.
bacterieflora, zie commensale flora.
bacteriekapsel, omhulsel van de bacterie, bestaande uit
polysachariden.
bacteriemie [G., haima = bloed] de aanwezigheid van
bacterien in het bloed; zie ook septikemie, pyemie.
bacteriestam, cultuur van bacterien, afgeleid van een
enkel bacterie-individu.
bacteriofaag [G., phagein = eten] een door D'Herelle
ontdekt ultravisibel virus dat bepaalde bacterien aantast
en verteert.
bacteriofobie [G., phobos = vrees] ziekelijke vrees voor
besmetting met bacterien.
bacteriogenes [G., gennan = voortbrengen] door bacterien
veroorzaakt; vb. dermatitis b.
bacteriologic [G., logos = leer, kennis] de wetenschap of het
specialisme betreffende de bacterien.
bacterioloog, specialist in de bacteriologic.
bacteriolyse, bacteriolysis [G., lysis = oplossing] vernietiging van bacterien; zie ook bacteriostase.
bacteriostase, bacteriostasis [G., stasis = stand, stilstand]
stilstand van de bacteriegroei; zie ook bacteriolyse.
bacteriostatisch, de bacteriegroei afremmend; zie ook
bactericide.
Bacterium [G., mv., -ia, bakterion = staafje] een genus van de
familie Bacteriaceae; zie ook bacterie.
Bacterium anthracis, Bacillus anthracis.
Bacterium cholerae suis, Salmonella cholerae suis.
Bacterium coli commune, Escherichia coli.
Bacterium dysenteriae, Shigella dysenteriae.
Bacterium erysipelatos suis, Erysipelothrix rhusiopathiae.
Bacterium pestis bubonicae, Yersina pestis.
Bacterium pyocyaneum, Pseudomonas aeruginosa.
Bacterium sonnei, Shigella sonnei.
Bacterium tularense, Francisella tularensis.
bacteriurie, aanwezigheid van bacterien in de urine.
asymptomatische bacteriurie, bacteriurie zonder
infectiesymptomen; bij zwangerschap wordt hierop
gescreend en vanwege groter risico van pyelonefritis ook
behandeld.
Bacteroidaceae, familie van Gram-negatieve, anaerobe
bacterien waartoe o.a. behoren de geslachten Bacteroides
en Fusobacterium.
Bacteroides, geslacht van staafjesvormige bacterien van de
familie Bacteroidaceae; leven als commensaal op de
mucosa van maag-darmkanaal en urogenitaal apparaat,
worden soms pathogeen; er zijn ongeveer 30 soorten.
Bactero idesfrggilis, anaerobe staafjes met afgeronde
einden, gevonden bij appendicitis, long-gangreen,
urogenitale abcessen, septikemie; dikwijls de verwekker
van ernstige ziekenhuisinfecties.
bacteroidose, infectie met Bacteroides.

die vaak laboratoriumbesmettingen veroorzaakt, zelden
de verwekker van conjunctivitis.
Bacillus cereus, bacterie die m.n. voedselvergiftiging
(d.m.v. toxines), en opportunistische infecties veroorzaakt.
bacitracine, antibioticum bereid uit een soort Bacillus
subtilis; werkzaam tegen Gram-positieve bacterien,
gonokokken, meningokokken, Entamoeba histolytica.
backward failure [E. achterwaarts tekortschieten] een theorie
ter verklaring van de verschijnselen bij hartinsufficientie: door toeneming van het einddiastolische volume van
de (rechter of linker) hartkamer stijgt zowel de druk als
het volume in de overeenkomstige hartboezem en in het
aanvoerende veneuze systeem; zie ook forward failure.
Bacon, Harry E. (geb. 1900; chirurg te Philadelphia, VS).
operatic van Bacon, rectumresectie (dus met behoud
van de anus en herstel van de continuiteit, dit i.t.t. de
rectumextirpatie van Quenu); de Nederlandse belangenvereniging voor stomapatienten is naar hem vernoemd.
Bacteriaceae, familie van de orde Eubacteriales.
bactericide [G., bakterion = staafje; L. caedere = doden] bacteriedodend; zie ook bacteriostatisch.
bactericide concentratie, zie minimale bacteriedodende
concentratie (MBC).
bactericidum [L., mv. -da, caedere = doden] 1 bacteriedodend
geneesmiddel; z bacteriedodende stof in het algemeen.
bacteride, een huideruptie, als allergische reactie op
bacterien.
pustuleuze bacteriden, zie ziekte van Andrews.
bacterie [mv. -ien], in 1683 door Van Leeuwenhoek ontdekte
micro-organismen ter grootte van o,i-io µm, eencellig,
zonder kern, meestal zonder chlorofyl, zich ongeslachtelijk door dwarse deling voortplantend; vormen met de
blauwwieren en de rickettsiae de groep der prokaryoten;
zie ook Bacterium.
aerobe bacterien, b. die zuurstof nodig hebben voor
metabole processen; facultatief aerobe bacterien kunnen
ook zonder zuurstof, obligaat a. kunnen echter niet
zonder.
anaerobe bacterien, gedijen alleen bij afwezigheid van
zuurstof (facultatief a. kunnen ook bij aanwezigheid van
zuurstof leven, obligaat a. gaan te gronde bij aanwezigheid van zuurstof).
autotrofe bacterien, zichzelf voedend, d.w.z. zonder
behoefte aan organische grondstof.
cyanobacterien, blauwgroene algen, onderscheiden
zich van andere bacterien door hun vermogen tot
fotosynthese; bevatten chlorofyl.
fusiforme bacterien, spoelvormige b.
Gram-negatieve bacterien, worden rood bij de
kleuring volgens Gram.
Gram-positieve bacterien, worden blauw bij de
Gram-kleuring.
heterotrofe bacterien, hebben een organische grondstof nodig om te leven.
intracellulaire bacterie, bacterien die fagocytose
overleven en de macrofaag als gastheer gebruiken;
veroorzaken intracellulaire infectie; bijv. Mycobacterium

tuberculosis, Salmonella typhi, Legionella pneumophila.
mesotherme bacterien, groeien bij 5 - 35 ° C•
multiresistente bacterie, bacterien die voor meerdere
antibiotica resistent zijn geworden (m.n. door veel
antibioticagebruik) waardoor effectieve therapie beperkt
wordt; bijv. in veel Zuid-Europese ziekenhuizen voorkomende MRSA (meticillineresistente S. aureus), die resistent is tegen alle betalactam-antibiotica; vancomycine is

79

baculum

Fusobacterium plautivincenti en Treponema vincenti;
syn. ziekte van Corbus.
balanitis plasmocellul a ris, zie Zoon.

baculum [L., stok] een heterotoop beenstuk in het fibreuze
septum tussen de corpora cavernosa, boven de urethra;
vormt het skelet van de penis bij vele dieren, ook bij
primaten, maar niet bij de mens; syn. os priapi.
baculus [L., stok] stift, meestal bestaande uit een bijtende
stof, bijv. helse steen.
BAEP, auditory brainstem-evoked potentials.

balanitis sicca, droge b. met hyperkeratose.
balanitis xerotica obliterans, atrofie en schrompeling
van de glans penis; syn. kraurosis penis.
balanokele [G., balanos; kele = breuk] eikelbreuk, het
zichtbaar worden van de glans penis via een defect in het
preputium (dus geen echte breuk, meer een protrusie).
balanoliet [G., balanos; lithos = steen] concrement onder de
voorhuid; syn. postholiet, smegmoliet, preputiumsteen.
balanoplastiek, plastische operatie aan de glans penis.
balanoposthitis [G ., balanos; posthe = voorhuid] gelijktijdige
ontsteking van de glans penis en het binnenblad van het
preputium.
balans, (in de geneeskunde) een onder invloed van elkaar
tegenwerkende factoren gehandhaafde evenwichtstoestand; vb. vocht-b., stikstof-b., mineralen-b.
balansstudie, proef waarbij t.a.v. een bepaalde stof de
kwantitatieve verhouding tussen opneming en verlies
wordt nagegaan.
balanstest, test om cochleaire lokalisatie van enkelzijdige
gehoorsvermindering vast te stellen door het effect van
intensiteitsverhoging van geluid aan beide oren te
vergelijken.
balantidiase, balantidiasis, balantidosis, balantidose

Baer.

handgreep van Baer, het steunen van de buikwand
met gespreide handen bij het uitdrijven van de placenta.
Baeyer, Hans Ritter von (geb. 1875; orthopedisch chirurg
te Heidelberg).
bifurcatie-operatie van Baeyer-Lorenz, subtrochantere splijting van het os femoris en plaatsing van
het distale fragment in de heupkom, ter behandeling
van verwaarloosde congenitale heupluxatie.
Bafverstedt, Bo Erik (Zweeds dermatoloog te Stockholm).
syndroom van Bafverstedt, zie lymphadenosis cutis
benigna.
bagassose [ <Provencaals : bagasse] exogeen-allergische
alveolitis door het inademen van fijn verdeeld beschimmeld suikerriet-residu.
Baginsky.
haakje van Baginsky, instrument om corpora aliena uit
de gehoorgang te verwijderen.
bag ventilation [E.] manuele beademing door ritmisch
leegknijpen van een met gas gevulde rubberzak (bij
inhalatienarcose).
Bahnung [D . wegbereiding] het `inslijpen' van bepaalde
bewegingspatronen langs de zenuwbanen, zodat de
bewegingen na oefening gemakkelijker worden gecoordineerd.
Baillarger, Jules Gabriel Francois (1809-1890; Frans
psychiater te Parijs).
strepen van Baillarger, twee witte strepen, een buitenste ('streep van Gennari') en een binnenste, te zien op
doorsnede van het cerebrum, evenwijdig aan de oppervlakte; de strepen worden gevormd door dicht op elkaar
verlopende mergschedehoudende, tangentiaal gerichte
zenuwvezels.
Baillart, Paul.
oftalmodynamometer van Baillart, instrument
waarmee de systolische druk in de centrale retina-arterie
kan worden gemeten.
Bainbridge, Francis Arthur (1876 - 1921; fysioloog te
Londen).
reflex van Bainbridge, verhoging van de hartfrequentie t.g.v. sterkere vulling of hogere druk in de venae
cavae.
Baker, William Morrant (1839-1896; chirurg te Londen).
Baker-cyste, zakvormige uitstulping van de synoviale
membraan van het kniegewricht, aan de achterzijde van
de knie als een zwelling zichtbaar ('bursa poplitealis');
syn. Baker's cyst [E.].
BAL, i = British Anti-Lewisite, dimercaprol, een middel
dat aanvankelijk werd gebruikt tegen het oorlogsgas
lewisiet; later ook gebruikt als chelating agent; z _
broncho-alveolaire lavage; zie ook lavage.
balanitis [G., balanos = eikel] ontsteking van de glans penis.
balanitis circinata, kringvormige rood schilferende
laesies op de glans penis, veelal bij de ziekte van Reiter.
balanitis circumscripta chronica, zie Zoon.
balanitis gangraen o sa, necrotiserende ontsteking van
de glans penis, soms met verwoesting van de gehele
penis; de verwekkers zijn de in symbiose levende

[G., balantidion = zakje] een door

Balantidium coli veroor-

zaakte enterocolitis.
Balantidium soli [G., balantidion] kosmopolitisch voorkomend, eivormig protozoon van de klasse der Ciliata,
50-100 tm lang; parasiet in de dikke darm bij varkens en
mensen; syn. Balantidium suis, Paramecium coli.
balbuties [L., uitspr. 'balbutiejes', balbutire = stotteren] stotteren.
Baldy, John Montgomery (1860-1934; Amerikaans
gynaecoloog te Philadelphia).
operatie van Baldy-Webster, antefixatie van de uterus
door de ligamenta teretia uteri aan de achterwand van
de baarmoeder te hechten.
Balint, Michael (1896-1970; Hongaars psychiater te
Londen).
Balint-groep, een groep van ongeveer tien huisartsen
die samen met een psychiater of een psycholoog eens in
de veertien dagen bijeenkomt ten einde na te gaan war
er zich tussen de arts en zijn patient afspeelt.
balk, zie corpus callosum.
Balkan-nefropathie, zie nefropathie.
balkenblaas, urineblaas met gehypertrofieerde, in het
lumen uitspringende bundels van de m. detrusor
vesicae; ontstaat door intravesicale drukverhoging bij
afvoerbelemmering (door prostaathypertrofie, urethrastrictuur, enz.); syn. trabekelblaas.
B-ALL, acute lymfatische B-cel-leukemie.
Ballard-Dubowitz, rijpingsscore volgens -^-, scoringssysteem waarmee de zwangerschapsduur wordt geschat
a.d.h.v. de som van de scores van zes uitwendige en zes
neurologische kenmerken bij de pasgeborene; betrouwbaarst tussen 3o en 42 uur na de geboorte.
ballaststof, de in het voedsel voorkomende niet-verteerbare, niet door enzymen splitsbare substantie zoals
cellulose, lignine, pectine; syn. dietary fibre [E.].
ballisme [<G., ballismos = het dansen] snelle ritmische
slingerbewegingen (extrapiramidale hyperkinesie) bij
aanwezigheid van een haard in de nucleus subthalamicus.
ballondilatatie, behandeling van arteriole vaatvernauwingen en aangeboren hartafwijkingen waarbij een
8o

baranesthesie
bandenpatroon ontstaat, waardoor individuele chromosomen kunnen worden geidentificeerd; hierdoor kan een
karyogram worden samengesteld en kunnen eventuele
chromosoomafwijkingen worden vastgesteld.
C-bandering, kleuringsmethode voor chromosomen
waarbij centromerisch heterochromatine (bevat vnl.
repetitief DNA) wordt gekleurd.
G-bandering Giemsa-bandering, bandering met
voorbehandeling met zoutoplossing of proteolytisch
enzym, gevolgd door een Giemsa-kleuring, waarna een
typisch bandenpatroon wordt verkregen en de identificatie van individuele chromosomen mogelijk is.
Q bandering quinacrine-bandering, bandering met
quinacrine; met ultraviolet licht en een fluorescentiemicroscoop wordt een bandenpatroon gezien dat
grotendeels lijkt op dat bij G-bandering.
R-bandering reverse-bandering, bandering waarbij de
chromosomen in een bufferoplossing worden verhit en
volgens Giemsa worden gekleurd; er ontstaat een
bandenpatroon dat het omgekeerde is van dat van de
G-bandering; kleurt vooral de vroeg-replicerende
chromosoomgedeelten.
bandgevoel, gevoel alsof er een band om arm, been of
romp zit; optredend bij een stoornis van de achterstreng
van het ruggenmerg.
Bandl, Ludwig (1842-1892; gynaecoloog te Wenen en
Praag).
ring van Bandl, een contractiering van de hoogzwangere uterus op de grens tussen isthmus en corpus,
door de buikwand voelbaar; stijging van de contractiering is een teken van dreigende uterusruptuur.
bandletsel, laesie aan de gewrichtsbanden door spanning
die de trekkracht van gewrichtsbanden overschrijdt,
m.a.g. overrekking (distorsie), partiele of complete
bandscheur, met als directe verschijnselen toenemende
pijn, zwelling door bloeding en soms instabiliteit.
bandslapte, pes planovalgus---, slappe ligamentaire
structuur in de voet met vergrote beweeglijkheid in de
voetgewrichten; veroorzaakt platvoet met verstreken
mediale voetgewelf en valgusstand van de achtervoet bij
adolescent of volwassene; geeft doorgaans geen klachten;
syn. hypermobiele voet, insufficientie van het mediale
gewelf; zie ook pes planus, pes valgus.
Bang, Bernhard Laurits Frederik (1848-1932; arts en
diergeneeskundige te Kopenhagen).
Bacillus ab o rtus Bang, de verwekker van de ziekte van
B.; oude naam voor Brucella abortus.
ziekte van Bang, boviene brucellose, febris undulans.
bank, opslagplaats, bijv. van menselijk materiaal, afkomstig van levenden of recent overledenen, bewaard voor
transplantatie in spoedgevallen (bloedbank, huidbank,
botbank, vaatbank, hoornvliesbank), of van feitelijke
gegevens = `data' (databank).
Bankart-laesie (A.S. Blundell Banckart (1879-1951),
orthopeed, Middlesex), loslating van het labrum glenoidale; complicatie bij schouderluxatie.
Banti, Guido (1852-1925; Italiaans internist te Florence).
syndroom van Banti, anemie, splenomegalie en
levercirrose; syn. anaemia splenica.
Banting, William (1797-1878; Engels koopman en
lijkkistenmaker).
dieetkuur van Banting, vermageringskuur door
weglaten van koolhydraten en vetten.
bar, eenheid van druk; i bar = io 3 mbar = i00000 Pa.
baranesthesie [G., baros = gewicht; an = niet; aisthesis = gevoel]
ontbreken van de sensibiliteit voor gewicht of druk.

percutaan ingebrachte ballonkatheter door opblazen van
de ballon de vernauwing verwijdt; zie ook PTCA, Dottermethode.
ballonkatheter, zie katheter.
ballonpomp, ballon van polyurethaan, ongeveer 30 ml
inhoud, die via een incisie in een femorale arterie wordt
gebracht en tot in de aorta words doorgeschoven. In het
begin van de diastole words de ballon met helium
opgeblazen, en vlak voor de systole snel geledigd.
Toepassing bij cardiogene shock, i.h. bijz. bij hartinfarct.
De werking berust op vermindering van de systolische
druk in de aorta, waardoor de myocardwerking verbetert; syn. contrapulsatieballon.
intra-aortale ballonpomp, ballon in de aortaboog met
behulp waarvan de coronaire bloedvoorziening wordt
bevorderd en de linkerkamer wordt ontlast. De ballon
wordt met een katheter vanuit de arteria femoralis
opgevoerd tot aan de aortaboog. Hij wordt tijdens de
diastole opgeblazen en vlak voor de systole leeggezogen.
ballontamponnade, methode om met een opblaasbare
buis die via de neus in de maag wordt gebracht ernstig
bloedende oesophagusvarices te behandelen; door deze
ballonbuis worden de vaten dichtgedrukt.
balloon mitral valve [E.] het syndroom van het mitralisgeruis (met vrije beginperiode), teweeggebracht door
systolische prolaps van een slip, meestal de achterste, in
de richting van de linker boezem.
ballottement [< F., ballotter = heen en weer slingeren] door
korte stoten of rukken opwekbare beweging van een vast
lichaam dat in een vloeistof zweeft (bijv. patella, kinderschedel) en daarbij tegen de palperende vingers aantikt;
zie ook repercussie.
ballottement renal [F.] bij korte stoten op de lendenstreek
voelen de palperende vingers (van de andere hand) een
ev. aanwezig niergezwel tegen de buikwand aanstoten.
balnei [L., balneum = bad] zie Mycobacterium balnei.
balneologie [L., balneum; Gr. logos = wetenschap] de kennis
omtrent de geneeskrachtige werking van baden (zeebaden, geneeskrachtige bronnen).
b alneotherapie, behandeling van ziekten met baden.
balneum [L.] bad.
balneum medicatum, geneeskrachtig bad.
balsamica [L., mv van balsamicum] balsemachtige of
balsembevattende geneesmiddelen.
balsamum [L.] balsem.
Balser, W. August (19 -toe eeuw; Duits arts).
vetnecrose van Balser, bij ernstige acute pancreatitis
voorkomende plekken van necrose op peritoneum,
omentum en mesenterium.
BALT, bronchus-associated lymphoid tissue; zie ook GALT,
MALT.
balzak, scrotum [L.], oscheon [G.].
Bamberger, Eugen (1858-192i; Oostenrijks arts te
Wenen).
ziekte van Pierre Marie -Bamberger, zie Pierre Marie.
bamboo spine [E., spine = ruggengraat] het op een bamboestok lijkende rontgenbeeld van de wervelkolom in het
eindstadium van spondylarthritis ankylopoetica, na
ossificatie van de annulus fibrosus van de tussenwervelschijven en ankylose van de tussenwervelgewrichten.
banaal, niet-specifiek; vb. banale infectie; zie ook specifiek.
Bancroft, Joseph (1836-1894; Eng. arts te Brisbane,
Australia).
Wuchereria bancrofti, de belangrijkste verwekker van
filariasis.
bandering, kleuringsmethode van chromosomen in de
metafase waarbij in elk chromosoom een typerend
8i

Barany, Robert
de HLA-expressie op mononucleaire cellen; hierdoor
ontstaan ernstige stoornissen in de cellulaire interacties
tussen T-cellen en andere cellen van het immuunsysteem.
baresthesie [G., baros = gewicht; aisthesis = gevoel] drukzin,
sensibiliteit voor gewicht of druk; zie ook barognosis.
barietlong, zie baritosis pulmonum.
baring [L., tokos: Gr] zie partus.
baringsgezwel, een bij de boreling voorkomend
stuwingsoedeem in huid en subcutis t.g.v omsnoering
van het voorliggende kindsdeel gedurende de baring; zie
ook Caput succedaneum.
baringshouding, verticals, uitdrijving in verticale
houding, hurkend met baarkrukje.
baringskanaal, de weg die het kind bij de geboorte uit
de uterus volgt: onderste uterussegment, vagina en het
door de bekkenbodem begrensde `weke' baringskanaal.
baringstrauma, zie geboortetrauma.
baritose, pneumoconiose door inhaleren van barietstof
(bariet = bariumsulfaat).
baritosis pulmonum, barietlong, een long met veranderingen die door barietstof zijn teweeggebracht.
bariumsulfaat, positief contrastmiddel voor radiodiagnostisch onderzoek, hoofdzakelijk in de tractus
digestivus toegepast en oraal of rectaal toegediend.
Barlow, Sir Thomas (1845-1945; internist te Londen).
handgreep van Barlow, onderzoek van de pasgeborene
om een aangeboren heupafwijking op te sporen; bij het
op de rug liggende kind worden beide beentjes in knie
en heup 90 graden gebogen en vervolgens langzaam
geabduceerd; hierbij drukt de onderzoeker eerst met de
duim aan de binnenzijde van het femur en later met de
middelvinger op de trochanter; bij een slap gewrichtskapsel schiet de kop uit en in de kom.
syndroom van Barlow, mitralisklepprolaps of papillairspierdysfunctie door mitralisklepinsufficientie
waarbij het karakteristieke systolische geruis pas aan het
einde van de systole plaatsvindt; direct aansluitend is
een klik of extra toon hoorbaar; syn. click-murmur
syndrome.
baroceptor, zie baroreceptor.
b arodontalgie [G., baros; odontos = tand; algos = pijn] kiespijn
t.g.v. verandering van de atmosferische druk;
syn. aerodontalgie.
barognosis [G., baros; gnosis = kennis] het vermogen om
zwaarte, gewicht te voelen en te schatten, gewichtszin;
syn. baresthesie.
b a rosinusitis, zie aerosinusitis.
barotitis, oorontsteking door plotselinge veranderingen
van de atmosferische druk; syn. aerotitis.
barotrauma, laesie t.g.v. snelle wisseling van de atmosferische druk, in het bijzonder beschadiging van de tuba
auditiva en het binnenoor, bij piloten en duikers.
onderdrukbarotrauma, letsel door snelle daling van
de atmosferische druk, bijv bij daling van een vliegtuig.
Barr, Murray Llewellyn (geb. 1908; Canadees anatoom).
Barr-chromatine, de chromatine in het lichaampje van
B., geslachtschromatine.
lichaampje van Barr, X-chromatine; zie ook Y chromatine, Lyon-hypothese, Klinefelter-syndroom, seksechromatine, geslachtschromatine.
Epstein-Barr-virus, zie de rubriek virus.
Barraqu er, Ignacio (1884-1965; Spaans oogarts te Barcelona).
lensextractie volgens Barraquer, extractie in toto
(phacoerysis) van de lens, bij beginnende cataract.

Bardny, Robert (1876-1936; Hongaars otoloog te Wenen
en Uppsala; Nobelprijs 1914).
calorische proef van Barany, inspuiten van koud
(2o °C) water in een gehoorgang verwekt bij een gezond
persoon nystagmus naar de andere zijde; warm (47°C)
water geeft nystagmus naar de gespoelde kant; geen
nystagmus bij labyrintbeschadiging en bij cerebellaire
processen.
Barany-doofheid, hardhorendheid van een oor, vastgesteld d.m.v. de B.-lawaaitrommel, die de functie van het
goede oor maskeert.
draaistoelproef van Barany, (voor onderzoek van de
halfcirkelvormige kanalen): na het draaien ontstaat bij
een gezonde een draainystagmus tegengesteld aan de
draairichting; bij labyrintbeschadiging korter durende
nystagmus of in het geheel niet.
lawaaitrommel van Barany, een bus met een lawaaimakend mechaniek om de gehoorfunctie van een oor te
maskeren, zodat de functie van het andere oor getest kan
worden.
syndroom van Barany, hemicrania cerebellaris, een bij
processen in de achterste schedelgroeve ontstaand
syndroom met homolaterale pijn in het achterhoofd,
homolaterale wisselende doofheid, oorsuizen en
evenwichtsstoornissen; berust op arachnoiditis adhaesiva pontocerebellaris t.g.v. een doorgemaakte otitis,
algemene infectieziekten, sinusitis.
wijsproef van Barany, men laat de patient afwisselend
met open en gesloten ogen naar een vast punt wijzen;
foutieve aanwijzing bij gesloten ogen is een teken van
een hersenaandoening.
barba [L., gen. -ae], baard; vb. tinea b-ae.
Barbados-been [uitspr. barbeedos; = West-Indisch eiland], dik been
door elephantiasis filariensis.
barber's itch [E. kappersjeuk] volksnaam voor alle door
scheren overgebrachte huidziekten.
barbitalisme, zie barbiturisme.
barbituraten, snelwerkende anaesthetica; versterken de
inhiberende werking van de transmitter gamma-aminoboterzuur (GABA), waardoor hyperpolarisatie door
verlengde opening van de GABA-gestuurde chloorionenkanalen optreedt, zodat geen signaaloverdracht
meer plaatsvindt.
barbiturisme, verslaving aan barbituurzuurpreparaten;
syn. barbitalisme.
Barclay, Alfred Ernest (1876-1949; radioloog te Manchester).
Barclay-nis, zie Haudek-nis.
Barcroft, Sir Joseph (1872-1947; E. fysioloog te
Cambridge).
Barcroft-apparaat, differentiaalmanometer voor
bloedgasanalyse.
Bardenheuer, Bernhard (1839-1913; chirurg te Keulen).
bekkensteun van Bardenheuer, een steunplaat die het
sacrum omhooghoudt terwijl men een bekkengipsverband aanlegt.
Bogenschnitt von Bardenheuer, [D. boogsnede]
boogvormige incisie onder de mamma, o.a. bij retromammair abces.
rekverband van Bardenheuer, een bij gesloten
fractuur van been of arm gebruikt rekverband, dat met
kleefpleister aan voet of hand wordt bevestigd.
Bardet, Georges (geb. 1885; Frans arts).
ziekte van Laurence-Moon-Biedl-Bardet, hereditaire
diencefalo-retinale degeneratie; zie ook Laurence.
bare-lymphocyte syndrome [E.] autosomaal recessieve
gecombineerde immunodeficientie; berust op stoornis in
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basidium
nen, paresen, tetanie, polyurie, hypokaliemie, hypernatriemie, bij ontbrekende hypertensie) t.g.v. hypertrofie
en hyperplasie van het juxtaglomerulair complex;
syn. pseudo-Conn-syndroom; zie ook Conn.
Schwartz-Bartter-syndroom, zie Schwartz.
baryfonie [G., baros = zwaar, moeilijk; phone = stem] dik,
zwaar klinken van de stem.
b a ryglossie [G., baros; glossa = tong, spraak] moeilijke,
vertraagde spraak; syn. barylalie.
barylalia, barylalie [G., baros; lalia = spraak] zie baryglossie.
baryosis, barytosis, zie baritose.
baryph o nia, zie baryfonie.
basaal, i aan de basis liggend; z de uitgangswaarde
betreffend; 3 op het laagste niveau.
basal acid output [E.] zuursecretie van de maag, gemeten
gedurende een uur zonder stimulatie.
basale cellen, de cilindercellen van het stratum basale
van de epidermis.
basale ganglia, verwarring stichtende term, zie definitie van ganglion (sub i): groep grijze kernen in het
cerebrum: nucleus lentiformis, thalamus.
basale membraan, een dunne laag tussen (mucosa-)
epitheel en het er onder liggende bindweefsel.
basale meningitis, ontsteking aan de hersenbasis;
syn. meningitis basilaris.
basaal metabolisme, grondstofwisseling; zie ook
metabolisme.
basale stamganglia, zie b.-ale ganglia.
basale temperatuur, de lichaamstemperatuur
's ochtends bij het ontwaken.
basale uitlopers der piramidecellen, de aan de
basishoeken van de piramidecellen van de hersenschors
ontspringende korte dendrieten alsmede de ook aan de
basis ontspringende neuriet.
basale-cellennaevussyndroom, basocellulairenaevussyndroom, autosomaal-dominant erfelijke
aandoening, gekenmerkt door het optreden van multipele basaliomen, kaakcysten, variabele skeletafwijkingen
en intracraniele verkalkingen.
basale-membraan-glomerulonefritis, antiglomerulaire, zie glomerulonefritis.
basalioom, zie carcinoma, basalecellen-.
basalis [L., -le], basaal; vb. lamina b-lis, stratum b-le.
basdoofheid, zie doofheid.
base, i (chemie) het niet-zure deel van een zout; stof die in
waterige oplossingen dissocieert door hydroxide-ionen
of te geven; z (genetica) nucleotide, i.h.b. onderdeel van
een nucleinezuursequentie; er bestaan twee groepen:
purinebasen (purine, adenine en guanine) en pyrimidinebasen (pyrimidine, thymine, cytosine en uracil).
Basedow, Carl Adolph von (1799-1854; Duits arts te
Merseburg).
Basedow-hart, hartafwijkingen bij ziekte van B.:
boezemfibrillatie, hypertrofie, ev. dilatatie met insufficientie.
(syndroom) ziekte van Basedow, aandoening, gekenmerkt door exophthalmus, struma en tachycardie
(Merseburger trias), verhoogd basaal metabolisme,
veroorzaakt door hyperthyreoidie; syn. ziekte van Graves;
zie ook jodium-Basedow-fenomeen.
base-exces, overmatige bicarbonaatconcentratie in het
bloed; zie ook alkalose.
basement membrane [E.] zie basale membraan.
Basidiomycetes, een klasse fungi perfecti, wier sporen
gevormd worden op een basidium.
basidium, cel van het vruchtlichaam van een basidiomy-

Barraquer, Jose Antonio Roviralta (geb. 1852; Spaans
arts).
ziekte van Barraquer-Simons, zie lipodystrophia
progressiva.
Barrett, Norman R. (zoe eeuw; Brits chirurg te Londen).
Barrett-oesophagus, metaplasie van het distale
gedeelte van de slokdarm, veroorzaakt door langdurige
gastro-oesofageale reflux, kan gepaard gaan met ulcera,
erosies en stricturen; geeft typische klachten van pijn
achter het borstbeen en in de maagkuil (Barrettsyndroom); de kans op een adenocarcinoom van de
slokdarm is verhoogd.
Barrett-syndroom.
barrier [E.] barriere, scheiding.
barrier cream [E.] beschermende huidcreme.

barriere [F.].
bloed-hersenbarriere, zie barriere, bloed-liquor----.
bloed-liquorbarriere, het complex van bloedvaatwanden en omgevend gliaweefsel, waardoor bloed en
liquor cerebri van elkaar gescheiden zijn, i.h. bijz. de
plexus choroidei.
bloed-testisbarriere, barriere, gevormd door een
gordel van zonulae occludentes tussen Sertoli-cellen;
scheidt het basale compartiment van het adluminale
compartiment van de tubulus seminiferus; zou contact
tussen het immuunsysteem (bloed) en rijpe (`lichaamsvreemde') zaadcellen voorkomen.
bloed-thymusbarriere, bloed-weefselbarriere in de
schors van de thymus; bestaat uit een continue laag van
(corticale) epitheliale cellen rond de capillairen in de
schors, waardoor antigeen materiaal slechts zeer beperkt
in contact kan komen met rijpende T-cellen.
Mercier-barri e re, zie Mercier.
niet-specifieke cellulaire barriere, niet-specifiek
cellulair afweermechanisme dat bestaat uit fagocyterende cellen: neutrofiele en eosinofiele granulocyten,
fagocyten en NK-cellen; syn. niet-specifieke cellulaire
afweer; zie ook afweersysteem, niet-specifiek ---.
niet-specifieke humorale barriere, niet-specifieke
afweersysteem dat bestaat uit in de extracellulaire
vloeistof opgeloste stoffen; belangrijkst is het complementsysteem, daarnaast o.a. lysozymen, lactoferrine en
interleukinen; zie ook afweersysteem, specifiek ---.
placentaire barriere, de semipermeabele placentamembraan die foetaal en moederlijk bloed van elkaar
scheidt en waardoorheen o.a. de uitwisseling van
voedings- en afvalstoffen plaatsvindt; wordt gevormd
door syncytiotrofoblast, cytotrofoblast, de lamina basalis
van de trofoblast, mesenchym van de chorionvlok, de
lamina basalis van de foetale capillair en het endotheel
van de foetale capillair.
Barthel-index, maat ter evaluatie van de zelfredzaamheid van een geriatrische patient; maakt gebruik van een
ADL-vragenlijst.
Bartholin Jr., Caspar (1655-1738; Deens anatoom te
Kopenhagen).
bartholinitis, ontsteking (gonorroisch of onspecifiek)
van de glandulae vestibulares majores (Bartholini);
syn. adenitis vulvovaginalis.
klieren van Bartholin, glandulae vestibulares majores.
Bartonella, een in 1909 door Barton beschreven genus van
de familie Bartonellaceae (orde Rickettsiales).
Bartonella henselae, bacterie die kattenkrabziekte
veroorzaakt.
Bartter, Frederic C. (geb. 1914; Amerikaans endocrinoloog).
Bartter-syndroom, secundair aldosteronisme (spierpij83

basilair
ten dat words gebruikt voor het maken van incisies en/of
het sluiten van wonden.
basispakket, pakket van noodzakelijke zorg binnen een
stelsel van sociale ziektekostenverzekeringen; zie ook
basisverzekering.
basistakenpakket voor de huisarts, het geheel van
negen basisfuncties van de huisarts zoals opgesteld door
de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV); behelst onder
meer de voortdurende, integrale, persoonlijke zorg en de
bevordering van ziektepreventie.
basisvertrouwen, basaal vertrouwen in medemens dat
kind als eerste met moeder ontwikkelt; syn. basic trust

ceet, waarop zich geslachtelijke sporen (basidiosporen)
vormen.
basil ai r, tot de basis behorend, aan de basis liggend.
basilaire insuffici e ntie, zie basilaris-insufficientie.
basilaire membraan, zie lamina basilaris ductus
cochlearis.
basilaire impressie, aangeboren afwijking met
hoogstand van de schedelbasis, waardoor cerebellum en
hersenstam bekneld taken door de te ver uitstekende
dens axis.
basilaris [- re], basilair [L.] tot de basis behorend; vb. crista
b-ris, os b-re.
basilaris-insuffici e ntie, circulatiestoornis door insufficientie van de arteria basilaris; syn. arteria-basilarissyndroom, arteria-basilaris-trombosesyndroom.
basilica [L., basilicus = koninklijk] zie vena basilica.
basion, het voorste punt van het achterhoofdsgat.
basi o n br e gmahoogte, afstand tussen b. en bregma.
basi o n hormionlengte, afstand tussen b. en hormion.
basis [< G.] i grondslag, bodem; 2 grondvlak, steunvlak;
3 (dermatologie) grondstof of vehiculum voor lokale
dermatotherapeutica waaraan werkzame bestanddelen
worden toegevoegd; keuze voor poeder, vet en vloeistof
als basis voor zalf, pasta, creme of schudmengsel wordt
m.n. bepaald door de vochtigheidsgraad en de locatie
van de dermatose.
basis cartilaginis arytenoideae, het ondervlak van het
arytenoid.
basis cerebri [PNA], facies inferior cerebri.
basis cochleae, de basis van het benige slakkenhuis.
basis cordis, hartbasis, d.i. het craniale gedeelte van het
hart.
basis cranii, schedelbasis.
basis cranii externa, de ondervlakte van de schedelbasis.
basis cranii interna, de bovenvlakte van de schedelbasis.
basis mandibulae, de onderrand van de onderkaak.
basis metacarpi, het proximale einde der middenhandsbeenderen.
basis metatarsi, het proximale einde van de middenvoetsbeenderen.
basis modioli, de basis van het slakkenhuis.
basis ossis sacri, het bovenvlak van de eerste heiligbeenwervel.
basis patellae, de brede bovenrand van de knieschijf.
basis pedunculi cerebralis, (gewoonlijk crus cerebri
genoemd): het onderste deel van de pedunculi cerebrales.
basis phalangis m a nus, het proximale einde van de
benige vingerkootjes.
basis phalangis pedis, het proximale einde van de
benige teenkootjes.
basis prostatae, de aan de urineblaas bevestigde zijde
van de prostaat.
basis pulm o nis, longbasis, de aan het middenrif
grenzende vlakte van de long.
basis pyramidis (renalis), de naar de nierschors toegekeerde zijde van een nierpiramide.
b a sis stapedis, de basale plaat van de stapes (een der
gehoorbeentjes).
basisnarc o se, een door een rectaal of intraveneus toegediend narcoticum teweeggebrachte matig diepe
algemene narcose, waarna de voor een operatieve
ingreep noodzakelijke narcosediepte wordt bereikt door
inhalatienarcose.
basisnet, pakket van algemene chirurgische instrumen-

[E.].

basisverzekering, plan van de Commissie Structuur en
Financiering Gezondheidszorg (Cie. Dekker, 1987)
waarin het overgrote deel (85% van de totale kosten) van
alle zorgvoorzieningen zou zijn opgenomen en die in de
plaats zou komen van de bestaande AWBZ en ziekenfonds/particuliere ziektekostenverzekeringen; zie ook
basispakket.
basivertebralis [L., -le, mv. -les], m.b.t. de basis van een
wervel; vb. venae b-les.
basket cell [E. basket = mand, korf korfcel, een in de cerebellaire schors voorkomende cel, waarvan de axon eindigt
in een mandvormig netwerk van fibrillen die een
Purkinje-cel omvatten.
Basle Nomina Anatomica (BNA), de anatomische
nomenclatuur die in 1895 te Bazel door de Deutsche
Anatomische Gesellschaft is aanvaard; tegenwoordig
vervangen door de Nomina Anatomica (NA).
basocellulair, basocellularis [L., -re], bestaande uit of
uitgaande van cellen van het stratum basale van de
epidermis.
carcinoma basocellulare, basalecellencarcinoom; zie
ook spinocellulair.
basocytose, zie basofilie.
basofiel [G., philein = beminnen] zich (blauw) kleurend met
basische kleurstoffen; zie ook acidofiel, eosinofiel.
basofiel hypofyseadenoom, zie ziekte van Cushing.
basofiele korreling, aanwezigheid van blauwe
korreltjes (resten van ribosomen en RNA) in erytrocyten,
een teken van versnelde regeneratie, speciaal bij loodvergiftiging.
basofiele leukocyt, witte bloedcel met basofiele granula
in het cytoplasma.
basofiele punctering, blauwe stippeling van de erytrocyten die wijst op resten van ruw endoplasmatisch reticulum; wordt vooral gezien bij thalassemie, bij infecties en
bij intoxicaties (lood); syn. basofiele stippeling.
basofilie, i affiniteit tot basische kleurstoffen; 2 vermeerdering van het aantal basofiele leukocyten in het bloed.
basofilisme, syndroom van Cushing voorzover dit
veroorzaakt is door een basofiel hypofyse-adenoom.
basofobie [G., baino = gaan; phobos = vrees] ziekelijke vrees
om te lopen.
basose, basosis, zie alkalose.
basostasofobie, zie astasie-abasiesyndroom.
Bassen-Kornzweig, ziekte van, zeldzame autosomaalrecessieve aandoening met vetmalabsorptie vanaf de
geboorte, retinitis pigmentosa, progressieve ataxieen en
acanthocytosis; oorzaak: afwezigheid van beta-lipoproteine; behandeling: vetarm dieet en suppletie van de
vetoplosbare vitaminen A, E en K.
Bassini, Eduardo (1844-1924; Italiaans chirurg te Padua).
operatic, plastiek volgens Bassini, een operatic bij
liesbreuk, waarbij de achterwand van het lieskanaal
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Bechterew, Wladimir Michailowitsj von
wordt versterkt door hechting van de externus-aponeurose aan het ligament van Poupart.
bastaard, hybride, heterozygote nakomeling van twee
ongelijksoortige ouders.
reciproke bastaard, product van kruising wanneer
hetzelfde type als vader resp. als moeder words gebruikt;
dergelijke bastaarden zijn in de regel onderling gelijk,
tenzij het een geslachtsgebonden overerving betreft;
ongelijk zijn in de regel reciproke soortbastaarden
(muildier resp. muilezel).
Bastedo, Walter Arthur (187-1952; farmacoloog en
gastro-enteroloog te New York).
regel van Bastedo, formule voor kinderdosering,
waarin V = volwassenen en K = kinderleeftijd in jaren:
(V x K+3)/30.
Bastian, Henry Charlton (1837-1915; Brits neuroloog).
wet (regel) van Bastian-Bruns, bij dwarslaesie van het
bovenste gedeelte van het ruggenmerg ontstaan slappe
verlammingen en areflexie onder het niveau van de
laesie; als de reflexen van meet of aan behouden zijn, is
de dwarslaesie niet totaal.
bathocefalie [G., bathos = hoogte, diepte; kephale = schedel]
hoge schedel.
bathofobie [G., bathos; phobos = vrees] hoogtevrees; niet
verwarren met batofobie.
bathya_nesthesie [G., bathys = diep] afwezigheid van
dieptesensibiliteit (= bathyesthesie).
bathyesthesie, dieptesensibiliteit; zie ook bathyanesthesie.
batmofobie [G., bathmos = trede; phobos] ziekelijke vrees
voor drempels en trappen.
batmotroop, invloed uitoefenend op de prikkelbaarheid
of de prikkeldrempel van hartspiervezels.
negatief batmotroop, prikkelbaarheid-verminderend.
positief batmotroo , prikkelbaarheid-verhogend.
batofobie [G., batos = bestijgbaar; phobos] ziekelijke vrees
voor het benaderen van hoge bergen of hoge gebouwen;
niet verwarren met bathofobie.
battarisme [<G., battarizein = stamelen] weinig gebruikte
term voor stotteren.
battered- child syndrome [E . to batter = voortdurend of hard
slaan] het ziektebeeld bij kinderen die blootstaan aan
ernstige en gewoonlijk herhaalde mishandeling.
Bauhin, Caspar (1560 - i624; Zwitsers anatoom te Bazel).
valv(ul)a Bauhini, zie valva ileocaecalis.
bauhinitis, ontsteking van de valvula Bauhini (en
omgeving) als onderdeel van enteritis regionalis (ziekte
van Crohn).
Bayes, theorema van, formule waarmee in onderzoek
voorwaardelijke kansen kunnen worden berekend, bijv.
de voorspellende waarde van een positieve of negatieve
testuitslag op basis van de sensitiviteit en specificiteit
van een diagnostische test.
Bayliss, Sir William Maddock (1860-1924; fysioloog te
Londen).
Bayliss-effect, verhoging van de intravasale druk
veroorzaakt reactieve contractie van de vaatmusculatuur
(en omgekeerd).
Baynton, Thomas (1761 - 1820; chirurg te Bristol).
verband van Baynton, dakpan-kleefpleisterverband op
onderbeen, bij ulcus cruris.
Bazelse nomenclatuur, zie Basle Nomina Anatomica.
Bazett, formule van, formule waarmee het QT-interval
kan worden berekend; QT - tijd representeert op een ECG
de totale duur van de elektrische systole van de kamers.
Bazex, paraneoplastische acrokeratose van, zie acrokeratose, paraneoplastische --- van Bazex.

Bazin, Antoine Pierre Ernest (1807-1878; dermatoloog
te Parijs).
ziekte van Bazin, vorm van huidtuberculose, met
knobbels en grillige vlakke paarsrode infiltraten aan de
onderbenen, vnl. bij jonge vrouwen; syn. erythema
induratum, tuberculosis cutis indurativa.
B-brief, deel van de overlijdensverklaring dat handelt
over de primaire doodsoorzaak van de overledene;
syn. doodsbrief-B.
B-cel-epitoop, specifieke chemische structuur van een
antigeen, bijv. influenzavirus, die herkennings- en
bindingsplaats voor antilichamen vormt; zie ook epitoop;
determinant, antigene ^.
B-cellen, = B-lymfocyt.
B-cellymfoom, verzamelnaam voor alle vormen van
maligne transformatie van de B-lymfocyten in het bloed;
behoren tot de non-Hodgkin-lymfomen; zie ook
lymfoom, non-Hodgkin--.
B-cel-systeem, deel van verworven humorale afweersysteem waarbij B-lymfocyten, gevormd in beenmerg,
d.m.v. membraanreceptoren antigenen specifiek herkennen, antistoffen produceren en T-lymfocyten stimuleren;
zie ook lymfocyt, B-lymfocyt.
BCG, 1 Bacille Calmette Guerin; z Bilivaccin CalmetteGuerin, het uit deze bacil bereide vaccin, voor actieve
immunisatie tegen tuberculose.
B-CLL, chronische lymfatische leukemie o.b.v. maligne
B-cel-proliferatie (9o% van alle CLL); zie ook leukemie.
b.d. bis (in) die [L.] tweemaal daags (rec.).
beademen, het kunstmatig (al of niet m.b.v. apparaten)
ventileren van de longen van een patient, zodat er verse
lucht (of zuurstof) in-, en afgewerkte uitstroomt.
beademing, kunstmatige ademhaling, met of zonder
apparaten.
endotracheale beademing, kunstmatige beademing
door een Buis die via de mond of via de neus in de
trachea wordt gebracht.
mond-op-mond-beademing, een methode van b.
waarbij de EHBO-er zijn mond op die van het slachtoffer
plaatst, diens longen volblaast en deze na elke inblazing
laat leegstromen; dit wordt ritmisch iz keer per minuut
herhaald.
positieve eindexpiratoire drukbeademing, beademing met positieve eindexpiratoire druk, waardoor aan
het einde van de uitademing de kleine luchtwegen
worden opengehouden en zo de shunt van het bloed
door de longen wordt verkleind en de gaswisseling
wordt vergroot; syn. positive-end-expiratory pressure
(PEEP).
beademingsmachine, beademingsapparatuur,
apparaat waarmee de patient kunstmatig wordt
beademd door regulering van ademfrequentie en
beademingsvolume.
Beau, Joseph Honore Simon (1806-1865; internist te
Parijs).
lijnen van Beau, dwarse groeven op de nagels door
beschadiging van de matrix enige tijd tevoren.
Bechterew, Wladimir Michailowitsj von (1857-1927;
neuroloog te St. Petersburg).
ischiasfenomeen van Bechterew, onvermogen van de
rechtop in bed zittende ischiaspatient om beide benen te
strekken (met een been lukt het wel).
kern van Bechterew, bovenste kern van de nervus
vestibulocochlearis.
ziekte van Bechterew, spondylitis ankylopoetica;
syn. ziekte van B.-Strumpell-Marie.
reflex van Mendel-Bechterew, zie Mendel.
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Beck, Alfred B.
beeldversterker, doorlichtingsapparaat waarbij bij een
relatief geringe dosis rontgenstralen een goed beoordeelbare afbeelding verkregen wordt.
beeldvorming, het direct zichtbaar maken van anatomische structuren en/of (patho)fysiologische processen,
bijv. rontgenopname, echo, CT, MRI en PET.
been [L., gen. ossis; syn. bot] i os; z de onderste extremiteit.
beenbeugel, spalk of orthese ter correctie van standafwijkingen van de wervelkolom; zie ook orthese.
beenbreuk, zie fractura, fractuur.
beencaries, zie caries.
beencyste, zie botcyste.
aneurysmatische beencyste, een of meer onderling
samenhangende holten, gevuld met vloeibaar bloed,
voorkomend in pijpbeenderen en wervellichamen.
odontogene beencyste, in boven- of onderkaak
voorkomende holte, gevuld met brijige substantie.
synoviale beencyste, een bij de gewrichtsuiteinden in
het beenweefsel gelegen holte met een gelatineuze
massa.
beeneter, zie caries.
beengeleiding, voortplanting van geluid via de schedelbeenderen naar het binnenoor.
beengeleidingsaudiogram, zie audiogram.
beengeleidingstoestel, hoortoestel waarbij geluid via
het mastoid wordt aangeboden d.m.v. een vibrator die
door een brilmontuur of hoofdbeugel wordt aangedrukt; toepassing bij afwezigheid van de gehoorgang
en bij chronisch loopoor; syn. bone-anchored hearing aid

Beck, Alfred B. (geb. 1889; chirurg te Kiel).
boring volgens Beck, percutane boring in een pseudartrose, ter aanzetting tot callusvorming.
Beck, Claude Schaeffer (geb. 1894; chirurg te Cleveland,
VS).
trias van Beck, verlaagde arteriole, verhoogde centraalveneuze druk en zwakke harttonen (wijst op harttamponnade).
Becker.
melanosis van Becker, unilaterale pigmentvlek op
schouder, rug of borst bij pubers of adolescenten, die
sours iets verheven is; berust op verhoogde activiteit van
melanocyten en op acanthose; syn. naevus van B.
Beckmann, Hugo (1861-1907; keel-neus-oorarts te
Berlijn).
venster- of ringmes van Beckmann, instrument voor
adenotomie.
neusschaar van Beckmann, omgebogen, getande
schaar voor endonasale operaties.
Beckwith-Wiedemann, syndroom van (John Bruce
Beckwith, geb. 1933 in Seattle, Amerikaans patholoog en
onderzoeker van wiegendood, tumorpathogenese en
classificatie van Wilms-tumoren; Hans Rudolf Wiedemann, geb. 1915 in Kiel, Duitse kinderarts), autosomaal
dominant syndroom met somatische en viscerale reuzengroei van organen tijdens de foetale ontwikkeling;
kenmerken zijn exomphalos, macroglossie en gigantisme; kinderen met dit syndroom hebben predispositie
voor tumoren.
Beclard, Pierre Auguste (1785-1825; anatoom en chirurg
te Parijs).
hernia van Beclard, een via de hiatus saphenus fasciae
latae (`fossa ovalis' van BNA en JNA) uittredende
femorale breuk.
kern van Beclard, de verbeningskern in de distale
femurepifyse.
becquerel (Bq), SI-eenheid van radioactiviteit; i curie (Ci)
= 37 x io 9 becquerel = 37 GBq; i Bq = 27x10 -12 Ci.
Becquerel, Antoine Henri (1852-19o8; fysicus te Parijs;
ontdekker van de radioactiviteit; Nobelprijs 1903).
Becquerel-stralen, zie straal, gamma-.
bed, capaciteitsmaat waarmee wordt uitgedrukt het
aantal patienten dat gelijktijdig in een ziekenhuis kan
worden verpleegd.
beddenpan, ondersteek.
Bednar, Alois (1816-1888; kinderarts te Wenen).
aften van Bednar, kleine, symmetrisch gelokaliseerde
zweertjes achter op het harde verhemelte, bij zuigelingen; syn. aphthae pterygoideae decubitales infantum,
ulcera decubitalia palati.
bedplassen, nachtelijke, functionele, dus niet-organische
incontinentie voor urine, m.n. bij kind ouder dan 4 jaar;
bij primaire incontinentie is het kind nooit zindelijk
geweest, bij secundaire incontinentie wel; syn. enuresis
nocturna [L.].
bedside [E.] aan het ziekbed.
bedside manner [E.] wijze van optreden van de arts aan
het ziekbed.
bedside method [E.] (laboratorium)onderzoekmethode
aan het ziekbed.
bedside teaching [E.] geneeskundig onderricht aan het
ziekbed.
Bedso nia (Sir Samuel Bedson (1886 - 1969), bacterioloog te
Londen), obsolete naam voor Chlamydia.
bed-sore [E.] decubitus, doorliggen.
bedwants, zie Cimex lectularius.
beefy tongue [E.] glossitis superficialis bij vitaminegebrek.

[E•].

beenlengte, subischiale, afstand tussen het zitbeen
(tuber ischiadicum) en de hiel (tuber calcaneus); wordt
gemeten om de groeicurve bij kinderen te volgen;
vb. ratio zithoogte/subischiale beenlengte.
beenlengteverschil, lengteverschil tussen onderste
extremiteiten door eenzijdige verkorting of verlenging
van bot (femur of tibia); wordt veroorzaakt door congenitale afwijking, ontsteking, trauma, spierparalyse of
rontgenstraling; symptomen zijn vooral lage-rugpijn,
soms gewrichtspijn en arthrosis deformans t.g.v de
ongelijke belasting van wervelkolom, heup- en kniegewricht; behandeling bestaat o.a. uit schoenverhoging,
operatieve beenverkorting en -verlenging, distractieepifysiolyse en epifysiodese.
beenlichaampjes, zie beencellen, osteocyten.
beenmerg, sponsachtig weefsel in de holte der beenderen, bestaande uit bindweefsel en cellen die verantwoordelijk zijn voor de hemopoese; syn. medulla ossium.
geel beenmerg, ophoping van vetcellen in de holten
van de botten; syn. medulla ossium flava.
rood beenmerg, bloedcelvormend deel van het
beenmerg dat zich in de mergholte van de proximale
metafysen van de humeri, femora en in het axiale skelet
bevindt; syn. medulla ossium rubra.
beenmergaplasie, beenmerg dat in de normale hematopoese/leukopoese ernstig tekortschiet en onder de
microscoop een leeg beeld te zien geeft, o.a. t.g.v.
medicamenten.
beenmergdepressie, remming van de hemopoese in het
beenmerg, bijv. ten gevolge van cytostaticagebruik of
verdringing van gezond beenmerg bij leukemie.
beenmergpunctie, aspiratiebiopsie ter verkrijging van
een kleine hoeveelheid beenmerg voor onderzoek; zie ook
sternumpunctie.
allogene beenmergtransplantatie, transplantatie van
humane leukocytenantigenen (HLA)-identieke donor-
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beklemde breuk
psychische, of zelfs magische weg beInvloed te worden,
tegen zijn zin en met negatieve bedoelingen.
bejel, bechel, niet-venerische treponematose bij kinderen, in het Nabije Oosten.
Bekesy, Georg von (1899 - 1972.; Amer. fysioloog te Boston,
VS), 1961 Nobelprijs voor zijn ontdekking betreffende de
fysische processes in het slakkenhuis van het inwendige
gehoororgaan.
Bekesy-audiometrie, a. waarbij de onderzochte zelf de
hoordrempel vaststelt tijdens het luisteren naar een toon
die glijdend in hoogte toeneemt. De geluidssterkte
wordt afwisselend opgevoerd resp. verlaagd tot de
drempel is overschreden. De hierbij verkregen curve heet
Bekesy-audiogram, van veel betekenis voor het aantonen
van recruitment.
bekken, pelvis [L.].
algemeen vernauwd bekken, een b. waarvan alle
afinetingen kleiner zijn dan normaal; zie ook pelvis
angusta.
assimilatiebekken, een bekken waarvan het wervelgedeelte een anomalie vertoont, nl. vergroeiing van S.i met
L.5 of van S.5 met de bovenste staartbeenwervel.
grote bekken, zie pelvis major.
kleine bekken, zie pelvis minor.
osteomalacisch bekken, een door osteomalacie
vervormd b.
plat bekken, bekken met verkorte conjugata vera.
rachitisch bekken, een door rachitis vervormd bekken.
spondylolisthetisch bekken, een door spondylolisthesis vervormd bekken.
trechterbekken, b. met normale b.-ingang en
vernauwde b.-uitgang.
bekkenas, de lijn die de middens van de voor-achterwaartse afinetingen van het kleine bekken verbindt.
bekkenbiopsie, 1 punctie uit een crista iliaca waarbij
t.b.v. diagnostiek van hematologische maligniteiten of
beenmergtransplantatie stamcellen worden geaspireerd
en beenmerg wordt verkregen; z botbiopsie ten behoeve
van diagnostiek van hematologische maligniteiten.
bekkenbodem, de door het diaphragma pelvis en het
diaphragma urogenitale gevormde wekedelenafsluiting
van het bekken.
bekkengordel [L.] zie cingulum membri inferioris.
bekkenhelling, de hock bij de staande persoon tussen
het vlak van de bekkeningang en het horizontale vlak.
bekkeningang [L., de door linea terminalis, promontorium en

beenmergcellen, meestal van een broer of zuster van de
patient.
autologe beenmergtransplantatie, teruggave van
eerder afgenomen beenmergmateriaal aan dezelfde
patient.
beennaad, zie sutura.
beenschacht, diafysaire, cilindrisch gevormd deel van
de diafyse; zie ook diafyse.
beenverkorting, beenlengteverschil t.g.v. eenzijdig
vertraagde groei van bot; zie ook beenlengteverschil.
beenvlies, zie periost, periosteum.
beenwas, wasachtig materiaal waarmee bloedende
botranden kunnen worden dichtgestreken.
beet, de aansluiting van boven- en ondergebit; syn. occlusie.
dekbeet, verhouding van de fronttanden waarbij de
boventanden de ondertanden geheel overdekken.
kruisbeet, bij sluiting van het gebit kruisen de gebitsbogen elkaar, unilateraal of bilateraal.
open beet, toestand waarbij boven- en ondergebit geen
contact maken.
Befehisautomatie [D.] het automatisch en willoos uitvoeren
van zinloze opdrachten, bijv. om een bepaalde houding
aan te nemen; komt voor bij sommige vormen van
schizofrenie, enigszins gewijzigd ook bij gehypnotiseerde personen; zie ook echolalie, echopraxie.
behandelingsovereenkomst, behandelovereenkomst,
overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon (de hulpverlener) zich tegenover een
ander (de opdrachtgever; meestal de patient) verbindt tot
het verrichten van handelingen op het gebied van de
geneeskunst.
behandelplan, verzameling voorgenomen maatregelen
aangaande de geneeskundige behandeling van de
individuele patient; bijv. conservatieve, medicamenteuze
of operatieve behandeling.
behavior, behaviour [E., resp. Amerikaanse en Britse spelling],
gedrag, de wijze waarop iemand iets doet.
behavioral medicine [E.] zie gedragsgeneeskunde.
behaviourisme, behaviorisme [< E. behaviour, Am.
behavior = gedrag] psychologische richting die zich bezighoudt met onderzoek van het objectief meetbare en
waarneembare gedrag, zonder rekening te houden met
psychische drijfveren, met als uitgangspunt het prikkelreflexmechanisme; de leertheorie en de gedragstherapie
berusten voor een groot deel op behaviouristische
principes; zie ook gedragspsychologie.
Behcet, Hulushi (1899-1948; Turks dermatoloog te
Istanbul).
ziekte van Behcet, een aandoening, gekenmerkt door
recidiverende aften van mond en genitalia, uveitis of
iridocyclitis, gevolgd door hypopyon, bij mensen uit het
Nabije of Verre Oosten; syn. oculo-urogenitaal syndroom.
beheersing, (psychiatric) opzettelijk vermijden van
denken aan storende problemen, gevoelens of ervaringen; vorm van coping-strategic voor omgaan met angst.
Behr, Carl (geb. 1876; D. oogarts).
ziekte van Behr, een ziekte, gekenmerkt door opticusatrofie, heredofamiliale ataxie en (matige) oligofrenie.
Beijerinck, Martinus Willem (1851-1931; bacterioloog te
Delft).
cholerareactie van Beijerinck, nitroso-indolreactie op
vibrio's (niet specifiek voor Vibrio comma).
voedingsbodem van Beijerinck, een ureumbevattend
kweekmedium voor het aantonen van urease-activiteit.
beinvloedingswaan, complex van ziekelijke gedachten
bij een patient die meent door anderen langs fysieke,

bovenrand van de symfyse gevormde ingang tot de bekkenholte]

apertura pelvis superior.
bekkenkam, crista iliaca [L.].
bekkenkanteling, stand van het bekken ten opzichte van
de longitudinale as; beInvloedt de stand van de ruggenwervels onderling (curvatuur van de rug) en bepaalt vnl.
de lichaamshouding.
bekkenkromming, de bocht in het benige baringskanaal.
bekkenring, de ringvormige bekkenstructuur, gevormd
door de vereniging van de beide heupbeenderen met het
sacrum.
bekkenscheefstand, afwijking van het horizontale vlak
tussen een dubbelzijdig orientatiepunt van het bekken,
zoals de crista iliaca, spina iliaca posterior superior,
spina iliaca anterior superior of de trochanter major.
bekkenuitgang [L., de onderste bekkenopening, gevormd door
de ramus inferior ossis pubis, de ramus ossis ischii, het tuber
ischiadicum, het lig. sacrotuberale en het lig. arcuatum pubis]

apertura pelvis inferior.
beklemde breuk, zie hernia incarcerata.
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bekrachtiging
luchtdruk gelijk aan die van de buitenlucht; dit is nodig
voor een goede middenoorfunctie.
benauwdheid, zie dyspneu.
Bence Jones, Henry (1813-1873; Engels arts te Londen).
Bence Jones-eiwit, een paraproteIne, t.w een abnormale serumglobuline met laag molecuulgewicht; wordt
vnl. bij multipel myeloom in de urine uitgescheiden,
slaat neer bij verhitting van de (aangezuurde) urine bij
6o-70° en lost bij verder verhitten weer op.
bends [E.] hevige stekende pijn in gewrichten en ledematen bij caissonziekte, waarbij de patient krom trekt (to
bend) van de pijn.
Benedict, Stanley Rossiter (1884-1936; biochemicus te
New York).
suikerreactie van Benedict, reactie voor het aantonen
van glucose of fructose in urine, door verhitting met het
B.-reagens (een oplossing van natriumcitraat, natriumcarbonaat en kopersulfaat); bij aanwezigheid van suiker
ontstaat na afkoeling een rood, geel of groen precipitaat.
Benedikt, Moritz (1835-1920; neuroloog te Wenen).
syndroom van Benedikt, een bij een proces in de
middenhersenen voorkomend syndroom, bestaande uit
homolaterale oculomotoriusverlamming en heterolaterale hemiparese.
Bengaals-rood-test, test waarmee de mate van epitheelschade t.g.v. de droogheid van cornea en conjunctiva
wordt gemeten; de kleurstof hecht zich aan cellen die tot
keratinisatie neigen, wat kenmerkend (maar niet specifiek) is voor keratoconjunctivitis sicca.
benigne, goedaardig; zie ook maligne.
benigne paroxismale positieveranderingsduizeligheid (BPPD), zie duizeligheid, benigne paroxismale
positieveranderings-.
benign positional nystagmus, zie nystagmus.
benignus [L., -na, -num], goedaardig; vb. pemphigus b-nus,
endocarditis b-na, chondroblastoma b-num.
Benique, Pierre Jules (1806-1851; chirurg te Parijs).
benique (b), maateenheid voor sondes; i b = 1/6 mm
diameter = 1 /z charriere.
kromming volgens Benique, een kromming in de
B.-sonde, overeenkomstig het verloop van de pars
prostatica urethrae.
sonde van Benique, gebogen metalen sonde, waarop
een filiforme sonde kan worden geschroefd, voor oprekking van een urethra-strictuur.
Bennett, Edward Hallaran (1837-1907; Iers chirurg te
Dublin).
fractuur van Bennett, fractuur in de basis van het
eerste metacarpale, vaak doorlopend in het carpometacarpale gewricht; boksersfractuur.
benoemingsstoornis, verminderd vermogen om namen
van voorwerpen te benoemen; syn. anomie [< G.].
Benoist, Louis (geb. 1856; Frans natuurkundige).
schaal van Benoist, hardheidsschaal voor rontgenbestraling op basis van aluminiumlaagjes, overeenkomend met zilverlaagjes van o,ii mm.
benzidine, para-diamino-difenyl.
benzidinereactie, reactie op occult bloed in de ontlasting, d.m.v. het benzidine-reagens.
benzidinereagens, mengsel van b. en waterstofperoxide, wordt blauw bij contact met bloed.
benzodiazepinen, groep verbindingen met een sedatiefanxiolytisch effect op het centraal zenuwstelsel; bijv.
diazepam.
benzolisme, i chronische vergiftiging door het inademen
van benzoldamp of het inslikken van benzol; 2 benzolzucht.

retrograde beklemde breuk, darmbreuk die niet in de
breukpoort of breukzak beklemd is, maar aan de
abdominale kant van de breukpoort in de buikholte;
syn. Maydl-hernia.
bekrachtiging, volgens de conditioneringstheorie het
mechanisme waarin een bekrachtigende stimulus de
waarschijnlijkheid verhoogt van het optreden van het
gedrag dat direct aan de bekrachtiging voorafging.
negatieve bekrachtiging, negatieve aandacht voor
bepaald gedrag waardoor dit gedrag in stand wordt
gehouden en/of intensiveert. Aanleiding voor gedrag is
aanwezigheid van bepaalde negatieve versterkers (bijv.
verlies, krenking, traumatische levensomstandigheden).
positieve bekrachtiging, positieve aandacht voor
bepaald gedrag dat versterkend werkt; positieve
bekrachtigers (waardering, succes) en vooral vaardigheden om deze te creeren onderhouden normaal gedrag.
bel, maat voor geluidssterkte; geen op zichzelf bepaalde
grootheid maar een intensiteitsverhouding. Een bel
geeft aan dat een toon lox zo sterk is als een andere. Om
een vaste waarde te krijgen is het altijd nodig de
uitgangswaarde te geven; zie ook decibel.
belasting, begrip dat de zwaarte van een inspanning
uitdrukt; kwantificeerbaar d.m.v. ergometrie of meting
van de zuurstofopname tijdens inspanning.
belastingscurve, -kromme, de verbindingslijn tussen
een aantal punten, die het gehalte aangeven van serum
aan een bepaalde stof die tevoren als `belasting' aan de
patient was toegediend.
belastingsproef, belastingsonderzoek, proef resp.
onderzoek waarbij een bepaalde functie op de proef
wordt gesteld door toediening (in overmaat) van een stof
die deze functie 'belast'.
beleidspsychiatrie, verzameling kennis en vaardigheden
die betrekking heeft op het management in de psychiatrie.
Bell, Alexander Graham (1847 -1922; fysioloog te
Edinburg, uitvinder van de telefoon).
Bell, Sir Charles (1774-1842; Schots fysioloog te Londen).
Bell-fenomeen, bij sluiting van de oogleden draait de
oogbol naar boven-opzij.
Bell-verlamming, plotselinge idiopathische perifere
facialis-paralyse; syn. Bell's palsy [E.].
wet van Bell, de voorste ruggenmergswortels bevatten
efferente zenuwvezels, de achterste wortels afferente.
belle indifference [F., 'fraaie onverschilligheid'] stoornis in
gevoelsleven waarbij een emotioneel beladen thema
onbewogen of met een glimlach wordt verteld.
Bellini, Lorenzo (1643-1704; anatoom te Pisa).
buisjes van Bellini, tubuli renales recti.
Bellocq, Jean Jacques (1732-1807; Frans chirurg te Parijs).
Bellocq-tamponnade, bij ernstige bloeding achter in
de neus wordt via de mond een tampon ingebracht, die
door een via de neus ingestoken B.-canule wordt aangehaakt, omhooggetrokken en gefixeerd.
belly [E.] buik; zie ook prune belly syndrome.
belonefobie [G., belone = naald; phobos = vrees] ziekelijke
vrees voor naalden of spitse voorwerpen.
belroos, zie erysipelas.
Belsey-mark-IV operatie, operatieve constructie van een
anti-refluxklepmechanisme voor een refluxoesofagitis
waarbij medicamenteuze therapie geen succes heeft; zie
ook fundoplicatie.
beluchting, het van lucht voorzien van de middenoorholte; doordat de buis van Eustachius zich bij slikken
opent, wordt de middenoorholte belucht en wordt de
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Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst
berg, eczemateuze huidaandoening met erytheem en
vettige, gele schilfers op het behaarde hoofd en in de
anogenitale streek; treedt vnl. op in de eerste levensweken en tot de zesde levensmaand; syn. eczema seborrhoicum infantum, seborroisch eczeem.
Berger, Emil (1855-1926; oogarts te Graz, Parijs).
loep van Berger, binoculaire loep voor oogonderzoek.
symptoom van Berger, elliptische of hoekige pupil,
een vroeg symptoom bij neurosyfilis.
Berger, Hans (1873-1941; Duits psychiater-neuroloog te
Jena, grondlegger van de moderne elektro-encefalografie; Nobelprijs 1940).
Berger-ritme, alfagolven in het elektro-encefalogram.
Bergmann, Ernst von (1836-1907; chirurg te Berlijn,
pionier van de asepsis).
incisie van v. Bergmann, schuine snede vanaf de
aanhechting i2e rib aan de wervelkolom tot bij de spina
iliaca, voor retroperitoneale benadering van de nier.
naaldvoerder van v. Bergmann, een naaldvoerder,
voorzien van een klem, waarvan de kaken door een
schuif tegen elkaar aan gedrukt worden.
operatie van v. Bergmann, radicale operatie bij hydrokele, met subtotale excisie van het parietale blad van de
tunica vaginalis testis.
bergziekte, i zie hoogteziekte; 2. polycytemie bij bergbewoners; 3 hoogtevrees.
beriberi [Singalees = grote zwakte] deficientieziekte t.g.v.
gebrek aan vitamine B 1 (thiamine) in het voedsel; men
onderscheidt de natte vorm, met vooral cardiale
verschijnselen met oedeem, en de droge vorm, met
polyneuritis; syn. paraplegia mephitica, polyneuritis
endemica perniciosa, avitaminose B 1 , kakke [japans]
cerebrale beriberi, pseudo-encefalitis (Wernicke).
beribericus [L., -ca, -cum], veroorzaakt door, of m.b.t.
beriberi; vb. synclonus b-ca.
beriberi-hart, de bij hypovitaminose B 1 voorkomende
hartaandoening (o.a. ook bij alcoholici), gekenmerkt
door dyspnoe, oedemen ('natte beriberi'), vergroting van
het hart naar rechts en links, voorts symptomen van
vergroot minuutvolume (pulsus celer, `pistol shot
sounds' boven de grote arterien), capillairpols.
Berlijns blauw, kaliumferrocyanide in i%-zoutzuuroplossing; words toegediend bij intoxicaties door thalliumzouten; het kalium in het Berlijns blauw wisselen snel
uit tegen het thallium-ion.
Berlin, Rudolf (1833-1897; Duits oogarts te Rostock).
netvlies-oedeem van Berlin, oedeem van het netvlies
met bleekheid van de macula t.g.v. een (traumatische)
commotio retinae.
Berman, Samuel (geb. 1895; Amerikaans ingenieur).
Berman-localisator, apparaat om de plaats van magnetische splinters in het oog te bepalen; syn. Berman
locator [E.].
Bernard, Claude (1813-1878; fysioloog te Parijs).
syndroom van Cl. Bernard, oculopupillair syndroom,
Horner-syndroom.
Bernard-Soulier, syndroom van, aangeboren afwijking
in de interactie tussen trombocyten en vaatwand door de
afwijkende membraanglycoproteine Ib; zie ook trombopathie.
Berne, Eric (1910-1970; Amer. psychiater in San
Francisco), opsteller van de theorie der transactionele
analyse.
Bernouilli-effect, minimale luchtdruk op de wanden
van het strottenhoofd, wanneer de stroomsnelheid van
de lucht door de stemspleet maximaal is, zodat de
stemplooien naar elkaar toe worden gezogen.

beroepscode, gedragscode, opgesteld voor en door
beroepsgroepen, bijv. artsen of verpleegkundigen.
beroepsdermat o se, beroepseczeem, een als beroepsziekte optredende dermatitis resp. eczeem, gewoonlijk
op allergische basis.
beroepsgeheim, plicht tot geheimhouding door de arts
van (medische) informatie; de arts kan dit beroepsgeheim doorbreken na afweging van alle factoren door
zich te beroepen op de verschoningsrecht (recht tot
spreken); centraal in die afweging moeten staan: het
belang van de patient, het belang van het vertrouwen in
de medische stand en het voorkomen van ernstige
gevolgen (bijv. herhaling van een misdrijf); zie ook
zwijgplicht, verschoningsrecht.
beroepsziekte, ziekte die veroorzaakt wordt door
schadelijke invloeden, verbonden aan de als beroep
verrichte arbeid.
beroerte, cerebrovasculair accident; zie ook accident.
Bertalanffy, Ludwig von (1901-1972; bioloog in Wenen,
Canada, VS), opsteller van de systeemtheorie.
Bertiella studeri, een bij de aap voorkomende lintworm,
soms bij de mens aangetroffen.
Bertin, Exupere Joseph (1712-1781; anatoom te Reims en
Parijs).
columnae Bertini, c. renales.
ligamentum Bertini, lig. iliofemorale.
ossicula Bertini, conchae sphenoidales.
septa Bertini, columnae renales.
Bertrand, zie delire des aboyeurs.
berylliose, ziekte, meestal pneumoconiose, door het
inademen van berylliumdamp of fijn verdeeld stof; zie
ook granuloom.
beschermingsfactor, getal dat aangeeft hoeveel keer
langer men een met een sunscreen beschermde huid aan
de zon kan blootstellen voordat hetzelfde erytheem
ontstaat als bij een onbeschermde huid; syn. protectiefactor.
beschikbaarheid, biologische -, fractie van de toegediende dosis van een farmacon die de algemene circulatie bereikt; per definitie ioo procent bij intraveneuze
toediening; syn. bioavailability [E.].
beslisboom, stroomdiagram waarin de diagnostische of
therapeutische mogelijkheden van een klinisch
probleem en de daarmee samenhangende kansen en
beslissingen op logische wijze en in chronologische
volgorde zijn gerangschikt en waarin de verschillende
mogelijke uitkomsten worden weergegeven; een b. geeft,
i.t.t een algoritme, uitsluitsel over de te verkiezen
strategic bij gegeven kansen en uitkomsten.
beslisknoop, moment in een beslisboom waarop
verschillende keuzen kunnen worden gedaan zonder dat
het gevolg daarvan met zekerheid kan worden
voorspeld; vb. de keuze tussen radiotherapie en cytostaticabehandeling bij kankertherapie; zie ook kansknoop.
besliskunde, de leer van de systematische onderbouwing
van klinische beslissingen door het vooraf expliciteren
van keuzes, kansen en uitkomsten die met de besluitvorming samenhangen.
beslissingsanalyse, identificeren, structureren en
kwantificeren van een probleem d.m.v. een beslisboom,
waarna een geschikt behandelplan voor de patient kan
worden gekozen; zie ook beslisboom.
beslissingsbevoegdheid, recht tot het uitoefenen van
bepaalde handelingen door de betrokkene zelf of een
ander namens de betrokkene.
Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst, regeling,
bedoeld als controle op het voorschrijven van (te hoge)
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besmettelijk
betalactamasen, l-lactamasen, verzamelnaam voor
enzymen die betalactamantibiotica door hydrolyse van
de betalactamkern kunnen afbreken.
betamimetica, l-mimetica, stoffen die door binding
aan een beta-i- of beta-z-adrenerge receptor deze stimuleren; effecten bij beta-i: positief chronotroop en
inotroop effect, remming lipolyse en darmmotiliteit;
effecten bij beta-a: stimulatie van de glycogenolyse,
arteriolaire vasodilatatie en bronchodilatatie; zie ook
beta-z-recepto ragonis t.
betareceptoractivatie, f3- receptoractivatie, stimulatie
van beta-adrenerge receptoren door binding van (nor)
adrenaline; via activatie van het enzym adenylaatcyclase
wordt cyclisch-AMP gesynthetiseerd; leidt doorgaans tot
relaxatie van glad spierweefsel.
betareceptorblokkeerders, l-receptorblokkeerders,
sympathicolytica; stoffen die een deel van de weefsels die
door postganglionaire (ortho)sympathische vezels
worden geinnerveerd, minder gevoelig maken voor
adrenerge prikkeling door endogene of exogene catecholaminen; men onderscheidt selectieve en nietselectieve b. en met en zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit (ISA); worden o.a. toegepast
bij angina pectoris, hypertensie, bepaalde aritmieen en
i.h.a. tegen tremoren bij examens, audities en vergelijkbare enerverende prestaties; vb. propranolol, atenolol;
syn. betareceptorantagonisten, (minder juist) betablokkeerders, betablokkers; zie ook beta-mimetica.
betastralen, fi- stralen, zie straal, beta—.
betasympathicomimetica, l-sympathicomimetica, zie
betareceptorblokkeerders.
betatoxine, l-toxine, exotoxine van Staphylococcus aureus
die weefseldestructie veroorzaakt; syn. sfingomyelinase
C; zie ook exotoxine.
betatron, toestel voor het versnellen van elektronen.
betatrontherapie, bestraling met versnelde elektronen.
bethanecholtest, test voor het aantonen van blaasdenervatie; bij blaasdenervatie stijgt de blaasdruk al na
toediening van een minimale dosis van bethanechol, een
cholinergicum.
Bethune, Henry Norman (1890-1939; Canad. thoraxchirurg te Montreal).
poudrage volgens Bethune, bestuiving van de pleurabladen met talkpoeder, om de vorming van adhesies
tussen de pleurabladen te bevorderen; syn. talkose.
betrekkingsidee, milde variant van betrekkingswaan
waarbij men het gevoel heeft dat externe gebeurtenissen
betrekking hebben op de eigen persoon, maar daarvan
niet overtuigd is, i.t.t. bij waan.
betrekkingswaan, de abnormale neiging, het uitwendige gebeuren op de eigen persoon te betrekken.
sensitieve betrekkingswaan, de niet op reele gronden
berustende overtuiging van asthenische, sensitieve,
wantrouwige personen, dat zij geobserveerd of
benadeeld worden, soms ook dat zij bemind worden.
betrouwbaarheid, mate waarin een bij een meting
gevonden waarde in overeenstemming is met de werkelijke waarde.
betrouwbaarheidsinterval, interval waarbinnen een
parameter van de populatie, zoals het gemiddelde of de
proportie elementen met een bepaalde eigenschap, met
een bepaalde zekerheid ligt. In geval van een 95% b.
geven de boven- en ondergrens aan waar de populatieparameter met 95% aannemelijkheid zal liggen.
Betz, Wladimir Alexandrowitsj (1834-1894; Russisch
anatoom te Kiew).

doseringen; zo mag de apotheker niet tot afievering van
het geneesmiddel overgaan bij onduidelijk recept van de
arts.
besmettelijk, behept met ziektekiemen die op een
gezond persoon kunnen overgaan; zie ook contagieus,
infectieus.
besmetting,1 overgang van ziektekiemen op een lichaam
dat tevoren vrij daarvan was; op een b. kan een ontsteking of een infectie volgen; z (minder juist) infectie.
aerogene besmetting, transmissie van ziektekiemen
via de lucht d.m.v. microdruppeltjes (aanhoesten,
speeksel) of stof; zo kunnen o.a. luchtwegvirussen,
Chlamydia psittaci, Haemophilus influenzae en Mycobacterium
tuberculosis worden overdragen.
besmettingsmonitor, kleine scintillatiedetector of
Geiger-Muller-buis om kleine hoeveelheden stralingsactiviteit te meten waarbij het vooral gaat om betastraling
en zware deeltjes.
Besnier, Ernest [uitspr. beniel, (1831-1909) dermatoloog te
Parijs.
prurigo van Besnier, laat constitutioneel eczeem.
ziekte (syndroom) van Besnier-Boeck (-Schaumann),
sarcoidosis.
besnijdenis, besnijding, zie circumcisie.
Best, degeneratie volgens m dominant overerfbare
juveniele vorm van maculadegeneratie, fundoscopisch
gekenmerkt door tijdelijke aanwezigheid van een cyste
lijkend op een eierdooier (= vitellus); in het verlittekende
eindstadium is de visus o,1-o,2; syn. vitelliforme maculadegeneratie.
bestialisme [< bestia = roofdier] 1 bestialiteit; 2 ontucht met
dieren; syn. zoophilia erotica.
bestraling, zie radiotherapie.
ijsbergbestraling, bestraling van tumorresten na
chemotherapie.
bestralingspneumonitis, zie pneumonitis.
beta (0), tweede letter van het Griekse alfabet; zie ook
betareceptorblokkeerder, cel, globuline, golven, receptoren, ritme, straal, zenuwvezels.
beta-z-microglobuline, l-z-microglobuline, kleinmoleculair eiwit dat in de glomerulus wordt gefiltreerd
en in de proximale tubulus wordt teruggeresorbeerd.
beta-z-receptoragonisten,(l-z-receptorantagonisten,
stoffen die door binding aan de beta-z-adrenerge receptor deze stimuleren; effecten: stimulatie van de glycogenolyse, arteriolaire vasodilatatie, bronchodilatatie en
remming van de uterusactiviteit tijdens de partus.
beta-adrenerge receptor, f -adrenerge receptor, zie
receptor, beta-adrenerge ---.
beta-adrenoceptorblokkerend, zie receptor, receptorblokkerende stoffen.
betablokkade, (l-blokkade, betablokkering, zie receptor.
betablokker, betablokkeerder, zie betareceptorblokkeerder.
betacel, (3 -cel, zie cel, B----.
beta-endorfine, f3- endorfine, polypeptide met een
krachtig analgetische werking; wordt gevormd uit
pro-opiomelanocortine in de hypofyse en elders in het
centrale zenuwstelsel.
betagalactosidase, i-galactosidase, zie galactosidase.
betahydroxyboterzuur, 3-hydroxyboterzuur, ketonlichaam, geproduceerd in de lever tijdens de ketogenese;
belangrijke energiebron voor extrahepatische weefsels,
onder meer zenuwstelsel en spieren.
betalactamantibiotica, f3- lactamantibiotica, zie
antibioticum.
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bias
bewustzijnsstoornis, stoornis in ontvankelijkheid voor
prikkels (b.v. coma, aandachts- en concentratiestoornissen, agitatie) of de cognitieve en affectieve verwerking
van prikkels (b.v. de ziekte van Alzheimer, persisterende
vegetatieve toestand, akinetisch mutisme en katatonie).
bewustzijnsverlies, verlies van ontvankelijkheid voor
prikkels; door trauma, intracraniale ruimte-innemende
processen, metabole, toxicologische of farmacologische
oorzaken.
bewustzijnsvernauwing, stoornis in cognitieve of
affectieve verwerking van prikkels bij helder bewustzijn,
waarbij de aandacht voor een deel van de normale
omgeving vervaagt, b.v. verwardheidstoestanden of
perceptiestoornissen (wanen, hallucinaties); komt voor
bij o.a. de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie;
niet te verwarren met bewustzijnsdaling.
bewustzijnsverruiming, verruiming van belevingswereld bij gebruik van drugs of bij een psychose; ervaring
kan positief en verhelderend, maar ook beangstigend
zijn.
bezigheidstherapie, revalidatietherapie met als doel een
persoon in zijn onafhankelijkheid te ondersteunen;
hierbij worden de dagelijkse levensactiviteiten getraind
en wordt geleerd zelf de gezondheid te bewaken en
zichzelf te verzorgen.
bezinking, (meestal onjuist gebruikt in de betekenis van
bezinkingssnelheid): het bezinken.
bezinkingssnelheid erytrocyten (BSE), zie bloedbezinkingssnelheid.
bezoar [< Perzisch, padzahr; Arabisch bedsehr = tegengif] een in
de maag (vooral van herkauwende dieren) ontstane
samengebalde massa, vroeger als amulet gebruikt; zie ook
fytotrichobezoar, trichobezoar.
Bezold, Friedrich von (1842-1908; otoloog te Munchen).
Bezold-abces, mastoiditis, gecompliceerd door een
verzakkingsabces naar de halsspieren.
trias van Bezold, (bij otosclerose): vertraagde beengeleiding, verminderde waarneming van lage tonen,
negatieve proef van Rinne.
BFUe, blastocyte-forming-unit erythrocyte; zie ook erytrocyt, colony-forming-unit - (CFUe).
B-gal, zie gal.
B-geheugencellen, langlevende B-lymfocyten die
worden gevormd tijdens de primaire antilichaamrespons; bij hernieuwd contact met hetzelfde antigeen
treedt snelle differentiatie op tot klonen antistofvormende B-cellen, waardoor de secundaire immuunreactie snel verloopt; syn. memory cells [E.]; zie ook
follikelcentrumreactie.
bi-, voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis dubbel, tweemaal, tweevoudig.
Biak-koorts, een infectieziekte, waargenomen te Biak (op
Nieuw-Guinea, het huidige West-Irian = Irian Jaya),
veroorzaakt door ECHO-virus.
Bial, Manfred (1870-i9o8; badarts te Bad Kissingen).
reactie van Bial, reactie op pentose in de urine.
bias [E.] 1 vooroordeel; 2 vertekende weergave van het
resultaat van een onderzoek door een systematische
fout; zie ook validiteit.
informatie-bias [< E.] vorm van vertekening waarbij
onderzoekspersonen bij een verkeerde categoric worden
ingedeeld doordat een determinant, de ziekte of beide
variabelen onjuist zijn gemeten en hierdoor verkeerde
informatie wordt gegenereerd.
lead-time bias [E.] vorm van vertekening waarbij de
patienten die in een screeningsonderzoek zijn
opgespoord een betere prognose lijken te hebben dan de

Betz-cellen, reuzenpiramidecellen in de gyrus precentralis.
beurs, zie bursa.
bevalling [L.] zie partus.
bevelsautomatie, zie Befehlsautomatie [de Nederlandse
term `bevelsautomatie' is ongebruikelijk].

bevochtigerslong, zie long.
bevolkingsonderzoek, onderzoek dat zich richt op de
gehele bevolking, dan wel op alle personen in een land
die in een bepaalde subpopulatie vallen; vb. screenings-o. op mammacarcinoom; zie ook onderzoek.
bevriezing, zie congelatie.
bevruchting, zie conceptie (sub 1); zie ook inseminatie.
beweging, verplaatsing, verandering van stand of
houding; zie ook mouvement.
actieve beweging, verplaatsing door eigen spierwerking.
amoebolde beweging, vormverandering en verplaatsing d.m.v. pseudopodia, zoals bij een amoebe.
athetotische beweging, onwillekeurige, langzame b.
zoals bij athetose.
choreatische beweging, onregelmatige, rukkende b.
zoals bij chorea.
passieve beweging, de beweging die door een ander
persoon (bijv. de onderzoeker) met een lichaamsdeel van
een patient wordt uitgevoerd, zonder medewerking van
diens eigen spieren.
reflexbeweging, reflectoire b., beweging die het
gevolg is van een reflex-mechanisme en dus niet van de
wil afhankelijk is.
bewegingsanalyse, bestudering van bewegingscoordinatie door splitsing en analyse van een beweging in de
samenstellende componenten; bij een beweging worden
kracht en/of snelheid, richting en afineting onderscheiden.
bewegingsapparaat, lichaamssysteem met het vermogen
van actieve verplaatsing, onafhankelijk van externe
kracht; bestaat uit botten, gewrichten, spieren en
motorische zenuwstelsel.
bewegingsarmoede, zie hypokinese.
bewegingsonderzoek, onderzoek van kracht en functiemogelijkheid (buigingshoek in gewricht bij o.a. flexie,
extensie, abductie) van het bewegingsapparaat d.m.v.
passief en actief bewegen van een lichaamsdeel.
bewegingspatroon, complex van bewegingen die
afgestemd zijn op noodzakelijke functies van het
organisme; vb. zuig-, ademhalings-, grijp-, houdings- en
voortbewegingspatronen.
bewegingstherapie, het onder deskundige leiding
(laten) uitvoeren van bewegingen om afwijkingen in
houding of functie van het lichaam te voorkomen of te
bestrijden; zie ook Mensendieck-methode, fysiotherapie,
hydrotherapie.
bewegingszin, het vermogen passieve beweging van een
ledemaat te voelen; is onderdeel van gnostische sensibiliteit.; zie ook sensibiliteit.
bewusteloos, in een toestand van bewusteloosheid.
bewusteloosheid, toestand waarin het bewustzijn is
uitgeschakeld; zie ook collaps, coma, syncope.
bewustzijn, toestand waarin de mens beschikt over besef
en inzicht omtrent zijn buiten- en binnenwereld.
bewustzijnsdaling, verlaagd niveau van ontvankelijkheid voor prikkels, in milde vorm aandachts- en concentratiestoornissen (sufheid, somnolentie), in ernstiger
vorm gaat het contact met de buitenwereld verloren
(coma); wordt gemeten d.m.v. Glasgow Coma Scale; niet
te verwarren met bewustzijnsvernauwing.
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biaster
bidermoom [G., derma = huid] teratoid gezwel, met cellen
afkomstig van twee kiembladen.
Biedl, Arthur ( 186 9 -1 933; patholoog te Praag).
ziekte (syndroom) van Laurence-Moon-BiedlBardet, hereditaire diencefalo-retinale degeneratie.
Bielschowsky, Max (1869-1940; neuropatholoog te
Berlijn).
hoofdneigingstest van Bielschowsky, test om de
stand van dubbelbeelden na te gaan bij neiging van het
hoofd in verschillende richtingen.
syndroom van Dollinger-Bielschowsky, zie Dollinger.
Biemond, A. (1902-1973; Ned. neuroloog te Amsterdam).
syndroom van Biemond-van Bogaert, hereditaire
diencefale degeneratie (fibrose van tuber cinereum en
ventro-mediaal in de hypothalamus), variant van de
ziekte van Laurence-Moon-Biedl, met aniridie of
irishypoplasie.
Bier, August Karl Gustav (1861-1949; chirurg te Berlijn).
amputatie volgens Bier, osteoplastische amputatie,
waarbij de zaagvlakken van het onderbeen met een
periost-botlap worden bedekt.
B-s blok, het bereiken van anesthesie van een lidmaat
door het intraveneus toedienen van een lokaal anaestheticum in dit lidmaat na exsanguinatie via een tourniquet.
Biermer, Anton (1827-1892; internist te Breslau =
Wroclaw).
symptoom van Biermer, de percussietoon boven een
grote caverne of pyopneumothorax wordt hoger als de
patient overeind wordt gezet; syn. Biermer-Schallwechsel

patienten bij wie de ziekte is ontdekt op geleide van
klinische symptomen, omdat de ziekte in het eerste
geval gemiddeld in een vroeger stadium wordt ontdekt.
length-time bias [E.] vorm van vertekening in een screeningsonderzoek omdat bij een subgroep van patienten,
bij wie een ziekte zich langzaam ontwikkelt (bijv. trage
tumorgroei), het ziektebeloop relatief beter is;
syn. duurvertekening.
observer bias [E.] systematisch verschil tussen de werkelijke en de waargenomen waarde van een verschijnsel als
gevolg van observer-variatie; deze variatie kan bestaan
tussen onderzoekers (inter-observer variation) en tussen
de verschillende waarnemingen van dezelfde onderzoeker (intra-observer variation); vorm van informatiebias.
publicatie-bias [< E.] vorm van vertekening die ontstaat
door selectieve publicatie van wetenschappelijk onderzoek, bijv. doordat positieve onderzoeksresultaten meer
kans hebben gepubliceerd te worden dan negatieve.
recall bias [E.] vorm van vertekening door verschillen in
de hoeveelheid of nauwkeurigheid van herinneringen
bij onderzoekspersonen; vorm van informatie-bias;
syn. herinnerings-bias.
referral bias [E.] vorm van vertekening waarbij door
verschillen in verwijsbeleid van zorgverleners (bijv.
huisartsen) onvergelijkbare onderzoeksgroepen
ontstaan; een vorm van selectie-bias; syn. verwijzingsbias.
response bias [E.] vorm van vertekening als gevolg van
verschillen tussen degenen die ervoor kiezen met een
onderzoek mee te werken en degenen die dat niet doen;
een vorm van selectie-bias; syn. non-respondent bias,
volunteer bias [E.].
selectie-bias [< E.] vorm van vertekening als gevolg van
een fout bij de samenstelling van, of als gevolg van
uitval binnen, de groep die men wil onderzoeken.
verwijzings-bias [< E.[ zie referral bias.
biaster, dubbele ster, een chromosomenfiguur die bij de
mitose ontstaat; zie ook monaster.
biastigmat i sme, gecombineerd astigmatisme van cornea
en lens.
bi-auriculair [L., auricula = oortje] m.b.t. beide oren, beide
oren omvattend; syn. binauraal, binotisch.
bicarbonaat, zie natriumbicarbonaat.
bicarbonaatbuffer, handhaving van een vrijwel
constante zuurgraad van het bloed door bicarbonaat, dat
een waterstofionenoverschot kan binden, wat leidt tot de
vorming van water en CO 2 (via resp. nieren en longen uit
te scheiden); voornaamste buffer in het bloed.
bicefalie, misvorming die leidt tot het ontstaan van een
bicephalus.
bicephalus, dubbelmonstrum met twee hoofden en twee
wervelkolommen.
biceps [L., bi-; caput = hoofd] tweehoofdig; vb. musculus b.
bicipitalis [L., -le], een musculus biceps betreffend;
vb. sulcus b-lis.
bic o rnis [L., bi-; cornu = hoorn] tweehoornig; vb. uterus b.
bicuspidalis [L., cuspis = stekel, spits] met twee spitsen;
vb. valvula b.
bicuspidatus, dens b. = gebitselement met twee spitsen,
premolaar.
Bidder, Heinrich Friedrich (1810-1894; Duits anatoom te
Dorpat, Estland).
ganglion van Bidder, twee groepen ganglioncellen in
het septum interatriale, in de omgeving van de knoop
van Aschoff-Tawara.

[D.].

ziekte van Biermer, ziekte van Addison-B. = anaemia
perniciosa.
biest, zie colostrum.
bifalangie [G., phalanx = lid, gewricht] aanwezigheid van
slechts twee kootjes (falangen) in de vingers, door
assimilatie van twee naburige falangen (in de duim de
normale toestand).
bifa sisch [G., phasis = tijdsverloop] in twee fasen verlopend;
zie ook monofasisch.
bifenestratus [L., -ta, -turn], voorzien van twee openingen;
vb. hymen b-tus.
Bdobacterium [L., findo = splijten] een genus anaerobe
bacterien van de fam. Actinomycetaceae, niet pathogeen.

Bdobacterium bjfldum, zie Lactobacillus bifidus.
bifidus [L., -da, -dum, findo] in twee delen gespleten;
vb. Lactobacillus b-dus, spina b-da, cranium b-dum.
bifidusfactor, zie factor, bifidus—.
bifocaal [L., focus = haard, brandpunt] voorzien van twee
lenzen met verschillende brandpuntsafstand;
vb. bifocale brilleglazen.
bifurcatie, bifurcatio [L., bi-; furca = vork] vorkachtige
splitsing in twee takken.
bifurcatio a o rtica, de splitsing van de buikaorta in de
linker en de rechter arteria iliaca communis ter hoogte
van L.3 - 4.
bifurcatieoperatie, zie Baeyer-Lorenz.
bifurcatio carotica, splitsing van de a. carotis communis.
bifurcatio tracheae, de splitsing van de trachea in de
linker en de rechter hoofdbronchus ter hoogte van Th.4;
zie ook carina tracheae.
bifurcatio trunci pulmonalis, splitsing van de truncus
pulmonalis in zijn beide takken: a. pulmonalis dextra en
a. pulmonalis sinistra.
bifurcatus [L., -ta, -turn], gevorkt.
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bilirubine
hyperparathyreoidie en hypercalciemie; zie ook
bijschildklieradenoom.
bijslaap, zie coitus.
bijsluiter, formulier waarop alle voor de particuliere
gebruiker relevante gegevens over een geneesmiddel
dienen te staan; de tekst moet in Nederlands gesteld
zijn, in voor de leek begrijpelijke bewoordingen; wettelijk verplicht onderdeel van de geneesmiddelverpakking.
bijwerking, schadelijke en/of ongewenste werking van
een geneesmiddel dat in de gebruikelijke dosering is
toegediend.
bijziendheid, zie myopic.
bit, clunis [L.], natis [L.].
bilateraal, bilateralis [L.] beiderzijds, aan beide zijden,
tweezijdig, in twee richtingen; vb. strabismus b-lis; zie
ook unilateraal.
bilemie, zie biliemie.
Bilharz, Theodor (1825-1862; Duits arts te KaIro).
Bilharz-ziekte, zie bilharziase; syn. schistosomiasis.
Bilharzia, zie Schistosoma.
bilharzia, bilharziase, bilharziose, bilharziosis, zie
schistosomiase.
bilhemie, zie biliemie.
bili- [L., bilis aanduidt] voorvoegsel in woordsamenstellingen dat een betrekking tot gal aanduidt.
biliair [L., bilis] betrekking hebbend op gal.
biliaire cirrose, zie cirrose.
biliaire dyskinesie, zie dyskinesie.
biliair tyfod, zie leptospirosis icterohaemorrhagica
(ziekte van Weil).
biliemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van gal in het
bloed.
bilicus, betrekking hebbend op gal, met gal gemengd,
galachtig; zie ook biliosus.
bilifer [L.] galgeleidend; vb. ductuli biliferi (mv. van b-fer).
biliflavine [L., bilis; flavus = geel] een gele kleurstof die uit
biliverdine ontstaat.
bilifuscine [L., bilis; fuscus = bruin] een kleurstof uit menselijke gal.
biligenese [< L., bilis; Gr. gennan = vormen, scheppen] de
vorming van gal.
biligrafie [L., bilis; Gr. graphein, schrijven, afbeelden] het
rontgenologisch afbeelden van de galwegen.
biline, voornaamste bestanddeel van gal, vnl. bestaand
uit natriumzouten van galzuren.
bilineurine, zie choline.
biliodigestief, betrekking hebbend op de galwegen en
het maag-darmkanaal, bijv. b-ieve anastomose: een
verbinding tussen galwegen en darm; zie ook cholangioenterostomie.
biliosus [L., -sa, -sum, bilis = gal] m.b.t. gal, gallig, met gal
gemengd; vb. febris b-sa.
bilirubine [L., bilis; ruber = rood] rode galkleurstof, afbraakproduct van hemoglobine; wordt in de lever geconjugeerd met glucuronzuur tot diglucuronide; verhoogde
waarden worden gevonden bij cholestatische leveraandoeningen.
directe bilirubine, mono- of di-ester van glucuronzuur
met bilirubine, aantoonbaar met het diazoreagens van
Hijmans van den Bergh ('directe reactie' van H.v.d.B.).
geconjugeerde bilirubine, zie gekoppelde b. = directe
b.
indirecte bilirubine, de zuivere bilirubine, wordt pas
rood als men alcohol en daarna het diazoreagens
toevoegt ('indirecte reactie' van H.v.d.B.).
ongeconjugeerde bilirubine, bilirubine die de lever
nog niet is gepasseerd, verhoogd bij aandoeningen

bifurcus [L., -ca, -cum], gevorkt; vb. Oesophagostomum
b-cum.
BIG, zie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
bigeminie, aanwezigheid van pulsus bigeminus.
bigeminus [L., -na, -num], dubbel; vb. pulsus b-nus.
biguaniden, een groep orale antidiabetica, waarvan het
gemeenschappelijk kenmerk is dat ze de anaerobe
glycolyse bevorderen.
bijbal, zie epididymis.
bijgeluiden, bij auscultatie van de longen waarneembare
geluiden naast het normale vesiculaire ademgeruis;
onderscheiden in bronchopulmonale en pleurale b. De
bronchopulmonale b. worden onderverdeeld in hoogfrequente continue, hoogfrequente discontinue, laagfrequente continue, en laagfrequente discontinue b.
bijholte, zie sinus (paranasalis).
bijmilt, zie milt, bij---.
bijnier, een boven de vier gelegen kleine klier met
interne secretie; syn. glandula suprarenalis [L.] , epinephros, paranephros [G.]
bijniermerg, het centrale deel van de b., afkomstig uit
het ectoderm; produceert de catecholaminen adrenaline
(uit fenylalanine) en noradrenaline (uit tyrosine); ze
worden in de urine uitgescheiden als metanefrine en
vanillylamandelzuur.
bijnierschors, de buitenlaag van de b., afkomstig uit
het mesoderm; er zijn drie lagen: zona glomerulosa, z.
fasciculata en z. reticularis; de b.-schors produceert
mineralocorticoiden (o.a. aldosteron), glucocorticofden
(o.a. cortisol) en steroIde geslachtshormonen (mannelijk
en vrouwelijk). Ze worden in de urine uitgescheiden als
aldosteron (mineralocorticofd),17-hydroxysteroIden en
17-ketogene steroIden (glucocorticolden) en 17-ketosteroiden (steroide geslachtshormonen).
bijnierfunctietest, test waarbij de bijnieren met ACTH
worden gestimuleerd en vervolgens in het bloed de
bijniersteroiden worden bepaald.
bijnierhyperplasie, congenitale , aangeboren hyperplasie van de bijnier door voortdurende stimulatie van
de bijnier door ACTH; zie ook adrenogenitaal syndroom.
bijnierhypoplasie, congenitale -, zeldzame aangeboren aandoening die leidt tot symptomen van ernstig
hypocortisolisme (hypoglykemie, hypotensie) bij de
neonaat en zuigeling; de oorzaak is onbekend.
bijniermerghyperplasie, hyperplasie van chromaffiene
cellen in het bijniermerg; vaak een voorstadium van een
feochromocytoom.
bijnierschorshyperfunctie, zie adrenogenitaal
syndroom.
bijnierschorshyperplasie, bilaterale hyperplasie van de
zona fasciculata van de bijnieren t.g.v. excessieve ACTHsecretie (bij congenitale vorm, hypofyseadenoom of
ectopische ACTH-productie door een longtumor).
bijnierschorsinsufficientie, onvoldoende productie van
bijnierschorshormonen, o.a. a.g.v. hypopitultarisme of
destructie van bijnierschors (ontsteking, necrose); de
acute vorm kan worden uitgelokt door een verhoogd
behoefte aan bijnierschorshormonen (ziekte, operatic,
na toxisch-infectieuze shock); de cortex is dan hemorragisch en necrotisch; de chronische vorm staat bekend als
`syndroom van Addison'; syn. bij nierschorshypofunctie.
bijnierschorssteroid, zie corticosteroIden.
bijschildklier, glandula parathyroidea [L.].
bijschildklierhormoon, zie parathormoon.
bijschildklierhyperplasie, toename van hoofdcellen en
oxifiele cellen in bijschildklier, leidend tot primaire
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bilirubine-encefalopathie
sel dat de dermis met onderliggende weefsels verbindt,
zodanig dat daarmee de huid (epidermis + dermis) over
deze onderlaag kan bewegen; syn. subcutis, loose connec-

waarbij sprake is van een verhoogde afbraak, zoals bij
hemolyse.
totale bilirubine, directe plus indirecte b.
bilirubine-encefalopathie, zie encefalopathie.
bilirubineglucuronyltransferase, zie transferase,
glucuronyl---.
bilirubinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van (een
verhoogd gehalte aan) bilirubine in het bloed.
bilirubinepigment, minder juiste aanduiding voor
galpigment; zie ook bilirubine.
bilirubinurie, aanwezigheid van bilirubine in de urine.
bilis [L.] fel [L.], gal.
biliurie, aanwezigheid van gal of galzure zouten in de
urine.
biliverdine [L., bilis; viridis = groen] groene galkleurstof,
waaruit bij reductie bilirubine ontstaat.
bilixanthine, zie choleteline.
Billroth, Christian Albert Theodor (1829-1894; chirurg
te Zurich en Wenen).
Billroth-balkjes, zie trabeculae lienis.
operatie van Billroth, maagresectie; hiervan bestaan
twee modificaties: B.I: resectie van antrum en pylorus,
vervolgens end-to-end hechting van maag aan duodenum (gastroduodenostomia terminoterminalis oralis
partialis inferior); B.II: resectie van antrum en pylorus,
vervolgens hechting van de voorkant van de maag aan de
zijkant van een antecolisch opgetrokken jejunumlis
(gastrojejunostomia terminolateralis anterior antecolica).
Billroth-strengen, smalle stroken miltpulpa, gelegen
tussen de veneuze sinussen; dit reticulaire bindweefsel
bevat macrofagen, monocyten, lymfocyten en plasma-/
bloedcellen; syn. splenic cords [E.].
bilnaad, zie perineum.
bilocularis [L ., - re, bi-; loculus = vakje] tweehokkig, bijv.
uterus b-ris, cor b-re.
bimanueel [L., manus = hand] met twee handen.
bimanueel onderzoek, een met beide handen uitgevoerd palpatoir onderzoek van een in de buik of in het
bekken gelegen orgaan of tumor; bijv. bij de uterus
geschiedt het met een hand in de vagina ('inwendige
hand') en een hand op de buik van de vrouw ('uitwendige hand').
bimucosus [L ., - sa, - sum] , m.b.t. twee slijmvliezen;
vb. fistula b-sa.
binasaal [L., nasus = neus] aan beide zijden naar de neus

tive tissue [E.].

bindweefselmatrix, extracellulaire component van het
bindweefsel, bestaande uit vezels, amorfe grondsubstantie en weefselvloeistof.
bindweefselziekte, ziekte met uiteenlopende oorzaak
waarbij de integriteit en stabiliteit van bindweefsel
wordt bedreigd; zie ook reuma, wekedelen-^-.
Binet, Alfred (1857-1911; Frans psychiater te Parijs).
Binet-Simontest, intelligentietest, die de intelligentie
in een getal uitdrukt, het intelligentiequotient (IQ).
Bing, Albert (1844-1922; otoloog te Wenen).
gehoorproef van Bing, een trillende stemvork wordt
op een mastoid gehouden, tot de patient geen geluid
meer hoort; worden nu beide uitwendige gehoorgangen
afgesloten, dan hoort hi) opnieuw geluid; verkorting van
deze secundaire hoorperiode wijst op stoornis in het
geluid-geleidende apparaat.
Bing, Robert (1.878-1956; neuroloog te Bazel).
Bing-Horton-syndroom, paroxismale, plotselinge,
hevige, kortdurende enkelzijdige migraine-achtige
hoofdpijn, vnl. bij mannen, vooral 's nachts opkomend,
met roodheid van de ogen, zwelling van het neusslijmvlies, provoceerbaar met histamine (`histamine-hoofdpijn') en coupeerbaar met adrenaline; syn. cluster headache [E.] , erytroprosopalgie, Sluder-syndroom.
binge-eating [E.] snel verorberen van een excessieve
hoeveelheid voedsel in een kort tijdsbestek, zoals bij
bulimia nervosa; syn. vreetbui, vreetaanval.
binnenkoker, min of meer verstijfde omsluiting van de
enkel, de voet en het (distale) onderbeen; vormt deel van
een prothesekoker en omsluit direct de huid; draagt zo
de kracht op een gelijkmatige wijze over op de stomp;
syn. binnenschoen, artrodesekoker.
binnenoor [L., auris interna] inwendig oor, d.i. het labyrint
(vestibulum, cochlea, drie halfcirkelvormige kanalen).
binnenoordoofheid, zie doofheid.
binoculair [<L., bi-; oculus = oog] 1 met beide ogen; z met
twee oculairen.
binocularis [L ., - re, bi-; oculus = oog] met of m.b.t. beide
ogen; vb. strabismus b-ris.
binomiale verdeling, discrete kansverdeling van het
aantal successen in een rij onafhankelijke identieke
experimenten waarbij bij elk afzonderlijk experiment
twee uitkomsten mogelijk zijn.
binominaal systeem, de door Linnaeus ingevoerde
nomenclatuur die gebruikmaakt van termen die uit twee
woorden bestaan, een geslachtsnaam en een soortnaam.
binotisch [G., ous, otos = oor] met beide oren; syn. biauriculair, binauraal.
Binswanger, Otto Ludwig (1852-1929; neuroloogpsychiater te Jena).
Binswanger-dementie, preseniele dementie met
geheugenverlies, stoornissen in de `Antrieb , affectincontinentie, paranoidie; zie ook Daseinsanalyse,
Daseinsangst.
bio- [G., bios = leven] voorvoegsel in woordsamenstellingen
dat een betrekking tot het leven aangeeft.
bio-analyse, analyse van de levensloop.
bio-assgy [E.] onderzoek (naar de werking van een stof) op
het levend organisme; biologische testmethode.
bio-availability [E.] biologische beschikbaarheid; zie ook
beschikbaarheid.
bioblast [G., bios; blastos = kiem] 1 mitochondrium;
s, Altmann-korrel.

toe.

binasale hemianopsie, zie hemianopsie.
binauraal [L., auris = oor] met beide oren; syn. bi-auriculair,
binotisch; vb. b-rale stethoscoop.
binauralis [L., -1e, bi-; auris] binauraal; vb. diplacusis b-is.
binding protein [E.] periplasmatisch eiwit (tussen cytoplasma- en buitenmembraan) dat rol speelt bij actief
transport van nutrienten over celmembraan; sommige
soorten ook bij chemotaxis.
bindvlies, zie conjunctiva.
bindweefsel, het weefsel dat de parenchymcellen van
organen met elkaar verbindt en de organen omhult; een
praktische indeling is in drie soorten b.: collageen,
elastisch en reticulair. Bindweefsel bestaat uit mesenchymcellen, reticulumcellen, vetcellen, fibrocyten,
histiocyten (= macrofagen), zwerfcellen, mestcellen,
plasmacellen, pigmentcellen (= chromatoforen) en voorts
intercellulaire substantie, waarin collagene of elastische
vezels kunnen overheersen; zie ook naevus, bindweefsel---.
onderhuids bindweefsel, laag van losmazig bindweef-
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biopsie
biochemicus, specialist in de biochemie; vaak words
bedoeld laboratoriumarts, laboratorium-onderzoeker.
biochemie, de kennis of het specialisme betreffende de
chemische processen in het levende organisme;
syn. fysiologische chemie, biologische chemie.
bioclima, zie bioklima.
bioconstanten, verschillende grootheden die gezamenlijk het milieu interieur bepalen en waarvan de waarden
t.b.v. van de homeostasis binnen zekere grenzen dienen
te blijven; hiertoe behoren de partiele gasspanningen
van zuurstof en koolstofdioxide, de concentraties van
verschillende opgeloste stoffen, het totale lichaamsvochtvolume en lichaamstemperatuur.
bio-elektriciteit, de elektrische verschijnselen die zich
bij vele levensprocessen voordoen.
bio-elektrische potentiaal, biopotentiaal, de elektrische spanning (= potentiaal) aan levende cellen; zie ook
actiepotentiaal, membraanpotentiaal, membraanpolarisatie, rustpotentiaal.
bio-energetica, een methode waarbij (meestal groepsgewijs) actieve en passieve lichaamsoefeningen worden
uitgevoerd, met de bedoeling opgekropte psychische
spanningen en emoties vrij te maken, waardoor de
energiebalans words hersteld.
bio-engineering [E.] de toepassing van fysische, chemische
en technische methoden bij het biologisch, c.q. medisch
onderzoek.
bio-equivalent, maat voor overeenkomst in biologische
beschikbaarheid van een middel dat in dezelfde dosis in
verschillende vormen words toegediend (bijv. als suspensie, tablet of in verschillende charges bereid); zie ook
biologische beschikbaarheid.
biofeedback [E.] een psychologische oefentechniek,
waarmee d.m.v. lichamelijke reacties en registrerende
apparatuur een zekere mate van beheersing wordt
bereikt van autonome lichaamsfuncties, zoals de hartfrequentie en de bloeddruk.
biofilm, oppervlaktebekledend laagje slijm met daarin
ingebed bacterien, bijv. op katheters of in de mondholte;
moeilijk bereikbaar voor bijv. fagocyten en antibiotica.
biofysica, de wetenschap betreffende, of de toepassing
van fysische methoden en theorieen bij het biologisch
onderzoek.
biogenese [< G., bios; genesis = wording] i het ontstaan van
levende wezens uit andere levende wezens (als tegenstelling tot de abiogenese); z de ontwikkeling van het
leven; syn. biogenie; zie ook fylogenese, ontogenese.
biogenetische grondwet, de ontogenie is een verkorte
recapitulatie van de fylogenie; anders geformuleerd: bij
de ontwikkeling van een individu uit een ei doorloopt
het alle stadia die de hoogst ontwikkelde diersoorten
hebben doorlopen bij hun ontwikkeling uit de laagste;
de geldigheid van deze `wet' words tegenwoordig
betwijfeld.
biogenie [G., bios; gennan = voortbrengen] de ontwikkeling
van het leven.
biografisch [G., bios; graphein = schrijven] het leven beschrijvend; vb. b-sche anamnese.
biokatalysator [G., bios; katalysis = ontbinding] stof die een
biochemische reactie in het organisme katalyseert, een
enzym.
bioklima, het complex van de op levende organismen
invloed uitoefenende klimaatfactoren.
bioklimatologie, de kennis omtrent de invloed van
klimaatfactoren (regenval, daglicht, temperatuur,
vochtigheid, wind) op levende organismen.
biological-response modifier (BRM) [E.] zie cytokinen.

biolog ie [G., bios; logos = wetenschap] de wetenschap van het
leven en wat daarmee samenhangt.
biol o gisch, l betrekking hebbend op de biologie of op
levende wezens; z als synoniem van `in vivo'.
biol o gische bestrijding, (van insecten) bestrijding door
de natuurlijke vijanden op de insecten los te laten, of
doorenetische
laederin gvan mannetjes
g
J of wijfjes.
biol o gische klok, het ritme van levensprocessen
waarvan iedere cyclus ongeveer even lang is; zie ook
circadiaan ritme.
biologische oorlog, oorlogvoering met.gebruikmaking
van biologische wapens.
biologische wapens, pathogene micro-organismen die
in vijandelijk gebied worden verspreid.
biologische zuivering, zuivering d.m.v. fermentering,
bijv. in de septic tank.
bioluminesc e ntie [G., bios; L. lumen = Licht] de productie
van licht door levende organismen.
biomassa, het gewicht na drogen van micro-organismen
die zich in water of in een medium bevinden.
biomech a nica, i bestudering en toepassing van de
wetenschap der mechanica bij het levende organisme;
z (i.e.z.) de wetenschap die zich bezighoudt met de
bestudering van het bewegingsapparaat.
biometrie [G., bios; metron = maat] 1 wiskundige analyse van
biologische bevindingen; syn. biomathematica; z berekejping van de levensverwachting (bijv. t.b.v. levensverzekeringmaatschappijen).
biomotor, toestel voor kunstmatige ademhaling.
Biomphalaria, een slakkengeslacht, tussenwaard voor

Schistosoma mansoni.
bionecr o se, zie necrobiose.
bi o nica, de kennis en het onderzoek van biologische
processen, toegepast op mechanica resp. electronica;
syn. bionics [E.] , Bionik [D.]
bionomie [G., bios; nomos = wet] kennis van de algemene
wetten van het leven; i.e.z. fysiologie.
biopotenti aa l, zie bio-elektrische potentiaal.
biops ie [G., bios; opsis = her zien] onderzoek van weefsel dat
uit het levende organisme is verwijderd; N.B. oorspr.
werd met de term uitsluitend het onderzoek bedoeld;
tegenwoordig doelt men met de term vnl. op de handeling ter verkrijging van het weefselbiopt: `een biopt
nemen, een biopsie doen/verrichten'.
aspiratiebiopsie, het aanprikken van weefsel met een
naald om cellen op te zuigen voor cytologisch onderzoek; syn. naaldbiopsie.
beenmergbiopsie, naaldbiopsie van beenmerg, veelal
uit de spina iliaca anterior superior, voor microscopisch
(cytologisch) onderzoek.
botbiopsie, verwijderen van een klein stukje hot voor
microscopisch (histologisch) laboratoriumonderzoek.
chorionvillusbiopsie, transcervicale of -abdominale
techniek om in een vroeg stadium van de zwangerschap
chorionvilli te verzamelen voor antenatale diagnostiek;
syn. vlokkentest.
dikkenaaldbiopsie, biopsie waarbij met een dikke
holle naald uit een orgaan of tumor een pijpje weefsel
i wordt genomen voor nader histologisch onderzoek.
excisiebiopsie, b. waarbij al het afwijkende weefsel
wordt verwijderd.
hersenbiopsie, het verkrijgen van hersenweefsel dat uit
een levend organisme is verwijderd, voor verdere
diagnostiek.
huidbiopsie, het uitnemen van een stukje huidweefsel
voor microscopisch onderzoek.
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biopsychosociaal ziektemodel
beschouwde groep, gekenmerkt door bepaalde standvastige eigenschappen; vb. Vibrio cholerae, biotype eltor.
bipara [L., parere = voortbrengen] vrouw die twee levende
kinderen heeft gebaard; zie ook primipara, multipara.
biparietalis [L., -le, os parietale = wandbeen] beide wandbeenderen betreffend; vb. distantia b-lis.
bipartitus [L., -ta, -turn, partio = delen] in tweeen gedeeld,
uit twee delen bestaand, bijv. uterus b-tus, patella b-ta.
bipennatus [L., penna = veer] dubbelgevederd.
musculus bipennatus, een spier waarvan de vezels aan
weerszijden van de pees als bij een veer gerangschikt
zijn.
bipolair, 1 in het bezit van twee polen, bijv. bipolaire
ganglioncel; z m.b.t. beide polen.
bipolaire stoornis, stemmingsstoornis waarbij manische
en depressieve episoden elkaar afwisselen; zie ook
psychose, manisch-depressieve -^-.
Bircher- Benner, Maximilian Oskar (1867- 1939; Zwitsers
arts).
dieet van Bircher-Benner, rauwe kost (gecombineerd
met beweging).
bisalbuminemie, een zeldzame congenitale of verworven afwijking in de samenstelling van de serumalbuminen, waarvan er duidelijk twee verschillende aanwezig
zijn, kenbaar aan de twee afzonderlijke toppen in het
eiwitspectrum.
Bischof.
operatic v. Bischof, longitudinale laterale myelotomie;
zie ook myelotomie.
biseksueel, i in het bezit van mannelijke en vrouwelijke
gonaden; z zich seksueel tot beide geslachten aangetrokken voelend.
bisferiens [L., ferio = slaan] tweemaal slaand; vb. pulsus b.
bis in die (b.d.), b.i.d [L., op recepten] tweemaal daags.
Biskra-buil [B. is een stad in Algerije], Leishmaniasis
cutanea.
bismutzoom, afzetting van metallisch bismut langs de
rand van het tandvlees, teken van bismutvergiftiging.
bisschopsmuts, contrastvullingsdefect bij een hysterosalpingogram, veroorzaakt door een slijmvliesplooi die
zich bevindt op de overgang van endometrium naar
endosalpinx; wijst op een functioned l spasme, een
post-infectieuze afsluiting, tubapoliepen of salpingitis
isthmica nodosa; zie ook endometrium, endosalpinx.
bistouri [F.] lang, smal, afneembaar (oorsponkelijk inklapbaar) chirurgisch mes; zie ook scalpel, lancet.
bitemporaal [L., os temporale = slaapbeen] 1 beiderzijds
temporaal; z beide slaapbeenderen betreffend; vb. b-rale
hemianopsie.
bitemporalis [L ., - le] , bitemporaal; vb. distantia b-lis.
Bitot, Pierre (18z2 - i888; Frans oogarts te Bordeaux).
Bitot-vlekken, gele vlekken op de conjunctiva bulbi bij
xeroftalmie (avitaminose A).
bitterzout, magnesii sulfas, een laxans.
biureetreactie, reactie om eiwit aan te tonen.
bivariate verdeling, de gezamenlijke kansverdeling van
twee stochastische variabelen.
biventer [L., venter = buik] tweebuikig; syn. digastricus.
musculus biventer, tweebuikige spier.
Bizzozero, Giulio (1836-i9o1; Italiaans patholoog te
Turijn).
Bizzozero-kristallen, zie Charcot-Leyden-kristallen; zie
ook chromocytometer.
Bjerrum, Janik Petersen (1851 - 19z0; oogarts te Kopenhagen).
Bjerrum-scherm, donker scherm dat als achtergrond

incisiebiopsie, b. waarbij een gedeelte van het afwijkende weefsel via een incisie wordt verwijderd.
leverbiopsie, het uitnemen van een stukje lever t.b.v.
diagnostisch onderzoek.
naaldbiopsie, zie biopsie, aspiratie—.
ponsbiopsie, b. waarbij weefsel wordt verkregen m.b.v.
een pons.
proefbiopsie, het verwijderen van een stukje weefsel,
voor microscopisch onderzoek; zie ook proefexcisie.
spierbiopsie, histopathologisch, enzymatisch, elektronenmicroscopisch en evt. biochemisch onderzoek van
spierweefselstukje uit m. quadriceps femoris of m.
deltoideus, toegepast om spierziekten te identificeren.
synoviabiopsie, weefselonderzoek van het synovium;
wordt verricht als afwijkingen in het synovium worden
verondersteld via artrotomie of artroscopie.
tangbiopsie, biopsie waarbij weefsel wordt verkregen
m.b.v een scherpe tang.
biopsychosociaal ziektemodel, multidimensionaal
model volgens welk een samenspel van biologische,
psychische en sociale invloeden de pathogenese van een
aandoening bepalen.
biopt, het weefselstukje dat voor biopsie is verwijderd; zie
ook excidum.
biopterine, een pterine voorkomend in gist en urine; bij
tekort aan b. kan fenylketonurie ontstaan, alsmede
defecte productie van neurotransmitters.
bioptisch, d.m.v. biopsie.
bioradiologie, zie radiobiologie.
biorbitaal [L., bi-; orbita = oogkas] beide oogkassen betreffend.
biosfeer, de met levende wezens bewoonde lagen van
atmosfeer, hydrosfeer en lithosfeer.
biostatica, biostatiek, de wetenschap betreffende het
verband tussen structuur en functie (van organismen,
van lichaamsdelen).
biostatistiek, toepassingsgebied van de statistiek dat
biologische en medische fenomenen omvat.
biosynthese, i de synthese van lichaamseigen stoffen uit
andere (al of niet lichaamseigen) stoffen; 2 de synthese in
vivo, ten onderscheid van chemische synthese in vitro.
Biot, Camille (geb. 1878; Frans arts te Lyon).
Biot-ademhaling, intermitterende onregelmatige
ademhaling met pauzen van apnoe, gevolg van centrale
ademhalingsstoornis; syn. meningitische ademhaling.
biotaxis [G., taxis = ordening] de selecterende en schikkende
vermogens van levende cellen.
biotherapie [G ., bios =leven; therapeia = behandeling] behandeling met rechtstreeks van levende organismen afkomstige stoffen (vaccins, hormonen).
biotine, belangrijk bestanddeel van vitamine B-complex;
syn. co - enzym R (vroeger ook genoemd vitamine H).
biotine-avidinesysteem, methode waarmee de hoeveelheid aanwezige eiwitten kunnen worden gekwantificeerd; biotine bindt aan eiwitten, waarna dit wordt
gemerkt met traceerbaar avidine; wordt gebruikt bij
immunologische testen als ELISA, flowcytometrie en
PCR; zie ook avidine.
biotonus [G., bios; tonos = spanning] de algemene levenskracht, spankracht, vitaliteit van een levend organisme.
biotoop [G., bios; topos = plaats] de biologische leefruimte
voor een bepaalde dier- of bacteriesoort.
biotransformatie, omvorming van stoffen binnen het
levende organisme.
biotroo [G., bios; trope = wending , wisseling] onderhevig aan
de invloed van weer en klimaat.
biotype, een (nog) niet als afzonderlijke soort (bacterien)
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bladder
dient voor een contrasterend voorwerp om her centrale
gezichtsveld te meten.
Bjerrum-scotoom, boogvormig, van de blinde vlek
uitgaand scotoom, beginsymproom bij glaucoom.
blaas, 1 vesica [L., veelal bedoeld: urineblaas]; zie ook bladder
[E.] 2 (minder juist) blaar.
atone blaas, atonische blaas, gestoorde blaasfunctie
door een laesie van her blaascentrum (in de conus
medullaris), ruggenmergwortels van de cauda equina of
de perifere zenuwen, waardoor de reflexboog wordt
onderbroken; het vullingsgevoel en de rekreflex ontbreken; hierdoor ontstaat urineretentie met overloopincontinentie; behandeling bestaat o.a. uit intermitterende
katheterisatie.
automatische blaas, gestoorde blaasfunctie door
weggevallen centrale besturing en sensibiliteit t.g.v, een
gecombineerde laesie van achterstrengen en piramidebaan, bijv. na een hoge dwarslaesie; de blaaslediging gaat
reflexmatig en reeds bij een kleine vullingsgraad.
autonome blaas, perifeer gedenerveerde blaas met
kleine blaaswandcontracties onder invloed van spontane
myogene contracties; syn. reflexblaas, reflex bladder [E.].
balkenblaas, b. met in het lumen uitspringende
gehypertrofieerde bundels van de musculus detrusor
vesicae; syn. trabekelblaas.
Bricker-blaas, zie Bricker.
cerebrale blaas, blaasfunctiestoornis waarbij de
cerebrale controle over de mictiereflex verloren is
gegaan; hierdoor ontstaat een plots opkomende, niet te
beheersen mictiedrang en urge-incontinentie.
gedenerveerde blaas, blaas met weggevallen deel van
de innervatie; de locatie bepaalt het klinisch beeld.
hyperactieve blaas, blaas met niet-gemhibeerde of
onvoldoende te inhiberen detrusorcontracties waarbij
een verlaagde blaascapaciteit en soms urge-incontinentie
ontstaat; deze overprikkelbaarheid van de blaas komt
voor bij primaire blaasinstabiliteit, letsels van het CZS
en bij lokale obstructie of blaaswandafwijkingen, zoals
blaasontsteking.
hypotone blaas, zie blaas, atone ~.
instabiele blaas, blaas met al dan niet gevoelde detrusorcontracties voordat de normale capaciteit is bereikt;
syn. urge-incontinentie: zie ook blaas, hyperactieve ~.
neurogene blaas, b. met een stoornis door laesie van de
innervatie herzij van de intrinsieke blaaszenuwen, de
sacrale wortels, de cauda equina, of het CZS; syn. neurogenic bladder [E.].
prikkelblaas, zie bladder, irritable ~.
reflexblaas, zie blaas, autonome ~.
trabekelblaas, zie balkenblaas.
blaascentra, centra in het CZS (supraspinaal in de
hersenstam; spinaal in Th.12 en S.2-4), die de blaasfunctie reguleren,
blaasextrofie, aangeboren afwijking waarbij de blaas
door een congenitaal defect van de buikwand niet
gesloten is en open Iigt, a.h.w. op het lichaam.
blaasfunctie, werking van de blaas tiidens vullings- en
mictiefase; bij intacte anatomie en innervatie wordt in
de vullingsfase de mictiereflex geremd en is er een hoge
sfinctertonus; tijdens de mictie geeft de mictiereflex een
blaasspiercontractie (m. detrusor vesicae) en is de
sfinctertonus laag door remming.
blaashalssclerose, spierhypertrofie en bindweefseltoename van de blaashals leidend tot vernauwing v.d,
blaasuitgang; komt voor bij kinderen en jonge volwassenen.
blaashypertrofie, verdikking van de blaaswand als

gevolg van een chronisch verhoogde blaasuitgangswecrstand.
blaasje, zie vesicula.
blaasjestransport, transport van deeltjes of vloeistof
tussen intra- en extracellulaire ruimte door fusie van een
intracellulair gelegen blaasje met de plasmamembraan
waardoor de inhoud vrijkomt buiten de eel (exocytose)
of door omsluiting van een extracellulair gelegen
partikel door een uitstulping van de plasmamembraan
gevolgd door afsnoering van een blaas]e naar het cytoplasma (endocytose).
blaaskatheter, zie katheter.
blaasoverrekking, het zodanig opgerekt raken van de
blaaswand dat de blaasspier niet goed meer contraheert;
dit leidt tot residuvorming, waardoor katheterisatie
soms no dig is.
blaaspapilloom, zie blaaspoliep.
blaaspoliep, goedaardige, gesteelde slijmvliestumor in
het lumen van de blaas; syn. blaaspapilloom.
blaasproef, (K.N.O.) test voor vaststelling van sluiting
van neus door velum palatinum; deze is positief
wanneer een onder de neus van de patient gehouden
spiegel tijdens blazen beslaar: zie ook spiegelproef,
blaaspunctie, punctie van de blaas d.m. v. een lange holle
naald, die dwars door de voorste buikwand wordt
gestoken, ter verkrijging van urine voor bacteriologisch
onderzoek of ter lediging van de blaas; syn. paracentesis
vesicae, suprapubische blaaspunctie.
blaasresidu, zie residue
blaasretentie, zie retentio urinae.
blaassfincter, sluitspier, gevormd door de ter hoogte van
de blaashals circulair lopende spiervezels van de m.
detrusor; syn. sfincter internus.
blaasslijmvlies, overgangsepitheel, tezamen met een
dunne lamina propria die de blaasspier aan de binnenzijde bekleedt; heeft bactericide werking door afstoting
van cellen waarin bacterien zij n binnengedrongen.
blaassnede, zie cystotomie.
blaasspoelen, het inbrengen en weer laten weglopen van
spoelvloeistof in de blaas; toegepast voor het oplossen
van stenen, verminderen van aanslag op een katheter,
verwijderen van stolsels of steengruis en ter behandeling
van oppervlakkige blaastumoren met cytostatica.
blaassteen, zie calculus vesicalis.
blaastraining, oefeningen, gericht op het verhogen van
de blaascapaciteit, waarbij de patient bij aandrang de
rnictie steeds langer probeert uit te stellen, zodat slechts
op vastgestelde intervallen de blaas wordt geleegd;
wordt bijvoorbeeld toegepast bij de behandeling van
urge-incontinentie; zie ook continentietraining.
blaasworm, Cysticercus, hydatide,
black heel [E. zwarte hiel] puntvormige pigmentaties op de
hiel, t.g.v, microtrauma's, vnl. bij sportlieden;
syn. pseudochromidrose plantaire [F.].
blackout [<E. black-out = duisternis] 1 tijdelijk opgeheven
gezichtsvermogen (amaurosis fugax) of kortdurende
bewusteloosheid, t.g.v. hersenanemie; 2 (minder juist)
een kortdurende geestelijke afwezigheid, onoplettendheid.
black tongue, black hairy tongue [E., zwarte tong] 1 zie lingua
villosa nigra; 2 pellagra bij de hondo
bladder [E.] blaas; meestal is bedoeld de urineblaas.
instable bladder, zie incontinentie, urge-r-.
irritable bladder, hyperesthesie van de blaas, waarbij er
voortdurend aandrang tot urineren bestaat, terwijl
daarvoor geen oorzaken (stenen, ontsteking) zijn te
vinden; vnl. bij vrouwen.
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blaesitas

Blastomyces; syn. ascomycose (obsoleet); zie ook histo-

blaesitas [L., blaesus = stamelend] lispelen.
blafhoest, hoest met een blaffend geluid, bij laryngitis,
bij jonge jongens; syn. cynobex hebetica.
Blalock, Alfred (1.899-1944; Amerikaans chirurg te
Baltimore).
operatic van Blalock (-Taussig), het aanleggen van een
termino-terminale anastomose tussen de a. subclavia en
de truncus pulmonalis bij tetralogie van Fallot.
Bland-Garland-White, syndroom van, aangeboren
hartafwijking waarbij een directe verbinding ('shunt')
bestaat tussen een kransslagader en een vene; op den
duur leidt dit tot ischemie als gevolg van het `steal
effect'.
Blaschko-lijnen, symmetrisch denkbeeldig streeppatroon over hele huid; sommige genodermatosen, bijv.
incontinentia pigmenti, uiten zich volgens deze lijnen.
Blasius (Blaes, Gerhard 1625-1682; anatoom te Amsterdam).
ductus Blasii, zie ductus parotideus.
I blast [< G., blastos = kiem] moedercel; vb. erytroblast,
myeloblast, osteoblast.
II blast [E.] hevige rukwind, plotselinge verhoging van
luchtdruk, bijv. bij ontploffing; zie ook shell shock.
blasteem [G., blastema = kiem, spruit] ongedifferentieerd,
primitief weefsel, waaruit zich bepaalde cellen kunnen
differentieren, hetzij in de embryonale ontwikkeling,
hetzij bij regeneratie.
blastencrisis, op acute myeloIde leukemie lijkende
periode die bij 5o% van de patienten met chronische
myeloIde leukemie optreedt; tijdens deze periode zijn
blasten met Philadelphia-chromosoom aantoonbaar; in
1/3 van de gevallen betreft het een lymfatische blastencrisis; in 2/3 van de gevallen betreft het myeloIde blasten;
svn. blastaire transformatie.
blasto- [G., blastos = kiem] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een kiem of tot het ontstaan.
blastocyste [G., blastos; kystis = blaas] i kiemblaasje van
zoogdieren, bestaande uit trofoblast en embryoblast,
met daartussen een holte; zie ook blastula; z een plantaardig micro-organisme (Blastocystis).
Blastocystis, een genus plantaardige, gistachtige microorganismen.
blastoderm [G., blastos; derma = huid, viies] kiemschijf, het
embryonale ontwikkelingsstadium, bestaand uit
ectoderm en entoderm.
blastofoor, cytoplasma dat bij de ontwikkeling van
spermide tot spermium wordt afgeworpen.
blastogeen, van de kiem afkomstig.
blastogenese, kiemontwikkeling; zie ook embryogenese.
bl a stokele [G., blastos; koilos = hol] de met vloeistof gevulde
holte van de blastula.
blastomatose, het ontstaan of de aanwezigheid van een
aantal echte gezwellen.
blastomatosus [L., -sa, -sum], gezwelachtig, m.b.t. blastomen.
blastomateus, gezwelachtig, betrekking hebbend op
blastomen.
blastomeer [G., blastos; meros = deel] delingscel van het ei.
Blastomyces [G., blastos; mykes = schimmel] spruitzwam, een
geslacht van gistachtige schimmels, morfologisch gelijk
aan Saccharomyces.
Blastomyces brasiliensis, zie Paracoccidioides brasiliensis.
Blastomyces dermatitidis, een dimorfe schimmel,
verwekker van de Noord-Amerikaanse blastomycose;

plasmose, coccidioIdomycose, torulose.
Europese blastomycose, zie cryptococcose.
Noord-Amerikaanse blastomycose, b., gekenmerkt
door slijmvliesprikkeling, later ontstekingshaarden in
de longen, verwekt door Blastomyces dermatitidis;
syn. ziekte van Gilchrist.
Zuid-Amerikaanse blastomycose, b., gekenmerkt
door ulceraties van mond- en neusslijmvlies en gezichtshuid, lymphadenitis, aantasting van de buikorganen,
veroorzaakt door Paracoccidioides (vroeger geheten
Blastomyces) brasiliensis; syn. ziekte van Lutz-Splendore-De Almeida.
blastoom, blastoma [G.] echt gezwel.
blastoporus [G., blastos; poros = opening] oermond, d.i. de
opening van de oerdarm naar buiten, in het gastrulastadium de overgangsplaats van ectoderm in entoderm.
blastosphaera, -sfeer [G., blastos; sphaera = bol]
kiemblaasje.
blastosppre, aseksuele spore van schimmels.
blastula [G., blastos; blastula = kleine kiem] kiemblaasje bij
amfibieen, overeenkomstig de blastocyste bij zoogdieren.
blauwblindheid, het onvermogen om de kleur blauw
waar te nemen; zeer zeldzame kleurzienstoornis bij
dominante infantiele (juveniele) opticusatrofie;
syn. acyanopsie; zie ook dyschromatopsie, tritanopsie.
blauwe baby, zie morbus caeruleus; syn. blue baby [E.].
blauw(functie)proef, zie chromocystoscopie.
blauwschuit, blauwscheut, grote blauwe plekken aan
de onderbenen door oppervlakkige varices.
bleb [E.] blaas, bulla, gevuld met vloeistof.
blefaradenitis [G., blepharon; aden = klier] ontsteking van de
ooglidklieren.
blefarisme, zie blefarospasme.
blefaritis, blepharitis [G.] ontsteking van een ooglid.
blgpharitis ac a rica, b. door infectie met Demodex

(Acarus) folliculorum.
blepharitis ciliaris, ontsteking van de ooglidrand met
vorming van schubben tussen de inplantingen van de
wimpers.
blepharitis marginalis, zie blefaritis ciliaris.
blgpharitis phlegmonosa, een zich vlakmatig uitbreidende, meestal etterige ooglidontsteking.
blepharitis squam o sa, b. met afstoting van epitheelschilfers.
blgpharitis tarsalis, zie hordeolum.
blgpharitis ulcerosa, b. met zweertjes.
blefar(o)-, blgphar(o)- [G., blepharon = ooglid] voorvoegsel
in woordsamenstellingen dat een betrekking tot een
ooglid aangeeft.
blefaroblast, -oplast [G., blepharon = ooglid; blastos = kiem;
plassein = vormen] bewegingskern, kinetosoom, basaal
lichaampje van een flagellaat, waar de zweepdraad is
aangehecht.
blefarochalase, blepharochalasis [G., blepharon; chalasis =
loslating] verslapping van de huid van het (bovenste)
ooglid, zodat deze over de ooglidrand hangt; syn. dermatolysis palpebrarum, ptosis atrophica.
blefaroconjunctivitis, blefaritis plus conjunctivitis.
blefarofimose, blepharophimosis [G., blepharon; phimosis
= afsluiting] vernauwing van de oogspleet; syn. blefarostenose, phimosis palpebralis; zie ook ankyloblepharon.
blefaroplastiek [G., blepharon; plassein = vormen] herstel van
de vorm van een ooglid door plastische operatie; zie ook
canthoplastiek.

syn. Zymonema dermatitidis.
blastomyceten, schimmels van het geslacht Blastomyces.
blastomycose, blastomycosis, ziekte, veroorzaakt door
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bloed
blefaroplegie [G., blepharon; plege = slag] verlamming van
een ooglid (meestal het bovenste).
blefaroptose, zie blepharoptosis.
blefarorafie [G., blepharon; rhaphe = naad] zie tarsorafie (sub
i).
blefarospaat [G., blepharon; spaein = spannen] ooglidklem.
blefarospasme, spasme van de kringspier van het oog.
blepharospasmus scrophulosus, ooglidkramp bij
scrofuleuze ooglidontsteking; syn. blefarisme.
blefarostaat [G., blepharon; stasis = stand, stilstand] ooglidhouder.
blefarostenose, zie blefarofimose.
blefarotomie [G., blepharon; tome = snede] incisie van een
ooglid; i.e.z. canthotomie.
blefaroxyse [< G., blepharon; xyein = schaven] afkrabbing van
de conjunctiva (bij trachoom).
blenn(o)- [G., blenna = slum] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis slijm- of etterafscheidend.
blennorragie,1 afscheiding van slijm of etter; z gonorroe.
blennorrhoea, blennorroe [G., blenna; rhoia = vloed]
afscheiding van slijm of etter.
blennorrhoea neonatorum, conjunctivitis gonorrhoica van pasgeborenen; syn. ophthalmia neonatorum.
blennorrhoicus [L., -ca, -cum], gepaard met afscheiding
van slum of etter; vb. conjunctivitis b-ca.
blepharo-, zie blefaro-.
blepharoclonus [G., blepharon; klonos = gewoel] snelle,
ritmische, onwillekeurige contracties van het ooglid;
syn. nictitatio.
blepharoptosis [G.] ptosis van een of van beide oogleden.
blepharorrhaphia, zie blefarorafie.
blessure [< F., blesser = verwonden] beschadiging van (een
deel van) het lichaam waarbij de natuurlijke samenhang
van weefsels wordt verbroken; veroorzaakt door uitwendige oorzaak (bijv. verscheuring, verwonding, fractuur,
overbelasting); syn. letsel.
Bleuler, Eugen (1857-1939; psychiater te Zurich), zie
autistisch denken.
blighted ovum [E.] zwangerschapsproduct waarin het
embryo ontbreekt; leeg amnionzakje; syn. windei; zie ook
spontane abortus.
blikbeweging, geconjugeerde beweging van de ogen bij
het kijken in een bepaalde richting.
blikcentrum, gebied in de hersenen dat oogbewegingen
reguleert; men onderscheidt het frontale corticale
blikcentrum (willekeurige oogbewegingen), het parietale/occipitale corticale blikcentrum (willekeurige en
onwillekeurige volgbewegingen), het pontiene blikcentrum (horizontale oogbewegingen) en het mesencefale
blikcentrum (verticale oogbewegingen).
bliknystagmus, zie nystagmus.
blikparese, uitval van geconjugeerde oogbewegingen in
een of meer richtingen; komt voor bij laesies van
blikcentra in hersenstam en cortex; zie ook blikcentrum.
geconjugeerde blikparese, uitval van parallelle
oogbewegingen in een of meer richtingen door laesie
van een of meer blikcentra.
horizontale blikparese, onvermogen van een of beide
ogen om oogbewegingen in horizontale richting te
maken t.g.v. laesie van corticale blikcentra of fasciculus
longitudinalis medialis.
verticale blikparese, onvermogen van een of beide
ogen om oogbewegingen in verticale richting te maken
t.g.v. laesie van het mesencephalon t.h.v colliculi
superiores.

bliksemkramp, kortdurende schok t.g.v. myoclonie;
syn. Blitzkrampfe [D.] , secousse [F.]
blikveld, het gebied dat d.m.v. de oogbewegingen scherp
wordt gezien bij stilstaand hoofd.
blikverlamming.
pontiene blikverlamming, bij een eenzijdige laesie in
de pons optredende b. naar dezelfde kant, zonder
deviatie van het hoofd en zonder dwangstand van de
ogen.
blindedarm, i caecum; z (ten onrechte) appendix vermiformis.
blinderen, in een onderzoek zodanige maatregelen
treffen dat bij de betrokkenen (patient, behandelend
arts, observator en degene die de gegevens analyseert), of
een deel van hen, niet bekend is bij welke patient welke
interventie wordt gepleegd; zie ook dubbel-blind onderzoek.
blinde vlek, zie discus nervi optici.
blindheid, amaurosis, amblyopia.
corticale blindheid, gezichtsvelddefect (homonieme
hemi- of kwadrantanopsie) met meestal gespaard
centraal zien en flikkerscotomen; ontstaat door laesie
van de visuele (occipitale) hersenschors bij cerebrovasculaire accidenten in het verzorgingsgebied van aa. posteriores en ruimte-innemende processen.
eclipsblindheid, netvliesverbranding, fotochemische
schade aan het netvlies waarbij temperatuurstijging
geen rol speelt; treedt op bij te lang in de zon staren
(bijv. bij een zonsverduistering) zonder adequate
bescherming.
kleurenblindheid, zie achromasie, achromatopsie,
anerytropsie.
nachtblindheid, zie hemeralopie.
rechts-linksblindheid, zie Gerstmann-syndroom.
sneeuwblindheid, zie fotoftalmie.
woordblindheid, zie aldaar.
zielenblindheid, optische agnosie.
blind-loop syndrome [E.] syndroom dat kan voorkomen bij
een uitgeschake]de darmlis, die zich (retrograad) vult,
bijv. na operatic volgens Billroth II.
blind onderzoek, onderzoek waarbij zodanige maatregelen zijn getroffen dat bij de betrokkenen (patient,
behandelend arts, observator en degene die de gegevens
analyseert), of een deel van hen, niet bekend is bij welke
patient welke interventie wordt gepleegd; zie ook dubbelblind onderzoek.
blister cells [E. blister = blaar] onregelmatig gevormde
erytrocyten bij microangiopathie, voorkomend bij
]ijders aan sikkelcelziekte met HbSC en HbSS; de erytrocyten lijken op een konisch mandje met een hengsel,
doordat aan een kant een grote vacuole lijkt te zitten.
block [E.] zie blok.
blocking antibodies [E.] incomplete antistoffen die zich,
zonder agglutinatie te geven, aan antigenen kunnen
binden en daarmee een immunologische reactie met
complete antistoffen blokkeren.
blocking test [E., blokkerende proefl het aantonen van incomplete (univalente) antistoffen, gebruikmakend van het
feit dat complete antistoffen niet reageren als de vrije
receptoren bezet zijn door incomplete (Wiener).
Blocq, Paul (1860-1896; arts te Parijs).
ziekte van Blocq, astasie-abasie.
bloed, sanguis [L.], haima [G.].
arterieel bloed, zie arterieel.
occult bloed, met het blote oog niet waarneembaar
bloed, bijv in feces.
veneus bloed, zie veneus.
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bloedarmoede
turatie, s Oz en zuurstofspanning, P oz ), CO 2 en HCO 3 ;
hierbij wordt tevens de pH bepaald; zie ook Astrup.
bloed-gasbarriere, benaming voor het weefsel dat zich
bevindt tussen ingeademde lucht in de alveoli en bloed
in de longvaten, waardoor de gaswisseling plaatsvindt;
bestaat uit alveolair epitheel, basaal membraan en
endotheel.
bloedgever, donor, iemand die zijn bloed afstaat voor
transfusiedoeleinden.
bloedgroep, een antigene constellatie van de erytrocyten,
die maakt dat deze agglutineren bij samenvoeging met
een serum dat een hiertegen gerichte antistof bevat; het
bekendst is het ABO-systeem van Landsteiner, waarin
vier groepen worden onderscheiden: 0, A, B en AB;
daarnaast onderscheidt men minder bekende, irregulaire bloedgroepantistoffen, zoals die van Duffy, Kell,
Kidd en Lewis; zie ook rhesusfactor.
ABO-bloedgroepsysteem, indeling volgens Landsteiner, die 4 bloedgroepen onderscheidde: 0, A, B en AB.
Duffy-bloedgroep, bloedgroepsysteem waarbij men het
antigeen Fya al dan niet op de erytrocyten heeft.
Kell-bloedgroep, bloedgroepsysteem met specifieke
(Kell-)antigenen op de celmembraan van de erytrocyten;
aan de genetische structuur van het Kell-systeem liggen
vier genen met elk twee allelen ten grondslag; Kellantistoffen zijn veeelal incomplete antistoffen (type
IgG); ze kunnen de oorzaak zijn van zowel hemolytische
ziekten bij pasgeborenen als van heftige hemolytische
transfusiereacties.
Lewis-bloedgroep, door Mourant in 1946 bij een zekere
Mrs. Lewis met een erytroblastose-kind aangetroffen
irregulaire antistof die bij 25 pct van de onderzochte
Engelsen het bloed agglutineerde (factor Lea); het
bloedgroepensysteem van Lewis kent meerdere antigene
determinanten (Lea, Let', Lei, Led).
rhesusbloedgroep (Rh-bloedgroep), bloedgroep
waarbij, i.t.t. in het ABO-systeem, een rhesusnegatieve
persoon geen antistoffen heeft tegen de rhesusbloedgroep, maar waarbij antistoffen in 50% van de gevallen
wel worden gevormd na contact met de rhesusbloedgroep; zie ook factor, rhesus--, incompatibiliteit,
rhesus—.
bloedgroepantagonisme [onjuiste term: de bloedgroepen
zijn geen antagonisten, hun werking is gelijk], zie bloedgroepincompatibiliteit.
bloedgroepincompatibiliteit, het niet samengaan van
bloed van twee verschillende individuen (donor en
ontvanger) doordat het bloed van de ene persoon antistoffen bevat die reageren met antigenen op erytrocyten
uit het bloed van de ander; zie ook antistof, bloedgroep—.
bloedgroepsysteem, indeling van bloedgroepen op basis
van antigene eigenschappen; bij de mens zijn ruim
twintig systemen geIdentificeerd met ruim zoo antigene
varianten; spelen een belangrijke rol bij transfusiereacties; bijv: ABO-, rhesus-, Kell- en MN-systeem.
ABO-bloedgroepsysteem, antigene variatie van
erytrocyten waarbij eon genlocus codeert voor drie
antigenen (A, B en 0) en vier fenotypen (A, B, AB en 0);
van primair belang bij bloedtransfusies; 0 is universele
donor (geen antigenen), AB is universele ontvanger
(anti-A noch anti-B).
MN-bloedgroepensysteem, bloedgroepsysteem dat
slechts na herhaalde transfusies een rol bij transfusiereacties speelt; gelokaliseerd op i genlocus, bevat z
antigenen (M en n) en 3 fenotypen (MM, Mn en nn).
blood-hersenbarriere, zie bloed-liquorbarriere.

gemengd veneus bloed, het naar de longen stromende,
zuurstofarme bloed.
bloedarmoede, zie anemie.
bloedbank, instelling die tot taak heeft het werven van
vrijwillige, onbetaalde donoren, het keuren van deze
donoren, het afnemen van voor transfusie bestemd bloed
en het beheer van bloed; bloedbanken waarborgen de
kwaliteit van bloed en bloedproducten.
bloedbeeld, de bij bloedonderzoek verkregen cijfers voor
hemoglobine, aantal erytrocyten, aantal leukocyten (ev.
gedifferentieerd naar de soorten), evt. ook aantal
trombocyten; zie ook leukocytenformule.
bloedbezinking, bloedbezinkingssnelheid, de
snelheid waarmee de erytrocyten in (onstolbaar
gemaakt) bloed bezinken (normaal voor mannen 1 -7,
voor vrouwen 3-iz mm/uur); syn. bezinkingssnelheid van
de erytrocyten (BSE); zie ook Westergren.
gedefibrineerde bezinkingssnelheid, bezinkingssnelheid van erytrocyten in bloed waaruit het fibrinogeen
verwijderd is; fibrinogeen en immunoglobulinen
bevorderen de `geldrolvorming' van de erytrocyten,
waardoor zij versneld bezinken; door de bezinkingssnelheid zonder fibrinogeen to meten, kan het aandeel van
de immunoglobulinen afzonderlijk bepaald worden;
hieruit kan worden afgeleid of een verhoogde bezinkingssnelheid op een ontsteking of op een sterk
verhoogd immunoglobuline wijst.
bloedbraken, het spugen van uit de tractus digestivus
afkomstig bloed; words veroorzaakt door o.a. varicesbloeding in de slokdarm; syn. haematemesis [G.].
bloedbuffers, opgeloste stoffen in het bloed die door
opname of afgifte van waterstofionen de pH van het
bloed vrijwel constant kunnen houden (bij voldoende
aanwezigheid van bufferstoffen); de belangrijkste zijn de
bicarbonaatbuffer en de eiwitbuffer.
bloedbuil, zie hematoom.
bloedcellen, de cellen die in het bloedplasma gesuspendeerd zijn (rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes).
bloedcompartiment, dat deel van alle rode bloedcellen
dat zich feitelijk in de circulatio bevindt.
bloedcultuur, zie bloedkweek.
bloeddepot, de hoeveelheid bloed die zich in de capaciteitsvaten bevindt; zie ook capaciteitsvaten.
bloeddonor, persoon die bloed afstaat t.b.v. een transfusie; zie ook donor.
bloeddruk, de druk in het arteriole systeem; gewoonlijk
wordt de arteriole b. bedoeld.
diast o lische bloeddruk, 'minimale' arteriole b. tijdens
de kamerdiastole, normaliter 8o mm kwik (10,7 kPa).
systolische bloeddruk, 'maximale' arteriole b. tijdens
de kamersystole, normaliter izo mm kwik (i6,o kPa); zie
ook hypertensie, hypotensie.
bloeddrukamplitudo, het verschil tussen systolische en
diastolische bloeddruk, normaliter 40 mm kwik (5,3
kPa); syn. polsdruk.
bloedeilandje, nest van mesenchymale cellen dat in de
derde week van de embryogenese tot ontwikkeling
komt; speelt een rol bij de ontwikkeling van bloedvaten
en bloed(stam)cellen.
bloeder, lijder aan hemofilie.
bloederziekte, zie hemofilie.
bloedgasanalyse, bepaling van de gasgehalten, i.h. bijz.
van zuurstof en kooldioxide, in arterieel en veneus
bloed.
arteriole bloedgasanalyse, (bepaling van) de in
arterieel bloed aanwezige waarden van: O Z (zuurstofsa-
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bloedstolling
bloeding, het uittreden van bloed uit een of meer beschadigde bloedvaten; zie ook haemorrhagia (hemorragie).
anovulatore bloeding, een niet met ovulatie gepaard
gaande uterusbloeding c.q. menstruatie.
dervingsbloeding, zie onttrekkingsbloeding.
doorbraakbloeding, zie aldaar.
dysfunctionele bloeding, door hormonale stoornis
veroorzaakt abnormaal bloedverlies uit de nietzwangere uterus, zonder organische oorzaak; komt na
de menarche en voor de menopauze voor t.g.v. anovulatie; zie ook metrorragie.
epidurale bloeding, bloeding in de ruimte tussen het
harde hersen- of ruggenmergvlies en het schedelbot, dan
wel de wand van het wervelkanaal; komt zelden
spontaan voor en is doorgaans post-traumatisch.
intracerebrale bloeding, cerebrovasculaire aandoening
met bloeding in hersenweefsel, meestal t.g.v. arteriosclerose en hypertensie; veroorzaakt acute hoofdpijn,
bewustzijnsverlies en neurologische uitval afhankelijk
van betrokken hersendeel; zie ook cerebrovasculair
accident, apoplexie.
intracraniale bloeding, bloeding binnen de schedel,
bijvoorbeeld uit een gebarsten aneurysma of t.g.v. een
schedelletsel.
inwendige bloeding, bloeding in het lichaam, waarbij
geen bloed naar buiten afvloeit.
maagbloeding, micro- of macroscopisch verlies van
bloed in de maag, bijv. a.g.v. erosie, ulcus of carcinoom;
microscopisch b. leidt tot occult bloed in de feces,
macroscopisch b. kan worden uitgebraakt (hematemese)
of via de ontlasting worden uitgescheiden (melaena); ook
bloedverlies via gebarsten oesophagusvarices wordt
veelal met `maagbloeding' aangeduid.
maag-darmbloeding, bloeding in het maag-darmkanaal; kan worden veroorzaakt door een zweer, maligne
afwijking, gebruik van NSAID's, erosieve gastritis,
inflammatoire darmziekten, angiodysplasie of varices;
het niveau van de bloeding bepaalt de symptomen:
bloedbraken, melaena of rood bloedverlies.
middenbloeding, zie aldaar.
occulte bloeding, een met het blote oog niet zichtbare
bloeding.
onttrekkingsbloeding, zie aldaar.
parenchymateuze bloeding, multipele bloedingen uit
kleine vaatjes in het parenchym van een orgaan.
splinterbloeding, kleine streepvormige bloeding onder
de nagels of in de conjunctivae ten gevolge van afzetting
van immuuncomplexen in de vaatwand of een microembolie, zoals bij endocarditis.
spontane bloeding, een uit- of inwendige b. zonder
duidelijk trauma, en berustend op een afwijking in de
bloedings- of stollingstijd van het bloed.
subarachnoldale bloeding, cerebrovasculair accident
met bloeding in het spatium subarachnoideum, meestal
t.g.v. een vaataneurysma of trauma; veroorzaakt
peracuut hoofdpijn en intracerebrale drukverhoging.
subdurale bloeding, cerebrovasculair accident met
bloeding in het spatium subdurale, meestal t.g.v.
trauma, waardoor acute of chronische uitval van
motoriek en sensibiliteit in een lichaamshelft en bewustzijnsverandering ontstaan; syn. subduraal hematoom.
subependymale bloeding, bloeding onder het
ependym, een laag van steuncellen doe de hersenkamers
en het centrale kanaal in het ruggenmerg bekleden;
treedt i.h.b. bij vroeggeboorten in de hersenen op en
leidt dan tot hydrocephalus.
tussenbloeding, zie aldaar.

uitwendige bloeding, bloeding uit een wond aan het
lichaamsoppervlak.
bloeding ex vacuo, bloeding als gevolg van het ontstaan
van een lege ruimte in het lichaam.
bloedingsneiging, de mate waarin bloedingen optreden,
al dan niet na beschadiging van het vaatbed; een
verhoogde bloedingsneiging, veroorzaakt door een
gestoorde trombocytenaggregatie of een gestoorde
stolling, uit zich in abnormale bloedingen, zoals blauwe
plekken bij reeds lichte kwetsing, overvloedige
menstruaties, hevig nabloeden na operatie, tandextractie
of trauma, slechte wondgenezing.
bloedingstijd, de tijd die verstrijkt tussen het maken van
een wondje (met snepper of vaccinostyle) en het ophouden van de daaropvolgende bloeding (normaal 1-4
minuten); zie ook stollingstijd.
bloedkleurstof, zie hemoglobine.
bloedkoek [L., crassamentum sanguinis] vers gestold bloed.
bloedlichaampjes, zie bloedcellen.
bloed-liquorbarriere, zie barriere.
bloedmola, zie mola sanguinolenta.
bloedplaatje, zie trombocyt.
bloedplasma, de vloeistof waarin de bloedcellen gesuspendeerd zijn.
bloedproduct, bloedcomponent die apart wordt opgeslagen en/of gebruikt, meestal voor transfusiedoeleinden;
vb. trombocyten-, erytrocytenconcentraat, plasma.
bloeds e rum, de vloeistof die zich bij stolling van het
bloed afscheidt van het gevormde stolsel; bloedserum is
dus bloedplasma minus fibrinogeen.
bloedsinus, verwijde ruimte waarin bloed enige tijd kan
worden bewaard; dergelijke ruimten komen o.a. in de
milt voor.
bloedsomloop, kleine, longcirculatie; ant. grote bloedsomloop = lichaamscirculatie.
bloedspiegel, het gehalte van een bepaalde stof in het
bloed.
bloedspuwing, zie haemoptoe, haemoptysis, hematemese.
bloedstolling, stolling, het proces waarbij uit bloed of
uit plasma een stolsel ontstaat onder invloed van de
bloedstollingsfactoren; zie ook factor, coagulopathie,
bloedstollingsfactor.
diffuse intravasale bloedstolling (DIS), acute of
chronische ontsporing van het bloedstollingsmechanisme, m.a.g. multipele trombotische capillaire
afsluitingen, vaatafsluitingen en hemorragische diathese
door verbruik van stollingsfactoren en bloedplaatjes;
intensiteit kan varieren van gering tot zeer ernstig; leidt
vaak tot orgaanschade of de dood; syn. consumptiecoagulopathie, gedissemineerde intravasale bloedstolling.
extrinsieke bloedstolling, stolling waarbij factor VII
wordt geactiveerd als het in contact komt met weefselfactor en calcium; het gevormde complex activeert factor
X, waarna de intrinsieke en extrinsieke stolling aan
elkaar gelijk zijn; d.m.v. factoren II en V wordt fibrinogeen omgezet in onoplosbaar fibrine; zie ook bloedstollingsfactor.
gedissemineerde intravasale bloedstolling, zie
bloedstolling, diffuse intravasale -^- (DIS).
intrinsieke bloedstolling, factor XII wordt geactiveerd
doordat het zich onder invloed van hoogmoleculair
kininogeen (Fitzgerald-factor) en prekallikreIne
(Fletcher-factor) aan een negatief geladen oppervlak
(bijv. collageen, basaalmembraan) bindt; de geactiveerde

factor XII activeert via factor XI, factor VIII en factor IX
uiteindelijk factor X, waarna evenals bij extrinsieke
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bloedstollingsfactor
bloedstollingsstoornis, stoornis in de bloedstolling
door deficientie van bloedstollingsfactoren, gekenmerkt
door gestoorde fibrinevorming, waardoor de bloedplaatjesprop (primaire hemostase) uiteenvalt en
bloeding optreedt.
bloedstollingssysteem, systeem in de hemostase waarbij
d.m.v. een kettingreactie van eiwitten een fibrinenetwerk wordt gevormd dat de bloedprop (primaire hemostase) verstevigt; men onderscheidt een intrinsiek en een
extrinsiek bloedstollingssysteem; syn. bloedstollingsschema, bloedstollingscascade.
extrinsiek bloedstollingssysteem, zie bloedstolling,
extrinsieke -^-.
intrinsiek bloedstollingssysteem, zie bloedstolling,
intrinsieke -^-.
bloedstollingstijd, de tijd die verstrijkt tussen het
opvangen van bloed in een glazen buisje en de stolling
van het bloed (normaal <10 min); zie ook bloedingstijd.
bloedstolsel, cruor sanguinis [L.].
bloedsuiker [onjuiste, maargangbare term], de in het bloed
voorkomende glucose.
bloedsuikerbelastingscurve, bloedsuikercurve na
belasting van de patient met ioo gram glucose.
bloedsuikercurve, grafiek van de bloedsuikergehalten
gedurende een bepaalde tijd, bijv. een etmaal.
bloedsuikerspiegel, het gehalte aan glucose in het
bloed.
bloedtelling, telling van de aantallen erytrocyten,
leukocyten en bloedplaatjes per mm 3 (volgens het SI per
liter) bloed.
bloedtransfusie, overbrenging van onstolbaar gemaakt
bloed van een bloedgever (donor) in de bloedvaten van
een ontvanger (recipient).
bloedtype, zie bloedgroep.
bloedverdunner, zie anticoagulans.
bloedviscositeit, stroperigheid van het bloed, voornamelijk bepaald door de hematocriet, de vervormbaarheid
van de erytrocyten en eventueel, bij extreme leukocytose, het type leukocyten; wordt gemeten m.b.v. de
viscosimeter van Oswald en uitgedrukt in centiPoise (cP);
normale waarde: 3,5 tot 5,5 cP.
bloedwrat, zie angiokeratoom.
bloedziekte, hemopathie, ziekte van het bloed en de
bloedbereidende organen.
bloedzweer, zie steenpuist, furunkel.
bloemkooloor, een vervormde oorschelp, t.g.v. trauma
en daaropvolgende perichondritis.
blok, i benige vergroeiing; vb. blokwervel; 2 blokkering,
afsluiting, obstructie; vb. (cardiologie:) blokkering van
de zenuwgeleiding in het hart; syn. block [E.]; zie ook
hemiblok; 3 regionale geleidingsanesthesie.
alveolair-capillair blok, gestoorde diffusie van vnl.
zuurstof over de membraan tussen alveoli en longcapillairen.
anterograad blok, blokkering in de voortgeleiding van
elektrische prikkels; bij AV-geleiding van de atria naar
de hartventrikels.
arborisatieblok, stoornis in de prikkelgeleiding van de
distale vertakkingen van de bundel van His.
atrioventriculair blok (AV-blok), geleidingsstoornis
tussen hartboezem en -kamer via de atriovenitriculaire
bundel; syn. syndroom van Adams-Stokes.
atrioventriculair blok type I (type-I-AV blok), tweedegraads AV-blok waarbij de geleidingstijd tussen atria en
ventrikels progressief toeneemt totdat een prikkel niet
wordt voortgeleid en de cyclus opnieuw start;
syn. Mobitz-type-I-blok, Wenckebach-blok.

stolling via factor II en V uit fibrinogeen onoplosbaar
fibrine wordt gevormd.
bloedstollingsfactor, stollingsfactor, factor die aanwezig moet zijn voor de normale stolling van bloed; aan
stollingsfactoren worden onderscheiden (zie ook de
subtrefwoorden): I. fibrinogeen; II. protrombine; III.
weefseltrombokinase; IV. calcium; V. proaccelerine; VI.
accelerine; VII. proconvertine; VIII. antihemofilie-Aglobuline (AHG-A); IX. Christmas-factor (= plasmatromboplastinecomponent,
PTC);
X. Stuart-Prowerfactor XI. Rosenthal-factor; XII.
Hageman-factor;
XIII.
factor XI. Rosenthal-factor; XII. Hageman-factor; XIII.
fibrinestabiliserende
factor (FSF);
de factoren VIII XIII.
en IX
factor XI. Rosenthal-factor;
XII. Hageman-factor;
zijn X-chromosomaal, de overige autosomaal recessief
erfelijk;
meeste stollingsfactoren
worden
in de lever
factor I, de
plasma-eiwit
dat door trombine
in fibrine
kan
gesynthetiseerd; zie ook samenstellingen met 'stollings-'.
factor I, plasma-eiwit dat door trombine in fibrine kan
worden omgezet (normaal 1 ,5 -4,5 g/1); syn. fibrinogeen.
factor II, protrombine, in plasma voorkomende glycoproteIne die door weefseltromboplastine, bij aanwezigheid van calcium en stollingsfactor V (proaccelerine) wordt omgezet in trombine, de geactiveerde
vorm; syn. trombinogeen, trombogeen.
factor V, stollingsfactor, cofactor van factor X; activeert
factor II; werkzaam in zowel intrinsieke als extrinsieke
stollingssysteem.
factor V Leiden, aangeboren recessieve mutatie in
factor V die leidt tot een verminderde gevoeligheid van
factor V voor de stollingsremmer geactiveerd C-proteIne
(APC-resistentie); leidt tot vooral veneuze tromboembolie.
factor VII, vitamine-K-afhankelijke stollingsfactor;
activeert factor X; onderdeel van het extrinsieke
stollingssysteem.

factor VIII, complex van factor VIII VWF (von Wille-

-

brand-factor) en factor VIII-C; essentieel voor de adhesie
van bloedplaatjes aan de vaatrand; bij deficientie
ontstaat hemofilie-A; onderdeel van het intrinsieke
stollingssysteem, synthese vnl. in endotheelcel.
factor IX, vitamine-K-afhankelijke stollingsfactor,
deficientie leidt tot hemofilie B; onderdeel van het
intrinsieke stollingssysteem; syn. Christmas factor [E.]
(genoemd naar Stephen Christmas, de eerste patient met
dit stollingsdefect).
factor X, vitamine-K-afhankelijke stollingsfactor; kan
door zowel extrinsieke als intrinsieke stollingssysteem
worden geactiveerd; activeert factor II.
factor XI, zorgt voor omzetting (activatie) van factor IX
naar factor IXa; onderdeel van intrinsieke stollingssysteem.
factor XII, onderdeel van het intrinsieke stollingssysteem; bindt aan negatief-geladen oppervlak (collageen,
basale membraan, glas, kaoline) en wordt dan geactiveerd; kan zichzelf proteolytisch omzetten in geactiveerde factor XIIa.
factor XIII, door trombine geactiveerde factor XIIIa;
bindt fibrine polymeren tot fibrinenetwerk d.m.v.
cross-linking, de laatste stap van de stollingscascade.
bloedstollingsfactordeficientie, tekort aan bloedstollingsfactor, leidend tot een verhoogde bloedingsneiging,
waarbij de primaire hemostase goed verloopt, maar door
vertraagde trombinevorming de versterking van de
plaatjesprop achterwege blijft en een bloeding optreedt.
bloedstollingsmechanisme, zie bloedstollingssysteem.
bloedstollingsremmer, zie anticoagulans.
bloedstollingsstatus, het complex van gegevens m.b.t.
bloedings- en stollingstijd, aantal trombocyten en
protrombinegetal.
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blotting
Mobitz-blok, zie tweedegraads atrioventriculair blok

atrioventriculair blok type II (type-II-AV-blok),
tweedegraads AV-blok waarbij plotseling en zonder
voorafgaande verandering van het ECG een prikkel niet
wordt voortgeleid; syn. Mobitz-type-II-blok.
atrioventriculair blok, voortgeschreden -^-, tweedegraads AV-blok waarbij alternerend een prikkel niet
words voortgeleid (geleidingsratio z:1) of twee of meer
prikkels niet worden voortgeleid (ratio 3:1, 4:1 enz.).
atrioventriculair blok, eerstegraads - (eerstegraads
AV-blok), vertraagde, maar niet onderbroken prikkelgeleiding tussen atria en ventrikels; de geleidingsratio is

type I en II.

myoneuraal blok, remming van de impulsoverdracht
in het motoor eindplaatje.
partieel blok, vertraagde geleiding of intermitterende
blokkering van een prikkelgeleidingstraject; zie ook
geleidingsratio.
pen - infarction block [E.] type van intraventriculair
geleidingsblok, veroorzaakt door myocardinfarct.
plexus-coeliacus-blok, vorm van geleidingsanesthesie
door injectie van een lokaal anaestheticum of en neurolytische vloeistof (bijv. fenol) rondom de plexus coeliacus
ter bestrijding van ernstige pijn; bijv. bij patient met een
tumor in de bovenbuik.
rechterbundeltakblok (RBTB), verstoorde of onderbroken geleiding in de rechter tak van de bundel van

1:1.

atrioventriculair blok, tweedegraads — (tweedegraads AV-blok), periodiek onderbroken prikkelgeleiding tussen atria en ventrikels.
atrioventriculair blok, derdegraads - (derdegraads
AV-blok), opgeheven prikkelgeleiding tussen atria en
ventrikels; ventrikeldepolarisatie en atriumdepolarisatie
zijn compleet onafhankelijk van elkaar; prikkelvorming
voor de ventrikels vindt in de ventrikels zelf plaats,
resulterend in een zeer traag hartritme; syn. totaal
AV-blok.
bidirectioneel blok, verstoorde prikkelgeleiding in het
hart in twee richtingen, anterograad en retrograad.
bifasciculair blok, elektrische voortgeleidingsstoornis
intraventriculair waarbij gelijktijdig een rechter bundeltakblok en een abnormale hartas bestaat.
bundeltakblok, stoornis in de geleiding in een van de
grotere takken van de bundel van His; zie ook fascikelblok.
exit block [E.] blokkering van de geleiding van de
pacemaker-cellen naar het omringende myocard.
fascikelblok, vertraging of blokkering van de prikkelvoortgeleiding in een van de fascikels van de linker
bundeltak; ook de rechter bundeltak wordt soms `fascikel' genoemd; in dat geval kan een trifasciculair blok
optreden.
fenolblok, het deponeren van een kleine hoeveelheid
fenol in spier (motorpunt) of zenuw ter behandeling van
spasticiteit.
hartblok, vertraging of onderbreking in het prikkelgeleidingssysteem van het hart; syn. heart block [E.].
hemiblok, geleidingsstoornis in een der takken van de
bundel van His.
intercostaal blok, vorm van geleidingsanesthesie door
injectie van een lokaal anaestheticum rondom de intercostale zenuwen.
intra-atriaal blok, een geleidingsblok in het atrium:
SA-blok of AV-junction-blok; syn. supraventriculair blok.
irisblok, toestand waarbij de wortel van de iris de
kamerhoek blokkeert, zodat het kamerwater niet kan
afvloeien en de oogdruk stijgt.
linker anterior fasciculair blok (LAFB), blok in de
voorste fascikel van de linker bundeltak.
linker anterior hemiblok, intraventriculaire geleidingsvertraging in de anterior fascikel van de linker
bundel; zichtbaar op het ECG als een abnormale linker
hartas; syn. linker anterior fascikelblok.
linkerbundeltakblok (LBTB), verstoorde of onderbroken geleiding in de linker tak van de bundel van His.
linker posterior fascikelblok (LPFB), blok in de
achterste fascikel van de linker bundeltak.
linker posterior hemiblok, intraventriculaire geleidingsvertraging in de posterior fascikel van de linker
bundel; zichtbaar op het ECG als een abnormale rechter
hartas; syn. linker posterior fascikelblok.

His.

regionaal intraveneus sympathisch blok (RIS-blok),
lokale toediening van middelen die de noradrenalinerelease uit sympathische zenuwuiteinden blokkeren;
wordt toegepast bij deafferentiepijnen (gestoorde
afferente zenuwfunctie) en fantoompijnen (na amputatie); vorm van geleidingsanesthesie.
retrograad blok, blokkering van de geleiding van
elektrische prikkel van de hartventrikels naar de atria.
sino-auriculair blok (SA-blok), de prikkeloverdracht
van sinusknoop naar het myocard van het atrium vindt
niet (totaal blok) of wisselend (partieel blok) plaats.
totaal blok, tijdelijk of permanent opgeheven geleiding
van prikkels.
trifasciculair bundeltakblok, geleidingsstoornis van
de voorste en de achterste vezels van de linker bundeltak
en van de rechter bundeltak.
unidirectioneel blok, verstoorde prikkelgeleiding in
het hart in een richting, anterograad of retrograad.
ventrikelblok, obstructie van de vloeistofstroom in de
apertura mediana ventriculi quarti en de ap. lateralis
ventr. qu.

Wilson-blok, atypisch bundeltakblok waarbij de
prikkel zich langzamer over de rechter hartkamer
uitbreidt dan over de linker.
zenuwblok, regionale anesthesie door omspuiting van
de verzorgende sensibele zenuw met een anaestheticum.
blokker [<E., blocker = blokkeerder, anglicisme], blokkeerder;

bedoeld wordt meestal receptorblokkeerder; zie ook
receptorblokkerende stoffen, betareceptorblokkeerder.
blokkeren, remmen, een bepaalde werking verhinderen.
blokwervel, soms aangeboren, meestal verworven
vergroeiing van twee of meer wervellichamen met
elkaar, meestal een eindtoestand na trauma, spondylarthritis ankylopoetica, spondylitis.
blood sludging [E.] klontering van bloedcellen.
blotting [E.] overbrenging van eiwitten in een gel op
nitrocellulosefilter (blot [E.]) d.m.v. elektroforese.
Southern blotting [E.] (Edwin Southern, geb. 1938, Brits
moleculair geneticus), blotting-techniek om bepaalde
DNA-fragmenten te detecteren; fragmenten worden op
grootte gescheiden m.b.v. agarosegel-elektroforese, dan
overgebracht op een nitrocellulosefilter, waarna door
hybridisatie aan radioactieve probes de specifieke
fragmenten te detecteren zijn.
western blotting [E.] blotting-techniek om eiwitten te
identificeren met specifieke antisera of om antistoffen te
karakteriseren met specifieke antigenen; het via elektroforese gescheiden eiwitmengsel wordt overgebracht op
een membraan en vervolgens behandeld met antisera;
eiwitten die met antistoffen reageren, geven gekleurde
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Blount-operatie
foramen van Bochdalek, hiatus pleuroperitonealis (de
uit een persisterende ductus pleuroperitonealis overblijvende spleet in het middenrif tussen pars lumbalis en
pars costalis).
hernia van Bochdalek, zie hernia diaphragmatica
(posterolateralis).
plexus van Bochdalek, plexus choroideus van de 4e
hersenventrikel.
bochel, gibbus [L.].
Bockhart, Max (1883-1921; huidarts te Wiesbaden).
impetigo Bockhart, zie impetigo.
Bodansky, Aaron (1896-1941; biochemicus te New York).
Bodansky-eenheid (BE), eenheid waarin de activiteit
van de fosfatase (alkalische resp. zure) wordt uitgedrukt.
Boddaert-huis, instelling die dagopvang voor schoolgaande jeugd met gedragsproblemen verzorgt.
body [mv. bodies, E.] lichaam.
asteroid bodies [E.] stervormige insluitsels in reuscellen
bij ziekte van Besnier-Boeck.
Barr body, zie Barr.
body-build index, body-mass index [E.] zie Quetelet, index
van -.
body odour [E.] (onaangename) lichaamslucht, kakidrosis.
body surface area [E.] het lichaamsoppervlak, uitgedrukt
in m 2 ; de BSA van een volwassene bedraagt 1,8 a Zm 2 .
body box [E.] zie plethysmograaf, lichaams-^-.
body-beat content [E.] de hoeveelheid inwendige energie of
warmte in het lichaam; bepaalt de lichaamstemperatuur.
body-mass index (BMI) [E.] maat waarin de relatie tussen
lengte en gewicht wordt uitgedrukt: gewicht gedeeld
door het kwadraat van de lengte (kg/m 2 ); een uitkomst
tussen 20-25 duidt wel op een normaal lichaamsgewicht,
< 20 op ondergewicht en > 25 op overgewicht; zie ook
Quetelet-index.
boeboe [sranantongo (Suriname)] elephantiasis.
Boeck, Caesar Peter Molller (1845-1917; dermatoloog te
Oslo, destijds Christiania geheten).
ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann, sarcoIdose.
Boeck, Carl Wilhelm (18o8 - 1875 ; chirurg en dermatoloog
te Oslo, destijds Christiania geheten).
ziekte van Boeck, scabies crustosa norvegica; zie ook
Danielssen.
boeddha-geboorte, geboorte via een laparo-colpohysterotomie, door Duhrssen zo genoemd omdat Boeddha
zonder weeen uit de rechterzijde van zijn moeder te
voorschijn is gekomen.
boemerangnaald, instrumentje voor het leggen van een
naad in de diepte, bijv. bij prostatectomie volgens
Millin.
Boerema, Ite (1902-1980; chirurg te Amsterdam).
hyperbare zuurstofbehandeling volgens Boerema,
behandeling in een overdruktank in een atmosfeer van
zuivere zuurstof, o.a. bij gasgangreen, veroorzaakt door
Clostridium welchii, een obligaat anaeroob microorganisme, dat in een zuurstofatmosfeer niet kan
groeien.
knoop van Boerema, modificatie van de Murphyknoop, voor de hechting van de slokdarm aan het
jejunum na gastrectomie.
Boerema-Crile-operatie, ligatuurresectie, directe
onderbinding van (bloedende) slokdarmvarices, en
resectie van het desbetreffende stuk slokdarmslijmvlies.
tank van Boerema, een overdrukkamer o.a. voor
behandeling van infecties door anaerobe micro-organismen.
boeren [werkwoord] , door de mond uitstoten van uit de
maag afkomstig gas; ontstaat o.a. ten gevolge van

bandies; de techniek wordt o.a. gebruikt als confirmatietechniek voor de aanwezigheid van HIV-antistoffen in
serum.
Blount-operatie, epifysiodese d.m.v. mediaal en lateraal
van de epifysaire schijf geplaatste krammen die de
groeidruk kunnen weerstaan; zie ook epifysiodese.
blow-out fracture [E.] zie fractuur.
BLS basic life support [E.] , algemene reanimatiehandelingen ter ondersteuning van circulatie en ventilatie,
bestaande uit externe hartmassage en mond-op-mond/
neus-beademing; deze handelingen hebben tot doel de
zuurstofvoorziening aan vitaal bedreigde organen te
handhaven; syn. basisreanimatie; zie ook advanced life
support (ALS), cardiopulmonale resuscitatie.
blue baby [E.] zie morbus caeruleus.
blue bloater [E.] CARA-patient die wordt gekenmerkt door:
jong-middelbare leeftijd, chronisch hoesten, opgeven
van vaak purulent sputum, hypoxemie, soms ook
hypercapnie, later ook gedecompenseerd cor pulmonale;
oorspronkelijk gesteld als tegenhanger van de `pink
puffer'. Later is gebleken dat beide uitingen meer gezien
moeten worden als extremen van een reeks waarin zich
zeer veel overgangsvormen bevinden; zie ook pink puffer.
blue drum [E.] blauw gekleurd slijmig vocht in het
middenoor bij otitis media serosa, door uit het vat
treden van bloed; zie ook otitis media serosa.
Blum, Paul (1878-1933; Fr. dermatoloog), zie Gougerot.
Blumberg, Moritz (1873-1955; chirurg te Berlijn).
teken van Blumberg, loslaatpijn, een verschijnsel bij
appendicitis, in feite bij elke lokale of diffuse peritonitis.
Blumenbach, Johann Friedrich (1752-1840; Duits
fysioloog).
clivus Blumenbachii, zie clivus ossis sphenoidalis plus
clivus ossis occipitalis.
B-lymfocyten, zie lymfocyt.
BM, basaal metabolisme.
BMG, zie gammopathie, benigne monoklonale
BMI, body-mass index.
BMR, 1 bof, mazelen, rode hond; vb. BMR-vaccinatie;
z basal metabolic rate.
BNA Basle Nomina Anatomica, de op het anatomencongres in 1895 te Bazel overeengekomen anatomische
nomenclatuur; zie ook NA.
Boas, Ismar Isidor (1858-1938; maagdarmarts te Berlijn).
drukpunt van Boas, i pijn bij druk ter hoogte van de
to-ize rib links van de wervelkolom, wijst op ulcus
ventriculi; 2 pijn op de overeenkomstige plaats rechts
van de wervelkolom, wijst op cholelithiasis.
teken van Boas, aanwezigheid van een hyperesthetische
zone (tussen Th.11 en L.1 verticaal en tussen de linker
paravertebrale lijn en de linker achterste axillaire lijn
horizontaal), bij cholecystitis acuta.
proefontbijt volgens Boas-Ewald, een ontbijt
bestaande uit 25 g wittebrood en 400 ml thee, moet
normaliter de maag in 45 minuten voor driekwart, en in
twee uur geheel gepasseerd zijn.
bacterie van Boas-Oppler, zie Lactobacillus acidophilus.
boassi [Sranantongo (Suriname), = knobbel] lepromateuze

lepra.

boassiman [Sranantongo (Suriname)] lepralijder.
Bobath, neurologen-echtpaar, Bertha en Karl, dat behandelingsmethode ontwikkelde ter regulatie van spasticiteit bij kinderen met aangeboren afwijkingen; later ook
toegepast bij volwassenen met hemiplegie; zie ook
neuro-developmental treatment.
Bochdalek, Vincent Alexander (1801-1883; anatoom te
Praag).
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boordenknoopulcus
gevormde spijsbrok voor het slikken; z grote pil, vnl.
gebruikt in de diergeneeskunde.
bolus-obstructie, verstopping van de trachea door een
voedselbrok; zie ook Heimlich-handgreep.
bombans [L.] bomberend, uitpuilend; vb. iris b.
bomberen, uitpuilen van een strak gespannen laag (bijv.
het weefsel in een open fontanel, het trommelvlies) t.g.v.
verhoogde druk eronder.
bombesine, darmhormoon dat de productie van gastrine
verhoogt, de uitscheiding van pancreasenzymen bevordert en de galblaas laat contraheren.
bone-anchored hearing aid [E.] hoortoestel dat per- of
intracutaan bevestigd is aan een permanent in het
mastoid ingebrachte titaniumschroef; zie ook beengeleidingstoestel.
bone chips [E.] beenschilfers, die gebruikt worden om
botdefecten op te vullen of om recalcificatie te bevorderen.
Bonhoeffer, Karl (1868 - 1948; psychiater te Berlijn).
exogene reactievormen van Bonhoeffer, psychotische
reactievormen op exogene basis (bijv. het hyperesthetisch emotioneel syndroom, het delier), amentiele
toestandsbeelden, schemertoestanden; syn. symptomatische psychosen.
verschijnsel van Bonhoeffer, verlies van spiertonus
(hypotonie) bij extrapiramidale hyperkinesie, bijv.
chorea.
Bonnaire, Erasme (1858-1918; Frans obstetricus te Parijs).
handgreep van Bonnaire, digitale verwijding van het
ostium uteri.
Bonnet, Amedee (1802-1858; Frans chirurg te Lyon).
beenlade van Bonnet, uit ijzerdraad vervaardigde
beenspalk.
kapsel van Bonnet, zie capsula Tenoni (vagina bulbi).
stand van Bonnet, de kenmerkende stand van een
gewricht bij acute artritis of haemarthros.
Bonney-proef, zie Marshall, proef van -.
Bonnier, Pierre (1861 - 1918; Frans otoloog te Parijs).
syndroom van Bonnier, vestibulaire symptomen
(draaiduizeligheid, braken, nystagmus), gehoorstoornissen (dysacusis), soms ook oculomotore uitvalverschijnselen en trigeminusneuralgie, t.g.v. een proces in de
nucleus vestibularis lateralis (kern van Deiters).
bonte rij, een in bepaalde volgorde gerangschikte rij
vloeibare voedingsbodems met verschillende koolhydraten, alcoholen en glucosiden met een kleurstofindicator, voor identificatie van bepaalde bacterien, speciaal

overmatige gasontwikkeling in de maag; komt bijv. voor
na het nuttigen van koolzuurhoudende dranken;
syn. ructus [L.].
boerenlong, een exogeen-allergische alveolitis bij
landbouwers die overgevoelig zijn voor een aantal
thermofiele actinomyceten, zoals Micropolysporafaeni,
voorkomend in hooi.
boerenrug, populaire term voor de ronde rug bij de
ziekte van Scheuermann.
Boerhaave, Herman (1668 - 1738; Nederlands arts te
Leiden).
Boerhaave-syndroom, `spontane' (atraumatische),
complete slokdarmruptuur.
boezem, zie atrium (cordis).
boezemcomplex, de P-top van het elektrocardiogram.
boezemfibrilleren, zie fibrillatie.
boezemfladderen, zie fladderen.
boezemcontractie, samentrekken van de spiercellen in
de wand van de boezem; syn. atriumcontractie.
boezem-escape-ritme, veiligheidsmechanisme in het
hart dat beschermt tegen te lang stilstaan van de
boezem; een prikkel wordt ergens anders in de boezem
gevormd als de SA-knoop te lang geen activiteit heeft
vertoond; syn. AV-junctional - escape - ritme.
boezemexcitatie, verspreiding van de prikkel door de
boezems bij depolarisatie; van boven naar beneden en
van rechts naar links; syn. atriumexcitatie.
boezemflutter, zie atriumflutter.
boezemseptumdefect, een opening in de wand tussen
de boezems; syn. atriumseptumdefect (ASD).
bof, zie parotitis epidemica.
bofineningitis, acute ontsteking van meninges t.g.v.
infectie met paramyxovirus; op postpuberale leeftijd
voorkomende complicatie van bof met hoofdpijn, koorts
en nekstijfheid.
bofvaccinatie, actieve immunisatie met levend bofvirus,
meestal d.m.v. trivalente vaccinatie; zie ook vaccin,
BMR- ^- .

Bohler-hoek, hoek (normaal z8°-4o°) die wordt gevormd
door de lijnen vanaf de achterrand van de talus naar het
tuber calcanei, alsmede naar de voorrand van het sustentaculum tali; wordt gemeten d.m.v. rontgenfoto met
profielopname; maat voor de ernst van een calcaneuscompressiefractuur.
Bohr-effect, fenomeen dat bij een stijgende dan wel
dalende waterstofionenconcentratie en koolstofdioxidespanning (zoals in weefsels) de zuurstofafgifte van het
bloed toeneemt resp. afneemt.
Bois-Reymond, Emil Heinrich du (1818-1896; Duits
fysioloog te Berlijn).
wet van du Bois-Reymond, elektrische prikkeling van
een spier en van een motore zenuw is niet afhankelijk
van de absolute stroomdichtheid maar van de snelheid
waarmee de stroomdichtheid toeneemt (dus de steilheid
van de curve die deze verandering grafisch weergeeft);
hemicrania sympathicotonica.
boksersneus, zadelneus bij boksers.
bokserssyndroom, traumatische encefalopathie van
boksers; syn. dementia pugilistica; zie ook punch
drunkenness.
Boliviaanse hemorragische koorts, een in Bolivia
voorkomende, met bloedingen gepaard gaande koortsende ziekte, veroorzaakt door Machupo-virus.
Bolk, Lodewijk (1866 - 1930; anatoom te Amsterdam).
foetalisatie-(= retardatie-)theorie van Bolk, zie
foetalisatietheorie.
bolus [L., van Gr. bolos = aardklont] i de in de mond

Enterobacteriaceae.
bonus [L., - na, - num], goed; vb. pus bonum et laudabile.
boodschapper-RNA, zie RNA.
booggang [<D. Bogengang] zie boogkanaal.
boogkanaal, canalis semicircularis (halfcirkelvormig
kanaal) [L.].
boogscotoom, zie scotoom.
boomtest, projectietest waarbij de opdracht aan het kind
is een boom te tekenen; hierbij worden aan de hand van
de persoonlijke symboliek, stijl en de inhoud van
waarneming de persoonlijkheidskenmerken bij kinderen vanaf 6 jaar gemeten.
Bopphilus [G., bous = rund; philos = vriend] een geslacht harde
teken (van de fam. Ixodidae), belangrijke overdragers van
runderziekten.
boordenknoopabces, zie abces.
boordenknoopdeformiteit, zie deformiteit, boordenknoop-^-.
boordenknoopulcus, radiologisch waarneembare,
boordenknoopvormige ulcus in het darmkanaal; wordt
105

boorzuur
voornamelijk gezien bij colitis ulcerosa en de ziekte van
Crohn; zie ook ulcus.
boorzuur, zuur met lichte desinfecterende werking;
vanwege toxiciteit ongeschikt voor medische doeleinden.

kent evenals syfilis een drietal stadia: het eerste stadium
wordt gekenmerkt door het als pathognomonisch
beschouwde erythema chronicum migrans, in het
tweede stadium staan neurologische en cardiale symptomen centraal en in het derde stadium manifesteren zich
artritis, acrodermatitis chronica atrophicans en opnieuw
neurologische verschijnselen; het symptomencomplex.is
voor het eerst beschreven in 1975 tijdens een epidemie
van een seronegatieve artritis in het plaatsje Lyme in
Connecticut, VS; syn. Lyme-ziekte.
neuroborreliose, benaming voor de veelsoortige
neurologische verschijnselen die kunnen optreden bij
Lyme-ziekte; o.a. polyradiculopathieen (neuralgische
pijn, verlamming), aseptische, vaak asymptomatische
meningovasculitis, soms met hoofdpijn, braken, aangezichtsverlamming (Bell's palsy), hemiparese, monoparese, ataxie, chorea en een progressief dementieel
syndroom; treedt op tijdens tweede stadium van de
Europese variant van Lyme-ziekte; syn. meningoradiculopathie van Bannwarth; zie ook Lyme-ziekte.
borst, i thorax [G.] , pectus [L. = borstkas]; 2 mamma [L. _

booster [E. to boost = versterken, een zetje geven].
booster-effect, specifieke plotselinge versterking van
een aanwezige, maar zwak geworden immuniteit; zie ook
anamnestische reactie.
booster-injectie, injectie van een vaccin waardoor een
aanwezige immuniteit binnen korte tijd wordt versterkt;
syn. rappel-injectie, injection de rappel [F.].
booster-dosis, de dosis antigeen die nodig is om een
b.-effect te bereiken.
BOP Beoordelingsschaal voor Oudere Patienten, gedragsobservatieschaal om de mate van een functiestoornis bij
geriatrische patienten vast te leggen.
BOPZ, zie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen.
borborygmus [L., mv. -mu, het darmgeruis dat bij de
verplaatsing van gas en vloeistof in de darm wordt
geproduceerd, darmgerommel.
borderline [E.] grenslijn.
borderline hypertension [E.] bloeddruk met waarden juist
boven die van de officiele definitie van een normale
bloeddruk: systolische bloeddruk van >16o mmHg en/of
diastolische bloeddruk van >95 mmHg.
borderline lepra [E.] zie lepra.
borderline personality [E.] tamelijk vaag omschreven
ziektebeeld bij kinderen en volwassenen, o.a. gekenmerkt door sterk gestoorde ik-functies, primitieve
afweermechanismen, geringe frustratietolerantie,
diffuse angsten, moeilijk invoelbare woede-uitbarstingen, meestal zonder psychotische verschijnselen als
stoornissen van het denken en het realiteitsbewustzijn;
vrijwel zeker ontwikkelingsstoornis t.g.v. moeilijke
opvoedingssituatie in de vroege jeugd; de term wordt
nogal eens misbruikt om diagnostische onzekerheden te
maskeren; syn. borderline state, borderline syndrome.
Bordet, Jules Jean Baptiste Vincent (1870 -196i; bacterioloog te Brussel), Nobelprijs 1919, ontdekte met
Gengou in 1906 de kinkhoestverwekker, toen genoemd
bacil van Bordet-Gengou, tegenwoordig geheten Borde-

vrouwenborst].

Borst, Jacobus Gerardus Gerbrand (1902-1975; internist
te Amsterdam).
drukmeting volgens Lewis-Borst, zie Lewis.
borstademhaling, zie ademhaling.
borstbeen, sternon [G.], sternum[L.].
borstelzoom, zoom (buitenrand) van microvilli aan het
oppervlak van epitheelcellen waardoor het apicale
celgrensvlak een veel groter oppervlak krijgt; komt met
name voor in darmepitheel en niertubuli.
borstkanker, carcinoom van de borstklier; 90% is van het
ductale type, io% van het lobulaire type; komt het meest
voor bij vrouwen rond de 6o jaar; het eerste verschijnsel
is vaak een vast aanvoelend pijnloos knobbeltje in de
borst; de prognose is mede afhankelijk van de
lymfeklierstatus op het moment van ontdekking van het
carcinoom; syn. mammacarcinoom.
borstklier, klierweefsel van de borst, bestaande uit
kegelvormige lobben met afvoergangen en spoelvormige
verwijdingen van de afvoergangen vlak voor de tepel;
syn. glandula mammaria, melkklier.
borstregister, normale lage mannenstem.
borstspieren, musculi thoracis [L.].
borstvlies, pleura [G.].
borstvoeding, i [substantie], menselijke melk, met als
belangrijkste componenten water, eiwitten, lactose, vet,
vitaminen, maar relatief weinig vitamine K; zie ook
zogsecretie; 2 [handeling], het voeden van moedermelk aan
de pasgeborene door het kind te laten zuigen aan de
borst; voordelen van borstvoeding boven flesvoeding
zijn o.a. overdracht van humorale afweerstoffen,
hygiene, antibacteriele factoren, goede moeder-kindbinding; nadelen zijn o.a. mogelijk tekort aan ijzer, fluoride
en vitamine D en K; syn. lactatie.
suppletieborstvoeding, het geven van vitamine K en
D, fluoride en evt. ijzer aan de zuigeling naast de
normale borstvoeding.
borstvoedingsverontreiniging, voorkomen van medicamenten en/of chemicalien in borstvoeding.
borstwervel, vertebra thoracica [L.].
bos [L., gen. bovis], rund; vb. Cysticercus bovis.
Bose, Heinrich (1840 -1900; chirurg te Giessen).
haakje van Bose, haak waarmee bij tracheotomie de
trachea kan worden gefixeerd.
Boston-exantheem, zie exantheem.
bos -yaws [Sranantongo (Suriname), yaw = framboos] in

tella pertussis.
Bordetella [< genoemd naar Bordet] geslacht van de familie
Parvobacteriaceae (Brucellaceae).
Bordetella bronchiseptica, verwekker van een kinkhoestachtige aandoening.

Bordetella pertussis, verwekker van kinkhoest;
syn. Haemophilus pertussis.
borne [E. gedragen] overgedragen; vb. water-b., arthropod-b.
(m.b.t. ziektekiemen die worden overgedragen via water,
resp. via Arthropoda).
Bornholmse ziekte [genoemd naar het Deense eiland
Bornholm] zie myalgia epidemica.
Sorrel, Amedee (1867-1936; Frans bacterioloog te Straatsburg), zie Borrelia.
Borrelia, geslacht van de familie Treponemataceae (orde

Spirochaetales).
Borrelia burgdorferi, verwekker van Lyme-borreliose,
overgedragen door teken.

Borrelia recurrentis, verwekker van febris recurrens,
overgedragen door kleerluizen (Pediculus humanus var.
corporis).
borreliose, infectie door Borrelia; zie ook febris recurrens.
Lyme-borreliose, infectie met Borrelia burgdorferi, een
door teken overgebrachte spirochetose; de aandoening
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botverlies
Suriname voorkomende vorm van mucocutane leishmaniasis braziliensis.
I bot , os [L.].
lamellair bot, bot, opgebouwd uit lamellen (lagen) (i.t.t.
vezelbot); gelaagd bot waarin collagene fibrillen parallel
lopen; aan de oppervlakte groeit het bot hierop in lagen
aan; dieper vormen lamellen kanalen voor de voedende
vaten.
subchondraal bot, onder het kraakbeen gelegen bot.
vezelbot, primair gevormd bot met collagene fibrillen
in alle richtingen (plexiform bot); words vervangen door
evenwijdig gerangschikte fibrillen (lamellair bot),
behalve bij de schedelnaden, tandalveolen en enkele
peesaanhechtingen; zie ook bot, lamellair -^-.
II bot, platte ingewandsworm, i.h.b. leverbot (Fasciola) en
longbot (Paragonimus); zie ook wormen.
Botallo, Leonardo (1530 - ?; Italiaans arts te Parijs).
open ductus Botalli, onderdeel van de foetale circulatie; na de geboorte sluit de ductus; als de ductus
openblijft, ontstaat een links-rechts-shunt; syn. ductus
arteriosus apertus, persisterende ductus Botalli.
botatrofie, zie Sudeck-botatrofie; syn. reflex(algo)neurodystrofie.
botbalkje, onderdeel van spongieus bot, bestaande uit
lamellair bot; botbalkjes vormen een complex netwerk
dat correspondeert met de mechanische krachtlijnen
(veroorzaakt door spieren en zwaartekracht) in het
botweefsel; zie ook vezelbot.
botboring, methode ter verkrijging van beenmerg door
het aanboren van een bot.
botbreuk, zie fractuur.
juveniele botcyste, eenkamerige holte in bot; ontstaat
tijdens groeiproces naast de epifysaire schijf; wordt vaak
ontdekt door een spontane fractuur; syn. solitaire

beenvormende bindweefselcellen (osteoblasten); komt
met name voor bij prostaatcarcinoom.
osteolytische botmetastase, botmetastase waarbij als
reactie botmatrix verdwijnt door veelkernige cellen die
beenweefsel afbreken en resorberen (osteoclasten).
botmineraaldichtheidswaarde (BMD), zie botdensitometrie.
botmineraalgehalte, mineraalgehalte in het bot,
bepaald m.b.v. de absorptie van straling (bijv. m.b.v. dual

X-ray absorption).
botnecrose, botafbraak.
aseptische botnecrose, niet-infectieuze, pathologische
botafbraak t.g.v. langdurig gebruik van exogene glucocorticosteroiden, optredend als complicatie bij het
syndroom van Cushing of t.g.v. vasculitis; zie ook Calve,
Kienbock, Kohler, Legg-Calve-Perthes, Osgood-Schlatter.
ischemische botnecrose, botafbraak, veroorzaakt door
onderbreking van de bloedvoorziening; komt vnl. voor
bij femur- en humeruskop, het proximale deel van het os
naviculare en het os lunatum van de pols en de talus van
de voet; natuurlijk beloop wordt gekenmerkt door een
geleidelijke revascularisatie, verwijdering van het dood
bot en vervanging door nieuw botweefsel.
botontkalking, zie osteoporose.
botresorptie, afbraak van botweefsel met opneming van
de afbraakproducten door osteoclasten; vormt normaal
onderdeel van het evenwicht tussen aanmaak en afbraak
van botweefsel.
botryoides [G., botrys = druif; eidos = vorm] druifvormig,
druiventrosvormig; vb. sarcoma b.
Botryomyces [G ., botrys = druif; mykes = schimmel] vroeger
gangbare naam voor een aantal schimmels die tegenwoordig anders heten.
b o tryomycose, infectieziekte bij paarden, kamelen, vee,
veroorzaakt door Micrococcus ascoformans (oude naam:

botcyste.

Botryomyces ascoformans).

botdensitometrie, botdensometrie, methode om de
soortelijke massa (en daarmee het calciumgehalte) van
het skelet te meten; words gebruikt voor het vaststellen
van
mate
osteoporose;
verschillende
het de
skelet
tevan
meten;
words gebruikt
voor hetmethoden:
vaststelleni)
dual (-energy) X-ray absorptiometry (DXA, ook wel
DEXA), toegepast in zowel radiologie als nucleaire
geneeskunde; 2) radiogrammetrie van het tweede os

botscan, scintigrafie van skelet(onderdelen) waarbij
pathologische processen al dan niet als hot spots of cold
spots zichtbaar kunnen worden gemaakt; zie ook skeletscintigrafie, botscintigrafie.
botsclerose, zie osteosclerose.
botsekwester, afgekapseld stuk necrotisch bot dat niet
meer kan worden gefagocyteerd of georganiseerd.
bottumor, goedaardige of kwaadaardige woekering van
cellen in het skelet, waarbij de kwaadaardige vorm vaak
een uitzaaiing van een gezwel elders in het lichaam is.
botuline, botulinustoxine, een exo(neuro)toxine van
Clostridium botulinum, de sterkst werkende toxine die
men kent: peroraal werkt o,i µg dodelijk, bij inademing
reeds 1/i000 daarvan.
botulisme [<botulus = darm, worst] zeer ernstige vergiftiging door botuline in slecht geconserveerde vleeswaren;
reeds enkele uren na het nuttigen hiervan ontstaan
gezichts-, slik-, ademhalingsstoornissen en andere
centraal-neurologische symptomen (verlammingen);
syn. worstvergiftiging.
botverlies, afname van botmassa t.g.v geringere botaanmaak dan bij botafbraak; treedt o.a. op bij het ontbreken
van belasting en bij het stijgen van de leeftijd; belangrijke factor in het ontstaan van osteoporose.
enchondrale botvorming, aanleg van bot waarbij
kraakbeen wordt vervangen door botweefsel; wijze
waarop onder andere het bot van de lange pijpbeenderen
wordt gevormd; syn. indirecte botvorming.
endesmale botvorming, aanleg van bot waarbij
osteoblasten uit fibreus weefsel osteoId vormen; zorgt
voor met name diktegroei vanuit het periost.

metacarpale; 3) neutronenactivatieanalyse; 4) kwantitatieve computertomografie, uitsl. in de radiologie;

syn. bot(mineraal)dichtheidsmeting, osteodensitometrie,
osteodensometrie.
botdichtheidsmeting, zie botdensitometrie.
botdysplasie, fibreuze, goedaardig proces in het bot
waarbij in celrijk bindweefsel onregelmatige beenbalkjes
voorkomen t.g.v een ontwikkelingstoornis van het
skelet; het kan in een bot (monostotisch) of in meerdere
botten tegelijk (polyostotisch) voorkomen; syn. fibreuze
dysplasie, fibroplasie; zie ook syndroom van Albright.
boterzuurdehydrogenase (BDH), enzym dat in
verhoogde mate in het bloed voorkomt o.a. bij hartinfarct.
botgenezing, herstel van het bot na een fractuur.
botmassa, hoeveelheid bot die een persoon bezit;
verklaart 75-80% van de variatie in botsterkte.
botmatrix, intercellulaire substantie van het bot; bestaat
voor 5o% uit anorganische en So% uit organische
bestanddelen; anorganische bestanddelen: hydroxyapatietkristallen (vorm van calciumfosfaat); organische
bestanddelen: 95% collageen type I, verder glycoproteInen en proteoglycanen.
osteoblastische botmetastase, botmetastase waarbij
als reactie synthese van botmatrix plaatsvindt door
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botweefsel
botweefsel, weefsel, bestaande uit cellen, collageen
(organische matrix) en mineralen; steunt de weke delen,
beschermt belangrijke organen, herbergt beenmerg en
dient de hemopoese.
botziekte, degeneratieve -, zich aan de gewrichten als
arthrosis deformans manifesterende afwijkingen;
primaire vorm (geen duidelijke oorzaak) is mogelijk
genetisch bepaald; secundaire vormen congenitaal (bijv.
heupdysplasie), verworven (bijv. ziekte van Paget),
fysisch-mechanische traumata (bijv. wervelkolom) en
biologisch (bijv. jicht).
botziekte, metabole -^-, botziekte die wordt veroorzaakt
door stoornis in calcium- of fosfaatstofwisseling en/of
calciotrope hormonen, bijv. bij het parathormoon;
vb. botontkalking bij osteoporose.
bouba [uitspr. boeba] , in Zuid-Amerika inheemse vorm van
mucocutane leishmaniasis.
Bouchard, Charles Jacques (1837- 1915; arts te Parijs).
ziekte van Bouchard, acute atonische maagdilatatie.
aneurysma van Charcot-Bouchard, zie Charcot.
Bouchard-noduli, benige en kraakbenige verdikkingen
van de proximale interfalangeale gewrichten; zie ook
Heberden-noduli.
bouf'ee [F.] 'opstijging' van het bloed naar het hoofd, bij
vrouwen in de menopauze; zie ook vapeur (sub 1).
bougie [<F., kaars] een al dan niet buigbare sonde voor het
oprekken of aftasten van een kanaal (urethra, slokdarm,
rectum, cervix uteri), in verschillende dikten (voor
urethra-bougies aangegeven in charrieres of beniques).
bougie explorative a boule [F.] geknopte b.
filiforme bougie, zeer dunne (draadvormige) b.
bougisseren [<F.] met bougies oprekken.
boulimia nervosa, boulimie, boulimos, zie bulimia
nervosa.
Bourdon, Benjamin (geb. 1860; Frans psycholoog).
concentratietest van Bourdon, van een gedrukte
testbladzijde laat men bepaalde letters doorstrepen.
proef van Bourdon-Wiersma, stippeltjestest waarbij
van groepjes punten sommige op bepaalde wijze moeten
worden doorgestreept.
Bourneville, Desire - Magloire (1840 - 19o9; Frans neuroloog).
ziekte (syndroom) van Bourneville-Pringle, zie
tubereuze hersensclerose.
boutonneux [-euse, F. bouton = knoop] zie fievre boutonneuse.
boutonniere [F., knoopsgat] urethrotomia externa, uitwendige urinebuis-snede.
boutonniere-deformiteit, deformiteit, boordenknoop-.
boutons terminaux [F.] eindknopjes aan het telodendrion
(eindboompje) van een neuron waar de exciterende of
inhiberende transmittersubstantie wordt vrijgemaakt.
Bouveret, Leon (1850 - 1929; Frans internist te Lyon).
ziekte van Bouveret, paroxismale tachycardie.
bovenarm, brachium [L.].
bovenbeen, femur [L.].
bovenbeenbeugel, orthese, benodigd bijvoorbeeld bij
een beenverlamming met uitval van m. quadriceps.
bovenbuik, epigastrium [L.].
bovenkaak, maxilla [L.].
bovenlip, labium superius oris [L.].
bovis [L., gen . van bos] van het rund; vb. Mycobacterium b.
bovum [L., gen. mv. van bos] ; vb. pleuropneumonia contagiosa b.
Bowditch, Henry Pickering (1840 - 1911; fysioloog te
Boston), zie alles - of- nietswet.

Bowen, John Templeton (1857-1941; dermatoloog te
Boston).
ziekte van Bowen, intradermaal epithelioom, zeldzame
vorm van huidcarcinoom, lijkt op keratoma senile.
papulosis van Bowen, zie papulosis, bowenoIde —.
Bowman, Sir William (1816 - 1892; anatoom, chirurg,
oogarts te Londen).
kapsel van Bowman, capsula glomeruli.
klieren van Bowman, glandulae olfactoriae.
membraan van Bowman, lamina limitans anterior.
schijfjes van Bowman, de schijfjes waarin dwarsgestreepte spiervezels zich verdelen als ze met verdund
zuur worden behandeld.
sonde van Bowman, zilveren sonde voor het sonderen
van het traankanaal.
box, i een van de afsluitbare ruimten op een ziekenhuisafdeling voor de verpleging van besmettelijke patienten;
z zie homeobox.
box-verpleging, verpleging in een afgesloten ruimte.
BPD, i = biparietale diameter van de foetale schedel;
intra-uterien vastgesteld m.b.v. echografie vormt de BPD
een maat voor de intra-uteriene groei; z = bronchopulmonale dysplasie; zie ook dysplasie.
Bq, becquerel (SI-eenheid van radioactiviteit).
braakmiddel, zie emeticum.
braakreflex, zie reflex, braak-.
brace [E.] steunende beugel, corset.
Boston brace, speciaal type corset bij de behandeling van
scoliose.
Milwaukee brace, speciaal type corset bij de behandeling
van scoliose.
bracherium [L.] zie breukband.
brachia [mv van brachium] , bovenarm [L.].
brachialgia, brachialgie [G., algos = pijn] pijn in het
gebied van de plexus brachialis (in en rondom de schouder, met uitstraling in de arm).
brachialgia paraesthetica nocturna, syndroom van de
nachtelijke dysesthesie van schouder en arm.
brachialis [L., -le], de (boven)arm betreffend; vb. musculus
b-lis.
brachiocephalicus [L., - ca, - cum, brachium = bovenarm; Gr.
kephale = hoofd] m.b.t . bovenarm en hoofd; vb. venae b-cae
(mv van b-ca).
brachioradialis [L., -le], van de bovenarm naar de radius
lopend; vb. musculus b-lis.
brachium [L., mv. - ia] , (boven)arm.
brachium colliculi caudalis (cranialis), verbindende
arm tussen colliculus caudalis (resp. cranialis) en corpus
geniculatum mediale (resp. laterale).
brachium conjunctivum, bovenste van de drie verbindingsarmen van het cerebellum met de hersenstam; als
afferente baan naar het cerebellum loopt hierin de
tractus spinocerebellaris ventralis en als efferente banen
lopen de tr. cerebellorubralis, -reticularis en -thalamicus;
syn. pedunculus cerebellaris superior.
brachium pontis, zie pedunculus cerebellaris medius.
Bracht, Erich Franz Eugen (geb. 1882; gynaecoloog te
Berlijn).
handgreep van Bracht, verloskundige handeling ter
beeindiging van een stuitgeboorte.
brachy- [G., brachys = kort] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis kort.
brachybasia, brachybasie [G ., brachys; basis = het lopen]
schuifelende gang met korte passen van bejaarden met
atrofie van het striaire systeem (parkinsonisme).
brachycefaal [G., brachys; kephale = hoofd] met korte schedel
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braken
(index cephalicus 81,5-85,4); zie ook dolichocefaal,
mesocefaal.
br a chycefalie, kortheid van de schedel.
brachycçphalus, individu met korte schedel.
br a chycheilie, brachychilie [G., brachys; cheilos = lip]
kortheid van de lip.
brachydactylie [G., brachys; daktylos = vinger] kortheid van
een of meer vingers of tenen door het ontbreken van een
of meer kootjes; zie ook acanthodactylie.
brachyfalangie [G., brachys; phalanx = kootje] kortheid van
een of meer vinger- of teenkootjes.
brachygnathie [G., brachys; gnathos = onderkaak] kortheid
van de onderkaak, m.a.g. 'vogelgezicht'.
bra chymorfie [G., brachys; morphe = gedaante] kortheid van
de romp zoals bij de gracilindiden, vooral de Balinezen.
br a chymyonie [G., brachys; mys, myos = spier] aangeboren
verkorting van een of meer spieren.
br a chyodontie, de voor de mens kenmerkende kortheid
van de tanden.
brachy(o)esophagus, aangeboren kortheid van de
slokdarm.
brachypnoea, brachypnoe [G., brachys; pnoia = adem]
kortademigheid, dyspnoe. N.B. niet verwarren met
bradypnoea.
brachytherapie [< G. brachys = kort] radiotherapie waarbij
de radioactieve bron m.b.v. naalden in of nabij het
tumorweefsel gebracht words om zo een optimale dosis
ter plaatse van de tumor en een minimale dosis in de
omringende weefsels te krijgen.
brady- [G., bradys = langzaam] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis langzaam.
bradyacusis [G., bradys; akouein = horen] hardhorendheid.
bradycardie [G., bradys; kardia = hart] lage hartfrequentie (<
5o/min); zie ook tachycardie.
foetale bradycardie, hartfrequentie van de foetus van
minder dan 12o per minuut.
relatieve bradycardie, hartslagfrequentie die lager is
dan de situatie vereist; zo spreekt men van relatieve
bradycardie wanneer bij koorts de verwachte toename
van de hartslagfrequentie per graad Celsius met 20
slagen per minuut uitblijft.
sinusbradycardie, een door de sinusknoop gestuurd
hartritme (sinusritme) met een frequentie van minder
dan 6o per minuut.
bradycrotie [G., bradys; krotos = slag, pots] zie bradycardie.
bradydiad o chokinese [< G., bradys; diadochos = opeenvolgend; kinesis = beweging] verlangzaamde uitvoering van
opeenvolgende antagonistische bewegingen; zie ook
diadochokinese, adiadochokinese, dysdiadochokinese.
bradyesthesie [G., bradys; aisthesis = gevoel] vertraagd,
verminderd waarnemingsvermogen, resp. gevoel;
syn. hypesthesie.
bradyfagie [G., bradys; phagein = eten] ziekelijke verlangzaming van het eten.
bradyfasie [G., bradys; phasis = spreken] verlangzaming van
het spreken.
bradyfrenie [G., bradys; phren = geest] traagheid van het
denkvermogen.
bra dykinesie [G., bradys; kinesis = beweging] verlangzaming
van de bewegingen.
bradykinine [G., bradys; kinein = bewegen] proteine
(nonapeptide) met hormoonachtige werking; veroorzaakt langzame contractie van geisoleerde gladde
spiervezels en bloeddrukdaling; wordt in grote hoeveelheid afgescheiden door een carcinofd, veroorzaakt het
symptoom `flush'; ontstaat uit bradykininogeen, bij

inwerking van proteolytisch ferment (trypsinogeen,
slangengif); zie ook kinine.
bradykininoggen, in bloedplasma voorkomend, onwerkzaam voorstadium van bradykinine.
1 bradylexie [G., bradys; lexis = woord] abnormaal langzaam
lezen.
bradypepsie [G., bradys; pepsis = vertering] verlangzaming
van de spijsvertering.
bradypneu bradypnoea, bradypnoe [G., bradys; pnoia =
adem] te lage ademfrequentie; zie ook apneu, dyspneu,
hyperpneu, hypopneu, tachypneu.
bradyspermie [G., bradys; sperma = zaad] verlangzaming
van de sperma-uitstorting, verlengde tijdsduur tot aan
de ejaculatie; zie ook prospermie.
brady-tachycardiesyndroom, afwisselend trage en zeer
snelle hartslag.
bradytrofie [G., bradys; trophe = voeding] vertraagde groei
door verlangzaming van de stofwisseling; zie ook tachytrofie.
bradyurie [G., bradys; ouron = urine] vertraagde uitscheiding
van urine.
bradyzoiet, ontwikkelingsstadium tijdens de ongeslachtelijke voortplanting van een parasiet; stadium tussen
tachyzoiet en oocyste; syn. cystozoiet.
Bragard, Karl (orthopeed te Munchen).
symptoom van Bragard, na uitvoering van de proef
van Lasegue buigt men de voet langzaam (dorsale flexie);
dit is alleen bij ischias pijnlijk.
Braid, James (1795-1860; chirurg te Manchester), grondlegger van het wetenschappelijk hypnotisme.
Braille, Louis (18o8-185z; pionier op het gebied van het
blindenonderwijs), ontwerper van het naar hem
genoemde blindenschrift.
Brain, Sir Walter Russell (1895-1966; neuroloog te
Londen).
Brain-syndroom, exophthalmus en ophthalmoplegia
externa bij ziekte van Basedow.
brainstem-evoked auditory potential (BEAP) [E.] hersenstampotentiaal als respons op geluidsprikkels, gebruikt
als test voor demyeliniserende ziekten, zoals MS; zie ook
evoked potential.
brainstem-evoked response audiometry [E.] niet-invasieve
methode waarbij de door geluid veroorzaakte actiepotentialen in de nervus cochlearis en in een aantal
kerncomplexen in de hersenstam worden gemeten; in
het hersenstamsignaal worden vijf golven onderkend en
gebruikt voor objectieve gehoordrempelbepaling en
diagnostiek van retrocochleaire processen en laesies in
de kerncomplexen; zie ook elektro-audiometrie, elektrocochleografie.
brainwashing [E.] op de theorie van de voorwaardelijke
reflexen van Pawlow steunende psychologische methode
om iemands oordeelsvorming in een bepaalde richting
te dwingen; het eerst door China in de Koreaanse oorlog
toegepast; syn. hersenspoeling.
braken [G., emesis; L. vomitus] het door de mond uitwerpen
van maaginhoud t.g.v. antiperistaltiek.
acetonemisch braken, periodieke aanvallen van
onstilbaar b. gepaard met acetonemie en acetonurie;
vooral voorkomend bij kinderen tijdens een hongerepisode.
centraal braken, cerebraal b., braken t.g.v. intracerebrale prikkeling.
explosief braken, zie projectielbraken.
fecaal braken, het overgeven van feculente massa's, laat
symptoom bij ileus.
projectielbraken, explosief b., kenmerkend symptoom
log

brancher deficiency
break-up time (BUT) [E.] de tijd die voorbij gaat voordat de
traanfilm op de aan de lucht blootgestelde cornea words
onderbroken.
breathalyzer [E.] apparaat voor fotometrische bepaling van
het alcoholgehalte in uitademingslucht, met bichromaat-zwavelzuur.
breath-holding spells [E.] bij kinderen in het zde tot Ode
levensjaar na hevige emotie optredende aanvallen,
waarbij door de combinatie van persen en niet-ademen
een zuurstoftekort in de hersenen ontstaat m.a.g.
kortdurend bewustzijnsverlies.
breath-holding time [E.] zie volhoudtijd.
breedspectrumantibioticum, zie antibioticum.
breedspectrumhemolyticum, zie fresh-frozen plasm.
brefoplastiek [G., brephos = embryo; plassein = vormen]
transplantatie m.b.v. embryonaal weefsel.
bregma [G.] kruin, fontanel; in de craniometrie het
kruispunt van kroon- en pijlnaad; zie ook basion.
breking, zie refractie.
Brenner, Fritz (1877-1969; patholoog te Frankfurt/M.,
arts te Johannesburg).
Brenner-tumor, oophoroma folliculare, fibro-epithelioom van het ovarium, ontstaan uit Walthard-celnesten,
goedaardig.
Breschet, Gilbert (1784-1845; Frans anatoom te Parijs).
venen van Breschet, venae diploicae, aderen van de
diploe.
Brescia-shunt, zie shunt, Cimino-Brescia--.
Breslow-gradering, zie classificatie, Breslow----.
Breuer, Joseph (1842-1925; Oostenrijks psychiater te
Wenen).
Breuer-psychocatharsis, (bij hysterie) het in hypnose
laten afreageren van psychisch-traumatische affecten.
reflex van Hering-Breuer, zie Hering.
breuk, 1 fractuur; z hernia.
beklemde breuk, zie hernia incarcerata.
breukhals, collum herniae, het gedeelte van de breukzak dat zich in de breukpoort bevindt.
breukinhoud, de inhoud van de breukzak.
breuklichaam, corpus herniae, het gedeelte van de
breukzak buiten de breukpoort.
breukpoort, een op een zwakke plek in de wand van
een lichaamsholte ontstane opening waardoorheen de
serosabekleding van die lichaamsholte gaat uitstulpen.
breukzak, zakvormige uitstulping van een bekledend
vlies (peritoneum, pleura, hersenvlies) via een breukpoort.
ingeklemde breuk, zie hernia incarcerata.
breukband, gordel of band waardoor een breuk binnen
de buikholte wordt gehouden; syn. bracherium, hamma.
brevicollis [L.] met korte hals; vb. synostosis b. (_
syndroom van Klippel-Feil).
brevis [L., -ve], kort; vb. caput b-ve.
Bricker, operatic volgens -, uretero-ileo-cutaneostomie; syn. Bricker-blaas.
bride [F., teugel] bindweefselstreng; zie ook adhesie.
bridging [E.] tak van een kransslagader die onder een
spiervezel van het myocard door loopt; de betrokken
kransslagader wordt tijdens elke systole geheel of
gedeeltelijk dichtgedrukt.
Bright, Richard (1789-1858; Engels arts).
ziekte van Bright, nefritis, gepaard met protelnurie en
oedeem.
Bright-retinitis, retinitis albuminurica (obsolete term
voor retinopathia angiospastica).
brilcellen, neutrofiele leukocyten waarvan de kern twee

van congenitale pylorusstenose, meestal bij jongetjes van
enkele weken; het braaksel wordt als een projectiel
weggeslingerd.
retentiebraken, uitbraken van eten dat al langere tijd
geleden is genuttigd; komt veelal voor bij maaguitgangstenose.
zwangerschapsbraken, zie hyperemesis gravidarum.
brancher deficiency [E. branch = tak] type IV van de acht
bekende glycogeenstapelingsziekten; kan bij de foetus
worden gediagnosticeerd door vruchtwateronderzoek;
syn. amylopectinosis.
branchia [G., viskieuwen] kieuwen.
branchialis [L., -Ie], m.b.t. de kieuwbogen; vb. arcus b-lis.
branchiogeen [G., branchia; gennan = voortbrengen] afkomstig van een kieuwboog, bijv. een b-gene fistel, cyste.
branchiomeer [G., branchia; meros = deel] het bij een jong
embryo tussen twee kieuwspleten liggende segment.
branchioom, van een kieuwboogrest uitgaand gezwel;
syn. branchiogene tumor.
branchio-oto-renaal syndroom, autosomaal dominant
overervende ziekte waarbij de aanleg van het kieuwboogstelsel, het oor en de nieren gestoord is; zie ook
branchiogeen.
branded generic [E.] locopreparaat dat door een farmaceutisch bedrijf op de markt wordt gebracht naast een
specialite met dezelfde werkzame stof.
brandwond, verwonding van de huid en/of slijmvlies,
ontstaan door inwerking van hitte; wordt geclassificeerd
naar wonddiepte (erytheem, blaarvorming, necrose),
wondgrootte (percentage van het lichaamsoppervlak) en
lokalisatie; zie ook combustie.
Branham, Henry H. (19e eeuw; Amerikaans chirurg).
symptoom van Branham, als men een arterioveneus
aneurysma met de vinger dichtdrukt, wordt de polsslag
langzamer, stijgt de diastolische bloeddruk, en
verdwijnt het ev. aanwezige hartgeruis.
Branhamella [genoemd naar Sara Branham] genus van de fam.
Neisseriaceae, bewoner van de slijmvliezen der bovenste
luchtwegen.
Branhamella catarrhalis, bewoner van luchtwegslijmvlies, wordt soms pathogeen; vroeger geheten Neisseria
catarrhalis.
Braun, Heinrich (1847-1911; chirurg te Gottingen).
Braun-anastomose, enteroanastomose, side-to-sidehechting van aan- en afvoerende darmlis bij maagresectie (Billroth-II) resp. gastrectomie ter voorkoming van
het aanvoerende-lis-syndroom.
teken van Braun, afwezigheid van hersenpulsatie bij
vrijliggende dura, teken van een onder deze plaats
gelegen tumor, abces of cyste.
Braun, Heinrich F. W. (1862 -1934; chirurg te Zwickau).
Braun-anesthesie, infiltratie-anesthesie met procaIneadrenaline.
Braun-spalk, sleevormige draadspalk waarop een
gebroken been wordt gelegd waaraan een rekverband is
bevestigd.
Braun, Wilhelm (1871-1940; chirurg te Berlijn).
Braun-huidtransplantatie, transplantatiemethode,
waarbij d.m.v. B.-Pfropfung Thiersch-huidlapjes worden
aangebracht.
Braun-Pfropfung, methode ter versnelling van epithelisatie van granulerende wondvlakten door het inproppen van kleine Thiersch-huidlapjes.
Braxton Hicks, zie Hicks.
bread-and-butter heart [E.] typisch beeld bij een fibrineuze
pericarditis; uiterlijk van het hart levert de naam op,
lijkt op een boterham met boter.
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bromocriptine, semisynthetisch aminozuur-alkaloide
behorend tot de groep van secale alkaloiden; dopamineantagonist; gebruikt als geneesmiddel tegen de ziekte
van Parkinson en om de melkproductie te remmen door
onderdrukking van de secretie van prolactine in de
adenohypofyse.
bromoderma [G., derma = huid] toxicodermie door gebruik
van broom.
bromoderma tuberosum, id. met grote verheven
infiltraten en abcessen.
bromtolgeruis, geruis dat bij auscultatie in de rechter
supraclaviculaire ruimte is te horen, aanzwellend en
afnemend, bijzonder duidelijk bij anemie; syn. Nonnensausen [D.]; zie ook anemisch hartgeruis.
bronchadenitis [G., bronchos = luchtpijp; aden = klier] ontsteking van de bronchiale lymfeklieren; syn. lymphadenitis
bronchopulmonalis.
bronchectas ie , zie bronchiectasie.
bronchiaal, betrekking hebbend op de bronchi.
bronchiaal ademgeruis, zie ademgeruis.
bronchiaal astma, zie asthma bronchiale.
bronchiale boom, zie bronchusboom.
bronchiale circulatie, bloedvoorziening van het
longweefsel door de a. bronchialis.
bronchiale fremitus, zie fremitus.
bronchiale lymfeklieren, nodi lymphatica bronchopulmonales.
bronchiale prikkelbaarheid, zie prikkelbaarheid,
bronchiale -.
bronchialis [L., -le], bronchiaal; vb. ramus b-lis, asthma
b-le.
br o nchiectase, zie bronchiectasie.
bronchiectasie [G., bronchos; ektasis = uitzetting] chronische
verwijding van een bronchus met vaak stinkende
etterige inhoud; men onderscheidt cilindrische, spoelvormige (fusiforme) en zakvormige bronchiectasieen;
klinisch kenmerkend is de `maulvolle Expektoration'.
bronchiok ele [G., bronchos; kele = hernia] verwijding van
een kleine bronchus; zie ook bronchokele.
bronchiolectasie, verwijding van een bronchiolus; zie ook
honingraatlong.
bronchiolectaticus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met
bronchiolectasie; vb. emphysema b-um.
bronchioliet [G., lithos = steen] bronchussteen.
bronchiolitis, ontsteking van bronchioli.
bronchiolitis exsudativa, bronchiolus-ontsteking met
vochtafscheiding; syn. bronchitis capillaris.
bronchiolitis fibrosa obliterans, b. obliterans met
bindweefselvorming.
bronchiolitis obliterans, ernstige vorm van b. met
verettering en obliteratie van het lumen der bronchioli.
bronchioles [L., my. -ii], bronchusvertakking zonder
kraakbeen in de wand.
bronchioli respirat o rii, fijnste vertakkingen van de
b-li, waarvan de wand ten dele reeds uit alveolen bestaat.
bronchiolus terminalis, het eind van een b. respiratorius, uitmondend in een druiventrosvormige groep
alveoli.
bronchiolyticum, geneesmiddel dat kramp van de
bronchiolus-spiertjes opheft.
bronchisme, zie bronchospasme.
bronchiticus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met bronchitis;
vb. perniciosa b-ca.
bronchitis, ontsteking van een of meet bronchi.
acute bronchitis, plotseling beginnende hevige ontsteking van bronchi, meestal kortdurend.

lobben heeft, verbonden door een draadvormige brug;

zie ook Pelger.
brilhematoom, zie hematoom.
Brill, Nathan Edwin (186o-1925; internist te New York).
ziekte van Brill-Symmers, lymphoblastoma gigantofolliculare.
brilmontuur-acanthoom, zie acanthoma fissuratum.
brisementforce [F.] gewelddadige strekking van verstijfde
gewrichten of verkromde beenderen.
Brissaud, P. Edouard (1852-1909; internist te Parijs).
Brissaud-infantilisme, combinatie van dwerggroei met
myxoedeem en hypogenitalisme.
Brissaud-reflex, contractie van de m. tensor fasciae
latae bij bestrijken van de voetzool.
Brissaud-scoli o se, scoliose als pijnverminderende
houding bij ischialgie.
ziekte van Brissaud-Sicard, hemispasmus facialis
alternans.
British Anti-Lewisite, zie BAL.
brittle diabetes [E. brittle = vergankelijk] zie diabetes, brittle

broad-beta disease [E.] zie xanthoma striata palmaria.
Broca, Pierre Paul (1824-1880; chirurg en antropoloog te
Parijs).
Broca-afasie, zie afasie, Broca--.
Broca-gyrus, gyrus frontalis inferior.
Broca-spraakcentrum, motoor spraakcentrum in de
onderste winding van de linker lobus frontalis cerebri;
bij laesie hiervan ontstaat motore afasie (B.-afasie).
Brock, Sir Russell Claude (geb. 1903; thoraxchirurg te
Londen).
operatie van Brock, transventriculaire valvulotomie bij
pulmonalisstenose.
syndroom van Brock, zie middenkwabsyndroom.
broddelen, overhaast, onduidelijk spreken, met weglating en verandering van taalklanken (fonemen), van
lettergrepen en van woorden.
Brodie, Sir Benjamin Collins (1783-1862; chirurg te
Londen).
Brodie-abces, omschreven, chronische, centrale osteomyelitis in de lange pijpbeenderen (nogal eens in de
humerus), veroorzaakt door een betrekkelijk weinig
virulent micro-organisme.
ziekte van Brodie, chronische synoviitis van het
kniegewricht.
Brodmann, Korbinian (1868-1918; neuroloog-psychiater
te Berlijn).
Brodmann-area's, projectievelden waarin het hersenoppervlak overeenkomstig de cyto-architectonische
bouw kan worden verdeeld.
broedstoof, een oven-achtig apparaat dat op een
constante temperatuur kan worden gehouden en o.a.
wordt gebruikt voor het kweken van geente voedingsbodems.
broek, jargon-term voor bifurcatie-prothese.
broken home [E.] verbroken gezinsleven, door scheiding
enz., een frequente oorzaak van psychische stoornissen.
bromatologie [G., broma = spijs; logos = woord, leer] leer der
voedingsmiddelen.
bromidrose, bromhidrose [G., bromos = stank; hidros =
tweet] afscheiding van stinkend zweet.
bromidrosofobie, bromhidrosofobie [G.] angst een
onaangename, aan het zweet gebonden geur te verspreiden.
bromisme, bromismus, chronische broomvergiftiging
(niet door het element broom, maar door broomverbindingen).
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astmatische bronchitis, i b. bij asthma bronchiale; z b.
met astma-achtige hoestaanvallen; syn. b. spastica.
chronische bronchitis, slepende ontsteking van
bronchi en bronchioli, hetzij primair ontstaan, hetzij
secundair uit een acute bronchitis.
laryngotracheale bronchitis, ernstige acute afdalende
luchtweginfectie, meestal veroorzaakt door hemolytische streptokokken; gaat gepaard met zeer taai tot
korsten drogend secreet dat de patient niet kan ophoesten, hoge koorts, onrust en sterke intrekkingen van hals
en thorax. Dood dreigt als de luchtwegen niet gereinigd
kunnen worden. Snelle opname is vereist.
bronchitis plastica, bronchusontsteking met fibrineus
exsudaat dat bij ophoesten eruitziet als een afgietsel van
de bronchusboom; syn. pseudo-membraneuze bronchitis.
pseudo-membraneuze bronchitis, zie bronchitis
plastica.
bronchitisch, m.b.t. bronchitis; vb. b-sche geruisen.
broncho-alveolaire lavage (BAL), zie lavage, bronchoalveolaire ---.
bronchobiliair, m.b.t. de bronchi en de galwegen;
vb. b-re fistel (= een verbinding tussen het galwegsysteem en de bronchusboom).
bronchoconstrictie [G., bronchos; L. constrictio = samensnoering1 vernauwing van bronchi door samentrekking van
bronchusmusculatuur.
bronchoconstrictor [G., bronchos = luchtpijp; L. constrigere =
samensnoeren] 1 bronchusspieren die het lumen van een
bronchus vernauwen; z een stof met bronchus-vernauwende werking.
bronchodilatans [L., mu -tantia, dilatare = uitspreiden]
bronchio]us-verwijdend middel; syn. bronchodilatator,
broncholyticum.
broncho-egofonie, zie egofonie.
broncho-esophageus [L., -ea, -eum], van de bronchus naar
de esophagus lopend; vb. musculus b-eus, fistula b-ea.
bronchofonie [G., bronchos; phone = geluid.] het bij verdichting van longweefsel waarneembare verschijnsel dat men
via de stethoscoop het stemgeluid van de patient als van
heel dichtbij hoort.
bronchogeen, uitgaand van een bronchus, afkomstig uit,
via de bronchi..
bronchografie, rontgenfotografie van de longen, nadat
contraststof in de bronchi is gebracht om deze op de foto
zichtbaar to maken.
bronchogram, de foto die bij bronchografie words
verkregen.
bronchokele [G., bronchos; kele = hernia] plaatselijke
verwijding van een bronchus; zie ook bronchiokele.
broncholiet [G., bronchos; lithos = steen] bronchussteen,
calculus bronchiali.s.
broncholyticum [G., mv. -ca, lyein = oplossen] zie bronchodilatans.
bronchomalacie, aangeboren of verworven deficientie
van trachea en /of bronchien; leidt in ernstige gevallen
tot longemfyseem.
broncho-oesofageaal, zie bronchoesophageus.
bronchopathie, ziekte van de bronchi.
bronehoplastiek [G., bronchos; plassein = vormen] plastische
operatie ter verzorging van een bronchus, bijv. na
sluiting van een bronchusfistel.
bronchoplegie [G., bronchos; plege = slag] verdwijning of
vermindering van de bronchiale tonus, bijv. bij intoxicatie door slaapmiddelen.
bronchopneumonia [< G., bronchos; pneumonia = longontsteking] zie pneumonie, broncho-.

bronchopulmonair, m.b.t. de bronchi en de longen;
vb. b-re dysplasie.
bronchopulmonalis [L., -le], m.b.t. de bronchi en de long;
vb. nodi lymphatici b-les (mv van b-lis), segmenta b-ha
(mv. van b-le).
bronchorrhoea, bronchorroe [G., bronchos; rhoia = vloed]
overvloedige slijmafscheiding uit de bronchi.
bronchoscoop [G., bronchos; skopein = bekijken] instrument
(Kilian 1898), endoscoop, gebruikt bij de bronchoscopie.
bronchoscopie, bezichtiging van de trachea, de bronchi
en de grote bronchustakken door een via de trachea
ingebrachte bronchoscoop.
bronchosinusitis [G., bronchos; L. sinus = holte] gelijktijdige
ontsteking van bronchi en (een of meer) sinus nasales.
bronchospasme [< G., bronchos; spasmos] kramp van de
bronchusspierwand m.a.g. vernauwing van het
bronchuslumen en dus bemoeilijkte passage van lucht;
syn. bronchisme.
bronchospasmolyticum [G., mv. -ca, bronchos; spasmos =
kramp; lysis = oplossing] geneesmiddel dat bronchospasmus
opheft.
bronchospirometer, instrument van Jacobaeus (1932)
voor bronchospirometrie.
bronchospirometrie, spirometrie van elke long afzonderlijk m.b.v. de bronchospirometer van Jacobaeus.
bronchostaxis [G., bronchos; stazein = vloeien] bloeding uit
bronchusslijmvlies.
bronchostenose, zie bronchusstenose.
bronchostoma [G., bronchos; stoma = mond] een verbinding
tussen een bronchus en de buitenste thoraxwand.
bronchostomie, het maken van een bronchostoma.
bronchotetanie, tonische kramp van de bronchusmusculatuur bij spasmofiele kinderen.
bronchotomie [G., bronchos; tome = snede] operatieve
opening van een bronchus, bijv. voor het verwijderen
van een corpus alienum.
bronchotomografie, het vervaardigen van bronchogrammen op verschillende niveaus; zie ook tomografie.
bronchovasculair, m.b.t. de bronchi en de bloedvaten;
vb. b-re schaduwen (op de longfoto); zie ook mottling.
bronchus [< G., my bronchi, bronchos] een der twee hoofdvertakkingen van de trachea.
bronchus ling. superior, segmentbronchus voor het
bovenste lingulasegment (longsegment 4).
bronchus lingularis inferior, segmentbronchus voor
het onderste lingulasegment (longsegment 5).
bronchi lobares et segmentales, de b-chi voor de vijf
longkwabben en de twintig longsegmenten.
bronchus lobaris inferior dexter, b. voor de rechter
onderkwab.
bronchuslob. inf. sinister, b. voor de linker onderkwab.
bronchus lob. medius dexter, b. voor de (rechter)
middenkwab.
bronchus lob. superior dexter, b. voor de rechter
bovenkwab.
bronchuslob. sup. sinister, b. voor de linker bovenkwab.
posterior, segmentbronchus voor resp. het anterobasale
segment van de onderkwab (segment 8), het laterobasale
segment van de onderkwab (segment 9), het cardiale
segment van de rechter onderkwab (segment 7), en het
posterobasale segment van de onderkwab (segment io).
bronchus principalis dexter (sinister), rechter (linker)
hoofdbronchus, een der twee hoofdvertakkingen van de
trachea.
bronchus segmentalis apicalis, bronchus voor het
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het ruggenmerg, o.a. homolaterale motore verlamming
en contralaterale analgesie en thermanesthesie.
Bruce, Sir David (1855-1931; microbioloog, Australia en
Engeland), isoleerde in 1887 op Malta voor het eerst de
naar hem genoemde bacterie (Brucella melitensis) uit de
milt van een aan maltakoorts gestorven soldaat.
Brucella [genoemd naar Bruse], geslacht van de familie Brucellaceae; drie soorten: B. abortus, B. melitensis en B. suis.
Brucella abortus, verwekker van de ziekte van Bang;
vroeger geheten Bacillus abortus Bang.
Brucella melitensis, verwekker van maltakoorts.
Brucella suis, verwekker van varkensbrucellose.
Brucella ceae, een familie van de klasse Schizomycetes, die
drie geslachten omvat: Brucella, Pasteurella en Haemophilus; vroeger geheten Parvobacteriaceae.
brucellose, brucell o sis [L.] infectieziekte, veroorzaakt
door een der Brucella-soorten: B. melitensis (maltakoorts),
B. abortus (ziekte van Bang) en B. suis (varkensbrucellose);
syn. Middellandse-Zee-koorts; zie ook Malta-koorts, febris
undulans.
boviene brucellose, bij runderen voorkomende infectieziekte, veroorzaakt door Brucella abortus.
Bruch, Karl Wilhelm Ludwig (18i9-i884; anatoom en
fysioloog te Bazel en Giessen).
membraan van Bruch, de binnenste laag van de
choroidea, grenzend aan de retina.
Brudzinski, Josef von (1874-1917; kinderarts te
Warschau).
teken van Brudzinski, (bij meningitis); i buiging van
een been bij de liggende zieke veroorzaakt buiging van
het andere been (contralaterale reflex); a buiging van het
hoofd naar voren veroorzaakt buiging van de benen in
heup en knie (neksymptoom); 3 druk op de symfyse
veroorzaakt buiging en abductie van de benen (symfysesymptoom).
brug, pons [L.].
brugcallus, zie callus.
brugcoloboom, een coloboom waarvan de spleet op een
bepaalde plaats overbrugd is.
brughoek, de ruimte tussen de pons en het cerebellum.
brughoeksyndroom, uitval van de hersenzenuwen V, VII
en VIII door een afwijking ter hoogte van de brughoek,
bijv. een neurinoom van de N. VIII.
br u ghoektumor, gezwel in de brughoek, meestal een
neurinoom, uitgaande van de N. VIII.
BrAgia [genoemd naar S.L. Brug], een geslacht van filariawormen die door muggen op mensen en dieren worden
overgebracht.
Brugia malgyi [vroeger geheten Wuchereria malayi], de filaria
die in Zuidoost-Azie bij de mens filariasis veroorzaakt;
de microfilariae verschijnen 's nachts in het bloed;
overbrengers zijn Mansonia- en Anopheles-soorten.
brugiase, zie filariase.
brugsymptomen, i verschijnselen die zich voordoen
tussen een ongeval en een latere ziekte, waardoor een
oorzakelijke samenhang tussen het ongeval en de ziekte
waarschijnlijk wordt; z verschijnselen t.g.v. een proces in
de pons; zie ook pons-syndroom.
brugsyndroom, zie pons-syndroom.
bruising [E.] het ontstaan van subcutane bloedingen bij
lichte traumata; o.a. bij stollingsstoornissen en corticosteroidgebruik.
bruit [F.] geluid, geruis.
bruit de canon, zeer luide eerste toon die optreedt
wanneer de atriumcontractie vlak voor de hartventrikelcontractie plaatsvindt terwijl de openingsklepppen
nog openstaan; syn. kanonslag.

segmentum apicale (superius), dat alleen grenst aan de
lobus superior; syn. bronchus segmentalis superior.
bronchussegm. apicoposterior, b. voor het apicoposterieure segment van de linker bovenkwab.
bronchus segm. basalis (anterior, lateralis, medialis), (= cardiacus).
bronchus segmentalis anterior (dexter, sinister), b.
voor het voorste segment (longsegment 3) van de
(rechter, linker) bovenkwab.
bronchus segm. lateralis, b. voor het laterale segment
van de rechter middenkwab (segment 4.).
bronchus segm. medialis, b. voor het mediale segment
van
de rechter
middenkwab
(segment
bronchus
segm. medialis,
b. voor het mediale
segment5).
br o nchus segm. posterior, b. voor het achterste
segment van de rechter bovenkwab (segment 2).
bronchus segm. subapicalis (subsuperior), b. voor
het subapicale segment van de onderkwab.
br o nchusboom, her geheel van de vertakkingen van de
trachea, dus bronchus principalis dexter et sinister,
bronchi lobares et segmentales, bronchioli en bronchioli
respiratorii.
br o nchuscatarre, bronchitis catarrhalis, catarrale
ontsteking van de bronchi.
br o nchusfistel, verbinding (congenitaal of verworven)
tussen een bronchus en een ander hol orgaan resp. het
lichaamsoppervlak.
bronchuslavage, broncho-alveolaire lavage.
bronchusobstructie, afsluiting van vnl. bronchioli door
spasme, slijmvlieszwelling, mucuspluggen (astma) of
slappe wand (emfyseem).
bronchusslijmvlies, tunica mucosa bronchiorum.
bro nchusstenose, verworven vernauwing van een
bronchus of van een bronchustak.
Bronkhorst, Willem (1888-1960; longarts te Utrecht).
reflex van Bronkhorst, het ontstaan van een totale
longcollaps wanneer een pneumothorax gecompliceerd
wordt door een pleuritic; syn. pleuropulmonale reflex.
bronsdiabetes, zie diabete bronze.
bronst, aan het seizoen gebonden periode van `loops'-zijn
bij zoogdieren (behalve primaten) tijdens welke periode
functionele, morfologische veranderingen en een
bijzonder gedragspatroon de partner uitnodigen tot
copulatie; syn. oestrum, oestrus [G.]
bronsziekte, zie bronzed skin.
brontofobie [G., bronte = donder; phobos = vrees] ziekelijke
vrees voor onweer.
bronze diabetes [E.] zie diabete bronze [F.].
bronzed skin [E. bronskleurige huid] ziekte van Addison.
broomacne, acne veroorzaakt door overmatig en langdurig gebruik van broomzouten.
broomsulfalefne-klaring, zie klaring.
Brown.
Brown, Charles Leonhard (geb. 1899; arts te Boston).
syndroom van Brown-Symmers, acute sereuze
encefalitis bij kinderen.
Brown, George Elgie (1885-1935; arts te Rochester,
Minn.).
Horton-Magath-Brown-syndroom, arteriitis temporalis; zie ook coldpressor test.
Brown's tubes [E.] dichtgesmolten glazen ampullen met
bariumsulfaat (suspensies in toenemende concentraties)
die worden gebruikt voor het standaardiseren van
bacteriesuspensies.
Brown-Sequard, Charles Edouard (1817-1894; fysioloog
te Parijs).
syndroom van Brown-Sequard, de symptomen bij
halve doorsnijding (of enkelzijdige beschadiging) van
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brunescens

bruit de pot fele [geluid als van een gebarsten pot] 1 het

bubonokele [G., kele = tumor, hernia] zwelling in de lies
door een inguinale of een femorale breuk.
bubonulus [L., mv. -ii, verkleinwoord van bubo] zwelling van
een of meer kleine lymfeklieren in de loop van een
ontstoken lymfevat op de rugzijde van de penis, voorkomend bij chancroid bij abcedering ontstaat een ulcus dat
bekend staat als Nisbet-sjanker.
bucca [L.] wang, zijwand van het vestibulum oris;
syn. mala.
buccaal, van of bij de wang.
buccale reflex, zie reflex.
buccalis [L., -le, bucca] buccaal; vb. nervus b-lis.
buccin a tor [L. hoornblazer] zie musculus buccinator.
buccofaryngeaal [bucca; Gr. pharynx] zie orofaryngeaal.
buccophary ngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de mond en de
keelholte; vb. fascia b-ea.
Buchem, Franciscus Stephanus Petrus van (1897-1979;
Ned. internist).
syndroom van v. Buchem, hyperostosis corticalis
generalisata familiaris.
Buchstabenkeratitis [D.] zie keratitis.
Bucky, Gustav (188o-1963; rontgenoloog te Berlijn en
New York).
Bucky-Blonde, [D.] traliefilter om secundaire rontgenstralen weg te houden, zodat een scherper rontgenbeeld
ontstaat.
Bucky-stralen, grensstralen, zeer zachte rontgenstralen
die door B. voor oppervlaktetherapie werden aangewend.
Budd, George (18o8-188z; internist te Londen).
Budd-Chiari-syndroom, symptomencomplex bij
stenose van de venae hepaticae (bij plotselinge afsluiting
ontstaan haematemesis en levercoma; bij langzame
afsluiting leververgroting, toenemende stoornis van de
leverfuncties); meestal dodelijk.
budding [E., to bud = uitbotten] 1 ongeslachtelijke vermeerdering van gistcellen en schimmels, waarbij nieuwe cellen
d.m.v. `knopvorming' uit de oude ontstaan;
syn. knopvorming; z wijze waarop de meeste virussen
met envelop de gastheercel verlaten; het nucleocapside
wordt daarbij omhuld met een gemodificeerde celmembraan, waarin de celcomponenten zijn vervangen door
virusspecifieke glycoprote7 nen, de envelop.
Budge, Julius Ludwig (1811-1888; anatoom te Greifswald).
centrum van Budge, centrum ciliospinale.
Budgettair Kader Zorg (BKZ), uitgaven inzake gezondheidszorg die dienen te worden beheerst en waarvoor de
minister van VWS verantwoordelijk is.
Budin, Pierre-Constant (1846-1907; gynaecoloog te
Parijs).
getal (melkgetal, regel) van Budin, bij kunstmatige
voeding moet een gezonde zuigeling loo g koemelk per
kg lichaamsgewicht hebben, maar niet meer dan 600 g.
Buerger, Leo (1879-1943; chirurg te New York en Los
Angeles).
proef van Buerger, 1 proef die de toestand van de
arterien in het been weergeeft; bij een arteriole afsluiting
wordt de voet bij geheven been wit, bij omlaag hangen
blauw; s, bij personen zonder stofwisselingsstoornissen
ontstaat er hypercholesterolemie bij ingestie van cholesterol.
ziekte van Buerger, thrombangiitis obliterans;
syn. ziekte van Winiwarter-Buerger.
bufadienoliden [L., bufo = pad] sterinederivaten in
paddengif en in sommige planten, met digitalofde
werking.

percussiegeluid boven een grote caverne; 2 het percussiegeluid bij het bekloppen van de schedel (voordat de
naden gesloten zijn) bij verhoogde hersendruk;
syn. Miinzenklirren [D.].
brunescens [L.] bruin-wordend; vb. cataracta b.
Bruning, Friedrich (1879-1938; chirurg te Berlijn).
operatic van Bruning, periarteriele sympathectomie,
ter behandeling van arteriole doorbloedingsstoornissen;
syn. operatie van Leriche.
Brunn, Albert von (1849-1895; anatoom te Rostock).
Brunn-celnesten, opeengepropte hoopjes epitheelcellen in de wand van ureters en blaas.
membraan van Brunn, basale membraan van het
reukslijmvlies.
Brunner, Johann Conrad (1653-1727; anatoom te
Mannheim en Heidelberg).
klieren van Brunner, glandulae duodenales.
Bruns, Ludwig (1858-1916; neuroloog te Hannover).
symptoom van Bruns, hevige hoofdpijnaanvallen,
misselijkheid en braken, draaiduizeligheid vnl. na
plotselinge hoofdbewegingen; voorkomend o.a. bij
cysticercus in de vierde hersenventrikel.
wet van Bastian-Bruns, zie Bastian.
Brushfield, T., arts te Londen.
Brushfield-vlekken, geel-witte, gedissemineerde kleine
vlekken op de iris, bij het Down-syndroom.
Bruton-h y pogammaglobulinemie, normale cellulaire
immuniteit bij gebrekkige antistofproductie (duidt op
normale thymusfunctie plus genetisch defect).
bruxisme, bruxoman ie [< G., brychein = tandenknarsen]
tandenknarsen, vnl. tijdens de slaap.
Bryant, Thomas (1828-1914; chirurg te Londen).
driehoek van Bryant, de rechthoekige gelijkbenige
driehoek die (bij de liggende patient) gevormd wordt
door trochanter major, spina iliaca anterior superior en
het voetpunt van de loodlijn door de spina op de
femur-as; normaliter zijn de rechthoekszijden van de
driehoek gelijk; bij hoge trochanterstand is de horizontale rechthoekszijde korter.
Bryant-tractie, tractie loodrecht omhoog aan het been
bij femurschachtfractuur van het kind.
brygmus [L.] tandenknarsen; zie ook bruxisme.
Bryson, Alexander (1802-1869; Engels marine-arts).
teken van Bryson, verminderde inspiratoire thoraxuitzetting bij ziekte van Basedow.
BSE, 1 zie encefalopathie, boviene spongiforme -; z bezinkingssnelheid erytrocyten.
l-stralen, zie straal.
BTC, basaletemperatuurcurve.
bubo [Spaans, zweer, uitspr. boeba], leishmaniasis mucocutanea.
b u bo [G., boubon = liesstreek] zichtbare gezwollen (lies)
lymfeklier, i.h.b. bij venerische ziekten en pest.
bubo inguinalis, b. in de lies.
primaire bubo, b. die ontstaan is zonder dat een
primair affect is opgemerkt, bij syfilis en chancroid;
syn. bubon d'emblee [F.].
bubo tropicus, zie b. climaticus.
bubo venereus, b. bij een venerische ziekte.
bubon [F.] bubo.
bubon d'emblee [F.] zie primaire bubo.
bubon satellite [F.] begeleidende bubo, de syfilitische
klierzwelling in de nabijheid van het primair affect,
samen daarmee het primair complex vormend.
bubonalgie [G., algos = pijn] pijn in de lies.
bubonenpest, zie pest.
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bulimia nervosa
bufagine, verzamelnaam voor alle soorten bufadienoliden uit paddegif.
buffalo hump [E.] vetophoping tussen de schouderbladen,
zoals voorkomt bij het Cushing-syndroom.
buffer, zie bufferoplossing.
buffercapaciteit, 1 vermogen om de pH van het bloed te
stabiliseren bij metabole of respiratoire verstoring van
het zuurbase-evenwicht dankzij de aanwezigheid van
intra- en extracellulaire buffers als bicarbonaat,
hemoglobine, plasma-eiwitten en fosfaatbuffers; z mate
waarin de pH van het bloed kan worden gestabiliseerd.
bufferoplossing, buffervloeistof, een oplossing van
elektrolyten die de pH binnen bepaalde grenzen houdt.
bufferstoffen, intra- of extracellulaire stoffen die door
binding of afgifte van waterstofionen de zuurgraad van
bloed of weefselvloeistof tot een zekere grens nagenoeg
constant kunnen houden bij toevoeging of onttrekking
van waterstofionen; zie ook bicarbonaatbuffer.
buffy coat [E.] de grijsrode laag die bij het centrifugeren
van bloed boven de samengepakte erytrocyten verschijnt
en voornamelijk uit leukocyten en trombocyten bestaat;
syn. crusta phlogistica.
bufotoxine, paddegif.
buftalmie, buphthalmos [G., bous = rund; ophthalmos =
oog] vergroting van de oogbol, die zodanig uitpuilt dat
de oogleden moeilijk sluiten; syn. ossenoog; zie ook
hydroftalmie.
buidelmaag, zie ectasia ventriculi.
buigingsfacillimum, richting waarin de wervelkolom
van de foetus het gemakkelijkst buigt; zie ook spildraai.
buik, abdomen [L.], gaster [G.], lapara [G.].
harde buiken, zwangerschapscontracties; zie ook
contractie.
buikademhaling, zie ademhaling.
buikgriep, zie gastro-enteritis.
buikholte, zie cavitas peritonealis.
vrije buikholte, de hypothetische ruimte in de
buikholte tussen de ingewanden.
buikhuidreflex, zie reflex, buikhuid-- .
buikletsel, schade aan buikwand en/of buikinhoud t.g.v.
een trauma, bijv. na een verkeers- of sportongeval of na
geweldpleging; belangrijke complicaties: bloedverlies,
acute maagdilatatie, paralytische ileus en darmlekkage.
buikoverzichtsfoto (XBOZ) [X = röntgen, BOZ = buikoverzichtsfoto], rontgenfoto van het abdomen zonder gebruik
van contrastmiddel; meestal wordt zowel een opname
gemaakt in rugligging met verticale stralengang in
voorachterwaartse richting, als een opname in linker
zijligging met horizontale stralengang.
buikpers, de intra-abdominale drukverhoging die
ontstaat bij (meestal gezamenlijke) contractie van de
spieren van de buikwand, de bekkenbodem en het
middenrif; syn. prelum abdominale [L.].
buikpijn, onaangename sensatie in de buik; karakter van
de pijn is afhankelijk van de oorzaak: ontstekingen,
trauma, psychogeen enz.
aspecifieke buikpijn, pijn in de buikregio waarvoor na
uitgebreid diagnostisch onderzoek geen oorzaak is
gevonden.
buikpunctie, zie ascitespunctie.
buikspeekselklier, zie pancreas.
buikspieren, musculi abdominis [L.].
buiktyfus [L.] zie typhus abdominalis.
buikvlies, peritoneum [L.].
buikvliesontsteking, zie peritonitis.
buikwand, de weefsellagen die zorgen voor een bescher-
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ming van de organen die in de buik gelegen zijn, te
weten huid, vet, fascie, spieren en buikvlies.
builenpest, zie pest.
buis van Eustachius, tuba auditiva [L.].
buitenbaarmoederlijk, zie extra-uterien; vb. b-ke
zwangerschap.
buitenkoker, deel van een prothesekoker dat om de
binnenkoker heen zit en krachten overbrengt op de
prothese.
buitenmembraan, zie membraan.
Bulau, Gotthard (1835 -1900; internist te Hamburg).
heveidrainage volgens Biilau, onafgebroken heveldrainage bij pleura-empyeem; syn. aspiratiedrainage.
bulbair, de bulbus (medullae oblongata, duodeni)
betreffend; zie ook crisis, neurose, paralyse, Aujeszky.
bulbaris [L., -re], bulbair.
bulbi [L.] gen. of mv. van bulbus.
bulbitis, ontsteking van de bulbus penis bij gonorroe.
bulbocavernosus [L., -sa, -sum], m.b.t. de bulbus penis en
de corpora cavernosa; vb. musculus b-sus.
bulboideus [L., -ea, eum], ui-vormig; vb. corpusculum
b-eum.
bulboscopie [L., bulbus; Gr. skopein = bekijken] onderzoek
van de bulbus duodeni d.m.v. een endoscoop.
bulbospongiosus [L., -sa, -sum], m.b.t. de bulbus penis en
het corpus spongiosum; vb. musculus b-sus.
bulbo-urethralis [L., -le], m.b.t. de bulbus penis en de
urethra; vb. glandula b-lis.
bulbus [L., mv. -bi, bol, ui] bolvormig lichaamsdeel, plaatselijke verdikking.
bulbus aortae, het verwijde gedeelte van de aorta bij
haar oorsprong aan het hart.
bulbus arteriosus, voorste gedeelte van het embryonale
hartzakje.
bulbus cerebri, zie medulla oblongata.
bulbus cornus occipitalis, welving aan de mediale
zijde van het cornu occipitale, veroorzaakt door vezels
van het splenium corporis callosi.
bulbus duodeni, het bij rontgenonderzoek vaak
zichtbare licht verwijde gedeelte van het duodenum vlak
na de pylorus.
bulbus medullae spinalis, zie medulla oblongata.
bulbus oculi, oogbol.
bulbus olfactorius, kolfachtige verdikking aan het
begin van de tractus olfactorius met aan dendrieten rijke
mijtercellen.
bulbus penis, het achterste verdikte einde van het
corpus spongiosum penis.
bulbus pili, het verdikte ondereinde van de haarwortel.
bulbus quadratus, de vierkante vorm, of beter kubusvorm, die de oogbol aanneemt als deze geheel verweekt,
atrofisch, is geworden.
bulbus urethrae [BNA], bulbus penis.
bulbus venae jugularis inferior, een verwijding aan
het onderste einde van de vena jugularis interna, aan de
craniale zijde door een klep afgesloten.
bulbus venae jugularis superior, verwijding van de
vena jugularis interna, in het foramen jugulare.
bulbus vestibuli, zwellichaam in de wortel van een
labium majus, overeenkomend met het corpus spongiosum bij de man.
bulging disc [E.] zie hernia nuclei pulposi.
bulimia nervosa, boulimia nervosa [< G., bous = rund,
limos = honger] recidiverende episoden van onbeheersbare
vreetbuien waarbij een onweerstaanbare drang optreedt
om binnen korte tijd enorme hoeveelheden te eten,
gevolgd door zelfopgewekt braken, laxeren of vasten om

bulimie
ziekte van v. Buren, verharding van de corpora cavernosa.
burgemeestershals, sterk opgezwollen hals door
lymphadenitis colli met periglandulair oedeem bij
ernstige vormen van difterie.
Burger, zie Buerger.
Biirker, Karl (geb. 1872; fysioloog te Tubingen).
telkamer van Burker, apparaat voor het tellen van
bloedcellen.
Burkitt, Denis Parsons (tropenarts te Londen).
Burkitt-lymfoom, in Centraal-Afrika endemisch
voorkomend lymfosarcoom, vnl. bij kinderen van 3-8
jaar; wellicht veroorzaakt door EB-virus; syn. Burkitttumor; zie ook de rubriek virus.
Burnet, Sir Frank Macfarlane, (geb. 1899; viroloog te
Melbourne): ontdekte in 1937 de verwekker van
Q-koorts, Coxiella burnetii; Nobelprijs 1960, samen met P.
B. Medawar, voor hun ontdekking van de immunitaire
tolerantie van het lichaam t.o.v. lichaamsvreemde
weefsels.
Burnet-reactie, hemagglutinatie bij bof: reconvalescentenserum agglutineert bloedcellen die na gesensibiliseerd te zijn door elutie weer virus-vrij zijn geworden.
Burnett, Clarence H. (geb. 19o1; Amerikaans arts).
syndroom van Burnett, melk-alkalisyndroom.
burning feet [E.] brandende voeten, 'kampvoeten': paresthesieen, met aanvallen vooral 's nachts, vaak gepaard
met afwijkingen aan tong en mondhoeken, scrotal rash,
`kampogen, symptomen bij deficiente voeding, chronische intoxicatie (alcohol), polyneuritis, diabetes,
ergotisme, tarsale-tunnelsyndroom.
burn-out-syndroom [< E.] aandoening (i.h.b. bij hulpverleners) als reactie op chronische emotionele spanning die
specifiek aan een bepaalde situatie of omstandigheid is
gebonden; drie kernsymptomen: emotionele en/of
fysieke uitputting, een afstandelijke, cynische houding
ten opzichte van anderen (bij hulpverleners i.h.b.
degenen aan wie hulp wordt geboden) en het gevoel
minder te presteren in het werk en de twijfel aan de
eigen competentie en bekwaamheid.
burr cells [E. burr = braam] gekartelde erytrocyten, met
spitse uitsteeksels (bij azotemie, maagcarcinoom,
bloedend ulcus pepticum, aplastische anemie).
bursa [L., my. -ae, buidel] slijmbeurs.
bursa adventitialis, abnormale b. boven een botuitsteeksel door chronische druk, bijv. boven processus
spinosus C.7.
bursa anserina, slijmbeurs tussen tibia en de pezen van
de m. gracilis, m. semitendinosus en m. sartorius.
bursa bicipitoradialis, b. tussen pees van de m. biceps
en de tuberositas radii.
bursa coccygea, b. tussen stuitbeen en ligamentum
anococcygeum.
bursa cubitalis interossea, b. tussen bicepspees en
voorste deel van de tuberositas radii.
bursa Fabricii, zie Fabricius.
bursa iliopectinea, b. tussen m. iliopsoas en het kapsel
van het heupgewricht.
bursa infrahyoidea, b. tussen boveneind van de m.
sternohyoideus en membrana thyrohyoidea.
bursa infrapatellaris profunda, b. tussen ligamentum
patellae en tibia.
bursae intermusculares musculorum glute o rum,
twee, soms drie bursae onder de insertie van de m.
gluteus maximus.
bursa intratendinea olecrani, b. in de pees van de m.
triceps brachii dicht bij het olecranon.

gewichtstoename te voorkomen; gaat gepaard met
ziekelijke angst om dik te worden; stoornis is verwant
aan anorexia nervosa en valt soms samen met episoden
hiervan; syn. boulimos, kynorexie, megafagie, fames
canina; zie ook binge-eating.
bulimie, zie boulimia nervosa.
Bulinus, een geslacht slakken waarvan verschillende
soorten tussengastheer zijn voor Schistosoma haematobium
en Clonorchis sinensis.
b u lla [L., waterblaas, kapsel] 1 een zichtbare holte in de huid
gevuld met purulent vocht, > i cm in diameter; z holte;
vb. bijv. in beenweefsel; 3 grote emfyseemblaas in de
long.
bulla ethmoidalis, grootste van de voorste zeefbeencellen.
bulldog skin [E. skin = huid; bulldog = bulhond] verdikte
hoofdhuid bij acromegalie.
bullose, bullosis, huidaandoening met als belangrijkste
afwijking de vorming van blazen.
bullosis mechanica et actinica, het ontstaan van
blazen en erosies bij mechanische trauma's en door licht.
bullosis mechanica heredit a ria dystrophica, zie
epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica.
bullosis mech a nica hereditaria simplex, zie epidermolysis bullosa hereditaria simplex.
bullosis psychogenica, blazenvorming als conversieverschijnsel bij angsthysterie.
bullosus [L., bijv. nw., -sa, -sum], gepaard gaand met vorming
van bullae; vb. zoster b-sus, dystrophia b-sa, eczema
b-sum.
Bumke, Oswald Conrad Edward (1877-1950; psychiater
te Munchen).
reflex van Bumke, verwijding van de pupil bij psychische activiteit.
symptoom van Bumke, het ontbreken van de psychoreflex der pupillen bij schizofrenie.
BUN, blood-urea nitrogen.
bundel [L.] fasciculus; zie ook Arnold, His.
bundeltakblok, zie blok.
bundeltakken, de drie vezelstructuren waarin de bundel
van His zich vertakt (rechter, linker en septale bundeltak).
Bunge, Richard (geb. 1870; chirurg te Bonn).
amputatie volgens Bunge, amputatie van een extremiteit waarbij beenmerg en periost tot i cm proximaal van
het zaagvlak van het pijpbeen worden weggenomen om
beenwoekering te voorkomen.
Biingner, Otto von (1858-1905; chirurg te Hanau).
punt van Biingner, de insteekplaats voor de naald voor
punctie van het heupgewricht: midden op de lijn tussen
de trochanter major en de inguinale uittreedplaats van
de arteria femoralis.
bunion [< L., bunio = knol] verdikking van de weke delen
boven uitstekende botpunten; reactie op lokale ontsteking door overbelasting; bijv. aan de mediale zijde van
het kopje van metatarsale 1 ten gevolge van het dragen
van nauw schoeisel bij hallux valgus.
Bunya-virus, zie de rubriek virus.
Burch, colposuspensie-operatie vlgs., hechten van de
laterale gewelven van de vagina aan de fascia iliopectinea; bij urine-incontinentie door sfincterinsufficientie.
Burdach, Karl Friedrich (1776-1847; anatoom en fysioloog te Koningsbergen).
kern van Burdach, nucleus cuneatus.
streng van Burdach, zie fasciculus cuneatus.
Buren, William Holme van (1819-1883; Amer. chirurg).

116

bursopathia calcarea
pees van de m. infraspinatus en het kapsel van het
schoudergewricht.
bursa subt. musc. latissimi dorsi, b. tussen de insertiepezen van de m. teres major en de m. latissimus dorsi.
bursa subt. musc. obturatorii interni, b. onder de
insertieplaats van de m. obturatorius internus.
bursa subt. musc. sartorii, b. tussen de insertiepees
van de m. sartorius en de daaronder gelegen pezen van
de m. gracilis en de m. semitendinosus.
bursa subt. musc. subscapularis, b. tussen de insertiepees van de m. subscapularis en het kapsel van het
schoudergewricht; communiceert met de gewrichtsholte.
bursa subt. musc. teretis majoris, b. tussen de insertiepees van de m. teres major en de humerus.
bursa subt. musc. tibialis anterioris, b. tussen de
insertiepees van de m. tibialis anterior, het os cuneiforme mediale en het ie metatarsale.
bursa subt. musc. trapezii, b. tussen pars ascendens
van de m. trapezius en mediale einde van de spina
scapulae.
bursa subt. musc. tricipitis brachii, b. tussen de
tricepspees en het olecranon.
bursa subt. musculi bicipitis femoris inferior, b.
tussen de insertiepees van de m. biceps femoris en het
ligamentum collaterale fibulare.
bursa subt. prepatellaris, inconstante b. onmiddellijk
voor de patella.
bursa suprapatellaris, b. tussen de quadricepspees en
het os femoris; communiceert meestal met de gewrichtsholte.
bursa synovialis, een met synovia gevulde b.
bursa syn. subcutanea, een onder de huid gelegen
slijmbeurs.
bursa syn. subfascialis, b. onder een fascie.
bursa syn. submuscularis, b. onder een spier.
bursa syn. subtendinea, b. onder een pees.
bursa syn. trochlearis, peesschede-achtige slijmbeurs
om de pees van de m. obliquus superior in de trochlea.
bursa tendinis calcanei (Achillis), b. tussen de calcaneus en de achillespees.
bursae trochantericae musculi glutei medii, twee
slijmbeurzen tussen de trochanter major en de insertie
van de m. gluteus medius, en tussen de pezen van de m.
gluteus medius en van de m. piriformis.
bursa troch. musc. glut. minimi, b. tussen de insertiepees van de m. gluteus minimus en de trochanter major.
bursa trochanterica musculi glutei maximi, b.
tussen m. gluteus maximus en trochanter major.
bursatus [L., -ta, -turn], voorzien van een bursa; vb. exostosis b-ta.
bursectomie [L., bursa; Gr. ektorne = uitsnijding] de operatieve verwijdering van een bursa.
bursitis, ontsteking van een bursa.
bursitis praepatellaris, chronische mechanische
ontsteking van de bursa subcutanea prepatellaris;
syn. dienstbodenknie, nonnenknie, syn. patersknie,
bidknie, hygroma prepatellare.
bursitis retrocalcanea, ontsteking van de bursa die is
gelegen tussen de insertie van de achillespees en de
calcaneus.
bursografie, rontgenonderzoek van een bursa nadat er
een contrastmiddel in is gespoten.
bursoliet [G., lithos = steen] concrement in een bursa.
bursopathia calcarea, een met kalkafzetting gepaard
gaande bursitis prepatellaris; syn. bidknie, dienstbodenknie, nonnenknie, patersknie, hygroma prepatella.

bursa isch. musc. obturatorii interni, b. tussen de
incisura ischiadica en de m. obturatorius internus.
bursa ischiadica musculi glutei maximi, b. tussen
tuber ischiadicum en m. gluteus maximus.
bursa Monroi, zie b. intratendinea olecrani.
bursa mucosa [BNA], b. synovialis.
bursa multilocularis, meerkamerige slijmbeurs.
bursa musculi bicipitis femoris superior (proximalis), b. tussen de oorsprongpees van het caput longum
van de m. biceps femoris en de m. semimembranosus.
bursa musc. coracobrachialis, inconstante b. tussen de
pezen van de m. coracobrachialis en de m. subscapularis
onder de punt van de processus coracoideus.
bursa musc. extensoris carpi radialis brevis, b.
tussen de insertiepees van de m. extensor carpi radialis
brevis en de basis van het 3e metacarpale.
bursa musc. piriformis, b. tussen de insertiepezen van
m. piriformis en m. gemellus superior, en de trochanter
major.
bursa musc. semimembranosi, b. tussen de insertiepees van de m. semimembranosus en het kapsel van het
kniegewricht.
bursa musc. tensoris veli palatini, kleine b. tussen de
pees van de m. tensor veli palatini en de hamulus
pterygoideus van het sfenoid.
bursa olecrani, zie b. intratendinea olecrani.
bursa omentalis, een achter in de maag gelegen
peritoneale zak met verbindingen naar de brije
buikholte.
bursa pharyngealis, blinde zak boven in de pharynx.
bursa poplitealis, zie Baker-cyste.
bursa prepatellaris, zie bursa subcutanea prepatellaris,
bursa subfascialis prepatellaris.
bursa retrohyoidea, b. tussen de insertiepees van de m.
sternohyoideus en de membrana thyrohyoidea.
bursa subacromialis, b. tussen acromion en kapsel van
het schoudergewricht.
bursa subcutanea acromialis, b. tussen acromion en
de huid.
bursa subc. calcanea, b. tussen achtervlak van de
calcaneus en de huid.
bursa subc. infrapatellaris, b. tussen ligamentum
patellae en de huid.
bursa subc. malleoli lateralis (medialis), b. tussen
huid en buiten(binnen)enkel.
bursa subc. olecrani, b. tussen huid en olecranon.
bursa subc. prgpatellaris, b. tussen huid en fascie voor
de knie.
bursa subc. prominentiae laryngeae, b. tussen de
huid en de prominentia laryngea van het thyreoid.
bursa subc. trochanterica, b. tussen de huid en de
trochanter major op de pees van de m. gluteus maximus.
bursa subc. tuberositatis tibiae, b. tussen tuberositas
tibiae en huid.
bursa subdeltoidea, b. tussen m. deltoideus en tuberculum majus humeri.
bursa subfascialis prgpatellaris, inconstante b. tussen
kniefascie en patella.
bursa subtendinea iliaca, b. tussen trochanter minor
en insertiepees van de m. iliopsoas.
bursa subt. musc. gastrocnemii lateralis, b. tussen
condylus lateralis femoris en de laterale oorsprongpees
van de m. gastrocnemius.
bursa subt. musc. gastrocnemii medialis, b. tussen
het caput mediale van de m. gastrocnemius en de
condylus medialis femoris.
bursa subt. musc. infraspinati, b. tussen de insertie117

burst fracture

burst fracture [E.] zie fractuur.
Burton, Henry (1799-1849; arts te Londen).
zoom van Burton, loodzoom.
Buschke, Abraham (1868-1943; dermatoloog te Berlijn).
scleroedeem van Buschke, zie scleroedeem.
syndroom van Buschke-Lowenstein, condylomata
acuminata die zeer grote vormen aannemen en maligne
ontaarden.
Busquet, Paul (geb. 1866; Frans chirurg).
ziekte van Busquet, periostitis ossificans van de
metatarsalia; zie ook Pauzat.
BUT, break-up time.
buttonhole deformity [E.] zie deformiteit, boordenknoop-.
Buzzard, Thomas (1831-1919; Engels arts te Londen).
kunstgreep van Buzzard, bij moeilijk opwekbare
kniepeesreflex laat men de (zittende) patient de punt van
zijn voet tegen de vloer drukken; zie ook jendrassik.
B-vezels, zie zenuwvezels.
(3-vezels, zie zenuwvezels.
B-virus, zie de rubriek virus.
Byler, ziekte van, familiaire recessieve aandoening
waarbij intrahepatische cholestase optreedt t.g.v. van een

defect in de excretie van geconjugeerde galzuren over de
caniculaire membraan.

bypass [E. = omweg].
bypass-anastom o se, vaatomlegging, een kunstmatige
collateraal, die een (t.g.v. atherosclerose of endangiitis)
afgesloten of vernauwd gedeelte van een arterie
overbrugt; syn. bypass-shunt.
STA-MCA bypass, verbinding tussen de a. temporalis
superficialis en de a. cerebri media ter verbetering of
voorkoming van cerebrale ischemie.
veneuze-bypassoperatie, operatietechniek waarbij een
ader words gebruikt als omleiding langs een slagader
met vernauwing; in het bijzonder bij coronairlijden.
byssinose [< G., byssos = vlas, linnen] een vorm van pneumoconiose, veroorzaakt door inhalatie van katoenstof in
spinnerijen; berust waarschijnlijk op een allergie voor
katoenstof.
B-ziekte, categorie van besmettelijke ziekten zoals
aangeduid in de Wet bestrijding infectieziekten en
opsporing ziekteoorzaken, waarvan de lijders in
principe thuis kunnen worden verpleegd; de behandelend arts moet aan de inspecteur hiervan kennis geven;
zie ook A- ziekte, C-ziekte, aangifteplicht.
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thymine), bij veel genen aanwezig in de promotor op 8o
baseparen van het beginpunt van transcriptie; wordt
herkend door veel transcriptiefactoren.
Cabot, Richard Clarke (1868 - 1939; internist to Boston).
Cabot-ringen, nucleaire membranen in erytrocyten bij
lood-anemie, perniciosa, erytremie.
CAB-schema, circulatie-ademweg-beademing-schema;
reanimatieschema aan de hand waarvan eerst de circulatie wordt hersteld (hartmassage), vervolgens de
ademweg wordt vrijgemaakt en tot slot beademing
wordt toegepast; zie ook ABC -schema.
cachecticorum [L.] gen. mv. van cachecticus;
vb. gangraena multiplex c.
cachecticus [G., -ca. -cum, kakos = slecht; hexis = gesteldheid]
lijdend aan cachexie.
cachectine, tumornecrosefactor alfa (TNF-alfa).
cach e ctisch, lijdend, gepaard aan cachexie.
cach e xie, cachexia [G., kakos; hexis] slechte lichamelijke
toestand, met vermagering en verval van krachten, als
gevolg van ondervoeding of ziekte.
hypofys ai re cachexie, zie Simmonds.
cacosm ie , cacosmia .[G.] zie kakosmie.
CAD, i consultatiebureau voor alcohol en drugs; 2 catheter a demeure [F.]
cadaver [L., gen. -ris, cadere = vallen] dood lichaam; vb. sectio
c-ris; syn. lijk, kadaver.
cadaverine, zie kadaverine.
cadherine, adhesiemolecuul (transmembraanglycoproteIe), verantwoordelijk voor de organisatie van
weefsels en organen; reguleert cel-cel- en eel-matrixinteracties.
cadmium (Cd), bivalent metaal, lijkt op tin, atoomnummer 48.
cad u ceus [L.] de staf van de boodschapper der goden
Mercurius, bestaande uit een staaf met twee tegengesteld eromheen gewonden slangen (ook wel een
slang), waarboven twee vleugels; soms gebruikt als
artsensymbool (het meest gangbare symbool is de staf
van Aesculapius); zie ook esculaap.
caecalis [L., -le, caecus = blind] 1 m.b.t. het caecum; vb. plica
c-lis; z m.b.t. de blinde vlek (macula retinae).
caecitas [L.] blindheid.
caecitas verbalis, woordblindheid.
cae copexie [L., caecus; Gr. pexis = bevestiging] vasthechting
van een beweeglijk caecum.
caecostom ie [L., caecus; Gr. stomoun = van een mondopening
voorzien] 1 het aanleggen van een kunstmatige fistel, die

c, 1 oude afkorting voor curie (tegenwoordig: Ci); z cum
[L.] , met (tee.); 3 cochlear [L.] , lepel (tee.); 4 dens cuspidatus (afkorting in tandformule).
C.i,z, ie, ze enz. cervicale wervel dan wel cervicaal
segment.
C-lzoo-beugel, dubbelstaafs AFO.
Ci-esterase-remmer, plasma-eiwit, betrokken bij de
regulatie van het complementsysteem; remt de activering van complementfactor Ci; bij deficientie treedt
ongeremde activatie van het complementsysteem op,
m.a.g. aanvalsgewijs levensbedreigend angio-oedeem;
syn. Ci-inhibitor.
Ci-Inh, Ci-inhibitor, zie Ci-esterase-remmer.
Ciq-bindingstest, test voor het bepalen van de hoeveelheid circulerende immuuncomplexen (CIC); radioactief
complementfactor iq (Ciq) hecht aan de CIC in een
monster, waarna de immuuncomplexen neerslaan; de
radioactiviteit van de neerslag wordt gemeten.
Cz-deficientie, autosomaal recessieve deficientie van
complementfactor a; meest frequente complementdeficientie (1:35.000); klinisch gekenmerkt door nietorgaanspecifieke auto-immuunziekten (m.n. LED) en
infecties met pyogene bacterien.
C3a, splitsingsproduct van complementfactor 3 (naast
C3b); induceert neutrofielenaggregatie en activeert het
oxidatieve metabolisme van fagocyten.
C3-convertase, complex van de complementfactoren C4b
en Cza (klassiek) of C3b en Bb (alternatief); splitst C3 in
C3a en C3b; C3b zorgt voor activatie van het effectormechanisme van het complementsysteem door vorming van
C5-convertase; syn. C4bza of C3bBb, klassieke/alternatieve-route C3-convertase.
C3-fragment, splitsingsproduct van C3, C3a en C3b;
ontstaan uit complementfactor 3 na splitsing van C3
door C3-convertase; met name C3b heeft een belangrijke
functie in de activatie van de effectorfase van de complementcascade.
Ca, splitsingsproduct van complementfactor 5; speelt
belangrijke rol in ontstekingsreacties als chemotactische
factor voor neutrofielen, eosinofielen en macrofagen.
C5-convertase, verbinding van een C3-convertase- en een
C3b-molecuul (C4bzaC3b of C3bBbC3b); initieert de
splitsing van complementfactor 5 (C5) in C5a en C5b; dit
veroorzaakt verhoogde chemotaxis en activatie van
neutrofielen, monocyten en adhesiemoleculen; zie ook
C4-bindend eiwit.
ca [afk.], carcinoom.
CART box [E.] DNA-sequentie (cytosine, z x adenine,
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caecotomie
calcaneodynie [G., odyne = pijn] pijn in de hiel.
calcaneofibularis [L., -re], m.b.t. calcaneus en fibula;
vb. ligamentum c-re.
calcaneonavicularis [L., -re], m.b.t. calcaneus en os
naviculare; vb. ligamentum c-re.
calca neus [L., -ea, -eum; mv. mnl. -ei, calx = hielbeen] 1 (z.nw.):
het hielbeen; z (bijv.nw.): m.b.t. het hielbeen; vb. pes
c-eus, rami c-ei (mv van c-eus).
calcaneus-spoor, puntvormige beenwoekering aan het
hielbeen bij de aanhechting van de fascia plantaris.
calcar [L.] spoor.
calcar avis [L., vogelspoor] langwerpige uitpuiling in de
achterhoorn van de zijventrikel van de hersenen, door
impressie van de zijwand door de sulcus calcarinus.
calcar femorale, spoor aan de onderzijde van het
collum femoris.
calcareus [L., -ea, -eum], gepaard gaand met kalk-afzetting;
vb. cataracta c-ea.
calcarinus [L., -na, -num], m.b.t. de calcar; vb. sulcus c-nus,
fissura c-na.
calciemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van calcium in
het bloed, soms in de betekenis van hypercalciemie.
calcifer o l [de internationale naam is ergocalciferol], vitamine D2
(bestraald ergosterol).
calcificans, kalkvormend; vb. epithelioma c.
calcificatie, zie verkalking.
calcineurine, eiwit dat in geactiveerde vorm betrokken is
bij de signaaltransductie van geactiveerde T-celreceptoren, wat tot T-celactivatie leidt.
calcinose, calcinosis [L.] (uitgebreidere) afzetting van
kalkzouten.
calcinosis circumscripta, begrensde kalkafzetting.
calcinosis cutis, kalkafzetting in de huid (bij sclerodermie, ziekte van Raynaud, dermatomyositis, epithelioma
Malherbe).
calcinosis generalisata, kalkafzetting op vele plaatsen,
eigenlijk overal in het lichaam.
calcinosis interstitialis, afzetting van kalk in het
interstitiele bindweefsel van spieren en bij gewrichten.
calcinosis universalis, zie calcinosis generalisata.
calciopath ie, stoornis van de calcium-stofwisseling.
calciphylaxis [G., phylaxis = bescherming] proces waarbij
calcium in lichaamsdelen wordt gedeponeerd bij toediening van een `challenger', bijv. ijzer-dextran-injecties.
calcis [L.] gen. van calx (hielbeen).
calcitonine, een hormoon, polypeptide, product van de
parafolliculaire cellen in de schildklier (deze zijn in
wezen 'ultimobranchiale lichaampjes' van de 5e kieuwboog) met bloedcalcium- en bloedfosfaat-verlagende
werking; syn. thyr(e)ocalcitonine.
calcitrans [L., calx; calcitro = achteruitschoppen] achteruitschoppend.
calcitriol, de actieve metaboliet van vitamine D.
calcium (Ca), element dat belangrijke rol speelt in vele
lichaamsprocessen; essentieel onderdeel van de voeding,
reguleert normale spier- en zenuwfunctie, vervult rol bij
bloedstolling en bij hartritmeregulatie.
calcium-antagonist, een stof die een aantal specifiek aan
calcium toegeschreven effecten (o.a. spasmus van
arterien) tegengaat.
calciumbalans, zie calciumhuishouding.
calciumcarbonaat, calciumzout van koolzuur; als
geneesmiddel toegepast als antacidum; echter in
afnemende mate wegens het geconstateerde calciumgeInduceerde rebound-effect, dat leidt tot hypersecretie
van pepsine en maagzuur.
calcium-entry blocker [E.] zie calcium-antagonist.

van het caecum via een opening in de buikwand naar
buiten voert; z de opening zelf (minder juist).
caecotomie [L., caecus; Gr. tome = snede] chirurgische
opening van het caecum.
caecum [L., caecus] blinde darm, het zakvormige begin van
de dikke darm, tot aan de inmonding van het ileum
(N.B. De leek bedoelt met `blinde darm' de appendix
vermiformis).
cae cum cupulare, het in de top van het slakkenhuis
gelegen blinde eind van de ductus cochlearis.
caecum mobile, abnorm beweeglijk c.
caecum vestibulare, het vestibulaire blinde einde van
de ductus cochlearis.
caecus [L., -ca, -cum], blind; vb. intestinum c-cum.
caeruleus [L., -ea, -eum], blauw; vb. morbus c-eus, phlegmasia c-ea, striae c-eae (mv. van c-ea); zie ook coeruleus.
caesareus [L., -ea, -eum], m.b.t. Caesar, keizerlijk; vb. partus
c-eus, sectio c-ea.
CAF, cytotoxische combinatietherapie, toegepast bij
mammacarcinoom; bestaat uit cyclofosfamide, Adriamycine (= doxorubicine) en fluorouracil; syn. FAC; zie ook
CAP.
cafe-au-lait-vlek [< F., cafe-au-lait = koffie met melk]
pigmentvlek, soms congenitaal, soms een bij neurofibromatosis generalisata (Recklinghausen) voorkomende
huidafwijking; syn. naevus spilus.
cafeine, caffeine, coffeine [L., caffeina] bittere stof, o.a. in
koffie, thee, met centraal-stimulerende werking.
cafeinisme, overmatig gebruik van koffie, cafeInevergiftiging.
Caffey, John (1895-1978; Amerikaanse kinderarts).
ziekte van Caffey-Silverman, infantiele corticale
hyperostose.
Cairns, Sir Hugh (1896-1952; neuroloog te Oxford).
operatic van Cairns, cingulectomie, o.a. bij defectpsychosen.
caissonziekte [< F., caisson = duikerklok, overdrukkamer]
symptomencomplex, gekenmerkt door gewrichtsklachten, pulmonale klachten, huidafwijkingen en neurologische stoornissen bij duikers, piloten en caissonwerkers
die een decompressie ondergaan, waardoor in de
weefsels of in de bloedbaan uit opgelost stikstof bij het
overschrijden van de drukafhankelijke verzadigingsgrens stikstofgasbelletjes (luchtembolieen) worden
gevormd; typische pijn in de gewrichten ('bends') en
borstkas (`chokes'), verlammingen, botdestructie, soms
dodelijke afloop; syn. decompressieziekte; zie ook hoogteziekte, hyperbaredrukzak.
Cajal, Santiago Ramon y ( 18 5 2-1 934; Spaans histoloog te
Madrid; Nobelprijs 1906, samen met C. Golgi).
cellen van Cajal, i astrocyten; z neurogliacellen in het
stratum zonale van de schors van het cerebrum.
kieuring van Cajal, geen echte kleuring, maar zilverimpregnatie.
Cal, kcal = kilocalorie (in het SI vervangen door kilojoule;
1 kcal = 4,1868 kJ).
cal, gcal = gramcalorie (in het SI vervangen door joule; i
cal = 4,1868 J).
Calabar-zwelling [genoemd naar een stad in Zuid-Nigeria],
jeukende, meestal onpijnlijke, vluchtige zwelling door
plaatselijk oedeem van de huid, vroeg symptoom van
besmetting met Loa-loa.
calamus scriptorius [L., schrijfpen] JNA-term voor pars
inferior fossae rhomboideae (BNA, niet in NA).
calcanearis [L., -re], tot het hielbeen (calcaneus) behorend.
calcaneocuboideus [L., -ea, -eum], m.b.t. calcaneus en os
cuboideum; vb. articulatio c-ea.
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Calve, Jacques
caliculus ophthalmicus, oogbeker, de ingestulpte
embryonale oogblaas (vesicula ophthalmica).
ca lidus [L., -da, -dum], warm.
California-virus, zie de rubriek virus.
c a lix [L., my. -ices, beker, kelk] zie calices.
CALLA, common acute lymphoblastic leukemia antigen.
Call-Exner-lichaampjes, structuren in granulosaceltumoren van het ovarium, waarbij de tumorcellen gerangschikt zijn rondom microcysten met necrotisch
materiaal.
Calliphoridae, bromvliegen, een familie van de orde

calciumhuishouding, regulatie van de intracellulaire
calciumconcentratie, onder meer door transport van
calcium over de plasmamembraan, transport via
spanningsafhankelijke calciumkanalen in de celmembraan en het vrijmaken van calcium uit het sarcoplasmatisch reticulum; staat onder invloed van de
hormonen PTH en 1,25 -dihydroxycholecalciferol met
aangrijpingspunten op darm-, flier- en botniveau.
calciuminfusietest, bijschildkliersuppressietest; intraveneuze toediening van calcium en meting van parathormoonwaarden; leidt gewoonlijk tot verlaging van PTH;
indicatie: vermoeden van hyperparathyreoIdie.
calciumkanaal, doorgang in transmembraaneiwitten na
activatie door depolarisatie, waardoor Cat van extranaar intracellulair stroomt; hierdoor worden intracellulaire second messengers geactiveerd, waarna fusie van
granula met de celmembraan mogelijk is; effect is
afhankelijk van de lokalisatie (bijv. contractie van gladde
spiercellen).
calciumpomp, sarcoplasmatische, actief proces waarbij
calciumionen die het sarcoplasma zijn ingestroomd om
een spiercontractie in gang te zetten, terug in het
sarcoplasmatisch reticulum worden opgenomen.
calciumsuppletie, het vergroten van de inflame van
calcium per os door extra consumptie van calcium, in
aanvulling op de normale voeding; vertraagt het proces
van osteoporose.
calciurie, aanwezigheid van calcium in de urine, soms in
de betekenis van hypercalciurie.
calculose, calculosis, aanwezigheid van calculi (mv. van
calculus); syn. lithiasis.
calculosus [L., -sa, -sum, calculus = steentje] met kalkafzetting
gepaard gaand; vb. pericarditis c-sa.
calculus [L., mv. -Ii, verkleinwoord van calx = kalksteen] steentje,
klein concrement.
calculus felleus, verzamelbegrip voor vaste neerslagen
in de galblaas. De samenstelling kan varieren. Cholesterolstenen hebben een cholesterolgehalte van meer dan i
% van het droge gewicht en ontstaan in lithogene, d.w.z.
met cholesterol oververzadigde, gal. Pigmentstenen zijn
veelal calciumbilirubine-stenen en ontstaan bij een
overmaat aan gedeconjugeerde bilirubine in de gal;
syn. galsteen.
c alculus pancreatis, pancreassteen.
c a lculus pinealis, acervulus cerebri (BNA).
calculus renalis, niersteen.
calculus salivalis, speekselsteen.
calculus ureteric, uretersteen.
calculus vesicalis, blaassteen.
Caldwell, George W. (1834-1918; Amer. keel-neus-oorarts).
operatie van Caldwell-Luc, radicale operatie van de
kaakholte (sinus maxillaris) die via de fossa canina ter
hoogte van de tweede premolaar wordt geopend.
calentu ra [Spaans, = hete koorts] allerlei vormen van koorts,
zoals dengue, maar ook `heat stroke'.
calices [L., my van calix], kelk.
calices renales, nierkelken.
calices r. majores, z of 3 primaire vertakkingen van de
nierkelken.
calices r. minores, 7 a 13 secundaire vertakkingen van
de nierkelken.
calicivirus, zie virus, calici----.
calici-virus, zie de rubriek virus.
caliculus [L., mv. -uli], 'kleine kelk'.
caliculus gustatorius [mv c-hg-rfi], smaakknop, waarvan
een aantal verenigd zijn in het epitheel van de papillae
vallatae en foliatae.

Diptera.
call o sitas [L.] eeltvorming, verdikking van het stratum
corneum van de epidermis; syn. tylositas; zie ook callus,
tyloom.
call o sus [L., -sa, -sum], calleus, eeltachtig; vb. corpus c-sum.
callotase, callotasis, beenverlenging in de groeizone
tussen epifyse en diafyse (metafyse); na osteotomie
worden de botdelen dagelijks opgerekt (i mm) d.m.v. een
distractieapparaat.
callus [L.] 1 eelt, plaatselijke hyperkeratose van de huid,
gevolg van lang voortgezette mechanische trauma's;
syn. tyloma; z (nieuw) gevormd been, bijv. op fractuurplaatsen.
brugcallus, vorming van been-callus tussen radius en
ulna, na onderarmfractuur; door de b. worden pro- en
supinatie belemmerd.
centrale callus, zie myelogene c.
endostale callus, zie myelogene c.
intermediaire callus, de zich bij herstel vormende c.
tussen twee fractuurstukken.
medullaire callus, zie myelogene c.
myelogene callus, vanuit het beenmerg gevormd
nieuw been.
parostale callus, c. gevormd door het weefsel in de
omgeving van het bot.
periostale callus, door het periost gevormd nieuw
been.
Calmette, Albert Leon Charles (1863-1933; bacterioloog
te Parijs).
bacil van Calmette-Guerin (BCG), avirulente scam van

Mycobacterium bovis.
calmoduline, calcium-bindend eiwit dat een rol speelt
bij hormonale werking op cellulair niveau.
calor [L.] warmte, een der vijf klinische kenmerken van
ontsteking: calor, dolor, tumor, rubor en functio laesa.
calor mordax, `bijtende' hitte, het brandend hete
gevoel van de huid bij hoge koorts, i.h.b. (vroeger) bij
scarlatina; zie ook dolor.
caloricus [L., -ca, -cum], warm; vb. dermatitis c-ca,
erythema c-cum.
calorie (cal), oude eenheid van warmte (de hoeveelheid
warmte, nodig om een gram water een graad Celsius in
temperatuur te doen stijgen), in het SI vervangen door
joule (J); i000 cal (i kcal) = 4,1868 kilojoule (kJ).
calorigram, de curve die bij registratie van de calorische
nystagmus wordt verkregen.
calorisch [L., calor] verband houdend met warmte; vb. csche nystagmus.
calorisch onderzoek, zie Barany, calorische proef van.
calva [L.] schedel, hersenschedel.
calvaria [L.] schedeldak, bestaande uit het os frontale, de
ossa parietalia en het os occipitale.
Calve, Jacques (1875-1954; Fr. orthopeed).
ziekte, syndroom van Calve, osteochondrosis van een
of meer wervellichamen.
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calvities
Dupuytren-contractuur; er is een aangeboren en een
progressieve vorm; deze laatste wordt veroorzaakt door
dystrofie van de musculi lumbricales; syn. gampsodactylie.
Campylobacter [G., kampylos = gebogen; bacter = staaf] een tot
de fam. Spirillaceae behorend genus; veroorzaakt enteritis.
Campylobacter fetus, verwekker van een infectieziekte bij
runderen en schapen; veroorzaakt vroegtijdige abortus;
komt soms bij mensen voor bij septikemie, endo- en
pericarditis, enteritis, septische abortus e.a; vroeger
geheten Vibrio fetus.
Campylobacter fetus ssp. jejuni, verwekker van acute
gastro-enteritis bij mensen.
Canada, Wilma Jeanne (toe eeuw; Amer. radioloog).
Cronkhite-Canada-syndroom, zie Cronkhite.
Canada-balsem, vloeibare hars waarin microscopische
preparaten worden ingebed.
canaliculus [L., my. -li, verkleinwoord van canalis] kanaaltje.
canaliculi caroticotympanici, kleine kanalen in de
wand van de canalis caroticus voor de naar het middenoor gaande takken uit de a. carotis interna en de plexus
caroticus.
canaliculus chordae tympani, nauwe buis voor de
chorda tympani, tussen canalis facialis en trommelholte.
canaliculus cochleae, nauw kanaal voor de ductus
perilymphaticus.
canaliculi dentales, microscopisch fijne kanaaltjes in
dentine.
canaliculus lacrimalis, traankanaaltje, verbinding
tussen traanpunt en traanzak.
canaliculus mastoideus, verbindend kanaaltje tussen
fossa jugularis en fissura tympanomastoidea, voor de
ramus auricularis nervi vagi.
canaliculus tympanicus, kanaaltje tussen fossula
petrosa en trommelholte, voor n. tympanicus en a.
tympanica.
canaliculus vestibuli [NA], aqueductus vestibuli.
canalis [L., mv. -les], kanaal.
canalis adductorius .(Hunteri), adductorenkanaal
tussen adductoren en m. vastus medialis; in deze ruimte
lopen de femorale vaten.
canalis alimentarius, spijsverteringskanaal, maagdarmkanaal.
canales alveolares, de van de foramina alveolaria
uitgaande kanaaltjes voor vaten en zenuwen van de
tanden.
canalis analis, het laatste deel van het rectum, tussen
columnae anales en anus.
canalis caroticus, een kanaal voor de a. carotis interna
in de pars petrosa van het slaapbeen.
canalis ca rpi, handwortelkanaal, gevormd door de
sulcus carpi en het ligamentum carpi transversum; bevat
de pezen van de vingerbuigers, en de n. medianus.
canalis centralis, het in de lengterichting van het
ruggenmerg in de substantia intermedia centralis
lopende, met ependym beklede kanaal.
canalis cervicis uteri, het buisvormige kanaal in de
cervix uteri; verbindt de vagina met de cavitas uteri.
canalis condylaris, een achter de condylus occipitalis
gelegen kanaal waardoorheen venen de schedelholte
verlaten.
canales diploici, wijde kanalen in de diploe van de
schedelbeenderen; bevatten venen.
canalis facialis, een kanaal voor de n. facialis, beginnend aan de porus acusticus internus en eindigend aan
het foramen stylomastoideum.

ziekte van (Legg-)Calve-Perthes, osteochondritis
deformans juvenilis.
vertebra plana van Calve, aseptische juveniele osteochondronecrose van de centrale beenkern in een wervellichaam; bestaand uit een rond, scherp begrensd defect
op de rontgenafbeelding; zie ook osteochondronecrose,
aseptische juveniele —.
calvities [L., uitspr. kalvie-tie -es], kaalhoofdigheid; syn. alopecia.
calvus [L., -va, -vum], kaal.
calx [L.] i hiel; 2 kalksteen; zie ook calculus.
ca lyx, zie calix.
CAM, cellular adhesion molecules.
ca mbium [L., uitwisseling] binnenste laag van het periost,
waar de osteoblasten been vormen.
camera [L.] kamer.
camera anterior (bulbi), voorste oogkamer; reikt van
de voorzijde van de iris tot aan de achterzijde van de
cornea; staat via de pupil met de achterste oogkamer in
verbinding.
camerae bulbi, oogkamers.
camera lucida, toestel dat aan een microscoop wordt
aangebracht, voorzien van een prisma, dat het microscopisch beeld op een tekenvlak werpt, zodat men het
kan natekenen.
c a mera obscura, donkere kamer.
camera posterior (bulbi), achterste oogkamer; reikt
vanaf de iris tot aan het corpus vitreum.
camera vitrea (bulbi), ruimte die wordt ingenomen
door het glaslichaam (corpus vitreum).
CAM-expressie, aanwezigheid van celadhesiemoleculen
(CAM) op cellen die kan verdwijnen bij tumoren; voor
invasieve groei is verlies van intercellulaire samenhang
(o.a. afhankelijk van celadhesiemoleculen) een
voorwaarde.
camforisme, chronische kamfervergiftiging, met als
verschijnselen gastritis, convulsies, coma.
CA-microsatellietmarkers, markers die CA-volgorden
(microsatellieten) in DNA herkennen en zichtbaar
maken; leveren belangrijke bijdrage bij het lokaliseren
van ziektegenen; zie ook CA-repetitie.
camisia follium [L., camisia = hemd; follis = krankzinnig]
dwangbuis.
cAMP, cyclisch AMP; 3',5'-cyclisch adenosine-monofosfaat, de door Sutherland ontdekte `second messenger';
bij inwerking van een catecholamine op een (3-receptor
wordt de vorming van het enzym adenyl-cyclase gestimuleerd, dat op zijn beurt cAMP doet ontstaan.
Campbell, William Francis (1867-1926; chirurg te
Brooklyn).
Campbell-ligament, het verlengde van de fascia
clavipectoralis dat aan de fascia axillaris is gehecht en de
typische vorm aan de okselholte geeft.
Camper, Petrus (1722-1789; anatoom te Groningen).
chiasma tendinum C-ri, zie chiasma.
hoek van Camper, de hoek gevormd door de auriculonasale lijn en de lijn tussen ophryon en subnasale.
Camper-ligament, zie diaphragms urogenitale.
campim e ter [L., campus = veld] toestel waarmee het
centrale deel van het gezichtsveld op een vlak oppervlak
wordt uitgezet; zie ook perimeter.
campimetr ie, bepaling van het gezichtsveld d.m.v. een
campimeter.
camptodactyl ie, campylodactylie [G., kamptein = buigen;
daktylos = vinger] flexiecontractuur in het proximale
interfalangeale gewricht van een of meer vingers, met
normale aponeurosis palmaris, niet identiek met

122

candidiasis
canalis femoralis, bindweefselruimte tussen annulus
femoralis en lamina cribrosa, achter begrensd door de
fascie van de m. pectineus, voor en opzij door de fascia
lata, en binnen door de bindweefselschede van de vasa
cruralia; breukpoort voor femorale hernia's.
canalis hyaloideus, dwars door het corpus vitreum
lopend kronkelend kanaal tussen discus nervi optici en
achterste lensoppervlak, restant van de embryonale a.
hyaloidea.
canalis hypoglossalis, voor-opzij van het foramen
magnum gelegen kanaal voor de Xlle hersenzenuw.
canalis incisivus, dubbel kanaal vdor in het harde
gehemelte, waardoorheen de n. nasopalatinus loopt.
canalis infra-orbitalis, kanaal in de bodem van de
orbita voor de a., v. en n. infra-orbitalis.
canalis inguinalis, lieskanaal voor de funiculus
spermaticus (bij de vrouw voor het ligamentum teres
uteri), breukpoort van inguInale hernia's; de ventrale
wand van het lieskanaal wordt gevormd door de aponeurose van de m. obliquus externus abdominis, de dorsale
wand door de fascia transversalis.
canales longitudinales modioli, beenkanaaltjes in het
slakkenhuis voor de uit het ganglion spirale cochleae
komende neurieten van de ramus cochlearis.
canalis mandibulae, kanaal in de mandibula voor de n.
alveolaris inferior; begint aan het foramen mandibulae
en loopt onder de tandwortels tot aan het mediane vlak.
canalis musculotubarius, een in de pars petrosa
evenwijdig aan de canalis caroticus verlopend dubbelkanaal voor de m. tensor tympani en de tuba auditiva.
canalis nasolacrimalis, kanaal voor de canaliculus
lacrimalis dat traanvocht afvoert naar de neus.
canalis neurentericus, verbindend kanaal bij het
embryo, tussen het achtereind van de neurale buis en het
archenteron (oerdarm).
canalis nutricius, kanaal dwars door de beencompacta
naar het merg, voor voedende vaten.
canalis obstetricus, zie geboortekanaal.
canalis obturatorius, kanaal, begrensd door de sulcus
obturatorius van de ramus superior ossis pubis en de
membrana obturatoria; het verbindt bekkenruimte met
bovenbeen, bevat de vasa obturatoria en de n. obturatorius.
canalis opticus, spleet in de kleine wiggebeenvleugel
voor de n. opticus en de a. ophthalmica.
canales palatini minores, kanaaltjes voor de gelijknamige zenuwen, in het harde gehemelte.
canalis palatinus major, een door het gehemeltebeen
en de maxilla gevormd kanaal voor de a. palatina
descendens en de n. palatinus major.
canalis palatovaginalis, smal kanaal tussen processus
vaginalis van het wiggebeen en het harde gehemelte,
voor takken van de a. maxillaris en van het ganglion
pterygopalatinum.
canalis pterygoideus, sagittaal verlopend kanaal in de
basis van de processus pterygoideus voor de n. petrosus
major en profundus.
canalis pudendalis, plooi van de fascia obturatoria in
de zijwand van de fossa ischiorectalis voor a. en v.
pudenda en n. pudendus; syn. kanaal van Alcock.
canalis pyloricus, het lumen van de pars pylorica van
de maag.
canalis radicis dentis, tandwortelkanaal.
canalis sacralis, onderste einde van het wervelkanaal,
in het heiligbeen gelegen.
canalis Schlemmi, zie sinus venosus sclerae.

canales semicirculares ossei, de benige halfcirkelvormige kanalen, bevatten de ductus semicirculares.
canalis semicircularis anterior resp. lateralis,
posterior, voorste, resp. laterale, achterste halfcirkeli
vormig kanaal.
canalis spiralis cochleae, spiraalvormig gewonden
benig kanaal voor de perilymfe en de ductus cochlearis,
begint aan het vestibulum, eindigt aan de spits van het
slakkenhuis.
canalis spiralis modioli, spiraalvormig gewonden
kanaaltje in de modiolus van het slakkenhuis, bevat het
ganglion spirale cochleae.
canalis ventriculi, maagpassage ('Magenstrasse') langs
de curvatura minor.
canalis vertebralis, wervelkanaal, gevormd door de
foramina vertebralia.
canalis vomerovaginalis, smal kanaal tussen processus
vaginalis van het wiggebeen, en vomer, voor een tak van
de a. sphenopalatina.
canalografie, rontgenonderzoek van de extradurale
ruimte van het wervelkanaal m.b.v. contraststoffen; zie
ook myelografie.
cancellation [E.] het fenomeen dat tegengestelde elektrische potentialen in de hartspier elkaar gedeeltelijk of
geheel kunnen opheffen; de resulterende vector geeft
slechts een gering spanningsverschil aan.
cancer [L. = kreeft; F.] kanker.
cancer a deux [F.] carcinoma conjugale, gelijktijdige
ontwikkeling van kanker bij twee niet-verwante, samenlevende mensen.
cancer en cuirasse [F., cuirasse = borstharnas] een zich
langzaam over de thorax uitbreidende, vaste, skirreuze
zwelling door carcinoommetastasen in de huid.
cancer Galeni [<' cancer' hier in de betekenis van `kreeft']
doekverband voor het hoofd met zes slippen.
cancroid,1 lijkend op kanker; z vlak plaveiselepitheelcarcinoom van de huid; N.B. niet verwarren met chancroid
en met carcinofd; zie ook carcinoom, spinocellulair -.
cancrum [L.] kanker.
cancrum oris, zie stomatitis gangraenosa, noma.
candela [L., kaars] eenheid van lichtsterkte.
Candida [L., candidus = helder wit] een geslacht gistachtige
schimmels van de fam. Cryptococcaceae.
Candida albicans, gistachtige schimmel, verwekker van
candidiasis, leeft gewoonlijk als commensaal, wordt
pathogeen bij vermindering van de weerstand van de
gastheer of bij vernietiging van andere micro-organismen door antibacteriele therapie, ook bij toediening van
cytostatica en corticosteroIden.
candidemie, candidaemia [G., haima = bloed] aanwezigheid van Candida in het bloed.
candidiasis, mycose door infectie met Candida; syn. candid ose , moniliasis (obsoleet).
chronische mucocutane candidiasis, zeldzame vorm
van candidiasis, gekenmerkt door blijvende of recidiverende therapieresistente infecties van de slijmvliezen,
nagels en de huid en gepaard met granuloomvorming;
gevolg van immuundeficienties, hormonale stoornissen
(hypoparathyreoIdie) en metabole stoornissen (hypovitaminose A); treedt veelal al in het eerste levensjaar op;
syn. chronische mucocutane candidose.
candidiasis mucosae oris, c. van het mondslijmvlies:
`spruw'(syn. thrush): iets verheven beslag dat gemakkelijk loslaat, daaronder helder rood slijmvlies met ulceraties [E.].
candidiasis vaginalis, candidiasis van de vagina; kan
overvloedige witte, brokkelige afscheiding geven met
1Z3

candidide
waardoor ze `geschikt' worden om een ovum te bevruchten; zie ook acrosoom.
capaciteit [L., capacitas] 1 bevattingsvermogen; 2 zie longcapaciteit, totale -^-.
een-secondecapaciteit (ESC), zie longcapaciteit.
hartcapaciteit, de gezamenlijke inhoud van de hartboezems en -kamers.
reservecapaciteit, zie aldaar.
capaciteitsvaten, benaming voor venen in het kader van
de bloeddrukregulatie; het veneuze stelsel is het belangrijkste bloeddepot en kan via venoconstrictie worden
verkleind, waardoor het bloedvolume in het hart, de
longen en het arteriole deel wordt vergroot; zie ook
weerstandsvaten.
CAPD, continue ambulante peritoneale dialyse.
capillair [<L., capillus = haar] 1 [z. nw.], zeer fijn kanaaltje,
haarvat, buisje; meestal wordt `bloedcapillair' bedoeld;
2 [bijv. nw.] , betrekking hebbend op de fijnste vertakkingen.
bloedcapillair, vas capillare, kleinste bloedvat, verbindt
arteriola met venula.
capillair-elektrometer, toestel voor het meten van
kleine potentiaalverschillen.
galcapillair, wandloos galkanaaltje tussen de levercellen.
lymfecapillair, een der vele fijne lymfevaatjes die zich
verenigen tot een groter lymfevat.
capillairdruk, de druk in de bloedcapillairen.
capillaire bronchitis, zie bronchitis capillaris.
capillaireleksyndroom, capillaire-lek-syndroom,
extravasatie, oedeemvorming en shock door ernstige
endotheelbeschadiging; treedt o.a. op bij ernstige
(auto-)immuunreacties en bepaalde immunotherapeutische kankerbehandelingen.
capillaria, haarvaten (afkorting van vasa capillaria).
capillaris [L ., - re, capillus] m.b.t. haarvaten, haarvormig;
vb. vas c-re.
capillaroscop ie, het bekijken van de capillairen, bijv. van
het nagelbed, voor diagnostische doeleinden.
capillary refill [E.] het zich weer vullen van de capillairen
in een bloedleeg gedrukte huidplek nadat de druk is
opgeheven; een vertraagde c.r. is een belangrijk teken
van shock.
capilli [L., mv van capillus] , haar.
capilliformis [L., -me], haarvormig.
capillorum [L.] gen. mv. van capillus (haar); vb. defluvium

erytheem van de vaginawand en branderigheid en/of
jeuk aan de vulva; syn. candidiasis vaginae.
intertrigineuze candidiasis, c. van de grote plooien
(oksels, onder de mammae, liezen, crena ani).
candidide, allergische uitslag bij candidiasis;
syn. levuride.
candidose, zie candidiasis.
caninus [L ., - na, - num, canis] m.b.t. tot de hond; vb. dens
c-nus, fames c-na, Dipylidium c-num.
canis [L.] hond.
canities [L ., canus = grijs, uitspr. canietiejes] , diffuse vergrij zing van het haar; zie ook poliose.
cannabis, algemene term voor hasjiesj en marihuana die
beide gewonnen worden uit de Cannabis sativa.
cannabisme, verslaafdheid aan cannabis.
Cannabis sativa, hennepplant; de hieruit geisoleerde
cannabinoiden, waaronder tetrahydrocannabinol (THC),
hebben talrijke systemische effecten (o.a. vaso- en
bronchodilatatie, euforie); wordt genuttigd door het
roken of eten van hasjiesj (geconcentreerde en bewerkte
hennephars) of marihuana (gedroogde bladeren, gerookt
of als thee); wordt in toenemende mate als palliativum
en anti-emeticum toegepast, o.a. bij kankerpatienten; zie
ook psychostimulantia.
Cannon, Walter Bradford (1871-1945; fysioloog te
Boston).
Cannon-ring, ringvormige tonische contractie, soms
zichtbaar in het colon transversum.
Cannon-syndroom, Cannon-reactie, maakt deel uit
van het adaptatiesyndroom bij plotselinge fysieke of
psychische belasting; reflectoire stimulering van de
sympathicus leidt tot uitstorting van bijnierhormonen,
vnl. adrenaline, m.a.g. stijging van de bloeddruk en van
het bloedsuikergehalte; syn. emergency reaction [E.].
cannon wave [E.] het verschijnsel dat bij een totaal AV-blok
de kamer en het atrium tegelijkertijd contraheren en het
bloed tegen de gesloten tricuspidaalklep wordt geperst
en vervolgens terugstroomt naar boven, als een 'kanonsgolf'; zichtbaar bij de vena jugularis rechts.
cantharidine, blaarverwekkend gif in Cantharis vesicato-

ria.
Cantharis vesicatoria, Spaanse vlieg, bevat cantharidine;
syn. Lytta vesicatoria.
canthoplastiek [G., kanthos = ooghoek] operatief herstel van
een ooghoek na scheiding van de gedeeltelijk aan elkaar
gegroeide oogleden; zie ook blefaroplastiek.
c a nthotomie [G ., kanthos; temnein = snijden] doorsnijding
van de canthus externus; zie ook blefarotomie.
canthus [G., kanthos] ooghoek.
canthus externus, internus, buitenste resp. binnenste
ooghoek; zie ook epicanthus; zie ook angulus oculi lateralis, medialis.
cantorum [L.] gen. mv. van; i cantor = zanger; vb. chorditis
c.; z [L.]
canthus
ooghoek;
vb. dystopia
cantorum
gen. mv.=van;
i cantor = zanger;
vb. chordi-c.

capillus [L., mv capilli] , hoofdhaar.
capita [L., mv van caput], hoofd.
capitalis [L., -le], tot het hoofd (caput) behorend; vb. nervi
capitales (JNA-term; NA: nervi craniales, hersenzenuwen).
capitatum, zie os capitatum.
capitatus [L ., - ta, - turn] , van een kop voorzien; vb. os c-tum.
capitis [L.] gen. van caput; vb. crinis c.
capitium [L.] hoofdverband met een drie- of vierpuntige
dock (c. triangulare, resp. quadrangulare).
capitulum [L., mv. -la, verkleinwoord van caput] hoofdje;
tegenwoordig alleen nog gebruikt voor c. humeri:
humeruskopje aan het distale einde van de humerus,
voor het gewricht met de radius. De overige termen
zoals c. costae, c. mandibulae, enz. zijn (NA) gewijzigd in
caput costae, enz.
Caplan, Anthony (toe eeuw; Engels arts te Cardiff).
syndroom van Caplan, een bij mijnwerkers voorkomende vorm van pneumoconiosis, gepaard met reumatoide artritis.

canule [L., cannula, verkleinwoord van canna = riet, buis] buis.

arterioveneuze canule, permanente buis die wordt
aangebracht bij patienten die regelmatig hemodialyse
ondergaan; zie ook Cimino-shunt, Scribner-shunt.
tracheacanule, buis die bij tracheotomie wordt
ingebracht.
CAP, cytotoxisch combinatiepreparaat; wordt toegepast
bij ovariumcarcinoom; bestaat uit cyclofosfamide,
doxorubicine (Adriamycine) en cisplatine (Platinol); zie
ook CAF.
capacitatie [<L., capax = geschikt] het proces dat de in de
cavitas uteri doorgedrongen spermatozoa ondergaan,
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caput
Capnocytophaga canimorsus, Gram-negatieve, penicilline-

capsula articularis radio-ulnaris proximalis, kapsel
van het proximale radio-ulnaire gewricht.
capsula articularis sternoclavicularis, kapsel van het
sternoclaviculair gewricht.
capsula articularis sternocostalis, kapsel van een
sternocostaal gewricht.
capsula articularis subtalaris, kapsel van het gewricht
tussen talus en calcaneus.
capsula articularis t alocruralis, kapsel van het bovenste spronggewricht.
capsula articularis tarsi transversa, kapsel van het
Chopart-voetgewricht.
capsula articularis temporomandibularis, kapsel van
het kaakgewricht.
capsula articularis tibiofibularis, kapsel van het
gewricht tussen tibia en fibulakop.
capsula articularis vertebr alis, kapsel van de gewrichten tussen de processus articulares van de wervels.
capsula bulbi [JNA], vagina bulbi.
capsula externa, merglaag tussen nucleus lentiformis
en claustrum.
capsula extrema, witte stof tussen het grijs van de
insula en het claustrum.
capsula fibrosa glandulae thyroideae, kapsel rondom
de schildklier.
capsula fibrosa perivascularis h e patis, het bindweefsel dat vanaf de porta hepatis de levervaten en galgangen
tot hun eindvertakkingen begeleidt (c. Glissoni).
capsula fibrosa renis, nierkapsel.
capsula glomeruli, kapsel dat de glomerulus omgeeft
(kapsel van Bowman).
capsula interna, laag van merghoudende vezels, tussen
nucleus lentiformis en nucleus caudatus.
capsula lentis, kapsel van de ooglens.
capsula pancreatis, kapsel van de pancreas.
capsula prostatica, stevig met de prostaat vergroeid
orgaankapsel; bevat gladde spiervezels.
capsula Ten o ni, vagina bulbi, oogkapsel.
capsula tonsillaris, kapsel van de tonsil.
capsulair, betrekking hebbend op een kapsel; vb. intraen extra-capsulaire cataractextractie.
capsulair patroon, bewegingsbeperking van de gewrichten door artritis of artrose; words veroorzaakt door
verdikking of verschrompeling van het gewrichtskapsel.
capsularis [L., -re], capsulair, een (gewrichts)kapsel betreffend; vb. ankylosis c-ris.
capsule, 1 toedieningsvorm van geneesmiddelen;
2 houdertje met mesje voor proefexcisie van darmslijmvlies (c. van Crosby).
capsulectomie [G., ektome = uitsnijding] chirurgische
verwijdering van een kapsel (van een gewricht, van de
ooglens).
capsulitis, kapselontsteking; vb. ontsteking van de
capsula Tenoni (syn. tenonitis) of de capsula Glissoni (syn.
perihepatitis).
adhesive capsulitis [E.] periarthritis humeroscapularis;
syn. frozen shoulder [E.].
capsuloplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatic
aan een gewrichtskapsel.
capsulorafie [G., rhaphe = naad] kapselnaad, i.h. bijz. het
reven van een gewrichtskapsel.
capsulotom ie [G., temnein = snijden] kapselsplijting, bijv.
splijting van het ooglenskapsel bij cataractoperatie, of
van het nierkapsel wegens nierzwelling (obsoleet).
capuchon, zie hanekam.
Caput [L., gen. capitis, my capita], 1 hoofd (schedel); z kop (van
een beenstuk, van een spier).

gevoelige bacterie die m.n. door hondenbeten overgebrachte zeldzame infectie kan veroorzaken bij gesplenectomeerde patienten; geeft beeld van ernstige sepsis
met diffuse intravasale stolling en huidnecrose.
capnografie [G., kapnos = rook; graphein = schrijven] grafische
weergave (d.m.v. een infrarood-analysator) van het
kooldioxide-gehalte in de uitademingslucht.
capping [E.] proces waarbij met antigeen bezette B-celreceptoren met elkaar fuseren aan een zijde van de
celmembraan; dit proces volgt op patching en wordt
gevolgd door endocytose.
capside, nucleocapside, proteinemantel om het nucleoid
van een virion.
capsomeren, eenheden waaruit de capside van een virion
bestaat.
c apsula [L., mv. -lae, verkleinwoord van capsa = bus, doos]
kapsel; de term wordt gebruikt in de anatomic, de
bacteriologic en de farmacie.
capsula adiposa re nis, vetkapsel, mediaal en opzij van
de nier.
capsulae articulares carpometacarpeae, kapsels van
de carpo-metacarpale gewrichten.
capsulae articulares intermetacarpeae, kapsels van
de intermetacarpale gewrichten.
capsulae articulares intermetatarseae, kapsels van de
intermetatarsale gewrichten.
capsulae articulares interphalangeae manus (pedis),
kapsels van de vinger(teen-)gewrichten.
capsulae articulares metacarpophalangeae, kapsels
van de metacarpofalangeale gewrichten.
capsulae articulares metatarsophalangeac, kapsels
van de metatarsofalangeale gewrichten.
capsula articul a ris, gewrichtskapsel, omsluit de
gewrichtsholte.
capsula articularis acr o mioclavicularis, kapsel van
het acromioclaviculaire gewricht.
capsula articularis atlanto-axialis, kapsel van het
atlanto-axiale gewricht.
capsula articularis atl a nto-occipitalis, kapsel van het
atlanto-occipitale gewricht.
capsula articularis calc a neocubo i dea, kapsel van het
calcaneocuboidgewricht.
capsula articularis capitis costae, kapsel van het
gewricht van een caput costae.
capsula articularis carpometacarpea pollicis, kapsel
van het ie carpometacarpale gewricht.
capsula articularis c o stotransversaria, kapsel van het
gewricht tussen dwarsuitsteeksel van een wervel en een
rib.
capsula articularis c oxae, kapsel van het heupgewricht.
capsula articularis crico-aryteno i dea, kapsel van het
crico-arytenoid gewricht.
capsula articularis cricothyro i dea, kapsel van het
cricothyr(e)oid gewricht.
capsula articularis genus, kapsel van het kniegewricht.
capsula articularis h u meri, kapsel van het schoudergewricht.
capsula articularis manus, kapsel van het polsgewricht.
capsula articularis ossis pisiformis, kapsel van het
gewricht tussen os pisiforme en os triquetrum.
capsula articularis ra dio-ulnaris dist alis, kapsel van
het distale radio-ulnaire gewricht.
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CARA
caput breve (musculi bicipitis brachii), het aan de
processus coracoideus ontspringende korte hoofd van de
m. biceps brachii.
caput breve (musculi bicipitis femoris), het aan het
labium laterale van de linea aspera (ossis femoris)
ontspringende korte hoofd van de m. biceps femoris.
caput costae, het vertebrale gedeelte van een rib.
caput epididymidis, de kop van de epididymis.
caput femoris, zie c. ossis femoris.
caput fibulae, het proximale, verdikte einde van de
fibula.
caput galeatum, hoofd van een kind dat `met de helm'
(de nog ongescheurde eivliezen) geboren is.
caput gallinaginis [L., gallinago = snip] zie colliculus
seminalis.
caput humerale (musculi flexoris carpi ulnaris), het
aan epicondylus medialis humeri en fascia antebrachii
ontspringende hoofd van de m. flexor carpi ulnaris.
caput humeri, bovenste eindstuk van de humerus.
caput humero-ulnare (m-li flexoris digitorum
sublimis), het aan de epicondylus medialis humeri en
de tuberositas ulnae ontspringende hoofd van de oppervlakkige vingerbuiger.
caput hum. m-li fl. digitorum superficialis, zie c.
humero-ulnare (m. fl. dig. sup.).
caput hum. (m-li pronatoris teretis), het aan de
epicondylus medialis humeri en het septum intermusculare brachii mediale ontspringende hoofd van de m.
pronator teres.
caput laterale (m. abductor hallucis), het gedeelte van
de m. abductor hallucis dat niet van het retinaculum
flexorum afkomt.
caput laterale (m-li gastrocnemii), het aan de epicondylus lateralis femoris ontspringende hoofd van de m.
gastrocnemius.
caput lat. (m-li tricipitis brachii), het aan de achterzijde van de humerus ontspringende hoofd van de m.
triceps brachii.
caput long. (m-li bicipitis femoris), het aan het tuber
ischiadicum ontspringende lange hoofd van de m. biceps
femoris.
caput long. (m-li tricipitis brachii), het aan het
tuberculum infraglenoidale en de margo lateralis
scapulae ontspringende lange hoofd van de m. triceps
brachii.
caput longum (m-li bicipitis brachii), het aan het
tuberculum supraglenoidale scapulae en het labrum
glenoidale ontspringende lange hoofd van de m. biceps
brachii.
caput mallei, gewrichtskopje van de malleus voor de
articulatio incudomallearis.
caput mandibulae, gewrichtskop van de onderkaak.
caput mediale (m. abductor hallucis), het gedeelte
van de m. abductor hallucis dat van het retinaculum
flexorum afkomt.
Caput mediale (m-li gastrocnemii), het aan de epicondylus medialis ossis femoris ontspringende mediale
hoofd van de m. gastrocnemius.
caput med. (m-li tricipitis brachii), het aan de achterzijde van de humerus ontspringende mediale hoofd van
de m. triceps brachii.
caput Medusae, kluwen opgezette aderen, enigszins
lijkend op de slangen van het Medusahoofd, rondom de
navel, bij stuwing in de poortader.
caput metacarpale, het distale uiteinde van een
middenhandsbeentje.

caput metatarsale, het distale uiteinde van een
middenvoetsbeentje.
caput natiforme, nates-vormige schedel met uitpuilende knobbels frontaal en parietaal, bij lues congenita.
caput nuclei caudati, het voorste, verdikte deel van de
nucleus caudatus.
caput obliquum (m-li adductoris hallucis), het hoofd
van de m. adductor hallucis dat ontspringt aan de bases
van de middenvoetsbeenderen, aan os cuneiforme
laterale, os cuboideum en lig. plantare.
caput obl. (m-li add. pollicis), het schuine hoofd van
de m. adductor pollicis, dat ontspringt aan de handwortelbeentjes en hun ligamenten.
caput obstipum, scheve hals; zie ook torticollis.
caput obst. rheumaticum, zie myalgia cervicalis.
caput ossis femoris, proximaal einde van het femur.
caput pancreatic, pancreaskop.
caput phalangis (manus, pedis), het distale eindstuk
van een vinger- resp. teenbeentje, met gewrichtsvlak
voor de articulatio interphalangeae manus (pedis).
caput profundurn (m-li flexoris pollicis brevis), het
aan os trapezium, trapezoideum en capitatum ontspringende diepe deel van de m. flexor pollicis brevis.
Caput progeneum, hoofd met progenie.
caput quadratum, vierkante schedelvorm door het
uitpuilen van de tubera frontalia en parietalia, vaak bij
rachitis.
caput radiale (m-li flexoris digitorum superficialis),
de aan de radius ontspringende spierplaat van de
oppervlakkige vingerbuiger.
caput radii, radiuskop.
caput stapedis, de kop van de stijgbeugel.
caput succedaneum, geboortegezwel, een oedemateuze zwelling op het voorliggende lichaamsdeel van de
pasgeborene.
caput superficiale (m-li flexoris pollicis brevis), het
aan het retinaculum flexorum ontspringende oppervlakkige deel van de m. flexor pollicis brevis.
caput tali, de kop van de talus, voor het talocalcaneonaviculaire gewricht.
caput transversum (m-li adductoris hallucis), het
aan de kapsels van de metatarsofalangeale gewrichten
II-IV ontspringende dwarse hoofd van de m. adductor
hallucis.
Caput transv. (m-li add. pollicis), het aan het 3e
metacarpale ontspringende, dwars door de hand lopende
hoofd van de m. adductor pollicis.
Caput ulnae, distaal einde van de ulna, met circumferentia articularis voor de radius.
caput ulnare (m-li extensoris carpi ulnaris), het aan
de ulna ontspringende deel van de m. extensor carpi
ulnaris.
caput ulnare (m-li pronatoris teretis), het aan de
processus coronoideus ulnae beginnend zwakke, pezige
hoofd van de m. pronator teres.
Caput uln. (m-li flexoris carpi ulnaris), het aan de
dorsale zijde van het olecranon en aan de margo postenor ulnae ontspringende hoofd van de m. flexor carpi
ulnaris.
caput zygomaticum (m-li quadrati labii sup.) [BNA],
musculus zygomaticus minor.
CARA chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen,
samenvattende benaming voor een groot aantal chronische aspecifieke aandoeningen van de ademhalingsorganen; zie ook chronic obstructive pulmonary disease
(COPD).
i carate, Zuid-Amerikaanse niet-venerische treponematose
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carcinoom
theel. Langzaam groeiend, vaak sterke uitbreiding in de
diepte.
carcinoidsyndroom, symptomencomplex, bestaande uit
blozen, buikklachten met diarree, bronchusobstructie,
palpitaties; ontstaat bij (metastasen van) carcinoiden
door verhoogde productie van 5-hydroxytryptofaan of
5-hydroxytryptamine; syn. carcinoid flush syndrome,
flush syndrome [E.].
carcinoidtumor, zie carcinoid.
carcinolyticum [G., mv. - ca, karkinos; lyein = oplossen] een stof
die een remmende of vernietigende werking heeft op
maligne tumoren.
carcinomateus [L.] zie carcinomatosus.
carcinomatofobie, zie carcinofobie.
carcinomatose, zie carcinose.
carcinomatosus [L ., - sa, - sum] , carcinomateus, lijkend op,
m.b.t. carcinoom; vb. lymphangitis c-sa, erysipelas
c-sum.

met als verwekker Treponema carateum; syn. pinta, mal del
pinto.
carateus [L., -ea, eum, van carate = pinta] m.b.t. carate;

vb. pannus c-eus, Treponema c-eum.
carbaminaat, verbinding van een koolstofdioxidemolecuul met een aminogroep van een plasma-eiwit of
zievan
ook
hemoglobinemolecuul;
koolstofdioxidemolecuulcarbaminoverbinding;
met een aminozuurgroep
carbaminohemoglobine.
carbaminohemoglobine,
vanvan
een
koolstofdioxidemolecuulcarbaminoverbinding
met een aminozuurgroep
koolstofdioxidemolecuul met een aminozuurgroep van
een hemoglobinemolecuul; van belang voor het
koolstofdioxidetransport in het bloed; 20-25 % van het
koolstofdioxide in het bloed bevindt zich in deze vorm;
zie ook carbaminoverbinding.
carbaminoverbinding, zie carbaminaat.
carboanhydrase, zie koolzuuranhydrase.
carbohydrasen, verzamelnaam voor alle enzymen die
inwerken op sachariden (suikers).
carbonaatstenen, blaas- en nierstenen die (vnl.) uit
carbonaten bestaan.
carbonisatie, carbonisatio [L.] verkoling, vierdegraadsverbranding.
carbovisor, gasanalyse-apparaat voor continue registrering van het kooldioxidegehalte in de uitademingslucht
(carboxymetrie) tijdens narcose.
carboxyhemoglobine (HbCO), verbinding van hemoglobine met koolmonoxide, ontstaat bij CO-vergiftiging;
verhindert de normale gaswisseling van Hb met
zuurstof en kooldioxide.
carboxylase, een enzym, werkzaam bij de afsplitsing van
kooldioxide van de carboxylgroep van alfaketonzuren;
zie ook cocarboxylase.
carboxylaseremmer, inhibitor van het enzym carboxylase; remt de perifere omzetting van levodopa in
dopamine; bij gelijktijdige toediening met levodopa
leidt dit tot verhoging van de liquordopaminespiegel;
therapie bij ziekte van Parkinson, bijv. carbidopa.
carboxymeter, carbovisor (Brinkman).
carboxymetrie, ononderbroken registrering van het
kooldioxidegehalte in de uitademingslucht d.m.v. de
carbovisor.
carboxypeptidase, enzym in pancreassap dat een rol
speelt in de eiwitvertering; splitst aan de kant van de
carboxylgroep eindstandige aminozuren van peptideketens af; zie ook aminopeptidase.
carbunculus [L., verkleinwoord van carbo = kool] zie karbunkel.
carbunculus contagiosus, miltvuurkarbunkel; zie ook
karbunkel.
carbunculus renis, nierkarbunkel; zie ook karbunkel.
carcino-embryonaal antigeen (CEA), zie antigeen,
carcino-embryonaal -^-.
carcinofobie [G ., karkinos = kreeft ; phobos = angst] ziekelijke
vrees, te lijden aan carcinoom; syn. cancerofobie,
syn. carcinomatofobie.
carcinofoetaal antigeen, zie antigeen, carcino-embryonaal -.
carcinogoen, i (bijv.nw.) kankerverwekkend; z (z.nw.) stof
die kanker verwekt; syn. cancerogeen.
carcinogenese [ <G., karkinos; gennan = voortbrengen] het
ontstaan, de oorsprong, de vorming van kanker.
carcinold, i tumor van de enterochroomaffiene cellen van
het darmepitheel, vaak in de appendix; de tumor kan
metastaseren. C. is ook een type longadenoom (het
andere type is het cilindroom); abundante afscheiding
van serotonine en bradykinine; z primaire bronchustumor van neurale oorsprong. Gelijkt op c. van darmepi-

carcinome en cuirasse [F., kuras, pantser] zie cancer en
cuirasse.
carcinoom, carcinoma [G., mv. - ata, karkinos = kreeft]
kwaadaardig gezwel van (dek-, klier- of zintuig)epitheel,
met neiging tot infiltrerende groei en metastasering;
syn. kankergezwel, tumor.
acinic cell carcinoma [E.] betrekkelijk laaggradig c. van de
speekselklieren, bestaande uit cellen met opvallend
basofiel cytoplasma.
adenocarcinoom, carcinoom dat uitgaat van mucosacellen of klierepitheelcellen; syn. klierkanker.
alveolaire-celcarcinoom, zeldzame kwaadaardige
longtumor; ontstaat in de longblaasjes (alveoli) en
verspreidt zich hierin langzaam en diffuus; moeilijk te
behandelen.
anuscarcinoom, maligne tumor in de anale streek,
uitgaande van het anusslijmvlies of van de huid rond de
anus.
basocellulair carcinoom, maligne huidtumor, gekenmerkt door relatief trage infiltratie en zeldzame metastasering; gedraagt zich hierdoor betrekkelijk goedaardig; komt veel voor op oudere leeftijd, i.h.b. op plaatsen
die veelvuldig aan zonlicht zijn blootgesteld; vertoont
histopathologische gelijkenis van de tumorcellen met de
basale cellen in de epidermis; syn. carcinoma basocellulare, basalioom (minder juist term).
blaascarcinoom, kwaadaardig gezwel, uitgaande van
het overgangsepitheel (urotheel) van de blaas; pijnloze
hematurie is het meest voorkomende symptoom; zie ook
carcinoom, overgangsepitheel--.
borderline carcinoma, [E.] gezwelachtige epitheelverandering, op de grens van maligniteit.
bronchio-alveolair carcinome, adenocarcinoom van
de long dat niet van een bronchus uitgaat en zich vaak in
sterke mate in het longparenchym uitbreidt; vaak
slijmsecernerend; wat betere prognose dan het
bronchus-c.
bronchuscarcinoom, een van bronchusepitheel
uitgaand carcinoom; naar de microscopische bouw te
onderscheiden in verhoornend en niet-verhoornend
plaatepitheelcarcinoom, polymorfcellig carcinoom,
havercel-(`oat cell'-)carcinoom, adenocarcinoom;
syn. carcinoma pulmonum.
carcinoma colloides, i colloidcarcinoom, c.met colloide
degeneratie; 2 c.dat uitgaat van slijmproducerende
cellen.
cervixcarcinoom, maligne tumor die uitgaat van de
epitheliale structuren van de cervix; in 90-95% van de
gevallen betreft het een planocellulair carcinoom;
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carcinoom
larynxcarcinoom, kwaadaardig gezwel van de larynx,
waarvan het plaveiselcelcarcinoom het meest voorkomt;
oorzakelijke factoren zijn o.a. roken en besmetting met
het papilloma-virus type 30.
levercelcarcinoom, zie carcinoom, hepatocellulair
maagcarcinoom, kwaadaardige tumor in de maag;
veelal een adenocarcinoom; gaat gepaard met anorexie,
anemic, passageklachten, braken, vermagering, rectosternale of epigastrische pijn en maagbloeding.
maagstompcarcinoom, carcinoom dat zich na (gemiddeld 25) jaren ontwikkelt in de na een maagresectie
overgebleven maagstomp.
mammacarcinoom, carcinoom van de borstklier;
syn. borstkanker.
medullair schildkliercarcinoom, c., uitgaande van de
parafolliculaire cellen met afzetting van amyloid in het
stroma; dit carcinoom kan calcitonine en evt. andere
peptide hormonen vormen.
muco-epidermoid carcinoom van de speekselklieren, c. van de speekselklieren met plaveisel-epitheelachtige en slijmvormende partijen.
nasofaryngeaal carcinoom, voornamelijk in ZuidoostAzIe voorkomend kwaadaardig gezwel van de nasopharynx, mogelijk veroorzaakt door het Epstein-Barrvirus; bij een ongedifferentieerd carcinoom worden
meestal hoge titers tegen dit virus gevonden, die dalen
bij succesvolle behandeling; syn. nasofaryngeaal carcinoom.
niercarcinoom, maligne tumor van het nierparenchym,
veelal met delen van verschillende histologische opbouw,
bloedingen en necrose; het geringe aantal vroege klachten (i.h.b. hematurie) bemoeilijkt het stellen van de
diagnose en verslechtert hierdoor de prognose.
occult carcinoom, symptoomloze primaire tumor
waarbij een metastase de eerste klinische verschijnselen
geeft.
oesophaguscarcinoom, kwaadaardige tumor van de
slokdarm, meestal in het middelste eenderde deel van de
slokdarm, met snel progressieve dysfagie en fistelvorming met de trachea of met een bronchus.
osteocarcinoom, beenkanker, beencarcinoom.
ovariumcarcinoom, kwaadaardige tumor van de
eierstokken; meest voorkomend zijn epitheliaalceltumoren, minder vaak kiemceltumoren of sex-cord-stromatumoren; wordt vaak laat ontdekt, m.a.g. een slechte
prognose.
overgangsepitheelcarcinoom, c., bestaande uit cellen
die gelijkenis vertonen met overgangsepitheel; komt
voor in de urine-afvoerwegen, i.h.b. in de urineblaas.
pancreascarcinoom, kwaadaardige tumor van de
alvleesklier die zich meestal in de kop van het orgaan
bevindt; gaat gepaard met vermagering, buikpijn,
anorexie, icterus en misselijkheid; roken van sigaretten
lijkt de kans op het ontstaan van de tumor to vergroten;
de prognose is slecht; words veelal ontdekt doordat deze
de ductus choledochus dichtdrukt en zo tot een obstructie-icterus leidt; syn. pancreaskopcarcinoom.
peniscarcinoom, kwaadaardige tumor van de penis;
veelal betreft het een plaveiselcelcarcinoom van het
praeputium of de glans penis; komt vnl. voor bij

classificatie volgens de FIGO-indeling; hiervan is ook de
prognose afhankelijk.
cholangiocarcinoom, kwaadaardige tumor van de
galgangen; 5 tot to procent van de primaire levertumoren is een cholangiocarcinoom.
choledochuscarcinoom, zie galwegcarcinoom.
choriocarcinoom, chorio-epithelioom, zie chorionepithelioom.
cilindercelcarcinoom, carcinoom, bestaande uit
gewoekerde cilindercellen.
carcin o ma in situ (CIS), syn. CIN III intra-epitheliaal c.
met intacte basale membraan; meestal van de cervix
uteri; zie ook cervixcarcinoom.
carcinoma intraepitheliale, zie c. in situ.
clear-cell-carcinoom [<E.] carcinoom van de vagina dat
op jeugdige leeftijd ontstaat bij vrouwen die in utero
aan diethylstilbestrol (DES) blootgesteld zijn geweest;
zie ook; adenosis vaginae.
carcinoma m a mmae, zie mammacarcinoom.
carcinoma mastit o ides, snel groeiend mammacarcinoom met prikkelingsverschijnselen die het beeld op dat
van een acute mastitis doen lijken.
carcinoma medullare, mergkanker, snel groeiend, met
veel kankerparenchym en weinig stroma; syn. soft cancer
(deze tumoren hebben bij microscopisch onderzoek
enigszins het aspect van ruggenmergsubstantie).
carcinoma mucoides, carcinoma myxomatodes,
slijmkanker, solide of klierachtig adenocarcinoom met
atypische slijmproductie van de carcinoomcellen, of
colloIde degeneratie.
coloncarcinoom, maligne tumor in de dikke darm;
meest voorkomend is het adenocarcinoom; de gemiddelde leeftijd van de patient is 75 jaar; symptomen
kunnen zijn: ijzergebrekanemie, veranderingen in de
stoelgang, bloed bij de ontlasting en melaena.
comedocarcinoom, mammacarcinoom dat kliergangen
bevat die gevuld zijn met ingedikt secreet.
corpuscarcinoom, zie endometriumcarcinoom.
carcinoma pulmonum, longkanker; l bronchuscarcinoom; z alveolaire-cellen-c.
carcinoma uteri, baarmoedercarcinoom; zie ook
cervix-c., corpus-c.
cystocarcinoom, carcinoom met (grote) holten.
endometriumcarcinoom, c., uitgaande van het
slijmvlies van de uterusholte; vroeger aangeduid als
corpuscarcinoom.
epidermofdcarcinoom, plaatepitheelcarcinoom met
epidermis-achtige beelden (stekelcellen, verhoorning).
fibrocarcinoom, carcinoom met veel fibreus weefsel; zie
ook scirrhus.
galwegcarcinoom, maligne tumor van de galwegen;
zeldzaam; papillair, nodulair of diffuus stricturerend;
het eerste symptoom is vaak een obstructie-icterus
zonder andere verschijnselen; de prognose is slecht, met
name bij een proximaal gelegen galwegcarcinoom.
havercelcarcinoom, longcarcinoom, bestaande uit
haverkorrelvormige cellen; syn. oat-cell carcinoma [E.].
hepatocellulair carcinoom, maligne levertumor,
uitgaande van de hepatocyt; geassocieerd met chronische
hepatitis-B of -C, levercirrose en overmatig alcoholgebruik; gekenmerkt door hepatomegalie, buikpijn,
geelzucht en gewichtsverlies; vormt 90 procent van alle
primaire levertumoren; syn. hepartoom, levercelcarcinoom.
intervalcarcinoom, tumor die wordt ontdekt in het
interval tussen twee screeningsonderzoeken naar de
betreffende tumor.

mannen tussen 5o en 8o jaar; circumcisie en een goede
hygiene (chronische irritatie door smegma zou carcinogeen zijn) gaan gepaard met een lager risico.
plaatepitheelcarcinoom, zie carcinoma planocellulare.
planocellulair carcinoom, zie carcinoom, spinocellulair -^-.
prostaatcarcinoom, tumor in de prostaat, begint na
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cardiomegalia
Carden, Henry Douglas (overl. 1872; E. chirurg te
Worcester).
amput a tie volgens Carden, osteoplastische intracondylaire femuramputatie, waarbij de amputatiestomp
wordt bedekt met de patella plus weke delen.
cardia [G., kardia = hart] oorspronkelijke betekenis: hart,
tegenwoordig vrijwel alleen in de betekenis van pars
cardiaca ventriculi, de `maagmond' (ostium cardiacum),
de plaats waar de slokdarm in de maag overgaat.
cardia-achalasie, zie achalasia cardiac.
cardinal, het hart betreffend, op een hartafwijking
berustend; vb. c. oedeem, c-iale proteinurie.
cardiac fatigue [E.] plotselinge hartdood door extreme
oververmoeidheid van het hart bij topsporters.

het 4oe levensjaar, groeit langzaam, metastaseert naar de
beenderen; bij de helft van de mannen zijn in prostaatcoupes gedeelten te vinden die op carcinoom lijken,
maar klinisch geen symptomen veroorzaken.
psammocarcinoom [G., psammos = zand] carcinoom

waarin zandachtige korrels ontstaan, o.a. bij ovariumcarcinoom.
rectumcarcinoom, carcinoom in het rectum dat zich
veelal ontwikkelt uit een adenomateuze darmpoliep;
kan gepaard gaan met anaal bloedverlies en geeft
aanleiding tot een veranderd defecatiepatroon;
syn. endeldarmkanker.
romphuidcarcinoom, zeer oppervlakkig groeiend
basalioom met roodheid en schilfering, waardoor het
enigszins lijkt op psoriasislaesie, echter met geinfiltreerde rand en teleangiectasieen; zie ook basalioom.
sarcocarcinoom, zie carcinoomsarcoom.
carcinoma scirrhosum, zie scirrhus.
slokdarmcarcinoom, zie carcinoom, oesophagus-.
spinocellulair carcinoom, c. van huid of slijmvlies,
ontwikkelt zich soms uit precarcinoom, keratoma senile,
leukoplakie, is opgebouwd uit cellen van het stratum
spinosum; syn. stekelcellencarcinoom; zie ook spinalioom,
cancroid.
stompcarcinoom, veelal words hiermee een carcinoom
bedoeld dat ontstaan is in de cervixstomp na supravaginale uterusextirpatie of in een restmaag na maagresec-

cardiac output E. = bloeduitworp door het hart] hartminuutvolume.
cardiacum [L., mv. -ca], hartmiddel, geneesmiddel voor het
hart.
cardiacus [L ., - ca, - cum] , 1 het hart betreffend; vb. plexus
c-cus, facies c-ca, ganglion c-cum; z m.b.t. de maagmond;
vb. pars c-ca ventriculi, ostium c-cum.
cardia-insufficientie, onvoldoende werking van het
cardia-mechanisme, blijkend uit het doorlaten van
maaginhoud naar de slokdarm.
cardiale insufficientie, tekortschieten van het vermogen
van het hart tot het rondpompen van bloed; zie ook
decompensatio cordis.
cardiale reserve, extra vermogen dat ieder hart heeft om
indien nodig aanvullend benodigde inspanning te
kunnen verrichten.
cardialgie [G., algos = pijn] 1 pijn in het hart; 2 maagpijn.
cardialis [L., -le], het hart betreffend; vb. calculus c-lis,
asthma cardiale.
cardinalis [L., -le], hoofdzakelijk, voornaamste, hoofd-;
vb. remedium c-le.
cardio-, voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. het
hart of tot de maagcardia.

tie.
teratocarcinoom, maligne tumor van kiemcellen,
bestaand uit gedifferentieerde cellen en ongedifferentieerde embryonale cellen; de gedifferentieerde weefsels
zijn uit de ongedifferentieerde cellen ontstaan; groeit
snel, penetreert kapsel vroeg en metastasen komen veel
voor; gemiddelde patientleeftijd bij voorkomen van t. is
18 jaar; zie ook teratoom, kiemceltumor.
testiscarcinoom, zie tumor, testis-.
thymuscarcinoom, tumor, uitgaande van thymusweefsel; bevat vaak veel lymfoide cellen en is soms maligne;
syn. thymoom.
tongcarcinoom, carcinoom van de tong; voorkeurslocatie is het middelste eenderde gedeelte van de tongrand,
voorts de tongbasis; omvat 30 % v.d. orofarynxtumoren.
ulcuscarcinoom, carcinoom dat zich uit een ulcus
ventriculi ontwikkelt.
urotheelcarcinoom, zie carcinoom, overgangsepitheel -^- .
vaginacarcinoom, maligne tumor, uitgaande van het
vaginaslijmvlies; betreft vrijwel altijd een plaveiselcelcarcinoom; classificatie volgens FIGO-indeling.
verruceus carcinoom, langzaam groeiende exofytische
tumor op de slijmvliezen, variant van het spinocellulaire
carcinoom, bestaande uit hoog-gedifferentieerd epitheel
met geringe atypie en oppervlakkig uitgebreide hoornafzetting; er treden pas laat lymfekliermetastasen op.
vulvacarcinoom, maligne tumor, uitgaande van de
epitheliale structuren van de vulva; in 90% van de
gevallen betreft het een spinocellulair carcinoom,
meestal verhoornend en hoog gedifferentieerd; de
lymfogene metastasering treedt vaak laat op; komt
voornamelijk op oudere leeftijd voor.
carcinose, carcinosis, verspreide uitbreiding van kankerweefsel over het gehele lichaam of over een groot deel
van het lichaam.
carcinosis peritonei, pleurae, pulmonum, c. van
(resp.) peritoneum; C. peritonei wordt veelal aangeduid
met het onjuiste `peritonitis carcinomatosa'.
carcinostaticum [L., mu -ca], zie cytostaticum.

cardiocentese [<G., kardia; kentesis = punctie] hartpunctie;

syn. cardiopunctuur.
cardioconversie, zie cardioversie.
cardiogeen [G., kardia; gennan = voortbrengen] afkomstig
van, veroorzaakt door het hart; vb. cardiogene shock.
cardiogenese [<G., kardia; genesis = oorsprong] de embryonale ontwikkeling van het hart.
cardiografie, grafische registratie van de hartbeweging
en andere hartverschijnselen; zie ook (contrast)echocardiografie, elektrocardiografie.
cardiogram, zie (contrast)echo-, elektro-, scinticardiogram.
cardiokele [G., kardia; kele = breuk] uitstulping van het hart
door een spleet van het middenrif.
cardioliet [G., kardia; lithos = steen] calculus cardialis, een
concrement in het hart.
cardiolipine, een fosforlipoid uit het runderhart; wordt
met lecithine en cholesterol gebruikt als antigeen bij de
VDRL-reactie.
cardiologie, het geneeskundig specialisme dat zich
toelegt op het onderzoek en de behandeling van
hartziekten.
cardioloog, specialist in de cardiologie.
cardiolyse [<G., lysis = losmaking] operatie waarbij het hart
wordt losgemaakt uit adhesies (operatie van Brauer).
cardiomalacie [G ., kardia; malakia = weekheid] hartverweking door spierontaarding.
cardiomegalia, cardiomegalie [G., kardia; megas = groot]
hartvergroting (dilatatie en/of hypertrofie).
cardiomegalia glycogenica, zie Pompe-ziekte.
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cardiotocografie (CTG ) [G., kardia; tokos = bevalling] simultane grafische registrering van de foetale harttonen en
van de weeenactiviteit.
cardiotomie [G., kardia; tome = snede] 1 het maken van een
incisie in het hart; z het openen van de pars cardiaca
ventriculi (de `cardia').
cardiotonicum, middel tot versterking van de
hartkracht.
cardiotoxicus [L ., - ca, - cum] , cardiotoxisch; vb. myolysis
c-ca.
cardiotoxisch, vergiftig voor het hart.
cardiovasculair, m.b.t. hart en vaten.
cardiovasculaire reflexen, reflexachtige verandering in
c-re functies, teweeggebracht door verandering in
bloeddruk, hartfrequentie, druk van zuurstof en
koolzuur in het bloed (pO 2 en pCO 2 ), ionenconcentratie.
cardioversie, het reguleren van het hartritme bij
boezemfibrilleren (en andere ernstige hartaritmieen die
niet op medicamenteuze therapie reageren), door een
gelijkstroomstoot; syn. defibrillatie, cardioconversie,
elektroconversie.
carditis, ontsteking van het hart; zie ook endo-, myo-,
pericarditis.
care [E.] verzorging.
carentiedieet [<F . carence = gemis, ontbering] een dieet
waaruit bepaalde voedingsstoffen zijn weggelaten of dat
weinig calorieen bevat.
carentieperiode, periode van voedselonthouding of
-beperking'; zie ook carentiedieet.
CA-repetitie, veelvuldig voorkomende herhalingen van
de basen C en A in de DNA-sequentie van het genoom;
het aantal herhalingen op een gegeven plaats op het
chromosoom is verschillend per individu en wordt veel
gebruikt voor erfelijkheidsonderzoek.
carezza [Italiaans, = streling] coitustechniek waarbij het
orgasme zo lang mogelijk wordt uitgesteld; syn. coitus

cardiomyopathie [G ., kardia; mys = spier; pathos = ziekte]
myocardaandoening, hartspierziekte.
alcoholische cardiomyopathie, hartspierziekte bij
alcoholisme; wordt vooral veroorzaakt door relatief
voedingstekort als gevolg van eenzijdige voeding.
congestieve cardiomyopathie [L., congestio = ophoping]
hartspierziekte met verlies van systolische kracht en ten
gevolge daarvan dilatatie van linker en/of rechter
hartkamer.
hypertrofische cardiomyopathie, aandoening waarbij
de spieren in de wand van het hart verdikt zijn; men
onderscheidt een niet-obstructieve vorm, waarbij de
wand dikker wordt zonder aanwijsbare oorzaak, en een
tweede, obstructieve vorm, waarbij een septale spiermassa een uitstroombelemmering vormt voor de linker
ventrikel; words vaak aangeduid met HOCM; slechte
prognose.
idiopathische cardiomyopathie, hartspieraandoening
met onbekende oorzaak.
cardiomyotomie [G., kardia; mys; temnein = snijden] operatie

uitgevoerd wegens achalasie, waarbij de cardia-musculatuur van de maag tot op de mucosa wordt gekliefd;
syn. operatie van Heller(-Sauerbruch).
cardioneurose, hartneurose; zie ook neurose.
cardio - omentopexie [G ., kardia; pexis = ophanging, hechting]
(obsolete) operatie waarbij een slip van het omentum
door een incisie in het diafragma wordt getrokken en
aan het hart wordt gehecht, met de bedoeling dat uit de
omentumslip vaten in de hartspier groeien en aldus de
bloedvoorziening verbetert.
cardiopathia, cardiopathie [G ., kardia; pathos = ziekte]
hartziekte.
cardioplastiek [G ., kardia; plassein = vormen] plastische
operatie aan de cardia ter behandeling van achalasie
(cardiospasmus) tegenwoordig weinig meer uitgevoerd.
cardioplegie [G., kardia; plege = slag] i hartverlamming;
z kunstmatige stillegging van het hart.

reservatus.

c a rdiopneumopex ie [G., kardia; pexis = hechting] operatie

carfologie, carphologia [G ., karphos = vlok; legein = verzamelen] het plukken van zwaar zieke patienten aan dekens.
Carhart, R. (Amer. otoloog).
Carhart notch [E.] gehoorverlies dat niet het gevolg is van
verminderde functie van het inwendig oor, maar van
geleidingsstoornis.
caries, caries [L., verrotting] i ontsteking, gepaard met
verweking en versterf van botweefsel; syn. beeneter;
2 (mondziekten en kaakchirurgie) tandcaries, een proces
van tandweefselverval onder invloed van de werking van
micro-organismen op koolhydraten en gekenmerkt door
decalcificatie van het anorganische bestanddeel van
tandweefsel en desintegratie van het organische bestanddeel; syn. tandwolf; N.B.: Nederlandse schrijfwijze
`caries, Latijnse schrijfwijze `caries'.
bestralingscaries, caries die samenhangt met de
verminderde of verdwenen functie van de speekselklieren die schade hebben geleden door radiotherapie van de
hoofdhalsregio; speeksel beschermt tegen caries o.a.
door enzymen, IgA, de bufferfunctie en de rol bij
remineralisatie van gebitselementen.
cariespreventie, het geheel van maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van caries m.b.t. voeding,
mondhygiene, fluoridering en gebitscontrole; syn. cariesprofylaxe.
carina [L., kiel van een schip] uitstekende rand, lijst, spoor.
carina epiglottica, mediane lijst aan de binnenzijde
van het epiglottiskraakbeen.
carina sterni, beenlijst op het sternum van vogels.
carina tracheae, een ter plaatse van de bifurcatio

waarbij het hart aan de long wordt gehecht om de
circulatie in de hartspier te doen verbeteren (obsoleet).
cardioptose [<G., kardia; ptosis = vail lage stand, `verzakking' van het hart.
cardiopulmonaal [G., kardia; L. pulmo = long] m.b.t. het
hart en de longen.
cardiopunctuur, punctie van het hart; syn. cardiocentese.
cardiorafie, cardiorraphia [G., kardia; rhaphe = naad] het

leggen van een hartnaad.
cardiorenaal, hart en nieren betreffend.
cardiorespiratoire insufficientie, tekortschieten van
het ademhalings- en circulatiesysteem; verscheidene
oorzaken; levensbedreigend.
cardiorrhexis [G., kardia; rhexis = scheur] ruptuur van het

hart.
cardioscoo [G., kardia; skopein = beschouwen] 1 instrument

om in het (levende) hart te kijken; z elektrocardioscoop,
een kathodestraal-oscilloscoop, die het elektrocardiogram voortdurend zichtbaar maakt (een `monitor').
cardioselectief [G., kardia] selectief de hartwerking
beinvloedend.
cardiospasme [<G., kardia; spasmos = kramp] stoornis in de
motiliteit van de musculatuur in het overgangsgebied
van esophagus en cardia; aangezien er geen echte
spasmus is, spreekt men liever van achalasie.
cardiosympathisch, zie reflex, cardiosympathische ^.
cardio-thoraxratio, zie hart-thorax-ratio.
cardiothyreose, cardiothyreotoxicose, aandoening van
het hart (vnl. ritmestoornis) t.g.v. hyperthyr(e)oidie.
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carrier-onderzoek
caro tissinussyndroom, syndroom (duizeligheid,
flauwvallen, soms insulten) t.g.v. een te sterke c.-reflex.
carpaal, m.b.t. de carpus (handwortel).
carpale, zie os carpale.
carpaletunnelsyndroom, carpale-tunnelsyndroom,
compressie van de n. medianus tussen pezen van vingerflexoren en retinaculum flexorum in het canalis carpi;
gaat gepaard met paresthesieen in de vingertoppen en
evt. duimmuisatrofie; meestal t.g.v. overbelasting van
hand en vingers; zie ook entrapment, tendovaginitis
stenosans (Quervain-syndroom), tarsale-tunnelsyndroom.
carpalia, zie ossa carpi.
carpalis [L., -le], carpaal, de carpus betreffend;
vb. hygroma c-le.
Carpenter.
syndroom van Carpenter, autosomaal recessieve
afwijking gekenmerkt door een torenschedel, platte
neus met epicantusplooien en hypoplasie van de mandibula; uiting van craniofaciale dysostose.
Carpentier-ring, behandeling voor vormen van tricuspidaal- en mitralisklepinsufficientie waarbij de klepbladen
van elkaar verwijderd zijn; een ring, ontwikkeld door
Carpentier, wordt om de basis van de klepbladen gezet,
zodat deze weer bij elkaar worden gebracht; zie ook
tricuspidaalklepinsufficientie.
carpeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de carpus (handpalm);
vb. ramus c-eus arteriae radialis.
carphologia, zie carfologie.
carpi [L.] gen. van carpus.
carpofalangeaal, m.b.t. de carpus en de vingerkootjes;
vb. c-eale reflex.
Carpoglyphus [G., karpos = fruit; glyphein = kerven] mijtensoort.
Carpoglyphus passularum, mijtensoort die in voedingswaren voorkomt en dermatitis kan veroorzaken.
carpometacarpaal, m.b.t. de carpus en de metacarpalia;
vb. c-pale reflex.
carpometacarpeus [L., -ea, -eum], m.b.t. carpus en
metacarpus; vb. articulatio c-ea.
carpopedaal [L., carpus; pes, pedis = voet] m.b.t. handen en
voeten.
carpoped aal spasme, tonische kramp van handen en
voeten, vnl. bij kinderen met tetanie door hypoparathyreoidie en bij het hyperventilatiesyndroom; gemeenschappelijk aan alle oorzaken is de verlaging van het
gehalte aan geIoniseerd calcium in het bloed; zie ook
obstetrische hand, teken van Trousseau (sub. 1).
carpus [G., karpos = vrucht, gen. carpi], handwortel, bestaande
uit acht handwortelbeentjes, gelegen tussen de onderarm en de middenhand; zie ook ossa carpi.
c arpus curvus, dorsaal-convexe kromming van de
handwortel bij Madelung-deformiteit.
ca rpus valgus, radiale deviatie van de handwortel bij
Madelung-deformiteit.
carrefour sensitif [F. carrefour = viersprong] het occipitale deel
van de capsula interna, waar de vezels voor tastzin,
gezicht en gehoor uit elkaar gaan.
carrier [E. = drager] 1 persoon die zonder zelf manifeste
afwijkingen te hebben drager is van een gen (allel) dat
bij zijn (haar) nakomelingen wel manifeste afwijkingen
kan teweegbrengen; syn. trait carrier [E.]; z. een dragende
stof voor een radioactieve isotoop; 3 een immunogene
stof die indien gekoppeld aan een kleinere nietimmunogene stof (hapteen), deze kleinere stof immunogeen maakt; syn. dragerstof.
carrier-onderzoek, diagnostisch onderzoek om te

tracheae in het lumen uitpuilende lijst met aerodynamische werking.
carina urethralis vaginae, de door de urethra
gevormde uitpuiling in het onderste deel van de
columna rugarum anterior.
carinatus [L., -ta, -turn, carina] kielvormig; vb. pectus c-turn.
cariogeen, caries-verwekkend.
carminativum [L., mv. -va, carminare = verdrijven, reinigen]
geneesmiddel dat gasvorming tegengaat, flatulentie
bevordert en pijn verlicht (bijv. pepermunt, gember,
kaneel).
carneus [L., -ea, -eum, carol vleesachtig; vb. lotio c-ea.
carnificatie, carnificatio [L., caro = vlees; facere = maken]
omzetting van een weefsel in vlees of vlees-achtige
massa.
c a rnifob ie , carnofob ie [L., caro; Gr. phobos = angst] vrees
voor het eten van vlees; syn. horror carnis.
carnis [L.] gen. van caro; vb. horror c.
carnitine, essentiele groeifactor voor de meelworm;
normaliter aanwezig in dwarsgestreept spierweefsel; c.
words in de lever gevormd, bevordert het transport van
langeketenvetzuren van het cytoplasma naar de
mitochondria, waar ze geoxideerd worden; syn. vitamine
B T , B T -factor.
carniv oo r [L., caro; vorare = eten] 1 (bijv.nw.) vleesetend,
levend van dierlijk voedsel; z. (z.nw.) vleesetend dier.
carnosine, een dipeptide, bestaande uit histidine en
alanine, voorkomend in skeletspieren.
carnosinur ie , aanwezigheid van carnosine in de urine.
carnosus [L., -sa, -sum, carol vleesachtig; vb. panniculus
c-sus, mola c-sa.
Caroli, ziekte van, congenitale dilatatie van de intrahepatische galwegen m.a.g. stagnatie van gal, concrementvorming en ascenderende infecties (cholangitis).
caroteen [L., carota = peen, wortel] oranje-rode stof in groene
groenten, worteltjes, eidooier; c. is een provitamine
wordt door carotinase omgezet in vitamine A;
syn. carotine.
carotenem ic [G., haima = bloed] aanwezigheid van te grote
hoeveelheid caroteen in het bloed.
car o ticotympanicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de a. carotis en
het cavurn tympani; vb. ramus c-cus arteriae carotidis.
carotic shudder [E. = rilling van de carotis] trillingen in de top
van de carotiscurve, bij aortastenose; de trillingen zijn
ook te voelen.
car o ticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de arteria carotis; vb. plexus
c-cus, vagina c-ca, glomus c-cum.
carotinase, een in de lever voorkomend enzym dat
caroteen omzet in vitamine A.
carotine, zie caroteen.
carotinemie, zie carotenemie.
carotinoiiden, plantenkleurstoffen; syn. lipochromen.
carotin o se, oranje-gele verkleuring van de huid (mond,
handpalmen, voetzolen) door carotine; syn. aurantiasis;
zie ook carotinemie.
caro tis, arteria carotis.
carotisvork, de splitsing van de a. carotis communis in
a. carotis interna en a. carotis externa.
carotisinsufficientie, doorbloedingsstoornis van de a.
carotis, waardoor reversibele, maar veelal ook een
irreversibele cerebrale dysfunctie ontstaat.
carotisllichaampje, zie glomus caroticum.
carotismassage, carotis-sinus-massage, zie sinuscarotisdruk.
carotispols, polsgolf voelbaar in de hals, aan de a. carotis.
caro tissinus, zie sinus caroticus.
carotissinusreflex, zie reflex.
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cartilago vomeronasalis, smal stuk kraakbeen tussen
het tussenschotkraakbeen van neus en vomer; syn. kraakbeen van Jacobson.
cartografie, endocardiale, techniek waarmee het
verloop van elektrische prikkelgolven over het hart in
kaart kunnen worden gebracht.
caruncula [L., my. -ae, verkleinwoord van caro = vlees] wratachtige uitstulping.
carunculae hymenales, de na een bevalling als resten
van het hymen op de vaginawand overblijvende resten.
caruncula lacrimalis, traanpunt, een kleine rode
verhevenheid in de mediale ooghoek, de ingang van het
traankanaal.
caruncula sublingualis, wratachtige verdikking aan
het voorste eind van de plica sublingualis, waar de
ductus sublingualis major en de ductus submandibularis uitmonden.
Carvallo-teken, symptoom bij auscultatie van een
persoon met tricuspidaalklepinsufficientie: bij inspiratie
wordt de holosystolische, blazende ruis luider en wordt
de ruis van mitralisklepinsufficientie juist minder luid.
caryo-, zie karyo-.
cascade [< F., waterval] systeem waarbij een stof een of
meerdere stoffen activeert of remt, waardoor een
kettingreactie of netwerk met vertakkingen en terugkoppelingen ontstaat; vb. complement- en cytokinesysteem.
cascade breakdown [E.] snelle achteruitgang in verschillende orgaansystemen bij ontregeling van den systeem
door een kettinggewijze decompensatie, berustend op
verminderde reservefuncties; zie ook multi-organ failure.
cascademaag [< F. cascade = waterval] maagvorm met
trapsgewijze overgang van het bovenste naar het onderste deel van de maag; c. is een rontgenologische term
(men ziet nl. bij het laten drinken van bariumpap dat
het depot bij de cardia plotseling gaat overlopen, waarna
de pap als bij een waterval naar beneden valt).
caseidine, een ontledingsproduct van caseine, met
antigeen vermogen.
casefficatie, verkazing.
caseine, een fosfoproteine, het voornaamste eiwit in
melk, stolt door toevoeging van lebferment (stremming).
case management [E.] management van patientenzorg
waarbij continuiteit in de zorg het doel is; hiertoe wordt
per patient de zorg vanuit verschillende invalshoeken
centraal gecoordineerd.
case noise [E. case = doos; noise = lawaai] storend lawaai in een
gehoorapparaat, bijv wanneer een kledingstuk over de
microfoon schuift.
caseoom, onjuiste term voor een tuberculeuze holte met
verkazing van de inhoud.
caseose, een proteose die tijdens de vertering van caseine
ontstaat.
caseosus [L., -sa, -sum], verkazend, met verkazing gepaard
gaand; vb. vernix c-sa.
case report [E.] gedetailleerde beschrijving van een
zeldzame ziektegeschiedenis, een ongebruikelijke
presentatie van een ziekte of een bijzondere reactie op
een behandeling.
case-work [< E. case = geval] een in het maatschappelijk werk
en de sociale psychiatrie toegepaste methode waarbij de
oorzaken van het dysfunctioneren van een persoon
worden gezocht in de wisselwerking tussen diens
psychologisch-psychiatrische toestand en de reacties
daarop van zijn naaste omgeving.
cast [E.] afgietsel.
decidual cast [E.] uitgestoten afgietsel van het cavum

bepalen of een gezond iemand drager is van een gendefect dat bij zijn of haar nakomelingen afwijkingen zou
kunnen teweegbrengen.
Carrion, Daniel Alcides (185o-i885; student in Lima).
ziekte van Carrion, bartonellose (infectie met Bartonella
bacilliformis). Twee vormen: oroya-koorts (soms goedaardig, soms snel dodelijk verlopend) en verruga peruana.
carry-over effect [E.] invloed van een interventie op de
effectiviteit van de daaropvolgende interventie. Dit
fenomeen kan de validiteit van een cross-over-onderzoek
aantasten.
Carteaud, A. (Fr. dermatoloog).
ziekte van Gougerot-Carteaud, zie Gougerot.
cartilagines, mv. van cartilago.
cartilagineus [L., -ea, -eum], cartilagineus, cartilago-achtig,
kraakbenig; vb. j unctura c-ea, myxoma c-eum.
cartilaginis [L.] gen. van cartilago.
cartilaginoid [L., cartilago; Gr. eidos = vorm, hoedanigheid] op
kraakbeen lijkend.
cartilaginosus [L., -sa, -sum], kraakbenig, uit kraakbeen
bestaand; vb. sarcoma c-sa.
cartilage [L., mv -gines], kraakbeen.
cartilago alae nasi, neusvleugelkraakbeen.
cartilagines alares minores, enkele kraakbeenschijven
ter completering van de c.alaris major.
cartilago alaris major, haakvormig kraakbeen dat een
neusgat omvat.
cartilago articularis, gewrichtskraakbeen.
cartilago arytenoidea, stelkraakbeen, aan weerszijden
boven op het cricoid, ter aanhechting van de stembanden.
cartilage auriculae, oorschelpkraakbeen.
cartilago basialis, zie fibrocartilago basalis.
cartilagines bronchiales, bronchuskraakbeenderen.
cartilago corniculata (Santorini), klein stuk kraakbeen boven op het arytenoid.
cartilago costalis, ribkraakbeen.
cartilago cricoidea, ringkraakbeen, een der larynxkraakbeenderen.
cartilage cuneiformis (Wrisbergi), klein elastisch
kraakbeenstuk in de mucosa van de plica aryepiglottica.
cartilago epiglottica, het uit elastisch kraakbeen
bestaande skelet van de epiglottis.
cartilago epiphysialis, epifysekraakbeen aan het eind
van een pijpbeen.
cartilagines laryngis, de kraakbeenderen die het
larynxskelet vormen.
cartilago meatus acustici, kraakbeen rondom de
uitwendige gehoorgang.
cartilagines nasales accessoriae, kleine kraakbeenstukjes in de neus.
cartilagines nasi, neuskraakbeenderen.
cartilago nasi lateralis, een kraakbeenplaat rechts en
links op de neusrug.
cartilago septi nasi, kraakbeen van het neustussenschot.
cartilago sesamoidea laryngis, klein linzevormig
stukje kraakbeen in het voorste eind van de stemband.
cartilago thyroidea, schildkraakbeen, het grootste van
de larynxkraakbeenderen.
cartilagines tracheales, hoefijzervormige kraakbeenderen in de wand van de trachea.
cartilago triangularis, zie c.nasi lateralis.
cartilago triticea, tarwekorrelgroot stukje kraakbeen in
het lig. thyrohyoideum.
cartilago tubae auditivae, elastisch kraakbeen in de
wand van de tuba auditiva.
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cataract
cataracta brunescens, zwarte (bruine) staar.
cataracta calcarea, kalkstaar, krijtstaar, een door
afzetting van cholesterol en kalkzouten krijtwit tot geel
gekleurde staar.
cataracta calorica, hittestaar, bij ijzergieters, glasblazers.
cataracta capsularis, troebeling in het lenskapsel.
cataracta capsulolenticularis, troebeling zowel in de
lens als in het lenskapsel.
cataracta centralis, troebeling in het centrum van de
lens, meestal aangeboren.
cataracta coerulea [L., coeruleus = blauw] blauwachtig
cataract.
cataracta complicata, lenstroebeling die het gevolg is
van een andere oogziekte.
cataracta congenita, aangeboren c.
cataracta coronaria [L., corona = krans] troebeling voornamelijk in een perifere ring rond de equator van de lens
gelegen.
cataracta corticalis, troebeling van de lensschors aan de
voor- of achterzijde van de lens; o.a. bij stofwisselingsziekten zoals jicht, diabetes; syn. schorstroebeling.
cataracta cystica, blaasstaar, bolronde vervorming van
het lenskapsel.
cataracta dura, harde staar.
cataracta fluida, vloeibare staar, bij c. hypermatura.
cataracta fusiformis, spoelvormige staar, waarbij een
troebele lijn zich uitstrekt van de voor- naar de achterpool van de lens.
cataracta gipsea, zie c. calcarea.
cataracta hypermatura, overrijpe staar, hetzij hard en
geschrompeld, hetzij zacht en vloeibaar.
cataracta immatura, onrijp cataract, stadium in de
ontwikkeling van het seniele cataract (volgend op het
cataracta incipiens) waarbij gebieden met troebelingen
nog worden afgewisseld door heldere gebieden; zie ook
cataracta matura.
cataracta incipiens [L., incipere = beginnen] beginnend
cataract.
cataracta intumescens [L., intumescere = zwellen] cataract
gepaard met een zwelling van de lensmassa.
cataracta lenticularis, troebeling binnen in de lens
(dus niet in het lenskapsel).
cataracta matura, rijpe staar, troebeling die de hele
lens beslaat, tot in de voorste lagen ervan.
cataracta membranacea, vliezige staar, waarbij de
lenssubstantie geslonken is en slechts een dun, ondoorschijnend vliesje is overgebleven.
cataracta mollis, zachte staar, een snel rijpende c.
senilis.
cataracta Morgagniana, staar met vervloeide schorslaag en beweeglijke, donker gekleurde kern, een vorm
van c. (senilis) hypermatura.
cataracta myotonica, lenstroebeling als symptoom bij
dystrophia myotonica.
cataracta natans, drijvende staar, volkomen loslating
van de lens.
cataracta nigra, zie c. brunescens.
cataracta nuclearis, zie kerncataract.
cornea-cataract, schotelvormige dofheid achter op de
cornea.
cortisoncataract, c. ontstaan t.g.v. het gebruik van
corticosteroiden.
cataracta perinuclearis, zie c. zonularis.
cataracta polaris (anterior, posterior), troebeling aan
de voor- of achterpool van de lens; syn. poolcataract,
poolstaar.

uteri bij extra-uteriene graviditeit; bestaat uit deciduaal
veranderd endometrium.
renal cast [E.] afgietsels van de nierbuisjes, 'cilinders'.
Castellani, Sir Aldo (1878-1971; Italiaans bacterioloog).
Acanthamoeba Castellani, zie Acanthamoeba.
proef van Castellani, i een proef op eiwit in de urine;
z verzadigingsproef van C., een agglutinatieproef op
serum, ter vaststelling van menginfectie.
ziekte van Castellani, bronchospirochaetosis.
Castle, William Bosworth (geb. 1897; internist to
Boston, VS).
extrinsic factor van Castle, vitamine B12.
intrinsic factor van Castle, een thermolabiele glycoproteine, nodig voor de resorptie van vitamine B12;
extrinsic en intrinsic factor zijn nodig voor de productie
van de anti-perniciosafactor = erythrocyte maturation
factor (EMF), bij ontbreken waarvan perniciosa ontstaat.
castraat, een persoon bij wie de gonaden uitgeschakeld
zijn.
castratenstem, hoge stemsoort (i.h.b. m.b.t. zang) bij
gecastreerde jongens die niet de normale stembreuk
('baard in de keel') doormaken als overgang naar de
mannenstem, wanneer de stembanden in lengte toenemen (tussen io en 13 jaar); de laatste castratenzanger,
Alessandro Moreschi, stierf begin we eeuw in Italie; zie
ook falset.
castratie << L., castratio] verwijdering van de gonaden, dan
wel het onwerkzaam maken van de gonaden door
rontgenbestraling.
castratiecomplex, de (onbewuste) vrees voor castratie,
als straf voor verboden seksuele verlangens.
casuistiek, beschrijving, registratie en bestudering van
afzonderlijke ziektegevallen.
casuistisch, m.b.t. een afzonderlijk ziektegeval.
casus [L.] geval, ziektegeval; soms ten onrechte in de
betekenis van `patient' gebruikt.
casuscontroleonderzoek, case-control-onderzoek
[<E.] retrospectief onderzoek waarbij het voorkomen van
bepaalde eigenschappen of blootstellingen bij een groep
personen die een ziekte heeft ontwikkeld, wordt vergeleken met het voorkomen van deze eigenschappen en
blootstellingen in een groep personen die de ziekte niet
heeft ontwikkeld; syn. case-control study; zie ook patientcontroleonderzoek [E.].
CAT computerized axial tomography, computertomografie.
cata- [G., kata = omlaag] een voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis omlaag, afnemend, afbrekend; zie ook kata-.
catabolicum [G., mv. -ca, katabolein = neergooien] een stof die
het lichaarn aanzet tot weefselafbraak; zie ook anabolicum.
catageen, m.b.t. catagenesis.
catageen stadium, de op het anagene stadium
volgende periode in de haargroeicyclus, gekenmerkt
door stilstand van de matrix-proliferatie, vertraging van
de melanineproductie, en vorming van een kolfvormige
verdikking aan de basis van het haar (kolfhaar).
catalepsie, zie katalepsie.
cataphylaxis, zie katafylaxie.
cataract, cataracta [G., katarrhaktes = waterval] lenstroebeling, (grijze) staar.
atopische cataract, c. bij kinderen met laat constitutioneel eczeem.
cataracta accreta, een lenstroebeling waarbij de lens
met de omgeving vergroeid is.
cataracta annularis, ringvormige lenstroebeling.
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cataractextractie volgens Binkhorst
met sterke afscheiding van een etterig exsudaat,
vermengd met slijm.
voorjaar-, zomer-catarre, hooikoorts.
catarrhalis [L., -le], zie catarraal; vb. enteritis c-lis.
catarrhus [L., van Gr. katarrheein] catarre.
catarrhus aestivus, zomercatarre.
catarrhus vernalis, voorjaarscatarre.
catecholaminen, groep stoffen, bestaande uit het
aromatische catechol en een (alifatische) amine; tot deze
groep behoren o.a. dopamine, adrenaline, noradrenaline.
catgut [E., kattendarm] schapendarm (oorspronkelijk werd
kattendarm gebruikt), gedroogd en in bepaalde vloeistof
bewaard; wordt als hechtmateriaal gebruikt; c. wordt in
het verloop van enige weken tot maanden door het
weefsel geresorbeerd.
catharsis [G., katharsis = reiniging] psychiatrische behandeling volgens Breuer waarbij men de patient(e) in
hypnose brengt (hypnocatharsis) en hem/haar vervolgens de affectieve situaties opnieuw laat beleven die aan
de aandoening ten grondslag liggen; de patient(e) kan
hierbij zijn/haar affecten `afreageren'; zie ook hypnocataris.
Cathelin, Fernand (873-1942; Fr. uroloog).
epidurale anesthesie volgens Cathelin, vorm van
lokale anesthesie, die verkregen wordt door inspuiting
van het anaestheticum in de hiatus sacralis.
catheter, zie katheter.
cathisofobie [G., kathizein = neerzitten; phobos = vrees]
1 ziekelijke vrees om stil te zitten; i. acathisie.
CAT-scanning, computerized axial tomographic
scanning.
cattle-tracking [E.] zie railroading.
cauda [L.] staart.
cauda epididymidis, onderste deel van de epididymis,
uit windingen van de ductus epididymidis bestaande.
cauda equina [L.] in het caudale deel van de durazak
gelegen paardenstaartachtige bundel, bestaande uit de
onderste spinale zenuwwortels vanaf L.i of L.2;
syn. paardenstaart; zie ook hippurie.
cauda helicis, het onderste vrije einde van het
oorschelpkraakbeen.
cauda nuclei caudati, het onderste deel van de nucleus
caudatus.
cauda pancreatis, pancreasstaart, het smalle eindstuk
van het pancreas.
caudaal [L., cauda] aan de kant van de staart, in het
algemeen aan de kant van het lichaamseinde, als tegenstelling tot craniaal.
caudalis [L., -le], caudaal; vb. fovea c-lis.
caudalisatie, recessief-erfelijke afwijking aan de wervelkolom: de 7e halswervel heeft korte dwarsuitsteeksels,
het eerste sacrale segment is los van het sacrum en
gelumbaliseerd; zie ook lumbalisatie; ant. cranialisatie.
caudasyndroom, gevoelloosheid van perineum, scrotum,
penis, achter- en binnenzijde van de dijen (riding breeches
anesthesia [E.], rijbroekanesthesie), met neuralgieen, al of
niet met verlammingen van beenspieren.
caudatus [L., -ta, -turn], voorzien van een staart, staartvormig; vb. nucleus c-tus.
caudografie, caudagrafie, zie saccografie.
causa [L.] oorzaak.
e causa ignota, van onbekende oorzaak (bijv. febris
e.c.i.).
causa efficiens, de werkzame oorzaak.
causa finalis, de op een doel gerichte oorzaak, ter

cataracta pulverulenta, poedervormig cataract.
cataracta punctata, stippelstaar, waarbij verspreid in
de lens vele punt- of schijfvormige troebelingen zichtbaar zijn.
cataracta pyramidalis, piramidestaar, waarbij de staar
met de top van de piramide in de voorste oogkamer
uitsteekt.
cataracta secundaria, nastaar, resten van staar, overgebleven na staaroperatie.
cataracta senilis, ouderdomsstaar.
cataracta spuria, onechte staar, troebeling in de lens
door ontstekingsproducten.
cataracta syndermatotica, staar in combinatie met
neurodermitis disseminata, diffuse sclerodermie.
cataracta tetanica, staar bij hypoparathyreoidie.
cataracta tremulans, sidderstaar, waarbij door
verscheuring van de zonula ciliaris de geluxeerde lens
een sidderende beweging maakt, die zich meedeelt aan
de iris.
cataracta tumescens, zwellende staar, troebeling met
zwelling van de lens.
cataracta viridis, groene staar, sclerose van de lenskern,
die bij daglicht een groene tint toont.
cataracta zonularis, troebeling voor of achter de
lenskern; syn. c. perinuclearis.
diabetisch cataract, c. ontstaan t.g.v. diabetes mellitus.
dialysecataract, c. ontstaan t.g.v. hemodialyse.
foto-elektrisch cataract, c. ontstaan t.g.v. de inwerking
van licht resp. van elektrische ladingen.
juveniele cataract, lenstroebeling bij kinderen, voorkomend bij ziekten zoals tetanie, diabetes, dermatosen.
kerncataract, cataract dat is beperkt tot de kern van de
lens; syn. cataracta nuclearis.
lamellair cataract, congenitale troebeling van een
lamel in de ooglens, vaak omgeven door spaakvormige
troebelingen (ruiters); mogelijke oorzaken zijn oculaire
rubella, toxoplasmose of galactokinasedeficientie.
metabool cataract, c. t.g.v. een stofwisselingsziekte,
zoals diabetes mellitus, galactosemie en galactokinasedeficientie.
poolcataract, zie cataracta polaris.
schorscataract, c. vnl. in de schors van de lens.
subcapsulair cataract, lenstroebeling juist onder het
lenskapsel; kan worden onderverdeeld in het posterieure
type (o.a. te zien bij het leeftijdsgebonden c.) en het
minder vaak voorkomende anterieure type, dat kan
optreden bij een acuut kamerhoekafsluitingsglaucoom.
toxisch cataract, c. dat ontstaat t.g.v. het gebruik van
geneesmiddelen, bijv. corticosteroiden en miotica.
traumatisch cataract, lenstroebeling in aansluiting op
een trauma.
zonnebloemcataract, groengeel, op een zonnebloem
lijkend c., gevolg van een opstapeling van koper in de
lens; syn. chalcosis lentis.
cataractextractie volgens Binkhorst, plaatsing van een
kunstlens in de voorste oogkamer na cataractextractie;
voordeel t.o.v. contactlens en staarbril is het zeer geringe
grootteverschil van de retinale beelden tussen beide
ogen; genoemd naar de Nederlandse oogarts die deze
techniek in 1957 ontwikkelde.
catarraal [G., katarrheein = afvloeien] licht ontstoken, met
hyperemie en dun vloeibare afscheiding; vb. c-rrale
angina.
catarre, catarrhe [F.] catarrhus [G.] lichte ontsteking van
mucosa met slijmige of slijmig-etterige (`catarrische')
afscheiding.
etterige catarre, oppervlakkige slijmvliesontsteking
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cavum
onderscheiding van een oorzaak met een toevallige, niet
vooraf bedoelde uitwerking.
causa prima, de eerste, eigenlijke oorzaak.
causaal, oorzakelijk; vb. c-sale therapie.
causaal verband, oorzakelijke samenhang.
causale determinant, zie determinant, causale ---.
causalgia, causalgie [G., kausos = hitte; algos = pijn]
brandende pijn bij verwonding van perifere zenuwen.
causalis [L., -le, causa] m.b.t. de oorzaak; vb. indicatio c-lis.
causaliteit [L., causa] een oorzakelijk verband tussen twee
grootheden. Kenmerken van een oorzaak-gevolgrelatie
zijn o.a. de tijdsrelatie, de aanwezigheid van een dosiseffectrelatie en consistentie.
causticum [G., mv. -ca, kaustikos = brandend] middel dat etst
of brandt; zie ook causticus.
causticus [L., -ca, -cum], brandend, etsend; vb. stylus c-cus.
caustiek, zie cauterisatie.
cauterisatie, etsing, het wegbranden; zie ook cauteriseren.
cauteriseren, etsen, branden m.b.v. caustica of hitte
(schroeiing), bijv m.b.v. een elektro- of galvanocauter.
cava [L., vrouwelijk van cavus = hol]; vb. vena c.
cavatrechter, trechtervormige overgang van de vena
cava in de hartboezem.
cavasyndroom, zie vena-cava-superiorsyndroom.
cave [L.] pas op, let op.
caveola [L., mv. -ae], kleine holte in een cellichaam; de
caveolae staan via kleine openingen in de celmembraan
in verbinding met de omgeving van de cel.
caverna [L., mv. -nae], holte.
cavernae corporis spongiosi, met bloed gevulde,
fijnmazige, sponsachtige holten in het corpus spongiosum.
cavernae corporum cavernosorum, grofmazige met
bloed gevulde ruimten van het penis-zwellichaam.
caverne, -na [L.] holte, ontstaan door verweking van
genecrotiseerd tuberculeus weefsel, gevolgd door
afvloeiing van het verweekte weefsel via de normale
afvoersystemen (bronchusboom, nierbekken).
cavernitis, ontsteking van de corpora cavernosa penis.
cavernoom, angioom met grote holten; syn. angioma
cavernosum.
cavernoma lymphaticum, lymphangioma cavernosum.
cavernosografie, rontgenonderzoek van de peniszwellichamen na inspuiten van contrastvloeistof; diagnostiek
bij stoornissen in de aan- en afvoer van bloed in/uit de
zwellichamen, bijv. bij erectiedysfunctie.
cavernosometrie, bloedige methode om bij erectiestoornissen de druk in het corpus cavernosum penis te
bepalen.
cavernostomie [G., stoma = mond, monding] het maken van
een kunstmatige afvoer naar buiten voor het draineren
van een caverne.
cavernosus [L., -sa, -sum], holten-bevattend, caverneus;
vb. sinus c-sus, corpus c-sum.
cavernotomie [G., tome = snede] het openen van een
caverne; syn. speleotomie.
caviaproef, enting van weefsel of secreet op een cavia, om
na te gaan of deze geinfecteerd wordt en welke
verschijnselen zich daarbij voordoen; vooral in gebruik
bij de diagnostiek van tuberculose, naast het rechtstreeks microscopisch onderzoek en de bacteriologische
kweekmethode.
cavitas [L.] holte, uitholling.
cavitas abdominalis, de buikholte.
cavitas articularis, de gewrichtsholte.
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cavitas infraglottica, de door de conus elasticus
omsloten ruimte onder de stemspleet.
cavitas conchalis, cavum conchalis, hoofdgedeelte
van de concha onder het crus helicis en achter de tragus.
cavitas dentis, tandholte in het tandbeen; gaat in de
tandwortel over in het tandwortelkanaal; syn. cavitas
pulparis.
cavitas dentis (pulparis), de pulpaholte in een tand
(kies).
cavitas epiduralis, de tussen de dura en het periost van
het wervelkanaal gelegen ruimte, waarin losmazig
bindweefsel, vetweefsel en adernetwerken.
cavitas glenoidalis (scapulae), de gewrichtskom in het
schouderbiad, voor de gewrichtskop van de humerus.
cavitas laryngis, de larynx-holte, zandlopervormig, met
een wijd bovenste deel (vestibulum laryngis), een wijd
onderste deel (c. infraglottica), gescheiden door een
nauw gedeelte (ventriculus laryngis Morgagni).
cavitas laryngis intermedia, ruimte tussen plica
vestibularis en stemband.
cavitas medullaris, mergholte (in pijpbeenderen).
cavitas nasi, de neusholte.
cavitas orbitalis, oogkas; syn. orbita.
cavitas oris, de mondholte.
cavitas oris propria, de eigenlijke mondholte, d.i. de
door het gebit omsloten ruimte, naar achteren grenzend
aan de isthmus faucium.
cavitas pelvis, de bekkenholte, d.i. de ruimte tussen
bekkeningang en bekkenuitgang.
cavitas pericardialis, spleetvormige ruimte tussen de
twee bladen van het hartzakje.
cavitas peritonealis, de door het peritoneum omsloten
buikholte.
cavitas pharyngis, de keelholte.
cavitas pleuralis, de spleetvormige (virtuele) ruimte
tussen de twee pleurabladen.
cavitas subarachnoidealis, de met liquor gevulde
ruimte tussen dura mater en arachnoidea.
cavitas thoracis, de borstholte, d.i. de ruimte begrensd
door de ribben en het middenrif.
cavitas trigeminalis, cavum trigeminalis, verwijding
van de dura om het ganglion trigeminale.
cavitas tympanica, de trommelholte, d.i. de luchthoudende middenoorholte.
cavitas uteri, de baarmoederholte.
caviteit, holte in een tand of kies, ontstaan door caries.
cavitron ultrasonic surfield aspirator (CUSA) [E.] apparaat
om m.b.v. ultrasonore trillingen en aspiratie gezwelweefsel te verwijderen terwijl de bloedvaten gespaard
blijven; vb. bij neurochirurgische ingrepen.
cavografie, angiografie van de vena cava.
cavum [L.] holte, uitholling.
cavum abdominis, zie cavitas abdominalis.
cavum articulare, zie cavitas articularis.
cavum conchae, het voor de uitwendige gehoorgangopening gelegen onderste deel van de concha auriculae;
zie ook cymba conchae.
cavum cranii, schedelholte.
cavum dentis, zie cavitas dentis.
cavum Douglasi, zie excavatio rectovesicalis resp.
recto-uterina.
cavum epidurale, zie cavitas epiduralis.
cavum infraglotticum, zie cavitas infraglottica.
cavum laryngis, zie cavitas laryngis.
cavum mediastinale (anterius, medium, posterius,
superius), de door het mediastinum ingenomen ruimte

cavus
CD3-gammadeficientie, autosomaal recessieve immunodeficientie op basis van stoornis in de CD3-gammaeiwitsynthese door een puntmutatie in de coderende
genen; geeft zowel verlaging van aantal T-lymfocyten als
gestoorde functie.
CD4, zie antigeen, CD4--.
CD59, membraaneiwit dat gastheercellen beschermt
tegen lysis door `membrane attack complex' (MAC);
CD59 bindt aan complementfactor 8 waardoor vorming
van het MAC wordt geblokkeerd.
CD8, lymfocytenmerker; betrokken bij de T-lymfocytenherkenning van HLA klasse-I op andere cellen; vnl.
merker van cytotoxische- en suppressor-T-lymfocyten;
zie ook CD8+-cellen.
CD8+-cellen, cellen die gemerkt worden door CD8-antistoffen (en dus CD8-antigeen op de membraan hebben);
20-40% van de bloedlymfocyten (vnl. cytotoxische
T-lymfocyten) en in mindere mate natural killer cells; zie
ook CD - antigenen, CD - nomenclatuur.
CD8 -deficientie, autosomaal recessieve immunodeficientie op basis van gestoorde rijping van CD8+ -lymfocyten;
geeft verlaagd aantal circulerende T-lymfocyten.
CD nomenclature [E.] zie cluster-designation nomenclature.
CD-nummer, nummer dat words toegekend aan een
groep (cluster) monoklonale antilichamen die specifiek
aan een bepaalde celmarker van een lymfocytencelpopulatie (CD-antigeen) bindt.
C/D - ratio, zie cup/disc - ratio.
CD - stimulatoir signaal, activatie van CD4o+ - B -cellen
door expressie van CD40 - ligand op geactiveerde
T- cellen; deze co - stimulatie is noodzakelijk voor de
eerste stap in de B - cel - activatie (mRNA - synthese en
proliferatie).
CD-systeem, zie cluster-designation nomenclature.
CEA, carcino-embryonaal antigeen; zie ook antigeen.
cefaal [G., kephale = hoofd] betrekking hebbend op het
hoofd.
cefaal hematoom, zie hematoom.
cefalalgie, hoofdpijn.
kwadrantcefalalgie, pijn in slechts een kwadrant van
het hoofd.
cefaline, kefaline, in hersenweefsel voorkomende
mono-amino-monofosfatide die versnellend werkt op de
bloedstolling.
cefalisatie, i lokalisatie van belangrijke organen en
structuren in of bij het embryonale hoofd, en het begin
van groei aldaar; 2 het evolutieproces waarbij het
centrale zenuwstelsel, i.h.b. de hersenen, een steeds
belangrijker en omvangrijker regulerend orgaan is
geworden, culminerend in de situatie zoals die bij de
mens bestaat.
cefalo - [G., kephale = hoofd] voorvoegsel in woordsamenstellingen die op het hoofd betrekking hebben.
cefalodynie [G., kephale; odyne = pijn] hoofdpijn.
cefalohematokele, met bloed gevulde ruimte onder het
pericranium, samenhangend met de sinus durae matris;
zie ook hematokele.
cefalohydrokile, (vgl.) hydrokele ophoping van vloeistof
(liquor) onder het pericranium.

in de thorax (te verdelen in een voorste, middeiste,
achterste, bovenste deel).
cavum medullare, mergholte (van pijnbeenderen).
cavum minus, holte die het gevolg is van een gehoorverbeterende operatic; in geval van niet meer
aanwezige stapesopbouw words een plastiek-lap
gebruikt om een kleine ruimte te scheppen waarin het
ronde venster gescheiden ligt van de rest van de middenoorruimte. Tegenwoordig wordt meestal een prothesetechniek toegepast ter herstel van de stapesopbouw;
syn. kleine Pauke.
cavum nasi, zie cavitas nasi.
cavum oris, zie cavitas oris.
cavum oris prpprium, zie cavitas oris propria.
cavum pelvis, zie cavitas pelvis.
cavum pericardii, zie cavitas pericardialis.
cavum peritonei, cavitas peritonealis.
cavum pharyngis, zie cavitas pharyngis.
cavum pleurae, zie cavitas pleuralis.
cavum Retzii, zie spatium retropubicum.
cavum septi pellucidi, de ruimte tussen de twee
laminae septi pellucidi, kenmerkend rontgenologisch
teken bij het ,punchdrunk syndrome' (traumatische
encefalopathie).
cavum subarachnoideale, zie cavitas subarachnoidealis.

cavum subdurale, de ruimte tussen dura mater en
arachnoidea.
cavum supracochleare, embryonale spleet in het
kraakbenige labyrintkapsel, het laterale rotsbeen, boven
het slakkenhuis.
cavum testis, de door de tunica vaginalis testis omsloten ruimte, waarin zich peritoneaal vocht en de testis
bevinden.
cavum thoracis, zie cavitas thoracis.
cavum trigeminale, de uitbochting van de dura voor
het ganglion trigeminale.
cavum tympani, zie cavitas tympanica.
cavum uteri, zie cavitas uteri.
cavum Vergae, zie ventriculus Vergae.
cavus [L., -va, -vum] , hol, concaaf; vb. pes cavus, vena cava.
CBG, cortisol-bindend globuline; zie ook globuline.
CBR, complementbindingsreactie.
C-cel-hyperplasie, hyperplasie van de calcitonineproducerende cellen in de schildklier, m.a.g. lage serumcalcium- en serumfosfaatspiegels; aantoonbaar met
pentagastrinetest.
C-cellen, zie cel.
CCK, cholecystokinine.
CC14, zie tetrachloorkoolstof.
CCU coronary-care unit [E.] , verpleegafdeling die is
gespecialiseerd in aandoeningen aan het hartvatensysteem; voortdurende ritmeobservatie is een essentieel
onderdeel van de zorg.
CDi, lymfocytenmerker; reageert met corticale thymocyten, met Langerhans-cellen en met subpopulaties van
dendritische cellen en B-lymfocyten.
CDz, lymfocytenmerker; receptor voor `lymfocyte functional antigen-3' (LFA-3); LFA-3 is aanwezig op zeer veel
cellen en op alle antigeenpresenterende cellen (APC);
CDz is betrokken bij de T-celactivatie.
CD3, lymfocytenmerker; betrokken bij de activatiesignaaloverdracht; geassocieerd met T-celreceptor, reageert
. met alle T-lymfocyten.
CD3-complex, lymfocytenmerker; bestaat uit groep van 5
membraangebonden polypeptiden die geassocieerd zijn
met de T- celreceptoren.

cefalok^le [G., kephale; kele = breuk] uitpuiling van herse -

nen door een opening in het schedeldak, een (aangeboren) misvorming.
cefalolyse [<G., kephale; lysis = oplossing] verdwijning van de
femurkop, bijv. bij aseptische botnecrose.
cefalometrie [G., kephale; metron = maat] meting van de

schedel of delen ervan m.b.v rontgenfoto's, waarbij
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cel
corticotrope cel, grote, in de hypofyse gelegen cel die
een hormoon afscheidt dat een splitsingsproduct is van
pro-opiomelanocortine: ACTH, MSH of LPH.
C-schildkliercel, cel, gelegen aan de buitenzijde van
een schildklierfollikel; verantwoordelijk voor productie
en secretie van calcitonine; syn. parafolliculaire cel.
cytotoxische cel, cel die door virussen of andere pathogenen gelnfecteerde gastheercellen kan doden; hierbij
lyseert hij de targetmembranen d.m.v. perforinen;
vb. natural-killer- en killer-cellen; zie ook apoptosis.
D -cel, deltacel, b-cel, i somatostatine-producerende cel
in het eilandje van Langerhans; z piramidecel van de
hersenschors.
darmepitheelcel, cel die een darmvillus bekleedt;
wordt gekenmerkt door korte levensduur (36 uur);
verschuift vanuit crypten van Lieberkuhn naar de top
van de villus en wordt daar afgestoten; heeft een resorptiefunctie; syn. enterocyt.
deciduacel, uit bindweefselcellen gedifferentieerde
cellen in de decidua basalis; talrijk in eerste helft van de
zwangerschap, functie onbekend.
dekcel, zie aldaar.
dendritische cel, cel in een allo-transplantaat die als
belangrijkste antigeenpresenterende cellen dient voor de
T-lymfocyten tijdens een afstotingsreactie; de hoeveelheid dendritische cellen in een orgaan bepaalt dan ook
voor een groot deel de immunogeniciteit.
dendritische reticulumcel, antigeen presenterende
cel, gelegen in lymfoide organen; behoort waarschijnlijk
tot het mononucleaire fagocytensysteem; heeft cytoplasmatische uitlopers, gelegen tussen omliggende
lymfocyten (T-cellen).
dentinecel, odontoblast.
dochtercel, een der cellen die bij deling van een
moedercel ontstaan.
endotheelcel, van mesenchym afgeleide cel die de
lumenzijde van de bloedvaten bekleedt.
ependymcel, epitheelcel, afkomstig van de binnenbekleding van de neurale buis die de apicale (liquor)zijde
bekleedt van holten van hersenen en ruggenmerg; glad
oppervlak met aan basale zijde lange cytoplasmauitlopers in het centrale zenuwstelsel ter ondersteuning
van neuronen.
epitheelcel, i cel die een lichaamsoppervlak of -holte
bekleedt door samen met andere epitheelcellen een
aaneengesloten dunnere of dikkere laag te vormen; is al
dan niet secretoor actief; z. cel die een vloeibaar secreet
produceert; syn. klierepitheelcel.
epitheliolde cel, macrofaag die in chronisch ontstekingsweefsel verandering o.i.v. lymfokinen ondergaat:
toename van cytoplasma en RER, vermindering van
fagocyterende functies en productie van zure hydrolasen; vertoont gelijkenis met epitheelcel en speelt een rol
bij het granulomateuze ontstekingsproces; zie ook
reuscel.
eukaryotische cel, zie eukaryoot.
foam cell [E.] zie schuimcel.
folliculaire dendritische cel (FDC), soort reticulumcel
in follikels van lymfoide organen met een groot aantal
dunne vertakte cytoplasmatische uitlopers tussen de
lymfocyten; draagt zorg voor de expositie van antigeenantilichaamcomplexen; van belang bij de regulatie van
de immuunrespons en de vorming van geheugencellen
(B-memory cells).
follikelcel, een der cellen die de wand van de Graafse
follikel vormen; syn. granulosacel.

zowel de benige structuren als de weke delen worden
afgebeeld; syn. craniometrie.
cefalosporines, een groep breed-spectrum-antibiotica,
afkomstig uit de schimmel Cephalosporium acrimonium
(afkomstig uit rioolwater bij Cagliari, Sardinie).
cel [L., cella = kamer] i een georganiseerde levenseenheid
met o.a. een celmembraan, een gel-achtige inhoud
(cytoplasma), waarin o.a. een kern (nucleus); a een
afgesloten compartiment; zie ook onder cellula.
A-cel, alfacel, a-cel, i bepaalde cel in de eilandjes van
Langerhans in het pancreas die het hormoon glucagon
produceert; 2 acidofiele cel in de hypofysevoorkwab die
groeihormoon produceert.
accessory cell [E.] zie helpercel.
adventitiele cel, zie pericyten.
antigeenpresenterende cel (APC), cel die antigenen
aan zijn oppervlak tot expressie brengt door deze te
binden aan HLA-moleculen; T-celreceptoren herkennen
hierna het antigeen; zie ook antigeenherkenning.
anti-idiotype-T-helpercel, volledige benaming van de
T-helpercel; zet B-cellen aan tot antilichaamvorming na
herkenning van antigeen op micro-organismen; activatie
van de B-cel vindt plaats door binding aan het idiotype
van membraangebonden immuunglobulinen.
APUD -cel amine-precursor-uptake and decarboxylation
cell, hiertoe behoren o.a. de cellen van het carcinoid en
het maligne insuloom.
argentaffiene cel, cel, gelegen in het basale gedeelte
van de klierbuizen van het maagdarmepitheel; in de
maag (pylorusgedeelte) produceren deze cellen gastrine;
maakt deel uit van het entero-endocriene systeem van
het spijsverteringskanaal; syn. enterochromaffiene cel.
B-cel, betacel, 3-cel, i bepaalde cellen in de eilandjes
van Langerhans in het pancreas, die het hormoon
insuline (en pro-insuline) produceren; i. basofiele cellen
in de hypofysevoorkwab; 3 B-lymfocyten; zie ook lymfocyt.
beencel,1 osteocyt, beenlichaampje, een meloenpitvormige cel in beenweefsel; a een luchtbevattende
beenholte, bijv. in de processus mastoideus (`mastoidcellen').
bekercel, bekervormige, slijmproducerende epitheelcel;
syn. cellula mucipara.
C-cel, y-cel, gammacel, cel in de schildklier die calcitonine produceert.
CD4+- cel, lymfocyt die CD4-antigenen aan het celoppervlak tot expressie brengt; zie ook antigeen, CD4-----.
centro-acinaire cel, cel, centraal gelegen in acini van de
pancreas; kleine fletskleurende cel met matig ontwikkeld endoplasmatisch reticulum; produceert alkalische
vloeistof waarin de (veelal pro-)enzymen van acinaire
cellen worden opgelost; secretie wordt gestimuleerd
door secretine, cholecystokinine en prikkeling van de n.
vagus.
chromaffiene cel, cel, gelegen in het bijniermerg, die
catecholaminen afscheidt; ontleent zijn naam aan de
intracellulaire aankleuring van de catecholaminen met
chromiumzouten.
cilindercel, cilindervormige epitheelcel.
Clara-cel (Max Clara, Oostenrijks zoe-eeuws anatoom),
in bronchiole uitpuilende secernerende cel zonder
trilhaar die histologisch opvallend helder is; draagt bij
aan de vorming van surfactant; syn. bronchiolaire cel.
clue cell [E., clue = sleutel, oplossing] vaginale epitheelcel,
bedekt met Gardnerella vaginalis; wordt beschouwd als
pathognomonisch verschijnsel (`sleutel tot de diagnose')
bij bacteriele vaginose.
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cel
ganglioncel, i zenuwcel in het algemeen; z zenuwcel in

kiemcel, gonocyt, gameet.
killer-cel (K-cel) [<E., killer cell] lymfocyt of monocyt/
macrofaag die verantwoordelijk is voor antistof-afhankelijke celgebonden cytotoxie; syn. (natural) killer cell.
kogelcel, syn. sferocyt een bolvormige erytrocyt.
korfcel, cel in de cerebellaire schors, waarvan de axon
eindigt in een korfje van fibrillen die een Purkinje-cel
omvatten.
kraakbeencel, ovale tot bolvormige cel in kraakbeenweefsel, meestal in groepjes van 3-5 bij elkaar liggend en
van andere kraakbeencellen gescheiden door hyaliene (of
vezelige) tussenstof.
lacunecel, reusedl met zeer helder cytoplasma,
waardoor het lijkt dat de kern in een lacune is gelegen;
karakteristiek voor de nodulair-scleroserende vorm van
de ziekte van Hodgkin.
LE-cel, neutrofiele segmentkernige leukocyt met een
grote vacuole, waarin zich de resten bevinden van
celkernen die aangetast zijn door antistoffen tegen
nucleoproteInen; kenmerkend voor lupus erythematodes.
lepracel, mononucleaire fagocyt vol leprabacillen.
luteinecel, polygonale cel van het corpus luteum, met
vele gele vettige granula.
lymfolde cel, cel, afkomstig van pluripotente stamcel,
voorlopercel van B- en T-cellen in beenmerg en thymus.
lymphol ine-activated killer cells (LAX cells) [E.] naturalkiller-cellen die direct door IL-z (groeifactor voor witte
bloedcellen) worden geactiveerd; nemen dan sterk in
aantal toe en kunnen in vitro niet-specifieke cytotoxische functies ontwikkelen; zijn betrokken bij de lysis
van neoplastische cellen, waarbij normale cellen behouden blijven.
mesotheelcel, bindweefselcel die een lichaamsholte
bekleedt; onderdeel van pleura, pericard of peritoneum.
mestcel, type bindweefselcel met vele korrels in het
cytoplasma, produceert heparine, histamine, serotonine;

een ganglion.
gangmakercel, zie cel, pacemaker-.
gastrinecel (G-cel), cel, gelegen in de pylorusklieren
van de maag; scheidt het hormoon gastrine af, dat de
corpusklieren tot secretie aanzet; zie ook cel, argentaffiene -^-.
G-cel, ronde of ovate heldere cel met korrels, in de
klieren van het antrumgedeelte van de maag; G-cellen
produceren gastrine.
geheugencel, B- of T-lymfocyten die na contact met een
antigeen jarenlang blijven circuleren en bij hernieuwd
contact met dit antigeen voor een snelle immuunrespons
zorgen; syn. memory cell [E.].
globulifere cel [G., pherein = dragen] leukocyt die een
erytrocyt ('globulus') heeft gefagocyteerd.
gonadotrope ccl, basofiele cel van de hypofysevoorkwab, die beide gonadotrope hormonen (LH en FSH)
produceert.
granul o sacel, zie cel, follikel-.
Gumprecht-cel (Ferdinand Gumprecht, 1 864 -1 947,
Duits internist te Jena en Weimar)), in het bloeduitstrijkpreparaat zichtbare resten van kernhoudende cellen die
bij het uitstrijken kapot zijn gegaan; talrijk bij
chronisch lymfatische leukemie, maar ook bij acute
leukemie en in normaal bloed aan te treffen;
syn. Gumprecht-Scholl [D.] , -Kernschatten [D.] , -Schatten
[D.] , nuclear smears [E.] zie ook artefact.
haarcel, i neurosensore cel in het organum spirale
(orgaan van Corti); z zie hairy cell.
hairy cell [E., harige cell een bij leukemische reticuloendotheliose in het bloed voorkomende vorm van
histiocyten of monocyten met haarachtige uitlopers over
het hele oppervlak; zie ook leukemie, haarcel-.
HeLa-cel, gecultiveerde carcinoomcel die voor allerlei
onderzoek wordt gebruikt (viruskweek, onderzoek van
cytostatica, enz.); de term is genoemd naar de destijds 31
jaar oude Henrietta Lacks, een negerin bij wie in 1951 een
adenocarcinoom van de cervix uteri werd verwijderd,
waarvan de cellen sindsdien zijn voortgekweekt; de
patiente stierf nog geen acht maanden na de diagnosticering van de tumor; niet verwarren met HLA.
helpercel, lymfoIde cel van het mononucleaire fagocytensysteem die met B- en T-lymfocyten samenwerkt bij
de vorming van antistoffen en bij T-cellulaire immuunreacties; syn. accessory cell [E.]; zie ook dendrocyt.
hemopoetische stamcel, universele pluripotente
stamcel, in het beenmerg gelegen, waaruit alle typen
bloedcellen kunnen worden gevormd.
hoorncel, een verhoornde, afschilferende cel van het
stratum corneum van de epidermis.
immuuncompetente cel, cel met het vermogen om op
een antigeen te reageren met de productie van antistoffen; zie ook immunocompetentie.
interdigiterende cel (IDC), cel die deel uitmaakt van
het mononucleaire fagocytensysteem (MPS) en die
voorkomt in lymfoide weefsels (thymus, lymfeklieren);
functie: fagocytose en antigeenpresentatie binnen het
specifieke immuunsysteem.
Ito-cel (Ito, Japans onderzoeker, beschreef in 1952
vetstapelingscellen bij de rat), cel, gelegen in de ruimte
van Disse in de lever; in de vetvacuolen van de Ito-cel
wordt vitamine A opgeslagen.
juxtaglomerulaire cel, epitheloIde cel van het
juxtaglomerulaire apparaat die het enzym renine in het
bloed afscheidt.
K-cel, killer-cel.

syn. mastocyt.
mijtercel, piramidevormige cel van de bulbus olfactorius.
moedercel, cel die zich deelt, waarbij dochtercellen
ontstaan.
moscel, een soort gliacel met vele korte uitlopers.
mukeuze cel, cel die een glycoproteInerijk secreet
(slijm) produceert; gekenmerkt door ijl karakter van het
cytoplasma; cytoplasma kleurt sterk met PAS-reactie.
Muller-cel, zie Muller, cellen van J.H.
myo-epitheliale cel, epitheelcel, meestal om een
klier-acinus gelegen, met vermogen tot contractie,
waarbij de acinus wordt leeggeperst.
N - cel [<E., nodal cell = knoopcel] naar men veronderstelt de

ware gangmakercel voor de prikkelgeleiding in het hart;
N-cellen zitten centraal in de SA-knoop.
naakte cel, cel zonder zichtbare celmembraan.
naevuscel, cel van omstreden herkomst, of via naevoblast afstammend van een stamcel uit de neurale lijst via
naevoblast, of afstammend van een melanocyt. Hist.: in
nesten liggende cellen met grote kern en veel eosinofiel
protoplasma, geen dendrieten.
neuro-epitheliale cel, i neurogliacel; z een aan de
oppervlakte gelegen zintuigcel, bijv. reukcel.
neurogliacel, de cellen waaruit de neuroglia is
opgebouwd; ze worden onderscheiden in macro(=astro-), oligodendro- en microgliacellen, de eerste twee
van ectodermale, de microgliacellen van mesodermale
oorsprong.
neurosensorische cel, type zintuigcel met een celli138

cel
wordt teweeggebracht bij lage zuurstofspanning door
een abnormaal hemoglobine; syn. drepanocyt; zie ook
sikkelcelhemoglobine (HbS).
slijmbekercel, solitaire slijmproducerende cel; komt in
variabele aantallen voor in epitheel van dunne en dikke
darm en langs de bovenste luchtwegen; syn. slijmkliercel,
goblet cell [E.].
sluiercel, verschijningsvorm in aanvoerende lymfe van
in de huid gemobiliseerde Langerhans-cellen of dendritische reticulumcellen; wordt in lymfeklier tot een
antigeen presenterende interdigiterende cel.
smaakcel, een der cellen van een smaakpapil.
somatotrope cel, cel in de hypofysevoorkwab die het
groeihormoon somatotropine secerneert.
SPC cells sickle-form particle-containing cells [E.] , grote
sikkelvormige macrofagen met PAS-positieve korrels,
voorkomend bij de ziekte van Whipple.
spiercel, smalle, langgerekte cel met contractiele
eigenschappen; er zijn drie soorten: dwarsgestreepte,
gladde, en hartspiercellen; syn. myocyt.
spincel, een neurogliacel.
stamcel, in het foetale mesenchym ontstaan cellulair
voorstadium dat migreert naar de bloedaanmaakplaatsen lever, milt, lymfeklieren en beenmerg; stamcelpopulaties vernieuwen zichzelf.
stippelcel, jonge erytrocyt met basofiele 'stippels'
(korrels).
suppressorcel, T-cel die de immuunrespons onderdrukt of reguleert; behoort tot CD8+-populatie van
T-cellen; komt mogelijk ook voor als CD4+-Thz-cel.
T-cel, mononucleaire, niet-fagocyterende leukocyt,
immunocompetente cel in bloed, beenmerg en lymfeweefsel; wordt onderverdeeld in B- en T-lymfocyten; zie
ook de eigennamen van onderzoekers naar wie de
T-cellen zijn genoemd (Betz, Cajal, enz.) en de specifieke
termen die bepaalde cellen aanduiden (haarcellen,
hoofdcellen, enz.); zie ook lymfocyt.
tastcel, cel van een tastlichaampje.
Tho-cel T-helpero-cel, T-helpercel die de volgende

chaam dat direct als receptor fungeert en een eigen
uitloper heeft, die de actiepotentiaal naar het centrale
zenuwstelsel geleidt; bij zoogdieren is dit reukepitheel;
syn. zintuigzenuwcellen.
Opalski-cel, grote gliacel, bij de ziekte van Wilson in de
basale ganglia voorkomend.
pacemakercel (P-eel) [<E., `tred -bepalende cel '] hartcel in
de sinusknoop van het hart die spontaan tot ontlading
komt; dit vormt gewoonlijk de prikkel tot contractie van
het hart; bij een gestoorde prikkelvorming of -geleiding
kan dit ook elders plaatsvinden, bijv. in AV-knoop of
Purkinje-systeem; syn. N-cel, gangmakercel; zie ook
diastolische depolarisatie.
parafolliculaire cel, zie C-schildkliercel.
paraplucel, oppervlaktecel van het overgangsepitheel
van de blaas, vormt barriere tussen urine en weefselvloeistof; bij contractie van de blaas stulpt de celmembraan aan de luminale zijde naar binnen; syn. facet cells
[E.].

pigm e ntcel, bindweefselcel met in het cytoplasma
pigmentkorrels; syn. chromatofoor; zie ook bindweefsel,
melanofoor.
pitcel, cel, gelegen in de wand van de leversinusoide;
mogelijk een onderdeel van het afweersysteem; functie
tegenwoordig nog onduidelijk, waarschijnlijk verwant
aan natural killer cells.
plasmacel, ronde of ovale cel met radspaakkern, perinucleaire hof en vaak helder basofiel cytoplasma (zie ook
bindweefsel); plasmacellen ontstaan uit B-lymfocyten; ze
vormen antistoffen (gammaglobulinen, immunoglobulinen).
pluripotente stamcel, stamcel die zich nog kan
ontwikkelen tot elk type bloedcel.
polymorfonucleaire cel, letterlijk `leukocyt met
veelvormige kern'; in de praktijk betreft het een
segmentkernige granulocyt; zie ook leukocyten,
polymorfkernige -^-.
PP -cel, bepaalde cel in de eilandjes van Langerhans die
p(ancreatic) p(olypeptide) vormt.
pseudo-unipol ai re ganglioncel, zenuwcel met schijnbaar slechts een uitloper.
RA-cel, reumatoide-artritis-cel, voorkomend in de
synovia-vloeistof bij reumatoIde artritis; syn. ragocyt.
reticulumcel, type bindweefselcel die de matrix van
reticulair bindweefsel vormt; synthetiseert vezelbundels
van collageen type III; komt voor in lymfoide organen
als milt en lymfeklier en in het beenmerg.
reuscel, reuzencel, elke zeer grote cel, veelal meerkernig; fysiologisch bijv. de megakaryocyt en de osteoclast,
voorts bij granulomateuze ontstekingen, in tumoren en
in levercellen bij reuscellenhepatitis; zie ook Langhans,
Sternberg, cel, vreemdvoorwerp^-.
ronde cel, bolvormige cel, lymfocyt.
schietschijfcel, schietschijfvormige erytrocyt met in het
midden een kleine donkere vlek; treedt op bij thalassemie en andere hemoglobinopathieen, leverziekte en na
splenectomie; syn. target cell [E.].
schuimcel, reticulo-endotheelcel vol kleine vacuolen die
lipoid bevatten, vnl. bij xanthomen; syn. xanthoomcel,
foam cell [E.]
sereuze eel, kliercel met secreetgranula die voornamelijk eiwit bevatten; wordt gekenmerkt door een grote
heldere celkern, een sterk ontwikkeld RER en veel
(apicaal gelegen) secreetgranula; klassiek voorbeeld is de
exocriene cel van de pancreas; zie ook cel, mukeuze
sicca-cel, zie celtherapie.
sikkelcel, sikkelvormige erytrocyt; deze vervorming

cytokinen produceert: IL(interleukine)-z, IL-4, IL-S, IL-6,
IL-9 en IL-10 en interferon-y ; Tho - cellen kunnen diffe-

rentieren tot Thi- of The-cellen, afhankelijk van micromilieu en interactie met antigeenpresenterende cellen;
zie ook interleukine, cel, anti-idiotype---^-.
Thi-cel T-helperi-cel, T-helpercel die de volgende
cytokinen produceert:. interleukine-z en interferon-y;
functie: activatie B- en T-lymfocyten; werkt zowel
antagonistisch als synergistisch met The-cellen; zie ook
interleukine, cel, anti-idiotype-m Tho----.
Thz-cel T-helperz-cel, T-helpercel die de volgende
cytokinen produceert: IL(interleukine) - 4, IL - 5, IL - 6, IL - 9,
IL-1o; functie: activatie B- en T-lymfocyten; werkt zowel
antagonistisch als synergistisch met Thi-cellen; zie ook
interleukine, cel, anti-idiotype-----, Tho-^-.
thecacel, thecalutefnecel, luteinecel-achtige epithelioIde cel van de tunica interna thecae folliculi.
thymic nurse cells [E.] reticulaire epitheelcellen, gelegen
in de schors van de thymus; vervullen door nauw
cel-cel-contact een belangrijke rol in het T-cel-differentiatieproces.
T killer-cel [<E., T-killer cell] T-lymfocyt met cytotoxische
eigenschappen voor afweer tegen intercellulaire organismen en lichaamsvreemde cellen (tumorcellen, weefseltransplantaat).
T memory cell [E.] zie geheugencel.
trilhaarcel, lumen-begrenzende epitheelcel met trilharen op de naar het lumen gekeerde zijde van de cel.
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celadhesiemoleculen
afwijkende bloedsamenstelling wordt altijd ook met de
microscoop gekeken om niet alleen de aantallen, maar
ook de vorm van de verschillende cellen to beoordelen.
celdoding, immunologisch gemedieerde, het doden
van tumorcellen t.g.v een aspecifieke stimulering van
het immuunsysteem, o.a. door interleukine-z en interferon; syn. immunologically-mediated cell killing [E.]
celdood, irreversibel verval van een cel doordat de
eenheid van organisatie daarvan verloren gaat; wordt
veroorzaakt door het stoppen van energieafhankeljke
functies van de cel; zie ook necrose.
geprogrammeerde celdood, fysiologische vorm van
celdood; belangrijk element bij regulering van de
homeostase van celpopulatie; syn. apoptose.
-cele, zie -kele.
ce ler [L.] snel; vb. pulsus c.
celfusie, het laten versmelten van gekweekte cellen, ook
van verschillende soorten, o.i.v. gefnactiveerd Sendaivirus, polyethyleenglycol (PEG) of elektrofusie; kan door
selectie leiden tot hybride cellen met het genetische
materiaal van beide oudercellen.
celgetal, het aantal cellen in een lichaamsvloeistofmonster; bijv. als maat voor ontstekingsreactie bij
vermoeden van meningitis (liquor) of urineweginfectie
(urine).
celia-, celio-, coelio- [G., koilia = buik] voorvoegsel in
woordsamenstellingen betreffende de buik.
celindex, grootheid voor het volume, de inhoud of
concentratie van de inhoud van cellen, meestal van de
erytrocyten; vb. MCH, MCV, MCHC.
celinsluitselziekte, zie cytomegalie.
celiotomie [G., koilia; tome = snede] buiksnede, laparotomie.
celkern, kern van cel van het cytoplasma, afgegrensd
door de kernmembraan; bestaat uit chromatinemateriaal
(DNA, chromosomen, genetische informatie) en de
kernmatrix; kleurbaar met basische zogenaamde 'kern'kleurstoffen, onder andere hematoxyline; syn. nucleus,
karyon.
cella [L.] cel, kamer.
cella lateralis, oude naam voor ventriculus lateralis
cerebri.
cella media, oude naam voor pars centralis ventriculi
lateralis (cerebri).
cellijn, groep cellen, afstammend van primaire subcultuur van de stamcel.
cellobiose, ontledingsproduct van cellulose bij hydrolyse
onder invloed van het enzym cellulase.
celloidine, oplossing van nitrocellulose in ethanol en
ether; wordt gebruikt voor insluiting van weefsel; na
stolling van het geheel kunnen er met de microtoom
c.-coupes van worden gemaakt, ter dikte van io a zo µm,
voor microscopisch onderzoek.

tumorcel, veranderde lichaamseigen cel die zich
kenmerkt doordat hij zich heeft onttrokken aan de
normale groeiregulatie; prolifereert zonder coordinatie
met het gastheerorganisme en vervult geen nuttige
functie; onderscheiden worden goedaardige (benigne) en
kwaadaardige (maligne) tumorcellen; door hun groeiwijze geven zij aanleiding tot gezwelvorming (tumor [L.]
= zwelling); zie ook kanker.
vetcel, bindweefselcel, volgeladen met vet, waardoor het
microscopisch beeld van een `zegelring' ontstaat: een
grote vetvacuole met daaromheen ringvormig het
protoplasma, en de celkern tegen de celwand gedrukt;
syn. adipocyt.
voorlopercel, cel die in een later ontwikkelingsstadium
tot een gespecialiseerde cel differentieert; bijv. myeloide
voorlopercellen die via pro-monocyten tot monocyten
differentieren.
vreemdlichaamreuscel, veelkernige reuscel in de
nabijheid van een corpus alienum; syn. vreemdvoorwerpcel.
wandcel, cel in de klierbuisjes van het maagslijmvlies;
produceert HCl (zoutzuur) en intrusiefactor (nodig voor
resorptie van vitamine Biz); syn. parietale cel.
Warthin-Finkeldey-reuscel, reuscel met zeer veel (tot
honderd) kernen, pathognomonisch voor mazelen; de
cel is in een vroeg stadium van deze ziekte aanwezig in
de lymfeklieren en in lymfoid weefsel op andere plaatsen, zoals in tonsil en appendix in lymfofd weefsel.
xanthoomcel, histiocyt met schuimachtig protoplasma
waarin fijne korrels van vetten of lipoiden; zie ook
schuimcel.
zegelringcel, aspect van vetcel na histologische routinebewerking: smalle ring van cytoplasma met vacuole
waarin vet heeft gezeten dat door alcohol en xyleen is
opgelost.
zenuwcel, een zeer gedifferentieerde cel van het zenuwstelsel die impulsen ontvangt, uitzendt of verwerkt;
meestal heeft een z. een lange cellulifugaal geleidende
uitloper (neuriet, axon) en een aantal korte cellulipetaal
geleidende uitlopers (dendrieten).
zwangerschapscel, veranderde chromofobe cel,
gedurende zwangerschap voorkomend in de hypofysevoorkwab.
zwerfcel, fagocyterende, amoebe-achtige bindweefselcel, pendant van een sessiele cel; syn. planocyt.
celadhesiemoleculen (CAM), 1 glycoproteinen op
endotheelcel die zwakke reversibele bindingen kunnen
aangaan met langskomende cellen; spelen een rol bij het
rollen, de adherentie en infiltratie van witte bloedcellen
aan endotheelcellen; a glycoproteYnen die een rol spelen
bij het bijeenhouden van epitheelcellen.
celatypie, pathologische verandering van een cel
waardoor deze een vorm krijgt die in sterke mate afwijkt
van het fysiologische aspect; wordt vnl. gezien in
(maligne) tumoren.
celcyclus, celdeling volgens een vast patroon.
celdeling, het proces waarbij een cel zich in (veelal twee)
dochtercellen deelt.
akinetische celdeling, zie celdeling, amitotische ^.
amitotische celdeling, deling zonder dat er chromosomen zichtbaar worden; syn. akinetische celdeling.
directe celdeling, zie amitose.
indirecte celdeling, zie mitose.
celdiagnostiek, zie cytodiagnostiek.
celdifferentiatie, de verhouding waarin de verschillende
(bloed)cellen voorkomen; wordt uitgedrukt in een
percentage van het totaal aantal onderzochte cellen; bij

cellula [L., mv. -lae, verkleinwoord van cella] kamertje, cel; zie

ook onder cel.
cellulae ethmoidales, zeefbeencellen.
cellulae mastoideae, luchthoudende cellen in de
processus mastoideus.
cellula mucipara, slijmproducerende cel, bekercel.
cellula optica bacilliformis, staafjesvormige cel in het
netvlies; zie ook staafjes.
cellula opt. coniformis, kegelvormige cel in het
netvlies; zie ook kegeltjes.
cellulae pneumaticae (tubae auditivae), kleine
luchthoudende uitbochtingen in het benige deel van de
tuba auditiva.
cellulae tympanicae, kleine uithollingen in de benige
wand van de trommelholte.
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centrifugeren
Cendehill-stam, stam van het rubellavirus, gebruikt
voor de bereiding van het rubellavaccin.
cenofobie, zie kenofobie.
cenotoxine, zie kenotoxine.
centese, centesis [G., kentesis = prik] punctie, het doorprikken; zie ook amniocentese, paracentese.
coeliocent e se [<G., koilia; kentesis = punctie] punctie van
de buik, bijv. voor het aftappen van ascitesvocht.
culdocentese [ <F. cul - de- sac = blinde zak, excavatio rectouterina; Gr. kentes] het puncteren door het achterste
vaginagewelf heen om exsudaat uit een pyosalpinx of uit
een ovariumabces op te zuigen; ook uit diagnostische
overwegingen, bijv. om te zien of er etter (of bloed) in
het cavum Douglasi zit.

cellulair, m.b.t. cellen (vaak als tegenstelling tot
humoraal); vb. c-re immuniteit.
cellulaire afweer, zie immuniteit, cellulaire
cellulaire immuniteit, zie immuniteit, cellulaire
cellulase, een in bacterien en schimmels voorkomend
enzym dat cellulose hydrolyseert tot cellobiose.
cellulifugaal, van de cel of gericht.
cellulipetaal, naar de cel toe gericht.
cellulitis, i een niet-pathologische toestand van het
onderhuids vet, met vergroving van het huidrelief
(sinaasappelschil-achtig uiterlijk); z ontsteking van los
(meestal bedoeld onderhuids) bindweefsel met uitbreiding in de breedte, flegmone; zie ook fibrositis; 3 scleroedeem van Buschke (Fr.: cellulite).
cellulose, een polysacharide, voornaamste bestanddeel
van de wand van plantencellen.
cellulosus [L ., - sa, - sum] , cellen-bevattend; vb. tela c-sa.
celmembraan, omhulsel van het cytoplasma.
celmetabolisme, celstofwisseling; biochemische reacties
in de cel die leiden tot vorming (anabolisme) of splitsing
(katabolisme) van grotere moleculen, vaak gepaard
gaande met energiewisseling.
celmigratie, proces waarbij fagocyten in drie stappen
vanuit de bloedbaan naar een ontstekingshaard
bewegen; achtereenvolgens: pavementing (hechting aan
geactiveerd endotheel), diapedese (migratie door basaalmembraan) en chemotaxis (beweging o.b.v. concentratiegradient en chemotactische factoren).
celo - , coelo - [G., koilia = buik] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende de buik.
cel-op-cel-geleiding, prikkelgeleiding van cel tot cel
zonder gespecialiseerd elektrisch weefsel zoals de vezels
van Purkinje.
celplasma, zie cytoplasma.
Celsius, Anders (1701-1744; Zweeds astronoom).
thermometerschaal van Celsius, graadverdeling
waarbij als o° het vriespunt en als ioo° het kookpunt van
water is gekozen.
Celsus, Aulus Cornelius (30 v. C.-45 n. C.; Romeins
geleerde).
a rea Celsi, zie alopecia areata.
k e rion C e lsi, [G., kerion = honingraat] diepe dermatofytose
van de hoofdhuid met vorming van abcesjes, zodat de
huid enige gelijkenis toont met een honingraat vol
gaatjes; syn. trichophytia profunda.
celtherapie, (volgens Paul Niehans) therapeutische
methode zonder bewezen waarde en volgens welke
allerlei ziekten worden behandeld met inspuiting van
een suspensie van dierlijke cellen, vers-levend (Frischzellen [D.]) of gedroogd (sicca-cellen).
celtransformatie, zie maligne transformatie.
celwand, een (dode) laag die bij cellen van bacterien,
rickettsiae, schimmels en planten de (levende) celmembraan omgeeft. De cellen van mens en dier zijn niet door
een celwand omgeven, bezitten wel een celmembraan.
cement [L., caementum = metselsteen; tegenwoordig: mortel die,

enterocentese [<G., enteron; kentesis = punctie] darmpunc-

tie.
paracent e se, paracentesis [<G., kentesis = punctie]
punctie van een met vocht gevulde ruimte om het vocht
te laten afvloeien of op te zuigen; meestal is bedoeld p-is
tympani.
thoracocentese, thoracocentesis [G., kentesis = punctie]

punctie door de borstwand om vloeistof te verwijderen.
centi-morgan (cM), zie morgan.
centraal, 1 in het midden (middelpunt) gelegen; z m.b.t.
het midden; 3 m.b.t. het centrale zenuwstelsel.
centrale gleuf, centrale groeve, zie sulcus centralis.
centraal kanaal, zie canalis centralis.
centraal kwabje, zie lobulus centralis.
centraal lichaampje, zie centrosoom.
centraale vena, zie vena centralis.
centraal zenuwstelsel (CZS), hersenen plus ruggenmerg.
Centraal College, orgaan voor medisch specialisten dat
het aantal specialismen en de daarvoor geldende opleidingseisen vaststelt.
Centraal-Europese teken-encefalitis, zie encefalitis,
teken-^-.
centraal lymfoid orgaan, zie lymfoIde organen, centrale
Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG),
orgaan dat beslist over het al dan niet goedkeuren of
vaststellen van tarieven en maximumtarieven, hiervoor
richtlijnen vaststelt en de regering adviseert.
centraal-veneuze druk, centrale veneuze druk (CVD),
druk in rechter atrium, dat in open verbinding met de
vv. cavae staat; deze druk wordt meestal aan de vv.
jugularis gemeten; norm. 7 cm water, bij horizontale
ligging.
centraal-veneuze lijn, het inbrengen van een katheter
om de centraal-veneuze druk in de vena cava superior of
het rechter atrium te meten.
centrale tolerantie, zie clonal deletion.
centralis [L ., - le] , centraal; vb. canalis c-lis, systema nervosum c-le.
central terminal (CT) [E.] referentiemeetpunt voor een
elektrocardiogram met een constante potentiaal die
waarde o benadert; wordt verkregen door drie ledematen via weerstand met elkaar te verbinden; zie ook
elektrocardiografie, afleiding, unipolaire ^--.
centrencefaal [L., centrum; Gr. enkephalos = hersenen] m.b.t.
het centrum van de hersenen; vb. c - fale epilepsie.
centrifugaal [L., centrum; fugere = vlieden] middelpuntvliedend; zie ook centripetaal.
centrifuge, toestel dat dient om te centrifugeren.
centrifugeren, het snel doen roteren van een vloeistof,
waarin deeltjes gesuspendeerd zijn; deze worden door
de 'centrifugale' kracht van het middelpunt wegge-

met water vermengd, tot een vaste steenmassa verhardt] 1 anato-

misch: het vaatloze beenweefsel dat de wortel van een
gebitselement omgeeft (cementum); z een (poederachtige) substantie die na vermenging met vloeistof
verhardt, in de tandheelkunde gebruikt voor het vullen
van caviteiten in gebitselementen.
cementoblast [G., blastos = kiem] een cementvormende cel;
zie ook odontoblast, osteoblast.
cementocyt, cel in het tandcement; zie ook osteocyt.
cementoom, odontogene woekering van cementweefsel.
cementum, zie cement (sub 1).
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centrifugus
centrum medianum, centrale grauwe kern in de
thalamus.
centrum musculotendineum, ruggenmergscentrum
voor voet- en kniepees-reflexen.
centrum olfactorium, het in de hippocampus en de
gyrus parahippocampalis gelegen reukcentrum.
centrum ossificationis, plaats waar de verbening
begint in het kraakbenig voorstadium van het bot.
centrum ossificationis primarium, verbeningskern in
de diafyse.
centrum ossificationis secundarium, verbeningskern
in de epifyse.
centrum rectovesicale, spinaal reflexcentrum voor
rectum en blaas.
centrum semi-ovale, half-ovale witte substantie tussen
balk en hemisfeerschors, bevat zenuwvezels (associatie-,
commissuur- en projectievezels) van het telencephalon;
zie ook Vieussens.
centrum tendineum, het hartvormige peesblad van
het middenrif.
centrum tendineum perinei, straf bindweefsel op de
plaats waar m. bulbospongiosus, m. sphincter ani
externus, m. levator ani en m. transversus perinei
samenkomen.
centrum vesicospin ale, ruggenmergscentrum voor de
blaasaandrang.
ejaculatiecentrum, een in het lumbale merg gelegen c.
dat de erectie van de penis en de uitwerping van semen
reguleert.
hongercentrum, nucleus, gelegen in de laterale
hypothalamus; stimuleert de eetlust; wordt geactiveerd
door verlaagde plasmaconcentraties van insuline en
glucose; zie ook centrum, verzadigings-^-.
koudecentrum, caudaal deel van het thermoregulatore
kerngebied in de hypothalamus; stimuleert de afweerreacties tegen koude (bijv. perifere vasoconstrictie, koude
rillingen); zie ook centrum.
pneumotactisch centrum, deel van het ademcentrum,
gelegen in het proximale deel van de pons; remt het
inspiratoire centrum (apneustisch centrum) en stimuleert indirect het expiratoire centrum; bij volledige
uitschakeling ontstaat apneustisch ademen.
reflexcentrum, zie aldaar.
seksueel centrum, zie seksueel.
temperatuurregulerend centrum, verzameling nuclei
in de hypothalamus; bei:nvloedt de fysische (perifere
vaten en zweetklieren) en chemische (spiermetabolisme)
temperatuursregulatie; bestaat uit warmte- en koudecentrum; wordt via perifere en centrale sensoren
beinvloed door omgevings- en lichaamstemperatuur.
centrum van Broca, zie Broca.
vasomotorisch centrum, nucleus, gelegen in de
medulla oblongata; reguleert de perifere weerstand van
bloedvaten door befnvloeding van de orthosympathische
activiteit; prikkeling veroorzaakt vasoconstrictie,
remming veroorzaakt vasodilatatie.
verzadigingscentrum, nucleus, gelegen in de ventromediale hypothalamus; prikkeling leidt tot daling van
de eetlust (verzadigingsgevoel); uitval van deze kern
leidt tot vraatzucht en gewichtstoename; zie ook
centrum, honger—.
cephalicus [L ., - ca, - cum] , het hoofd betreffend; vb. index
c-cus, vena c-ca.
cephalitis, zie encefalitis.
cephalocele, zie cefalokele.
cephalopharyngicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. het hoofd en de
pharynx; vb. musculus c-cus.

slingerd, en wel de zwaarste deeltjes het meest, de
lichtste het minst.
centrifuges [L., -ga, -gum], centrifugaal; vb. ulerythema
c-gum.
ce ntrilobulair, in het midden van een lobulus.
centriole, een gedeelte van het centrosoom.
centripetaal [L., petere = zoeken] middelpuntzoekend; zie
ook centrifugaal.
centroblast, sterk delende, vrij grote B-lymfocyt zoals die
voorkomt in de kiemcentra.
centrocaecaal [L., centrum; caecus = blind] m .b.t. de fovea
centralis en de blinde vlek op het netvlies; vb. c.
scotoom.
centrocyt, differentiatievorm van de B-lymfocyt zoals die
voorkomt in de kiemcentra; i.h.alg. kleiner en minder
sterk delend dan de centroblast.
centrofaciaal [L., facies = gelaat] in het midden van het
gelaat.
centromedianus [L ., - na, - num] , centraal en mediaal;
vb. nucleus c-nus.
centromeer [G., meros = deel] 1 de plaats waar beide
chromatiden nog met elkaar verbonden zijn, waardoor
in de profase en de metafase van de mitose elk chromosoom (bestaande uit twee chromatiden) vier armen heeft;
z de hals van een spermatozoon.
acrocentrisch centrom ee r, een zodanig gelegen c., dat
de beide chromatiden van het chromosoom in een zeer
korte en een relatief langere arm worden verdeeld.
m e tacentrisch centromeer, een zodanig gelegen c.,
dat de beide chromatiden van het chromosoom in twee
even lange armen worden verdeeld.
submetacentrisch centromeer, een zodanig gelegen
c., dat de beide chromatiden van het chromosoom in
twee armen van ongelijke lengte worden verdeeld.
telocentrisch centromeer, een aan het eind van de
chromatiden gelegen c.
centrosoom [G., soma =lichaam] organel in het cytoplasma
in de buurt van de celkern, bevat een of twee centriolen;
deze worden de polen van de eel van waaruit trek- en
spoeldraden naar de chromosomen lopen in de metafase
van de mitose.
centrum [L., my. - tra, van Gr. kentron = priem] 1 middelpunt;
z groep zenuwcellen die een bepaalde functie beheersen
of reguleren (bijv. ademhalingscentrum, spraakcentrum); 3 centraal gelegen medische inrichting (cardiologisch c., revalidatie-c.).
apneustisch centrum, deel van het ademcentrum,
gelegen in het caudale deel van de pons; stimuleert het
inspiratoire ademcentrum in de medulla oblongata;
syn. inspiratoir centrum.
associatiecentra, zie Flechsig.
centrum abdominale, spinaal huidreflexcentrum
(Th.io-ii) voor de buikregio.
centrum anale, cerebraal defecatiecentrum.
centrum anospinale, spinaal defecatiecentrum.
centrum anovesicale, spinaal reflexcentrum voor anus
en blaas.
centrum ciliospin ale, sympathisch centrum in onderste deel halsmerg en borstmerg voor de m. dilator
pupillae alsmede de vaatspieren van hoofd, hart en long;
bij beschadiging ontstaat het Horner-syndroom.
centrum corticale, hersenschorscentrum.
centrum epigastricum, zie c. abdominale.
centrum faciale, c. onder in de gyrus precentralis voor
de n. facialis.
centrum genitospinale, bij de man het ejaculatie-c., bij
de vrouw het c. dat de baring reguleert.
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cerumen

Cçphalosporium, een in aarde levend genus fungi imper-

orientatie in de ruimte en aspecten van leren en geheugen.
cerebralis [L., -le], cerebraal, tot de (grote) hersenen
behorend; vb. facies c-lis, cranium c-le (hersenschedel).
cerebri [L.] gen. van cerebrum; vb. ventriculus c. = hersenventrikel.
cerebrohepatorenaal syndroom, zie Zellweger,
syndroom van -^-.
cerebromaculaire degeneratie, zie amaurotische idiotie.
cerebromalacie [G., malakos = zacht] verweking van hersenweefsel.
cerebrosclerose, i verharding van hersenweefsel;
2 arteriosclerosis cerebri.
cerebrosiden, een tot de lipiden behorende groep stoffen
in hersenweefsel, die gesplitst kunnen worden in
galactose, een vetzuur en sfingosine; zie ook sulfatide.
cerebrosidose, lipoidose waarbij een cerebroside
(kerasine) in de cellen van het reticulo-endotheliale
systeem wordt gestapeld; zie ook Gaucher.
cerebrospinaal, de hersenen en het ruggenmerg betreffend.
cerebrospinale vloeistof, zie liquor cerebrospinalis.
cerebrospinalis [L., -le], m.b.t. het cerebrum en het
ruggenmerg (medulla spinalis); vb. liquor c-lis.
cerebrovasculair, de bloedvaten van de hersenen betreffend.
cerebrovascul ai r accident, zie accident.
cerebrum [L.] de hersenen, i.h. bijz. de grote hersenen,
ten onderscheid van cerebellum, de kleine hersenen.
cereus [L ., -ea, -eum, cera = was] wasachtig; vb . flexibilitas
cerea.
cerold, een korrelig bruingeel pigment, voorkomend in
cirrotische levers en in atheroomcysten.
infantiele neuronale cerold-lipofuscinose, zie
Tay-Sacks, ziekte van -.
ceroidlipofuscinose, neuronale , verzameling autosomaal recessieve vetstapelingsziekten in de grijze stof
van de hersenen o.b.v. een onbekende enzymdeficientie;
klinisch gekenmerkt door dementie en ernstige visusstoornissen; vier varianten: infantiele vorm (ziekte van
Santavuori-Haltia-Hagberg), laat-infantiele vorm (ziekte
van jansky-Bielschowsky), juveniele vorm (ziekte van
Batten-Spielmeyer-Vogt) en de volwassen vorm (ziekte
van Kufs-Hallervorden).
ceroid-lipofuscinose, neuronale -, zeldzame progressieve globale dementie t.g.v. stapeling van lipoid
afbraakproduct in ganglioncellen door een enzymdefect;
men onderscheidt de ziekte van Santavuori-Hagberg
(infantiele vorm), de ziekte van Jansky-Bielschowsky
(laat-infantiele vorm) en de ziekte van Spielmeyer-Vogt
(juveniele vorm); syn. ziekte van Batten.
cerold o se, aanwezigheid van ceroid in cellen van het
RES, gladde spiervezels van dunne darm, uterus en
vaatwand.
certificatie, i garanderen, voor wettig verklaren; bijv.
vaststellen van dood; z d.m.v. ondertekening van een
officieel document bevestigen; bijv. m.b.t. overlijdensverklaring.
ceruleus [L ., - ea, eum] , zie caeruleus, coeruleus.
ceruloplasmine, koper-bindende, als oxidase werkzame
plasmaproteine van de a 2 -globulinefractie, kleurt (soms)
het plasma groen bij vrouwen die orale contraceptiva
(oestrogeen) gebruiken, en bij zwangeren; het gehalte is
verminderd bij de ziekte van Wilson; zie ook metalloproteinen.
cerumen [L., cera = was] oorwas, secreet van de glandulae

fecti.
Cephalosporium acrimonium, een in rioolwater
aangetroffen fungus waaruit de antibioticagroep der
cefalosporinen wordt bereid.
cephaloth o racopagus, tweelingmonstrum waarvan
hoofd en thorax een geheel vormen.
cgptor [L., capere = nemen] 1 zie sensor; z zijketen; zie ook
Ehrlich, zijketentheorie van ---.
ceramid ase, enzym dat ceramide splitst; het ontbreekt
bij de ziekte van Farber.
ceramiden, naam voor een groep van de sfingolipiden.
ceratocricoideus [L ., - ea, eum], m.b.t. de onderste hoorn
van het thyr(e)oid en het cricoid; vb. musculus c-eus.
cercaria [G., mv. -iae, kerkos = staart] staartlarve, laatste
larvestadium (bestaande uit een lichaam en een gevorkte
staart) van een trematode, ontwikkelt zich in het hepatopancreas van een slak (tussengastheer) uit sporocyste of
redia, infecteert de eindgastheer rechtstreeks of ontwikkelt zich in het vrije water en ev. in een tweede tussengastheer tot metacercaria.
cerclgge [F., omcirkeling] 1 een in een cirkelvorm aangebrachte metalen hechting ter fixatie van een fractuur
(bijv. door de twee fractuurstukken van een gebroken
patella); 2 afsluiting van de cervix uteri met een band om
een te vroege bevalling tegen te houden; 3 als onderdeel
van de operatieve correctie van ablatio retinae het
indrukken van de sclera m.b.v. een siliconencerclageband rondom het oog om ter plekke van het netvliesdefect het netvlies weer in contact te brengen met de
choroidea.
ce rea [L.] vr. van cereus.
cerebell ai r, het cerebellum betreffend.
cerebellaire verschijnselen, verschijnselen die passen
bij een cerebellaire functiestoornis, te weten ataxie,
hypermetrie en dysdiadochokinese.
cerebellair syndroom, cerebellaire ataxie, intentietremor, hypotonie, dysdiadochokinese en soms dysartrie
door dysfunctie van (delen van) het cerebellum; men
onderscheidt hemisfeersyndroom, rostraal-vermissyndroom, caudale-vermis-syndroom en diffuus cerebellair syndroom.
cerebell a ris [L., -re], cerebellair, het cerebellum betreffend; vb. pedunculus c-ris.
cerebellofugaal [L., fugere = vlieden] in een richting van het
cerebellum af, uitgaande van het cerebellum.
cerebellomedullaris [L., -re], het cerebellum en de
medulla betreffend; vb. cisterna c-ris.
cerebellopetaal [L., petere = zoeken] in een richting naar
het cerebellum toe.
cerebellorubralis [L., -le], het cerebellum en de nucleus
ruber betreffend; vb. tractus c-ris.
cerebellospinalis [L., -le], m.b.t. cerebellum en medulla
spinalis (ruggenmerg).
cereb ellothalamicus [L ., - ca, - cum] , het cerebellum en de
thalamus betreffend; vb. tractus c-cus.
cerebellum [L., verkleinwoord van cerebrum = hersenen] kleine
hersenen.
cerebraal, 1 de hersenen betreffend, i.h.b. de grote
hersenen, het cerebrum; z verstandelijk, rationed l (met
uitschakeling van gevoelsoverwegingen).
cerebrale functies, hogere functies van de hersenschors
die ten grondslag liggen aan perceptie, bewuste ervaring
van sensibele waarnemingen, planning en uitvoering
van complexe motorische handelingen en gedrag,
taalgebruik, herkennen van zintuiglijke indrukken,
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cerumenhaakje
cervico-oculo-acusticussyndroom, aangeboren
complex van blokvorming van de halswervels, verlamming van de nervus abducens en een ernstig perceptieverlies.
cervicothoracaal, betreffende hals en thorax.
cervicothoracicus [L., -ca, -cum], tot hals (cervix) en
borstkas (thorax) behorend; vb. ganglion c-cum.
cervicovaginalis, vb. fistula c-lis.
cervicovesicalis [L., -le, cervix; vesica urinaria = urineblaas]
m.b.t. baarmoederhals en blaas; vb. fistula c-lis.
cervix [L., gen. cervicis], hals.
cervixconisatie, kegelvormige excisie uit de cervix
uteri, voor pathologisch-anatomisch onderzoek.
cervix dentis, de tandhals.
cervixdysplasie, dysplasie van de epitheelcellen van de
cervix uteri; kan voorafgaan aan een carcinoma in situ;
afhankelijk van het aantal afwijkende cellen en de mate
waarin de laagsgewijze ordening van de cellen verstoord
is, wordt onderscheid gemaakt tussen geringe, matige en
ernstige cervixdysplasie.
cervixerosie, zie erosie.
cervixinsufficientie, zie insufficientie, cervix-.
cervixplastiek, plastisch-chirurgisch herstel van de
cervix uteri; zie ook cerclage.
cervixpoliep, slijmvliespoliep van de cervix uteri;
syn. polyposis cervicis.
cervixscheur, bij de baring ontstane scheur in de
baarmoederhals; syn. laceratio cervicis [L.].
cervixscore, score die wordt gebruikt om een opgetreden ovulatie aan te tonen of de ovariele hormonale
status te beoordelen; hierbij worden doorgaans zes
hoedanigheden van het cervixslijm en het ostium uteri
gescoord.
cervixslijm, slijm, gevormd in de endocervix uteri.
cervixstenose, vernauwing van het cervicale kanaal.
cervix uteri, baarmoederhals, het onderste, min of meer
buisvormig gedeelte van de baarmoeder, uitmondend in
de vagina.
cervix vesicae, blaashals, die overgaat in de urethra.
cervixuitstrijkje, dekglaspreparaat van cervixepitheel
voor cytologisch onderzoek t.b.v. opsporing van cervixcarcinoom (screening of diagnostiek bij klachten),
follow-up van cervixafwijkingen of diagnostiek n.a.v.
een gynaecologische klacht; m.b.v. borsteltje en/of
cervixspatel words een monster uit resp. ectocervix en/of
endocervix en overgangsepitheel genomen;
syn. uitstrijkje, Pap smear [E.]; zie ook Papanicolaou.
Cesar-oefentherapie, bewegingsleer en -therapie om
gezonde, natuurlijke houdingen en bewegingsgewoonten te ontwikkelen om zo klachten op het gebied van
motorische en niet-motorische functies te verhelpen dan
wel te voorkomen; zie ook bewegingstherapie, fysiotherapie.
cessio mensium, cessatio mensium [L., cessare = ophouden] het ophouden van de maandstonden, normaal
(menopauze) of abnormaal (menostasis).
Cestan, Raymond (1872-1933; Fr. neuroloog).
syndroom van Cestan, een brugsyndroom (bij laesie
van het tegmentum boven het niveau van de abducens
en de facialis), omvattend: homolaterale cerebellaire
ataxie en gekruiste gedissocieerde hemihyperesthesie.
Cestoda [G., kestos = riem, gordel] platte wormen, lintwormen, klasse van subphylum Platyhelminthes; zie ook
scolex, protoscolex, strobila.
Cestoidea, klasse van platwormen (Platyhelminthes),
waartoe behoren de families Diphyllobothridae en Taeniidae (lintwormen).

ceruminosae, vermengd met secreet van smeerklieren,
opperhuidschilfers, afgestoten haren en stof.
cerumenhaakje, haakvormig instrumentje voor het
verwijderen van grote hoeveelheden oorsmeer en
cerumenproppen.
cerumenprop, prop, gevormd door ophoping van
oorsmeer; oorzaak o.a. afwijkingen in de vorm van de
gehoorgang of een veranderde samenstelling van het
cerumen; geeft klachten van o.a. verminderd gehoor,
drukgevoel en suizen; zie ook cerumenhaakje.
ceruminosus [L., -sa, -sum], rijk aan cerumen.
cervicaal, m.b.t. de cervix (de hals, de nek, of de cervix
uteri).
cervicaal syndroom, halswervelsyndroom, een door
een ontstekingachtig (reuma, arthrosis deformans)
proces van weke delen bij de halswervelkolom veroorzaakt symptomencomplex: gevoel van vingerzwelling,
loodzwaarte van de armen, nekstijfheid, stenocardie; zie
ook cervicobrachiaal syndroom.
cervicaal-radiculair syndroom, pijnsyndroom van de
nek, doortrekkend naar den schouder en arm, soms met
paresthesieen; veroorzaakt door druk op cervicale
ruggenmergswortels t.g.v. artrose van de cervicale
wervelkolom en/of HNP.
cervicale kraag, syn. halskraag kraag ter ondersteuning
en immobilisering van de halswervels; o.a. geindiceerd
bij nektrauma, cervicale myelopathie en status na
cervicale spondylodesis; meer of minder immobiliserend
afhankelijk van het materiaal, bijvoorbeeld schuimrubber of hardplastic met metalen verstevigingen.
cervicalgie, acuut of subacuut optredende pijn in de nek
of schouder; treedt op na heftige beweging of langdurig
onfysiologische houding van de cervicale wervelkolom;
de pijn verdwijnt na enkele dagen.
cervical hostility [E.] stoornis waarbij het cervixslijm niet
of slecht doordringbaar is voor de zaadcellen.
cervicalis [L., -le], cervicaal, tot de cervix behorend;
vb. ansa c-lis, septum c-le.
cervicectomie [L., cervix; Gr. ektome = uitsnijding] amputatie
van de cervix uteri.
partiele cervicectomie, zie conisatie.
cervicis [L.] gen. van cervix; vb. canalis c. uteri.
cervicitis, ontsteking van (het slijmvlies van) de cervix
uteri.
cervicobrachiaal, de hals en de arm betreffend.
cervicobrachiaal syndroom, samenvattende term voor
sensibele, motore en soms ook trofische stoornissen in
het gebied van hals, schoudergordel en armen t.g.v.
prikkeling van de plexus cervicalis, plexus brachialis of
vernauwing van de arteria vertebralis. Enige vormen van
het c. syndroom: ziekte van Grisel, cervicaal syndroom,
scalenussyndroom, costoclaviculair syndroom, penarthritis humeroscapularis, subcoracoid-pectoralisminorsyndroom; zie ook thoracic outlet syndrome.
cervicobrachialgie, pijn in de nek met uitstraling naar
een arm; wordt veroorzaakt door de vernauwing van de
foramen intervertebralis (arthrosis deformans), waarbij
irritatie van de cervicale wortels (radiculitis) ontstaat.
cervicobuccaal [L., cervix; bucca = wang] aan de wang-zijde
van een gebitselement.
cervicodorsaal, betreffende nek (hals) en rug.
cervicodynia, cervicodynie [L., cervix; Gr. odyne = pijn] pijn
in de nek; zie ook myalgia cervicalis.
cervicolabiaal [L., cervix; labium = lip] aan de lip-zijde van
een gebitselement.
cervicolinguaal [L., cervix; lingua = tong] aan de tongzijde
van een gebitselement.
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cheilectomie
CFA, cryptogene fibroserende alveolitis.
CFU, colony-forming unit.
C-gal, zie gal.
CGD, zie granulomateus, chronische -e ziekte.
cGMP, zie GMP.
ch. charta, papier (rec.).
ch. c., zie charta cerata.
CHSo, de hoeveelheid van een serum die nodig is om 50%
van een testoplossing van erytrocyten te lyseren in een
standaard hemolytische complementbepaling.
CHSo-complementbepaling, bepaling van de CH-5o
waarde; functie: aantonen van deficienties of defecten
van een of meerdere complementfactoren; bij volledige
deficientie words geen lysis waargenomen.
CHSo-test, zie CH50- complementbepaling.
Chaddock, Charles Gilbert (1861-1936; neuroloog te St.
Louis).
Chaddock-reflex, i buiging van de pols en strekking
van de vingers bij prikkeling van de ulnaire zijde van de
onderarm (bij hemiplegie); 2 strekking van de grote teen
bij prikkeling van de huid van de buitenenkel (bij
aandoening van de piramidebaan).
Chagas, Carlos (1879-1934; Braziliaans bacterioloog te Rio
de Janeiro).
ziekte van Chagas, Zuid-Amerikaanse trypanosomiasis
bij kinderen in Brazilie, verwekt door Trypanosoma cruzi,
overgebracht door wantsen o.a. Panstrongylus megistus,

gelaatsvorm met brede neusgaten en oogkassen, en
index cephalicus <9o.
champignonkwekerslong, vorm van extrinsieke
allergische alveolitis, veroorzaakt door antigenen van
champignons.
chancre [F.] sjanker, venerische zweer.
chancre a distance [F.] sjanker die tegelijk met de sjanker
aan de genitalia op een andere plaats van het lichaam
ontstaat.
chancre indure [F.] zie ulcus durum.
chancre mixte [F.] sjanker, veroorzaakt zowel door
Treponema pallidum als door Haemophilus ducreyi.
chancre mou [F. = ulcus molle] zie chancroid.
chancre redux, reinduratie van een sjankerlitteken.
chancriformis, vb. syphiloma c-me; zie pyodermie.
chancrold, zachte sjanker, ulcus molle (N.B. niet verwarren met cancroid en met carcinoid!): een geslachtsziekte
veroorzaakt door Haemophilus ducreyi, gekenmerkt door
multipele, polycyclische huidzweren, en soms veretterende lymphadenitis; zie ook bubonulus.
Charcot, Jean Martin (1825-1893; Fr. neuroloog-psychiater te Parijs).
Charcot-gewricht, arthropathie tabetique.
trias van Charcot, scanderende spraak (bradyartrie),
intentietremor en nystagmus, bij multipele sclerose.
ziekte van Charcot, i neurogene artropathie, i.h.b.
arthropathie tabetique; z chronisch gewrichtsreuma.
ziekte van Charcot-Marie-Tooth, hereditaire motorische en sensorische neuropathieen; zie ook neuropathie.
ziekte van Erb-Charcot, zie spastische spinale paralyse.
CHARGE -syndroom, syndroom met als kenmerken de
volgende afwijkingen, waarvan de beginletters van de
Engelse termen het letterwoord vormen: Coloboma
oculi, Heart disease, Atresia choanae, Retarded growth,
Genital anomalies en Ear anomalies.
Charlin.
Charlin-syndroom, neuralgie van de nervus nasociliaris met verstopte neus, tranend en rood oog en (soms
hevige) pijn in het oog en boven de neus.
Charriere, Joseph Francois Bernard (1803-1876; instrumentmaker te Parijs).
Charriere-scala, reeks van maten van katheters: een
charriere (ch) = 1/3 mm diameter = z benique.
charta [L.] papier (voor poeders).
charta cerata, waspapier.
charta paraffinata, in paraffine gedrenkt papier.
chaud [F.] warm.
a chaud [F.] terwijl (de ontsteking) nog heet is, d.i. in het
acute stadium; vb. operatie a chaud bij appendicitis; vgl.
a froid.
Chauffard, Anatole Emile (1855-1932; internist te Parijs).
Chauffard-driehoek, driehoekige paramediastinale
schaduw op thoraxfoto, door atelectase van de rechter
onderkwab van de long.
Chauffard-drukpunt, punt onder rechter sleutelbeen;
pijn bij druk op dit punt wijst op galblaasaandoening.
Chediak, Alejandro Moises (seroloog te Havana, Cuba).
syndroom van Chediak-Higashi, zeldzaam autosomaal recessief immuundeficientiesyndroom, waarbij
t.g.v. van een stoornis in de functie van de neutrofiele
granulocyten recidiverende infecties optreden.
CHEF electrophoresis clamped-hexagonal-electric-field
electrophoresis, zie elektroforese, pulsed-field gel -.
cheil- [G., cheilos = lip, rand] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een lip of tot een rand.
cheilectomie [G., ektome = uitsnijding] 1 excisie van een lip;

Triatoma infestans.
chagoom, chagoma [< G.] plankharde zwelling na beet
(meestal in het gezicht) van Triatoma infestans, overbrenger van de Chagas-ziekte.
chagrijnhuid, een huidafwijking waarbij scherp
begrensde huidvelden met oneffen oppervlak zich te
midden van normale huid bevinden.
Chaikoff.
Wolff-Chaikoff-effect, zie aldaar.
chalasia, chalasie [G., chalasis = verslapping] verslapping
van een opening, bijv. ch-ia cardiae, verslapping van de
cardia, oorzaak van braken bij kinderen.
chalazion [G., my. -zia, hagelkorreltje] hard knobbeltje in het
ooglid, meestal het bovenste, door retentie in een klier
van Meibom.
chalazodermie, zie cutis laxa.
chalcose [< G., chalkos = koper] aanwezigheid van koper in
weefsel.
chalcosis lentis, zie cataract, zonnebloem-.
chalicose [< G., chalix = kiezel, kalksteen] vorm van pneumoconiose door inhalatie van steenstof (steenhouwersziekte); zie ook silicose.
chalkitis [G., chalkos] oogontsteking bij koperbewerkers.
chalodermie [G., chalao = verslappen; derma = huid] zie cutis
laxa.
chalonen [G., chalao] door rijpe cellen geproduceerde
hormoonachtige stoffen, die de replicatie van onrijpe
cellen remmen; ze gaan wellicht de ontwikkeling van
tumoren tegen; syn. colyonen.
chamaecefalie, zie chamecefalie.
Chamberland, Charles Edouard (1851-19o8; bacterioloog te Parijs).
Chamberland-filter, voor bacterien ondoorgankelijk
filter van ongeglazuurd porselein; syn. C.-kaars.
Chamberlen, Peter (1560-1631; E. verloskundige), uitvinder van de naar hem genoemde verlostang.
chamecefalie [G., chamai = laag; kephale = hoofd] lage, platte
schedelvorm, met index cephalicus <70.
chameprosopie [G., chamai; prosopon = gelaat] brede, lage
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cheilitis
chemodectoom, chemodectoma [G., chemo-; dechestai =
aannemen; -oma = gezwel] gezwel (meestal goedaardig) van
chemoreceptoor weefsel zoals in het glomus caroticum.
chemokinen, lokaal actief peptidehormoon met een
chemotactische werking; doen cellen bewegen naar de
plaats waar hun concentratie hoog is; bijv. IL-8,
monocyte chemotactic protein en complementfactor-5a;
zie ook cytokinen.
chemonucleolyse [< G., chemo-; L. nucleus = kern; Gr. lysis =
oplossing] injectie van een kraakbeenoplossend enzym
(chymopapaine) in de nucleus pulposus, een behandeling (bij discus-prolaps) die ev. de conventionele laminectomie kan vervangen.
chemo-organotrofie [G., trophe = voeding] het voor de
groei afhankelijk zijn van chemische en organische
stoffen; zoogdieren en hun bacteriele parasieten zijn
chemo-organotroof.
chemopallidotomie, uitschakeling van de globus
pallidus d.m.v een hoogwaardige alcohol (bijv. butylalcohol).
chemoprofylaxe, preventie van ziekten m.b.v langs
chemische weg bereide geneesmiddelen, bijv. de profylaxe bij malaria door periodiek innemen van antimalariamiddelen.
chemoreflex, een door prikkeling van chemoreceptoren
opgewekte reflex.
chemoresistentie, ongevoeligheid (van ziekteverwekkers) voor (bepaalde) chemotherapeutica.
chem o se, chemosis [G., cheme = schelpdier met gapende
schalen] oedeem van het oogbindvlies, o.a. bij conjunctivitis en trombose van de sinus cavernosus.
chemostaat, continu-cultuur van bacterien waarin een
factor in het kweekmedium limiterend is voor bacteriele
groeisnelheid; steeds opnieuw ontstaat evenwicht tussen
bacteriele groeisnelheid en verdunningssnelheid; zie ook
continue cultuur.
chemotaxie, chemotaxis [G., taxis = ordening] migratie
van een cel, tegen concentratiegradient in, in de richting
van een chemoattractant; met name granulocyten, maar
ook monocyten en lymfocyten bewegen volgens dit
principe naar een ontstekingshaard; zie ook cytotaxie.
chemotherapeuticum, een chemisch bereide stof met
remmende of dodelijke werking tegen pathogens
micro-organismen of tegen tumorcellen.
chemotherapie, behandeling van ziekten met chemotherapeutica.
chemotrofie [G., trophe = voeding] de eigenschap van
bepaalde (`chemotrofe') bacterien, voor hun groei
bepaalde chemische stoffen nodig te hebben.
chemotroof [G., trophe] het voor de groei afhankelijk zijn
(van bacterien) van chemische stoffen.
chemotropisme, zie chemotaxis.
chenodesoxycholzuur, door de levercel uit cholesterol
gevormd primair galzuur, dat vervolgens bindt met
taurine of glycine; zie ook galzuren.
cheromanie [G., chairein; mania = razernij] abnormale,
manische vrolijkheid.
cherry-red spot [E.] kersrode macula bij afsluiting van (een
tak van) de a. centralis retinae, omgeven door een
grijswitte ischemische retina, te verklaren door de eigen
bloedvoorziening van de onderliggende choroidea.
cherubisme, erfelijke ziekte gekenmerkt door `cherubijns engelengelaat' (bolle wangen, omhooggedraaide
oogbollen, verplaatsing van de tanden), verband
houdend met polyostotische fibreuze dysplasie van de
maxillae.
Chevalier Jackson, zie Jackson.

2 het wegbeitelen van een beenrand om een artrotisch
gewrichtsvlak.
cheilitis, ontsteking van de lip.
cheilitis actinica, ch. door overmatige expositie aan
ultraviolette straling; syn. cheilitis solaris.
cheilitis angularis, ontsteking van de mondhoeken; zie
ook perleche.
cheilitis granulomatosa, snuitvormige zwelling van
de lippen met ontwikkeling van tuberculoIde granulomen, voorkomend bij het syndroom van MelkerssonRosenthal.
cheilitis solaris, zie ch. actinica.
cheilo-angioscopie [G., cheilis; angeion = vat; skopein =
beschouwen] microscopisch onderzoek van de bloedvaten
in de lip.
cheilofagie [G., cheilos; phagein = eten] ziekelijk bijten op de
lip.
cheilognathopalatoschisis [G., cheilos; gnathos = kaak; L.
palatum = gehemelte; Gr. schisis] een door ontwikkelingsstoornis ontstane spleet in lip, kaak en gehemelte.
cheilognathoschisis [G., cheilos; gnathos; schisis] een door
ontwikkelingsstoornis ontstane spleet in lip en kaak.
cheiloplast ie k [G., cheilos; plassein = vormen] plastische
operatie tot vorming van een lip of sluiting van een
lipdefect.
ch ei lorafie [G., cheilos; rhaphe = naad] hechting van de
lippen.
cheiloschisis [G., cheilos; schisis] lipspleet, hazenlip; syn. os
leporinum.
cheilose [< G., cheilos] maceratie en fissuurvorming van
lipperood en mondhoeken, bij tekort aan riboflavine, bij
zware anemie.
cheir-, cheiro- [G., cheir = hand] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de hand.
cheiralgia [G., algos = pijn] pijn in de hand.
cheiralgia paraesthetica, neuritis van de ramus
superficialis nervi radialis, met pijn en paresthesieen.
chelaat, verbinding van een `chelating agent' met een
metaal.
chelatietherapie, zie ethyleendiaminotetra-acetaat
(EDTA).
chelating agent [E., G. chela = klauw] een organische stof
waarvan twee of meer elektron-donorgroepen, onderling
chemisch gebonden, met een polyvalent metaal een
chelaat vormen; koper vormt de sterkste chelaten,
daarna volgen Ni, Co, Zi, Cd, Fe, Mn, Mg; vb. dimercaprol (BAL), EDTA (ethyleendiaminotetra-azijnzuur),
desferrioxamine B, penicillamine; syn. chelator, chelaatvormer, chelaatvormende stof.
chelator [E.] zie chelating agent.
Chelicerata, spinachtigen, subphylum der Arthropoda; tot
de Ch. behoort de klasse Arachnida (schorpioenen,
spinnen, mijten).
chelo d, zie keloId.
cheloideus [G., -ea, -eum, kelis = litteken; eidos = vorm] met
keloidvorming; vb. acne ch-ea.
chemical peeling [E. = chemisch schillen] methode om
oneffenheden in het gelaat, zoals acne-littekens en
rimpels, te verminderen door het chemisch etsen van de
huid, waardoor deze strakker komt te staan.
chemo-, voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de
chemie of chemische verbindingen.
chemocaustiek, het wegbranden van weefsel d.m.v een
chemische stof, bijv. lokale behandeling van een
neusbloeding door het dichtbranden van het vat met een
verzadigde trichloorazijnzuuroplossing.
chemoceptor, zie chemoreceptor.
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(branderig gevoel, pijn in gelaat en borst, migraineachtige hoofdpijn) bij het nuttigen van sommige
Chinese spijzen; wordt veroorzaakt door het additivum
natriumglutamaat.
chinese-letterligging, typische ligging van sommige
soorten van het bacteriegeslacht Corynebacterium; in het
microscopisch cultuurpreparaat kenmerkend voor

Cheyne, John (1777-1836; arts te Dublin).
Cheyne-Stokes-ademhaling, een ademtype, gekenmerkt door periodiek toe- en afnemen van de
ademdiepte, afgewisseld door apnoe, gevolg van centrale
ademstoornis (bij comateuze patienten, bij slapende
bejaarden e.a.).
Chiari, Hans (1851-igi6; patholoog te Wenen en Praag).
Chiari-Frommel-syndroom, atrofie van de uterus en
secundaire amenorroe t.g.v te lang durende lactatie; zie
ook Arnold, Budd.
Chiari-osteotomie, chirurgische behandeling bij
heupdysplasie; distale deel van het bekken (ter hoogte
van het acetabulum) wordt naar medio-dorsaal verschoven t.o.v. het proximale bekkendeel; is geindiceerd als de
caput femoris onvolledig wordt bedekt door het acetabulum en weinig artrotische veranderingen op de rontgenfoto aanwezig zijn.
Chiari-malformatie, zie Arnold Julius, syndroom van ^.
chiasma [G., gen. -matis, kruising] 1 kruising van vezels;
a kruisfiguur in de meiotische profase van de chromosoomdeling.
chiasma opticum, kruising van de mediale opticusvezels bij de overgang in de beide tractus optici.
chiasma tendinum, kruising van de pezen van de
musculi flexor digitorum superficialis en profundus.
Chiba- naald [Chiba = japanse universiteit waar de naald voor het eerst
is toegepast] , soepele, buigzame naald met een doorsnede
van 0,7 mm; wordt gebruikt voor percutane transhepatische cholangiografie en overige percutane puncties op
geleide van rontgendoorlichting, echografie en CT.
chiclerozweer, Chiclero's ulcer [E.] zie zweer.
chimer [Amerikaans-Engels] rode larve van de mijt Eutrombicula alfreddugesi, veroorzaakt `herfstjeuk'.
chi-kwadraat-test, statistische testmethode om vast te
stellen of twee of meer series van hoeveelheden of
frequenties significant van elkaar verschillen, dan wel of
een enkele serie van hoeveelheden of frequenties significant verschilt van een theoretisch verwachte verdeling;
deze verdeling is de chi-kwadraat-distributie;
vb. Pearson-chi-kwadraat-test, Mantel-Heuszel-test.
Chilaiditi, Demetrius (geb. 1883; rontgenoloog te Wenen
en Istanbul).
Chilaiditi-syndroom, interpositie van het colon tussen
de lever en het diafragma.
chilblain [E.] vorstbuil, winterhanden en -voeten.
chilblain-l u pus [<E.] lupus erythematodes met pernioachtige cyanose van de zieke huid.
-chilie [G., cheilos = lip] achtervoegsel in woordverbindingen betrekking hebbend op de lippen.
Chilomastix [G., cheilos; mastix = zweep] een protozoageslacht.
chimaera [G ., chimaira = geit; ook: een mythisch monster, van

Corynebacterium diphteriae.
chinolonen, quinolonen, synthetische antibiotica,
afgeleid van nalidixinezuur; bacteriedodend door
remming van het bacteriele DNA-gyrase.
chip [E.] splinter.
bone-chips, uit spongieus bot bestaande beensplinters,
gebruikt voor bottransplantatie.
chir-, chiro- [G., cheir = hand] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de handen.
chiragra [G., cheir; agra = klem, val] pijn (jicht) in de hand;
zie ook podagra, arthritis urica.
chiromegalie [G., cheir; megas = groot] vergroting van de
handen ('Tatzenhand') bij syringomyelie.
chiropodie [G ., cheir; pous, podos = voet, flirt verwarren met
chiropraxis], behandeling van voetkwalen zoals misvormde
nagels, likdoorns, eelt; syn. podiatrie.
chiropodist, vakkundige op het gebied der chiropodie;
syn. podiatrist.
chiropractor, beoefenaar van de chiropraxie.
chiropratic [E.] zie chiropraxis.
chiropraxie, chiropraxis [G., praktein = doen, handelen]
geneesmethode gebaseerd op de onbewezen voorstelling
van Daniel David Palmer, een koopman, tevens magnetiseur in Iowa, VS (1895), dat ziekten hun oorsprong
hebben in 'subluxatie' van de wervels, welke door
`manipulatie' kan worden opgeheven. Operaties, geneesmiddelen en immunisaties worden afgewezen als een
verkrachting van de heiligheid van het lichaam.
chirospasme, cheirospasmus, psychogene kramp in een
of beide armen, die het uitvoeren van fijne bewegingen
bemoeilijkt; syn. mogigrafie.
chirurgicus [L., -ca, -cum], chirurgisch; vb. collum c-cum;
vgl. anatomicus.
chirurgie [<G., cheirourgia = hand - arbeid] heelkunde;
vb. dermatoc., hoofdhalsc., kaakc., kinderc., microc.,
neuroc., orthopedische c., plastische c., thoraxc.,
traumac. (zie ook traumatologie), vaatc.
esthetische chirurgie, de ch. die zich bezighoudt met
de verfraaiing van het uiterlijk.
hartchirurgie, zie aldaar.
kleine chirurgie, chirurgische ingrepen van beperkte
complexiteit waarvoor geen operatiekamer is vereist;
betreft gewoonlijk afwijkingen van huid en weke delen;
bijv. het verwijderen van een atheroomcyste.
laserchirurgie, chirurgische behandeling d.m.v. laser.
plastische chirurgie, de ch. die ten doel heeft de
reconstructie of de correctie van mis- en vervormingen.
reconstructieve chirurgie, ch. die tot doel heeft na
radicale ingrepen door plastieken de functie zo goed
mogelijk te herstellen.
chitine, een op cellulose lijkende mucopolysacharide,
voorkomend in artropoden, schaaldieren, kevers.
Chlamydia [G., chiamys = mantel] geslacht van de familie
Chlamydiaceae; kleine ovale basofiele, obligaat intracellulaire parasieten, bezitten zowel DNA als RNA en hebben
een celmembraan; er zijn drie species: Ch. psittaci, Ch.
trachomatis en Ch. pneumoniae; syn. Bedsonia, Miyagawa-

voren leeuw, van achteren slang, in het midden geit] i individu,

samengesteld uit cellen van verschillende genetische
afkomst (i.t.t. mozaiek, met genotypisch verschillende
cellen, afkomstig van eenzelfde zygoot); z (psychopathologie) droombeeld, drogbeeld, hersenschim.
bestralingschimaera, c. door radiogeen teweeggebrachte chromosoomveranderingen.
chimere, zie chimaera.
chimerisme, chimaerismus, het voorkomen van een
chimaera.
bloedchimerisme, het gelijktijdig in het bloed voorkomen van erytrocyten van twee verschillende serologische
typen, waargenomen bij niet-identieke menselijke en
dierlijke tweelingen.
Chinees-restaurantsyndroom, acuut onwelzijn

nella.
Chlamydia lymphogranulomatosis, verwekker van
lymphogranuloma venereum.
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Chlamydia pneumoniae, verwekker van luchtweginfec-

antimalariapreparaat en antirheumaticum; remt autoimmuunreactie en inflammatoire proces door remming
van het enzym DNA-polymerase.
chloroquineresistentie, ongevoeligheid voor chloroquine; komt voor bij bepaalde stammen van de malariamug (Plasmodiumfalsiparum), i.h.b. m.b.t. malaria tropica;
resistentie is gewoonlijk partieel (geen radicale
genezing, wel verbetering van het klinische beeld).
chlorose, chlororis [G., `groene ziekte'], type ijzergebrekanemie, kwam i.h.b. een halve eeuw geleden vooral
bij jonge vrouwen voor; syn. bleekzucht.
chlororis tarda, ijzergebrekanemie bij vrouwen boven
de 40 jaar.
choana [G., mv. -ae, choanos = trechter] een ter weerszijden
van de mediaanlijn achter in de neus liggende opening
op de grens tussen neus- en keelholte.
chocoladecyste, zie cyste, chocolade—.
choke [E. to choke = verstikken] zware benauwdheid, bemoeilijkte inspiratie en drukgevoel op de Borst bij decompressie, waarbij in de longvaten gasbellen ontstaan; zie
ook caissonziekte.
chol-, chole- [G., chole = gal] voorvoegsel in woordverbindingen die betrekking hebben op gal.
cholaat, door omzetting van cholesterol verkregen
geioniseerde vorm van cholzuur of chenodeoxycholzuur
die na conjugatie (met glycine of taurine) in de gal wordt
gesecerneerd en in de darm de vetvertering door
emulgatie bevordert; wordt in de darm gereabsorbeerd
(enterohepatische kringloop); syn. galzuur zout.
cholangiectasie, verwijding van een galafvoerweg.
cholangi(o)- [G., chole; angeion = vat] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de galwegen.
cholangiocarcinoom, zie carcinoom, cholangio—.
cholangio-enterostomie [G., stoma = mond] 1 het maken
van een verbinding tussen een galafvoergang en de
darm; z (minder juist) de hierbij gemaakte verbinding.
cholangiografie [G., chole; angeion; graphein = schrijven] het
rontgenologisch zichtbaar maken van de galwegen,
m.b.v contraststoffen; men onderscheidt: intraveneuze
ch. (na intraveneuze injectie van contraststof), orale ch.
(waarbij alleen de galblaas zichtbaar wordt), peroperatieve ch. (gedurende een operatie), postoperatieve ch.
(na een operatie, via de choledochusdrain).
percutane transhepatische cholangiografie (PTC),
rontgenonderzoek waarbij via een katheter die met de
Seldinger-methode door de huid in een intra-hepatische
galgang is gebracht antegraad contrastmiddel wordt
geinjecteerd.
cholangiogram, het bij cholangiografie verkregen beeld
van galblaas en galwegen.
cholangiohepatitis [G., chole; angeion; hepar = lever] hepatitis met ontsteking van de galwegen; zie ook hepatitis
biliaris.
cholangioliticus [L., -ca, -cum], gepaard gaande met
cholangiolitis; vb. cirrhosis ch-ca.
cholangiolitis [G., chole; angiole = klein vat] ontsteking van
de galcapillairen.
cholangioom, tumor van de galwegen.
cholangio-pancreatografie.
endoscopische retrograde cholangiopancreatografie, rontgenonderzoek van de galwegen en van de
ductus pancreaticus door deze tijdens endoscopie, via
een katheter die in de papil van Vater is ingebracht,
retrograad met contrastmiddel te vullen; bij icterus door
cholestase, tumoren, vermoeden van extrahepatische
galwegafwijkingen en van chronische pancreatitis;
complicatie: pancreatitis en sepsis.

ties, vroeger TWAR genoemd.
Chlamydia psittaci, verwekker van psittacose (`papegaaienziekte , bij vogels ook 'ornithose' genoemd); syn. Ch.

ornithosis.
Chlamydia trachomatis, verwekker van trachoom;
syn. TRIC- agent.
Chlamydiaceae, familie van de orde Rickettsiales; kleine
Gram-negatieve, obligaat intracellulaire micro-organismen waarvan de meeste parasitair en pathogeen zijn; tot
de fam. der Ch. behoren 5 geslachten: Chlamydia,
Colesiota, Ricolesia, Colettsia en Muyagawanella; zie ook
psittacose, lymphogranuloma venereum, trachoom.
chlamydospore, een van een beschermend omhulsel
voorziene aseksuele spore, goed bestand tegen nadelige
invloeden van de omgeving.
chloasma [G., chloazein = groen zijn] vlekkige pigmentering
van de huid, tegenwoordig melasma genoemd.
chloasma gravidarum, ch. bij zwangeren, gevolg van
vermeerderde productie van het melanoforenstimulerende hormoon (melanotropine); syn. ch. uterinum.
CH-locus, deel van het DNA van de B-lymfocyt dat
codeert voor het constante deel van immuunglobulines;
spelen een belangrijke rol bij de isotype-switch door
DNA-recombinatie in de zgn. switchregio's.
chloorhydrie, de aanwezigheid van chloorwaterstof
(zoutzuur) in het maagsap; zie ook a-, hypo-, hyperchloorhydrie.
chlor-, chloro- [G., chloros = groen] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende een groene kleur, een chloorverbinding, een chloride.
chloremie, aanwezigheid van chloriden in het bloed;
1 (minder juist) hyperchloremie; 2 chlorose.
chloride, negatief geladen chloorion dat zich bindt aan
een kation; vb. Na+ (NaCI).
chlorideshift, verplaatsing van chloorionen vanuit
bloedplasma naar de erytrocyt ter voorkoming van een
mogelijk elektrisch ladingsverschil door diffusie van
bicarbonaat (H 2 CO 3 ); syn. chlorideshift van Hamburger.
chloridetransport, opname dan wel uitscheiding van
Cl - -ionen via de celmembraan, meestal een actief proces
(`pomp'); voorbeelden van locaties met belangrijk
chloridetransport: niertubulus, dunne en dikke darm,
wandcel (maag).
chlorocyten [obsoleet], bleke erytrocyten.
chlorofaan, groen pigment in het netvlies; zie ook
chromofaan.
chloroform, trichloormethaan; een kleurloze vloeistof,
vroeger veel gebruikt als inhalatieanaestheticum en
analgeticum.
chlorofyl, bladgroen, de groene kleurstof van planten,
een in de natuur voorkomend chelaat van de porfyrinering met magnesium; zie ook haem.
chloroleukemie, leukemie waarbij de organen en
lichaamsvloeistoffen groen gekleurd zijn.
chloromyeloma, chloroma in het beenmerg.
chloroom, chloroma, groen gekleurde tumor van
myeloblasten, voorkomend op allerlei plaatsen van het
lichaam (meestal subperiostaal), vormt zich tijdens de
blastencrisis bij leukemie; komt voor in bot, het CZS,
lymfeklieren en in de huid; zie ook leukosarcomatose.
chloropenie [G., penia = armoede] te gering gehalte aan
chloriden; zie ook hypochloremie.
chloropsie [G., opsis = het zien] groen zien, een stoornis in
het gezichtsvermogen, waarbij alle voorwerpen een
groene tint lijken te hebben.
chloroquine, chinolinederivaat; wordt toegepast als
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cholelithotripsie
cholecystolithiase, vorm van cholelithiasis waarbij zich
stenen in de galblaas bevinden.
cholecystomegalie [G., chole; kystis; megas = groot] sterke
vergroting van de galblaas, duidt op obstructie van de
galafvoerweg.
cholecystopathie [G., chole; kystis; pathos = ziekte] galblaasaandoening.
cholecystopexie [G., chole; kystis; pexis = fixatie] operatieve
bevestiging van de galblaas aan de buikwand.
cholecystoptose [< G., ptosis = val, verzakking] verzakking
van de galblaas.
cholecystorafie [G., chole; kystis; rhaphe = naad] het leggen
van een naad in de galblaas, het hechten van de galblaas.
cholecystose, verzamelterm voor degeneratieve aandoeningen van de galblaaswand, gepaard gaand met
hyperplasie van een of meer structuren van de galblaaswand.
cholecystostomie [G., chole; kystis; stoma = mond] het
maken van een opening of verbinding van de galblaas,
naar buiten dwars door de buikwand (of, minder juist,
de verbinding zelf).
cholecystotomie [G., chole; kystis; tome = snede] het incideren van de galblaas.
choledochoduodenostomie, het maken van een verbinding tussen de ductus choledochus en het duodenum
(of, minder juist, de verbinding zelf).
choledocho-enterostomie, het maken van een verbinding tussen de ductus choledochus en de darm (of,
minder juist, de verbinding zelf).
choledochojejunostomie, het maken van een verbinding tussen de ductus choledochus en het jejunum (of,
minder juist, de verbinding zelf).
choledochokele, uitpuiling van het distale deel van de
ductus choledochus.
choledocholithiase, de aanwezigheid van stenen in de
ductus choledochus.
choledocholithotomie, incisie van de ductus choledochus ter verwijdering van aanwezige stenen; zie ook
hepatico-lithotomie.
choledochoplastiek, het verrichten van een plastische
operatic aan de ductus choledochus.
choledochorafie, hechting (het leggen van een naad) van
een ingesneden ductus choledochus.
choledochoscopie, cholangioscopie, visualisatie van de
ductus choledochus m.b.v. een endoscoop die via het
maag-darmkanaal door de papil van Vater is ingevoerd.
choledochostomie, cholangiostomie van de ductus
choledochus.
choledochotomie, cholangiotomie van de ductus
choledochus.
choledochus [G., -cha, -chum, chole; dechomai = ontvangen]
gal-opnemend, galbevattend; vb. ductus c-chus.
choledochussteen, steen in de ductus choledochus die
vanuit de galblaas is gemigreerd of die ter plaatse is
gevormd nadat een obstructie de afvloed heeft belemmerd; zie ook calculus felleus.
cholekinese [< G., chole; kineo = bewegen] de voortbeweging
van de gal in de galwegen; zie ook cholerese.
cholekinetica, stoffen die de galblaas doen contraheren.
cholekinetisch, de cholekinese bevorderend.
choleliet [G., chole; lithos = steen] galsteen.
cholelithiase [< G., chole; lithos = steen] galsteenziekte,
aanwezigheid van stenen in galblaas (en ev. in galwegen).
cholelithotomie, het verwijderen van galstenen via een
incisie in de galwegen.
cholelithotripsie [G., tripsis = wrijving] het vermorzelen en
verkleinen van galstenen, ten einde deze langs de

cholangiostomie [G., chole; angeion; stoma = mond] het
maken van een verbinding tussen een (grotere) galweg
en de buikwand, bijv met een katheter. Ook de verbinding zelf wordt (minder juist) ch. genoemd (zou moeten
luiden -stoma); zie ook choledochostomie.
cholangiotomie [G., tome = het snijden] het openen van een
galweg; zie ook choledochotomie.
cholangitis [G., chole; angeion = vat] ontsteking van de
galwegen.
scleroserende cholangitis, chronische, niet-specieke
ontsteking van de intra- en extrahepatische galwegen,
m.a.g. toenemende fibrosering van deze galwegen; kan
leiden tot secundaire biliaire cirrose.
suppuratieve cholangitis, etterige c., veroorzaakt door
een bacteriele infectie o.b.v een galsteen, tumor of
anatomische afwijking, die de galwegen obstrueert; gaat
gepaard met pijn, geelzucht, koude rillingen en koorts.
cholantreen, verbinding, behorend tot de cyclische
koolwaterstoffen; cholantreenderivaten zijn krachtige
carcinogenen.
cholascos [G., chole; askos = zak] aanwezigheid van gal in de
peritoneale holte.
cholaten, galzure zouten; Na- en K+-zouten die in de
lever uit cholesterol worden gevormd; hebben een
emulgerende functie op vetten in de dunne darm; zie ook
galzuren.
cholecalciferol, wordt bij de mens door ultravioletbestraling in de huid uit 7-dehydrocholesterol gevormd;
syn. vitamine D 3 .
cholecyst- [G., chole; kystis = blaas] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de galblaas.
cholecystectasie [G., chole; kystis; ektasis = verwijding]
dilatatie, uitzetting van de galblaas.
cholecystectomie [G., chole; kystis; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van de galblaas.
cholecystitis, ontsteking van de galblaas.
acalculeuze cholecystitis, acute ontsteking van de
galblaas die niet door stenen wordt veroorzaakt; oorzaak
is meestal multifactorieel (sepsis, hypovolemie, langdurige parenterale voeding, multipele traumata).
cholecystoduodenostomie [G., chole; kystis; duodenum =
twaalfvingerige darm; stoma = mond] het maken van een
verbinding tussen galblaas en duodenum (ook wel,
minder juist, de verbinding zelf).
cholecyst(o)enterostomie [G., chole; kystis; enteron = darm;
stoma = mond] het maken van een verbinding tussen
galblaas en darm (ook, maar minder juist, de verbinding
zelf).
cholecystoggstrostomie [G., chole; kystis; gaster = maag;
stoma] het maken van een verbinding tussen galblaas en
maag (ook, maar minder juist, de verbinding zelf).
cholecystografie [G., chole; kystis; graphein = schrijven] het
rontgenologisch afbeelden van de galblaas m.b.v.
contraststoffen.
cholecystogram, het beeld dat bij cholecystografie wordt
verkregen.
cholecystokinase, enzym dat cholecystokinine ontleedt.
cholecystokinine (CCK) [< G., chole; kystis; kinein = bewegen]
door de duodenummucosa bij contact met voedsel
uitgescheiden peptidehormoon; endocriene secretie door
I-cellen in mucosa van duodenum en jejunum; functie:
verhoging pancreassapsecretie en galblaascontractie;
syn. pancreozymine; zie ook secretine.
cholecystokininetest, onderzoek naar de samenstelling
van duodenumvocht om pancreasinsufficientie aan to
tonen.
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recidiverende cholestase, galstuwing die gepaard gaat
met herhaalde perioden met jeuk en cholestatische
hyperbilirubinemie.
zwangerschapscholestase, jeuk en subicterus in de
zwangerschap.
cholestaticus [L ., - ca, - cum] , gepaard gaand met, of t.g.v
cholestasis; vb. cirrhosis ch-ca.
cholestatisch, gepaard gaand met galstuwing.
cholestatische hepatitis, zie hepatitis, cholestatische
cholesteatoom [G., steatoma = vetgezwel] parelgezwel, een
goedaardig gezwel (eigenlijk geen echt gezwel) van
uivormig gerangschikt plaatepitheel, waarin zich door
celverval cholesterolparels afzetten; komt voor in de
arachnoidea aan de schedelbasis, in de onderste urinewegen, in het middenoor.
cholesteatose, zie cholesterolose.
cholesterase, cholesterol-esterase, een enzym dat cholesterol ontleedt.
cholesterins, zie cholesterol.
cholesterol [G., stereos = vast] een onverzadigde secundaire
alcohol (C Z7H 45 0H) van vettige, parelachtige substantie,
voorkomend in dierlijke vetten, gal, bloed, hersenweefsel, melk, eidooier, zenuwschede, lever, nieren,
bijnieren; pathologisch in atheromateuze vaatwanden;
zie ook cardiolipine.
LDL-cholesterol, cholesterol, ingebouwd in
low-density-lipoproteInen (LDL); onderdeel van het
totale cholesterol; hoge LDL-cholesterolconcentraties in
het bloed zijn een risicofactor voor ontstaan van
hartvaatziekten; reductie via aanpassing van dieet; zie
ook lipoproteins, low density -^-.
cholesterolem ie , aanwezigheid van cholesterol in het
bloed (normaal 3,5-7 mmol/1).
cholesterolose, afzetting van cholesterol in weefsels;
syn. cholesteatose.
cholesterolosis vesicae felleae, aandoening van de
galblaas, waarbij zich (gele) cholesterolkristallen in het
(rode) galblaasslijmvlies hebben afgezet, waardoor het
typische aspect van 'aardbeiengalblaas' ontstaat.
cholesterolquotient, de verhouding tussen veresterd en
vrij cholesterol in het serum (normaal z a 3); syn. esterquote.
cholesterose, zie cholesterolose.
cholesterosis cutis, zie xanthomatose.
cholesterothorax, zie thorax.
cholestyramine, colestyramine, galzuurbindend hars;
onderbreekt de enterohepatische kringloop door het
vormen van onoplosbare, niet resorbeerbare verbindingen met galzuren; wordt o.a. gebruikt als bloedlipidenverlagend middel bij dieetresistente familiaire vormen
van hyperlipoproteInemie en ter voorkoming van
atherosclerose.
choleteline [G., telos = einde] het gele eindproduct bij
oxidatie van bilirubine; syn. bilixanthine.
Cholewa, Erasmus Rudolph (geb. 1845; D. arts).
teken van Itard-Cholewa, zie Itard.
choline, hydroxy-ethyl-trimethyl-ammoniumhydroxide,
CH 2 OH.CH 2 -N(CH 3 ) 3 0H, een aminebase, aanwezig in
bloed, liquor, urine en in de B-complex-vitamines;
syn. bilineurine; zie ook acetylcholine.
choline-acetylase, enzym dat omzetting van choline en
acetylco-enzym-A tot acetylcholine en co-enzym-A
katalyseert; komt voor in skeletspieren en het centrale
en autonome zenuwstelsel; syn. choline-acetyltransferese, choline-acyltransferese.
cholinerg, cholinergisch [G., ergein = werken] werkzaam
d.m.v acetylcholine, geproduceerd aan de einden van de

natuurlijke afvoerweg naar de darm te kunnen (doen)
afvoeren.
cholemesis [G., chole; emesis = het braken] het braken van
gal.
cholem ie , chol ae mia [G., haima = bloed] de aanwezigheid
van (te veel) galbestanddelen in het bloed; ook het
`klinisch beeld' dat hierdoor kan ontstaan.
cholepgritoneum, aanwezigheid van gal in de peritoneale holte (ev. leidend tot gallige peritonitis);
syn. cholascos.
ch o lera [G., chole; rheein = vloeien] `braakloop , infectieziekte
gepaard met hevige waterdunne diarree en braken;
gewoonlijk wordt bedoeld ch. asiatica.
ch o lera asiatica [L., Aziatische ch] epidemische acute
infectieziekte verwekt door Vibrio cholerae, gekenmerkt
door hevige diarree (rijstewaterachtige ontlasting),
braken, dehydratie, convulsies, oligurie.
ch o lera El Tor, ch. verwekt door Vibrio eltor.
choleratoxine, direct op epitheelcel van darm inwerkend
exotoxine; dit door cholerabacterie geproduceerd eiwit
dringt eel in, activeert adenylaatcylase; de daaropvolgende overproductie van cyclisch AMP geeft uitscheiding van water en ionen.
cholerefsch [G., chole; eressein = uitstoten] door galzuren
geInduceerd; vb. ch-sche diarree.
cholerese [<G., chole; eressein] secretie van gal door levercellen; zie ook cholekinese.
cholereticum, stof die de levercellen aanzet tot
verhoogde galproductie.
cholericus, i iemand met een cholerisch temperament;
z bijv. nw. van cholera, bijv. vox cholerica, de hese stem
van de choleralijder.
cholerifo rmis [L., -me], op cholera lijkend; vb. enteritis
ch-mis.
cholerisch, heetbloedig, hartstochtelijk; Hippocratische
term voor een der vier temperamenten.
cholerrhagia, cholerragie [G., rhegnynai = barsten] het
afvloeien van gal uit een (spontane of chirurgische
opening) in de galwegen.
cholestase, cholestatis [G., stasis = stilstand] galstuwing,
stagnatie van de galafvoer, intra- of extrahepatisch.
extrahepatische cholestase, belemmering van galafvloed in de galwegen buiten de lever t.g.v. steenvorming,
stricturen, stenosering, atresie of tumoren; complicatie
van langdurig bestaan is secundaire biliaire cirrose.
extralobulaire cholestase, cholestase in de intrahepatische galwegen t.g.v obstructie door leveraandoeningen
als intrahepatische gasatresie, chronische niet-suppuratieve destructieve cholangitis, tumoren, mucoviscoldose,
parasitaire infecties of de ziekte van Caroli.
idiopathische benigne cholestase, belemmering van
galafvloed die in regelmatige, seizoensgebonden episoden zonder aanwijsbare oorzaak terugkeert; tijdens
intervalperiodes zijn er geen klachten of leverafwijkingen.

intrahepatische cholestase, belemmering van galafvloed waarvan de oorzaak in de lever is gelegen; men
onderscheidt intralobulaire en extralobulaire cholestase;
zie ook intralobulaire cholestase, extralobulaire cholestase.
intralobulaire cholestase, cholestase door een excretiestoornis van de levercel t.g.v. infecties, intoxicaties of
bijwerkingen van geneesmiddelen, erfelijke afwijkingen
of hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap.
obstructieve cholestase, cholestase t.g.v. van een
obstructie in de galwegen, bijvoorbeeld een tumor of een
galsteen.
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chondropathia
chondrodystrophia hyperplastica, ch. fetalis met
verbreding van de epifysen.
chondrodystrophia hypoplastica, ch. fetalis zonder
verbreding van epifysen.
chondro-ectodermaal, betrekking hebbend op kraakbeen en ectoderm; vb. ch-male dysplasie (z.o. Ellis).
chondrofibroom, goedaardig menggezwel, uitgaande
van kraakbeen- en bindweefsel; syn. fibrochondroom.
chondrofyt [G., chondros; phyton = groei] fungusachtige
woekering van gewrichtskraakbeen.
chondrogeen [G., chondros; gennan = voortbrengen] 1 de
grondstof van kraakbeen en van het hoornvlies; bij
koken verandert het in chondrine; z (bijv.nw.) van
kraakbeen afkomstig.
chondroglossus [L., -sa, -sum], m.b.t. de onderste
tongbeenhoorn en de tong; vb. musculus c-sus.
chondroid [G., chondros; eidos = vorm, gedaante] op kraakbeen gelijkend.
chondroitine-zwavelzuur, een polysacharide in kraakbeentussenstof.
chondrolipoom, goedaardig menggezwel, uitgaande van
kraakbeen- en vetweefsel.
chondrolyse, chondrolysis, degeneratie van kraakbeen
door chondrocytaire afsterving; wordt veroorzaakt door
o.a. septische artritis, veroudering en avasculaire necrose
femoris.
chondromalacia, chondromalacie [G., malakos = week]
kraakbeenverweking.
chondromalacia fetalis, weekheid van het kraakbeen
bij de pasgeborene.
chondromatose, aanwezigheid van multipele chondromen (aan handen en voeten, bij kinderen), een vorm van
dyschondroplasie.
hemi-chondromatose, enkelzijdige ch.; syn. syndroom
van Oilier.
synoviale chondromatose, benigne afwijking waarbij
losse kraakbeendelen (gewrichtsmuizen) in de
gewrichtsholte ontstaan; wordt veroorzaakt door
vorming en loslating van kraakbeenhaard(en) in de
synovialis; verschijnselen zijn slotsymptomen en
pijnklachten; curatieve behandeling bestaat uit verwijdering van de gewrichtsmuizen en de afwijkende
synovialis; complicatie is artrose.
chondromatosus [L., -sa, -sum], kraakbeenachtig, cartilagineus.
chondromucine, chondromucoid, kraakbeensubstantie, bestaande uit aan eiwit gebonden gepolymeriseerd chondroitine-zwavelzuur.
chondromyoom [G., chondros; mys = spier] goedaardig
menggezwel, uitgaande van kraakbeen- en spierweefsel.
chondromyxoides, zie fibroma chondromyxoides.
chondromyxoom [G., chondros; myxa = slijm] menggezwel,
uitgaande van kraakbeen- en slijmcellen.
chondron, groepje stevig met elkaar verbonden kraakbeencellen, kraakbeenterritorium.
chondroom [G., chondros] kraakbeengezwel, woekering
van kraakbeenweefsel; men onderscheidt enchondromen
(woekering binnen in het kraakbeen) en ecchondromen
(woekering aan de oppervlakte van het kraakbeen, onder
het perichondrium).
chondropathia, chondropathie [G., pathos = het lijden]
kraakbeenziekte.
chondropathia patellae, aandoening van het kraakbeen van de knieschijf.
chondropathia retropatellaris, aandoening van het
kraakbeen aan de achterzijde van de knieschijf.
chondropathia tuberosa, zie syndroom van Tietze.

parasympathische zenuwvezels en aan de synapsen van
de preganglionaire autonome zenuwvezels;
syn. parasympathicomimetisch; zie ook adrenerg.
cholinergicum [G., mv. -ca, ergein] een stof met cholinerge
werking.
cholinesterase, het enzym dat aan de zenuweinden
acetylcholine splitst in choline en azijnzuur; syn. acetylcholinesterase.
cholinesteraseremmers, stoffen die de werking van
cholinesterase remmen, bijv. geneesmiddelen tegen
myasthenie, ook sommige insecticiden.
cholinolyticum, een stof die de werking van acetylcholine remt; vb. atropine, scopolamine; - syn. parasympathicolyticum.
cholinomimeticum, een stof met een werking zoals die
van acetylcholine; syn. parasympathicomimeticum.
chololiet, zie choleliet.
cholurie, aanwezigheid van gal, galzouten of galkleurstoffen in de urine.
cholzuur, acidum chol(al)icum, voorkomend in gal; zie
ook galzuren.
chondr-, chondro- [G., chondros = kraakbeen] voorvoegsel
in woordverbindingen betreffende kraakbeen.
chondraal, m.b.t. kraakbeen.
chondrectomie [G., chondros; ektome = uitsnijding] chirurgische verwijdering van kraakbeen.
chondrine, kraakbeenlijm, een gelatine-achtige proteine
in kraakbeen; zie ook chondrogeen.
chondrioconten, chondriomieten [< G., kontos = staaf;
mitos = draad] zie mitochondrion.
chondri(o)geen, zie chondrogeen.
chondr(i)osomen, zie mitochondrion.
chondritis [G., chondros] ontsteking van kraakbeen; zie ook
osteochondritis.
chondroblast [G., chondros; blastos = kiem] cel die kraakbeen
vormt.
chondroblastair, kraakbeenvormend; zie ook chondroblast.
chondroblastoom, goedaardig, zeldzaam gezwel aan de
epifyse van pijpbeenderen bij jongens van io-zo jaar;
syn. Codman-tumor.
chondroblastoma benignum, zie ziekte van JaffeLichtenstein.
chondrocalcinose, afzetting van calciumpyrofosfaatkristallen in gewrichtskraakbeen; komt voor bij hyperparathyreoidie; geeft pseudo-jicht.
chondroclast, cel die kraakbeen afbreekt; morfologisch
en etiologisch verwant aan osteoclast.
chondrocranium [G., chondros; kranion = schedel] kraakbenig primordiaal cranium, het ontwikkelingsstadium
volgend op dat van het desmocranium en leidend tot
vorming van de benige schedelbasis; zie ook osteocranium.
chondrocyt [G., chondros; kytos = hol vat] kraakbeencel; zie
ook chondroblast.
chondrodermatitis, ontsteking van kraakbeen en huid.
chondrodermatitis nodularis helicis, pijnlijk
knobbeltje aan de oorrand, alleen aan de zijde waarop de
patient gewoonlijk slaapt.
chondrodysplasie, zie dyschondroplasie.
chondrodystrophia, -ofie [G., chondros; dys = verkeerd;
trophe = voeding] erfelijke stoornis van de enchondrale
verbening, m.a.g. achterblijven van de lengtegroei, bij
normale breedtegroei; meestal is bedoeld chondrodystrophia fetalis.
chondrodystrophia fetalis, zie achondroplasie.
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chondropharyngeus
chorditis vocalis inferior, chronische laryngitis
subglottica.
chordoom, chordoma, strenggezwel, maligne tumor,
uitgaande van mesenchymaal weefsel in de schedelbasis
of de wervelkolom.
chordotomie [G., tome = snede] doorsnijding van pijngeleidende banen in het ruggenmerg, als uiterste middel
tegen onduldbare pijnen; zie ook Foerster, operatie van ^.
chorea [G., choreia = dans] extrapiramidale hyperkinesie,
zich uitend in onwillekeurige, maar gecoordineerde
rukkende bewegingen.
Huntington-chorea, dominant-erfelijke chronische,
progressieve ch. bij mensen van 25-55 jaar, zeldzaam.
chorea major, hysterie, met voortdurende ritmische
bewegingen, dansmanie.
chorea minor, laat gevolg van acuut reuma, en de
meest gewone vorm van ch.; gedurende enige maanden
komen snelle, rukkende bewegingen voor (hyperkinesie)
met spierhypotonie, vnl. bij meisjes van 5-15 jaar;
syn. sint-vitusdans, sint-veitsdans, Sydenham-chorea.
chorea senilis, idiopathische chronisch progressieve
dubbelzijdige rukkende, snelle bewegingen van m.n.
mond- en tongmusculatuur zonder dementie.
Sydenham-chorea, zie chorea minor.
chorea unilateralis, ch. waarbij de bewegingen tot een
lichaamshelft beperkt blijven; syn. hemichorea.
choreaticus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. chorea; vb. facies ch-ca.
choreatiform, chorea-achtig; vb. ch-me bewegingen.
choreatisch, m.b.t. chorea, bij chorea behorend; vb. chsche bewegingen.
choreiform, zie choreatiform.
choreoathetose, hyperkinesie met choreatische en
athetotische bewegingen.
choriaal, m.b.t. het chorion.
chorio- [G., chorion = vlies] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende het chorion; zie ook corium.
chorioallantois, dooierzak in vogel-eieren, bestaande uit
chorion en allantois, omgeven door de chorioallantoismembraan; wordt gebruikt voor de kweek van virussen.
chorioamnionitis, bacteriele ontsteking van chorion en
amnion.
chorioangioom, chorioangioma [G.] een hemangiomateuze tumor van de placenta, samengesteld uit bestanddelen van het chorion, nl. capillairen en cellulair stroma.
chorioblastoom [G., blastos = kiem] zie chorionepithelioom.
chorioblastose, woekering van chorionweefsel.
choriocapillaris, zie lamina choroidocapillaris.
chorioid- [BNA, PNA], zie choroid- [NA].
choriomeningitis, meningitis met ontsteking van de
plexus choroideus.
lymfocytaire choriomeningitis, virusziekte veroorzaakt door een nog niet klassificeerbaar virus
('Armstrongvirus').
chorion [G., vlies] buitenste omhulling van de dooierzak,
bestaande uit twee lagen: ectoderm (trofoderm) en
mesoderm.
chorion frondosum, het gedeelte van het chorion waar
zich op het buitenoppervlak chorionvlokken ontwikkelen, die het embryonale gedeelte van de placenta
vormen.
chorion laeve, het gladde gedeelte van het chorion.
chorionepithelioom, kwaadaardig gezwel van het
chorion met cystische degeneratie en maligne proliferatie van het epitheel der chorionvlokken; syn. carcinoma
chorionicum, chorioom.
choriongonadotrofine, zie gonadotrofine.

chondrophary ngeus [L ., - ea, eum] , m.b.t. hyoid en
pharynx; vb. musculus ch-eus (BNA), pars ch-ea musculi
constr. pharyngis medii.
chondrophyma [G., phyma = gezwel] zie ecchondroom; zie
ook chondroom.
chondrophyt, zie chondrofyt.
chondroplast, zie chondroblast.
chondroporose [ <G., chondros; poros = doorgang, passage]
vorming van spleten en sinussen in kraakbeen,
gedurende het normale chondrale verbeningsproces.
chondroprotene, een glycoproteide in kraakbeen.
chondrose, kraakbeendegeneratie.
chondrotomic [G., temnein = snijden] doorsnijding van
kraakbeen, bijv bij de operatie volgens Freund.
CHOP, cytotoxisch combinatiepreparaat; wordt toegepast
bij (gemetastaseerd) non-Hodgkin-lymfoom; bestaat uit
cyclofosfamide, doxorubicin (=14-lydroxydaunorubicine), vincristine (Oncovin) en p rednisolon; zie ook CAF,
CAP.
Chopart, Francois (1743-1795; chirurg to Parijs).
Chopart-gewricht, articulatio tarsi transversa.
Chopart-amputatie, amputatio mediotarsea, eigenlijk
geen amputatie, maar een exarticulatie in het
Ch.-gewricht.
chorda [G ., mv. -ae, chorde = streng, darm] strengvormige
structuur, bijv. de bindweefselstreng aan de ventrale
zijde van de penis bij hypospadie; gewoonlijk is bedoeld
de chorda dorsalis.
chorda dorsalis, de embryonale centrale as bij de
Chordata, die zich als een buigzame staaf uitstrekt van de
schedel tot de staart; bij hogere dieren zijn er nog resten
van over: de nuclei pulposi van de tussenwervelschijven.
chorda nodosa, oude term voor een met knobbeltjes
bezette stemband bij zangers (`Sangerknotchen').
chorda obliqua, een peesachtige band die van de
tuberositas ulnae schuin-distaal naar de radius loopt.
chordae tendineae, met endocard bedekte peesdraden
tussen de musculi papillares van de hartkamers en de
atrioventriculaire kleppen.
chorda tympani, bundel parasympathische vezels voor
het ganglion submandibulare en de smaakpapillen
(papillae fungiformes) in het voorste 2/3 deel van de
tong; de ch.t. splitst zich of van de n. facialis, loopt door
de canaliculus chordae tympani, dringt in de trommelholte, loopt door de fissura petrotympanica en voegt
zich bij de n. lingualis.
chorda vocalis, oude naam voor ligamentum vocale.
chordalis [L., -le], m.b.t. peesdraden; vb. endocarditis
ch-lis.
chordaruptuur, zie ruptuur.
Chordata, verzamelnaam voor alle dieren (6z.000 soorten)
die in embryonale staat, ev ook later, een chorda dorsalis
bezitten.
chordectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van een of
beide stembanden bij beginnend carcinoom.
chorditis, ontsteking van de chordae vocales (stembanden, ligamenta vocalia).
chorditis cantorum, stembandontsteking bij zangers,
met vorming van `Sangerknotchen'.
chorditis fibrinosa, stembandontsteking met afzetting
van fibrine.
chorditis nodosa, ch. tuberosa, ch. met vorming van
knobbeltjes op de stemband; zie ook zangersknobbeltjes.
chorditis verrucosa, ch. met wratachtige verdikking
van de stemband.
chorditis vocalis, ontsteking van een of beide chordae
vocales (ligamenta vocalia).
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chromatolyse
chromaffinoblast, een der uit de sympathogonia van het
primitieve neuro-ectoderm stammende cellen, waaruit
zich de chroomaffiene cellen (van het bijniermerg)
ontwikkelen.
chromasie, 1 kleurenverstrooiing in het oog t.g.v.
chromatische aberratie; z toeneming van chromatine in
een celkern.
chromatelopsis [< G., chroma; ateles = onvoldoende; opsis = het
zien] gebrekkig kleurenzien, kleurenblindheid.
chromaticus [L., -ca, -cum], kleuren betreffend; vb. trichomycosis ch-ca.
chromatids, dochterchromosoom; tijdens de profase en
de metafase van de mitose bestaat elk chromosoom uit
twee identieke chromatiden; in de anafase worden deze
uit elkaar getrokken; ze zijn dan zelfstandig en worden
(weer) chromosomen genoemd.
chromatidebreuk, breuk in een van de strengen van een
chromosoom (= chromatide), bijv. als gevolg van langdurige blootstelling aan uv-licht.
chromatine, een fijnkorrelige tot netvormige structuur
(in de celkern) die zich gemakkelijk laat kleuren;
waarschijnlijk zijn het de nog onzichtbare chromosomen; zie ook chromosoom.
nucleolus-geassocieerd chromatine, om nucleolus
gelegen heterochromatisch materiaal; onderhoudt geen
functionele relatie met nucleolus.
chromatine-positief, in het bezit van geslachtschromatine.
chromatisme, kleurgewaarwording bij het horen van
bepaalde tonen; syn. auditio colorata, auditio chromatica.
chromato-, zie chrom-.
chromatoblast [G., chroma; blastos = kiem] zie erytroblast.
chromatocyt, zie erytrocyt.
chr o matodysopsie [G., chroma; dys = verkeerd; opsis = het
zien] stoornis in het onderscheidingsvermogen van
kleuren; syn. dyschromatopsie; zie ook chromatopsie.
chr o matofiel, zie chromofiel.
chr o matofob ie [G., chroma; phobos = vrees] ziekelijke vrees
voor kleuren, vooral voor rood (erytrofobie).
chr o matofoob, zie chromofoob.
chro matofoor [G., chroma; pherein = dragen] kleurstofdragende cel, pigmentcel; zie ook bindweefsel, melanofoor.
chr o matofo rotroop, invloed uitoefenend op de melanoforen; vb. ch . hormoon (= intermedine).
chromatogeen, zie chromogeen (sub 1).
chr o matografie [G., chroma; graphein = schrijven, afbeelden]
een fysisch-chemische methode om uit een oplossing van
een aantal stoffen deze laatste te scheiden en te herkennen.
elektrochromatografie, ch. waarbij colloidaalopgeloste bestanddelen worden gescheiden d.m.v. een
elektrisch veld.
kolomchr o matografie, ch. m.b.v. verticale glasbuizen
waarin de te scheiden stoffen met verschillende snelheden diffunderen.
papierchr o matografie, ch. waarbij colloidaal-opgeloste
bestanddelen worden gescheiden d.m.v. een geprepareerd papier, waarop de stoffen op bepaalde plaatsen
zichtbaar worden.
chro matogram, het beeld dat bij chromatografie wordt
verkregen.
chro matolyse [< G., chroma; lysis = oplossing] 1 het oplossen
van de chromatine in de celkern; 2 het verdwijnen van
Nissl-lichaampjes in een zenuwcel, bij uitputting,
toxische werking, infectie of doorsnijding van de
neuriet.

chorionicus [L., -ca, -cum], het chorion betreffend;
vb. carcinoma ch-cum.
chorionvillusbiopsie, zie biopsie.
chorioom, zie chorionepithelioom.
Choripptes bovis, runderschurftmijt.
ch o rioretinitis, zie choroidoretinitis.
chorista, choristie [G., choristos = gescheiden] ontwikkelingsstoornis als gevolg van verplaatsing van weefsel
tijdens de embryonale ontwikkeling (`embryonale
Keimversprengung').
choristoblastoom, maligne choristoom.
choristoom, dysgenetisch gezwel, uitgaand van een
gedislokeerde weefselkiem ('versprengter Keim').
choroid-, chorioid-, voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende de choroidea.
choroidea, het tussen retina en sclera gelegen vaatvlies
van het oog; de vorm 'chorioidea' is verouderd.
choroidearuptuur, zie ruptuur.
choroideremie [G., eremia = ontbreken, gebrek] erfelijke
progressieve atrofie van de choroidea.
choroideus [L., -ea, -eum, van Gr. chorion = vlies] 1 vlies-achtig;
vb. plexus ch-eus, vena ch-ea, papilloma ch-eum;
2 choroidea-achtig, de choroidea betreffend; vb. lamina
suprach-ea.
choroiditis, ontsteking van de choroidea.
choroiditis annul a ris, ch. rondom de papil.
choroiditis centralis, ch. in de omgeving van de
macula.
choroiditis disseminata [L., disseminare = uitzaaien] ch.
met (talrijke) verspreide haarden.
choroiditis Doyne, zie Doyne.
choroiditis exsudativa, i circumscripta; z. diffusa: ch.
met exsudatieve infiltratie van de choroidea.
choroiditis serosa, zie glaucoom.
choroiditis suppurativa, ch. purulenta, etterige
vaatvliesontsteking, waarbij het hele oog verettert
(panoftalmie).
choroiditis Tay-Sachs, infantiele chororetinale degeneratie bij amaurotische idiotic of Niemann-Picksyndroom, gekenmerkt door een wit-gele, onscherp
begrensde vlek rondom de kersrode macula.
choroidocapillaris [L., -re], m.b.t. de capillaire laag van de
choroidea; vb. lamina ch-ris.
choroldocyclitis, ontsteking van de choroidea en van de
processus ciliares.
choroidoretinitis, ontsteking van choroidea en retina;
syn. retinochoroiditis.
choroidoretinitis centralis, ch. met ontstekingsoedeem in de maculastreek.
choroidoretinitis juxtapapillaris, ontsteking in de
buurt van de papilla (tegenwoordig geheten: discus)
nervi optici.
ch o roretinaal, de choroidea en de retina betreffend.
Christian, Henry Asbury (1876-1951; Amer. arts te
Boston).
ziekte van Pfeifer-Weber-Christian, zie Pfeifer.
syndroom van Hand-Schuller-Christian, zie Hand,
Alfred.
Christmas-ziekte, hemofilie B; syn. Christmas disease [E.].
chrom-, chromo-, chromato- [G., chroma = kleur]
voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende kleur.
chromaat-allergie, overgevoeligheid voor chromaten,
voorkomend o.a. bij mensen die met cement werken.
chrom aa tzweer, hardnekkige zweer, vooral aan het
neustussenschot, bij arbeiders in fabrieken waar veel
met chromaten wordt gewerkt.
chromaffien, zie chroomaffien.
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chromatometer
zoek van het kleuronderscheidingsvermogen; a chromocystoscopie.
maagchromoscopie, maagfunctieproef waarbij de
kleur van de maaginhoud een aanwijzing is voor het
bestaan van achylia gastrica.
chromosomaal, betreffende de chromosomen.
chromosomenkaart, zie karyogram.
chromosomopathie [G., pathos = ziekte] afwijking in vorm
of aantal van de chromosomen, die ten grondslag ligt
aan een klinisch syndroom zoals Down-syndroom cri du
chat-syndroom.
chromosoom [G., soma = lichaam] kernlis, staafvormige
structuur in de celkern, die zich bij de mitose uit de
chromatine vormt; chromosomen bestaan uit DNA en
RNA, histon en een complexe proteine; in de chromosomen bevinden zich de genen; de mens bezit in zijn
cellen 46 chromosomen (44 autosomen en 2 geslachtschromosomen); op de conferentie te Chicago (1966) werd
bepaald dat een karyotype zou worden geannoteerd door
eerst het totale aantal chromosomen te vermelden, met
daarachter de geslachtschromosomen en daarachter een
eventueel gevonden abnormaliteit; een normale man
heeft als karyotype 46XY, een normale vrouw 46XX; bij
het Klinefelter-syndroom vindt men 47,XXY, bij mongolismus 47,XX,G+.
acrocentrisch chromosoom, ch. waarin het centromeer dicht bij een uiteinde ligt.
dicentrisch chromosoom, ch. met twee centromeren.
geslachtschromosoom, zie aldaar.
metacentrisch chromosoom, ch. met het centromeer
halverwege tussen de beide uiteinden.
Philadelphia-chromosoom (Ph'), chromosoom -z2
waarvan een deel van de lange arm verdwenen is na
translocatie van de lange arm met de lange arm van
chromosoom 9; komt echter alleen voor in de cellen van
de granulopoese, erytropoese en megakaryopoese, niet
in lymfocyten en fibroblasten, bij chronische myeloide
leukemie en soms bij acute lymfatische leukemie.
ringchromosoom, zie aldaar.
submetacentrisch chromosoom, ch. met het centromeer op een positie tussen acrocentrisch en metacentrisch.
X-chromosoom, vrouwelijk geslachtschromosoom.
Y-chromosoom, mannelijk geslachtschromosoom.
chromosoomdeletie, chromosomale afwijking waarbij
een deel van het chromosoom ontbreekt, bijv als gevolg
van een fout in het reparatieproces na een chromosoombreuk.
chromotherap ie, toepassing van gekleurd licht of
verblijf in een ruimte van bepaalde kleur, als psychotherapie.
chronaxie [G., chronos = tijd; axia = waarde] de minimale
inwerkingsduur van een elektrische stroom (met de
dubbele sterkte van de reobase die nog net een prikkeleffect teweegbrengt).
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) [E.] aanduiding voor chronische bronchitis en emfyseem,
gekenmerkt door kortademigheid bij inspanning en
hoesten met sputumproductie; syn. chronisch-obstructief
longlijden; zie ook CARA.
chronicus [G., -ca, -cum, chronos = tijd] chronisch, slepend,
langzaam verlopend; vb. parametritis ch-ca, eczema
ch-cum.
chronisch, sluipend, zich langzaam ontwikkelend (al of
niet na een acuut begin) en gewoonlijk van lange duur.
chronische granulomateuze ziekte (CGD), erfelijke
ziekte, gekenmerkt door recidiverende infecties van de

chromatometer, toestel ter bepaling van de kleurenzin,
ter herkenning van kleurenblindheid.
chr o matopsie, zie chromopsie.
chro matoptometrie [G., chroma; opsis = het zien; metrein =
meten] bepaling van het kleuronderscheidingsvermogen.
chromatose, verkleuring van de huid, hetzij door
vermeerdering, hetzij door vermindering van melanine,
hemosiderine, of aanwezigheid van vreemde stoffen
(arseen, zilver, goud, carotine).
chromatotherap ie, zie chromotherapie.
chromatur ie, lozing van abnormaal gekleurde urine.
chromhidrose [< G., chroma; hidros = zweet] secretie van
gekleurd zweet (zeldzaam).
chromidium, deeltje van de extranucleaire chromatine
in het cytoplasma.
chromidrose, zie chromhidrose.
Chromobacterium, bacteriegeslacht in de sectie facultatief
anaerobe Gram-negatieve staafjes; violette kolonies;
water- en grondbacterie, sporadisch oorzaak van sepsis.
chromoblast, zie chromatoblast = erytroblast.
chromoblastomycose [< G., chroma; blastos = kiem; mykos =
schimmel] schimmelinfectie van de huid met vorming van
wratten of papillomen; syn. dermatitis verrucosa.
chromocy stoscop ie, `blauwfunctieproef , bepaling
(d.m.v. cystoscopie) van de snelheid waarmee een intraveneus gespoten kleurstof door de nieren wordt uitgescheiden.
chromocyt, zie erytrocyt.
chr o mocytometer, instrument van Bizzozero ter
bepaling van het hemoglobinegehalte van het bloed.
chromofaag [G., phagein = eten] fagocyt die kleurstof
opneemt.
chr o mofaan [G., phainein = tonen] kleurstof in het netvlies
(rodofaan = rood, xanthofaan = geel, chlorofaan = groen
pigment).
chr o mofiel [G., chroma; philein = beminnen] zich kleurend
met (zure of basische) kleurstoffen, bijv. de ch-le cellen
in de hypofysevoorkwab.
chromofoob [G., chroma; phobos = vrees] zich niet kleurend,
bijv de ch-fobe cellen in de hypofysevoorkwab.
chr o mogeen [G., chroma; gennan = voortbrengen] 1 kleurstofvormend; z kleurloze stof die door opneming van
bepaalde atoomgroepen gekleurd wordt.
chromogranine, eiwit met nog onbekende functie dat in
de eel is opgeslagen en samen met catecholaminen wordt
afgegeven.
chromomeer [G., meros = deel] de plaats op (in) een reuzenchromosoom waar het betreffende DNA op de overeenkomstige chromatiden sterk is gespiraliseerd (gecondenseerd), en dientengevolge als bandjes is waar te nemen;
het zijn de plaatsen waar zich de genen bevinden.
chromomycose, zie chromoblastomycose.
chro monema [G., nema = draad] draadvormige structuur in
een chromatide; zie ook chromomeer.
chromopexie [G., chroma; pexis = vasthechting, fixatie] fixatie
van pigment, i.e.z. van galkleurstof in de lever.
chromopsie [G., chroma; opsis = het zien] het zien van een
subjectief bepaalde kleur, alsof alle voorwerpen een
bepaalde kleur hebben; zie ook xanthopsie.
chromoradiometer, toestel tot het meten van de
hoeveelheid rontgenstralen, berustend op de door deze
teweeggebrachte kleurverandering van kaliumsulfaat.
chromosaccharometer, toestel voor de kwantitatieve
bepaling van suiker, met kaliloog, gebaseerd op de proef
van Moore.
chromoscopie [G., chroma; skopein = zien, bekijken] i onder-

154

chymase
kingsproces heeft deels een granulomateus karakter met
infiltratie van eosinofiele granulocyten; de longen zijn
steeds bij het ziekteproces betrokken.
CHVG College voor Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde, orgaan dat belast is met het opstellen van de
eisen die aan de beroepsopleiding huisarts- en verpleeghuisgeneeskunde worden gesteld.
Chvostek, Franz (1835-1884; Oostenrijks internist te
Wenen).
Chvostek-reflex, facialisfenomeen bij tetanie; bij
bekloppen van de facialisstam voor het kaakgewricht
volgt een contractie van de gelaatsspieren; syn. teken,
symptoom van Chvostek.
chyl-, chylo- [G., chylos = sap] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. chylus.
chylangioom, lymfevatgezwel, meestal in het mesenterium.
chylascites [G., chylos; askos = zak] zie chyloperitoneum.
chylectasie [G., chylos; ektasis = uitzetting] verwijding van
een chylusvat, chyluscyste.
chyleus, chylus-achtig.
chyli [G., chylos] gen. van chylus; vb. cisterna ch.
chylifer [L., ferre = dragen] chylus-vervoerend.
chylificatie [< L., facere = maken] de vorming van chylus;
syn. chylopoese.
chylocyste, zie cisterna chyli.
chylocystis [G., chylos; kystis = blaas] zie cisterna chyli.
chylokele [G., chylos; kele = breuk] ophoping van chylus in
de tunica vaginalis testis door lymfestuwing (bij
elephantiasis).
chylomicron, lipoproteine, een van de vele korreltjes van
1 µm die via het slijmvlies van de dunne darm gedurende
de vetvertering aan het lymfatische systeem worden
afgegeven; syn. chyluslichaampje.
chylomicron remnant [E.] lipoproteine dat zorgt voor
transport van rest-triglyceride en cholesterol van darm
en andere lipoproteine naar lever.
chylopericard, uitstorting van chylus in het hartzakje.
chyloperitoneum, uitstorting van chylus in de
buikholte; syn. chylascites.
chylopleura, uitstorting van chylus in de pleuraholte;
syn. chylothorax.
chylopoese, chylopoiesis [G., chylos; poiesis = bereiding]
chylusvorming, chylificatie.
chylopoetisch, chylus-bereidend.
chylorrhoea, chylorroe [G., chylos, rheein = vloeien]
1 afvloeiing van lymfe door een gat in de wand van de
ductus thoracicus; 2 chyleuze diarree, door vermenging
van de feces met chylus uit lekkende darmchylusvaten.
chylosus [L., -sa, -sum], uit chylus bestaand, chylus-betreffend; vb. ascites ch-sus, diarrhoea ch-sa.
chylothorax, aanwezigheid van chylus in de pleuraholte;
syn. chylopleura.
chyluria, chylurie, aanwezigheid van chylus in de urine,
die er daardoor melkachtig uitziet; zie ook galacturie.
chyluria trppica, chylurie, veroorzaakt door aanwezige

huid, longen en bot en door verhoogde gevoeligheid
voor katalase-positieve micro-organismen (b.v. Staphylococcus aureus); gevolg van een stoornis in het oxidatieve
metabolisme van de granulocyten waarbij de gefagocyteerde bacterien niet worden vernietigd.
chronische klager,1 patient die met `klachten zonder
diagnose' een patroon van frequente medische consumptie vertoont terwijl verwijzing naar psychische verklaringen en dus ook naar een psychiater wordt afgewezen;
2 patient die langdurig de arts consulteert wegens
lichamelijke klachten die niet, of volstrekt onvoldoende,
te verklaren zijn uit een lichamelijke ziekte.
chronische-tic-stoornis, milde vorm van het syndroom
van Gilles de la Tourettte; hierbij zijn of motorische of
vocale tics aanwezig, met beperkte fluctuaties in intensiteit; syn. chronische-tic-syndroom.
chronisch-inflammatoire darmziekte, chronische
ontsteking van de darm; de meest voorkomende vormen
zijn colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.
chronisch-obstructief longlijden, zie chronic obstructive pulmonary disease.
chronisch-vermoeidheidssyndroom, chronischevermoeidheidssyndrrom, zie myalgische encefalomyelitis (ME).
chronobiologie [G., chronos; biologic] de wetenschap
betreffende de ritmisch plaatsvindende biologische
processen (slapen-waken, de bronst, het zich openen en
sluiten van bloemen, enz.).
chronofarmacologie [G., chronos] de farmacologie die
zich bezighoudt met de beinvloeding van ritmische
functies en processen.
chronognosis [< G., chronos; gnosis = kennis] besef van de
duur en de snelheid van het tijdsverloop.
chronotroop [G., trepein = beInvloeden] tijd- of tempobeinvloedend, i.h. bijz. het tempo van de hartslag.
negatiefchronotroop, hartslag-vertragend.
positief-chronotroop, hartslag-versnellend; zie ook
dromotroop, inotroop.
chroomaffien [L., affinis = verwant] zich bruin kleurend
met chroomzouten.
chroomaffiene cellen, in het bijniermerg voorkomende cellen die zich met chroomzouten kleuren.
chroomaffien stelsel, het complex van weefsels die
zich met chroom kleuren (bijniermerg, glomus caroticum, orgaan van Zuckerkandl, sympathische zenuwvezels).
chroomaffi(e)noblast, zie chromaffinoblast.
chrysiase, chrysiasis [G., chrysos = goud] afzetting van
goud in weefsels bij behandeling met goud-injecties; het
gelaat krijgt een paarse kleur; syn. auriasis, chrysosis,
pigmentatio aurosa.
Chrysomyia [G., myia = vlieg] een geslacht vliegen (familie
Calliphoridae) waarvan de larven zich soms in de huid van
de mens ingraven (myiasis).
Chrysops [G., ops = oog] dazen, een geslacht van vliegen in
Afrika die dieren en mensen steken, bij voorkeur in het
gebied van de ogen; overbrenger o.a. van Loa loa.
chrysose, zie chrysiase.
chrysosis corneae, fijnkorrelig goudneerslag in de
cornea in de membranen van Bowman en van Descemet,
bij Lang voortgezette goudtherapie.
chrysotherapie, behandeling met goudpreparaten.
Churg, J. (Pools patholoog-anatoom, vanaf 1 933
werkzaam in de VS).
syndroom van Churg-Strauss, beeld van periarteriitis
nodosa waarbij ook de kleine haarvaten en afvoerende
vaten (capillairen en venulen) zijn aangetast; het ontste-

Wuchereria bancrofti.
chylus [G., chylos] darmlymfe, de door de darmvlokken
opgenomen en in de chylusvaten afvloeiende vethoudende lymfe, die door de truncus intestinalis en ductus
thoracicus verzameld words en bij de linker angulus
venosus in de bloedbaan terechtkomt.
chyluscyste, zie chylectasie.
chyluslichaampje, zie chylomicron.
chylusvat, de centrale lymferuimte in de darmvlokken.
chymase, een in maagsap voorkomende proteinase, een
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chymificatie
enzym dat caseine neerslaat; syn. leb-enzym, chymosine,
rennine (niet verwarren met het enzym renine).
chymificatie, het proces van enzymatische vertering en
menging van de maaginhoud, waarbij de chymus
ontstaat.
ch y mopapane, een enzym uit de bladeren van de
papaja; zie ook chemonucleolyse.
chymosine, zie chymase.
chymotrypsine, een leb-achtig eiwitsplitsend enzym in
pancreassecreet.
chymotrypsinogeen, het in het pancreas gevormd
voorstadium van chymotrypsine.
chymus [G., chymos] de spijsbrij in de maag.
Ci, curie (eenheid van radioactiviteit).
Cibi [L.] gen. van cibus (= spijs); vb. fastidium c.
cibofobie [L., cibus = spijs; Gr. phobos = vrees] ziekelijke
tegenzin in voedsel.
cibus [L.] spijs.
cicatrectomie [L., cicatrix =litteken; Gr. ektome = uitsnijding]
excisie van een litteken.
cicatriceus [L., -ea, -eum], m.b.t. littekenvorming;
vb. entropion c-eum.
cicatricialis [L., -le, cicatrix] m.b.t. een cicatrix, door een
litteken veroorzaakt; vb. hernia c-lis, ectropium c-le.
cicatricotomie, doorsnijding van een litteken.
cicatrisatie, littekenvorming, verlittekening.
cicatrisatus [L., -ta, -tum], verlittekend; vb. alopecia c-ta.
cicatrix [L.] litteken, het weefsel dat zich heeft gevormd
na het dichtgroeien van een wond.
-cide [L., caedere = doden] achtervoegsel in woordsamenstellingen met als betekenis dodende werking; vb. bactericide.
CI-esteraseremmer, zie cholinesteraseremmer.
cijferschrijven, zie grafesthesie.
cilia [L., mv. van cilium] 1 ooghaartjes; syn. wimpers; zie ook
supercilia; z trilharen.
ciliaat, trilhaardiertje; zie ook Ciliata.
cilia immotile syndrome [E.] aangeboren of verworven
afwijking van de trilharen, waarbij o.a. ernstige luchtwegafwijkingen (chronisch hoesten, opgeven, bronchiectasieen) en infertiliteit kunnen voorkomen.
ciliair, het corpus ciliare betreffend.
ciliaire injectie, overvulling der bloedvaten van het
corpus ciliare, zichtbaar als pericorneale roodheid.
cili ai r lichaam, zie corpus ciliare.
ciliaire uitsteeksels, zie processus ciliares.
ciliaire vaten, de arteriae en venae ciliares posteriores,
breves, longae, ciliares anteriores, en de venae vorticosae.
ciliaris [L., -re], 1 ciliair; vb. musculus c-ris, corpus c-re;
2 de oogharen betreffend.
ciliarotomie [G., tome = snede] doorsnijding van de zona
ciliaris als operatie bij glaucoom.
Ciliata, trilhaardiertjes, een klasse van de Protozoa,
subphylum Ciliophora, gekenmerkt door cilia (trilharen);
vb. Balantidium.
cilinder [G., kylindros = rol] cilindervormige structuur, bijv
in urinesediment (hyaliene, gekorrelde; was-, epitheel-,
bloedcelcilinders).
cilinderepitheel, zie epitheel, cilinder--.
cilindergewricht, zie articulatio cylindroides.
cilinderglas, astigmatisch (brille-)glas.
hyaliene cilinder, zie aldaar.
korrelcilinders, zie aldaar.
cilindroid, i cilindervormig; z cilinderachtig vormsel in
de urine.
cilindroom, cylindroma, i een zeldzaam, glad, rond
gezwelletje, in groepen voorkomend op het behaarde

hoofd en het gelaat bij volwassenen; soms in gezwelconvoluten als 'tulband'-('turban'-)tumoren; z, een type
longadenoom (het andere type is het carcinoId).
cilindrurie [G., ouron = urine] de aanwezigheid van cilinders in de urine.
Ciliophora, onderafdeling van de Protozoa, cilien-dragend;
van medisch belang is de klasse Ciliata.
ciliospinaal, het corpus ciliare en het ruggenmerg
betreffend.
ciliospinale reflex, zie reflex.
ciliotomie [G., tome = snede] doorsnijding van de nervi
ciliares.
cilium [L., gen. -lii, my cilia], haar, wimperhaar, trilhaar.
cilium acusticum, `gehoorhaar , een cytoplasmatisch
zintuiguitsteeksel van de gehoor- en evenwichtscellen in
het binnenoor.
cilium olfact o rium, `reukhaar, een cytoplasmatisch
uitsteeksel van de reukcellen in de neus.
cillose [F. ciller = knipperen] spastische tremor van het
bovenste ooglid.
Cimex, wants, een geslacht van de orde Hemiptera.
Cimex lectularius, bedwants, `wandluis , gekenmerkt
door eigenaardige stank; steekt's nachts.
Cimino-shunt, zie shunt, Cimino-Scribner----.
CIN, cervicale intra-epitheliale neoplasie; zie ook neoplasie.
cinchonisme [< Cinchona = kinaboom] kininevergiftiging,
ook chinidine-vergiftiging.
cineangiocardiografie [G., kinein = bewegen; angeion = vat;
kardia = hart; graphein = afbeelden] het op de bewegende film
vastleggen van de rontgencontrastbeelden van hart en
grote vaten.
cinefactie [L., cinis = as; facere = maken] verbranding tot as,
crematie.
cinefluorografie [G., kinein; L. fluor; Gr. graphein] het op de
film vastleggen van een doorlichtingsbeeld.
cinereus [L., -ea, -eum], askleurig; vb. Aedes c-eus, ala c-ea,
tuber c-eum.
cingulectomie [G., ektome = uitsnijding] extirpatie van de
gyrus cinguli, operatie van Cairns, uitgevoerd bij
defectpsychosen.
cingulotomie [G., temnein = snijden] elektrolytische vernietiging van anatomisch normaal hersenschorsweefsel in
het gebied van de gyrus cinguli (N.B. de term -tomie
wordt dus eigenlijk verkeerd gebruikt).
cingulum [L.] gordel; l anatomische term; a gordelverband van kleefpleister, bijv bij ribfractuur.
cingulum cerebri, vezelbundel in het merg van de
gyrus cinguli, loopt van de frontale hersenen onder het
rostrum corporis callosi boogvormig naar achter over het
splenium corporis callosi, daarna weer naar voor tot in
de uncus.
cingulum dentis, basale lijst aan de linguale
tandvlakte.
cingulum membri inferioris, bekkengordel,
bestaande uit het sacrum en de beide ossa coxae.
cingulum membri superioris, schoudergordel,
bestaande uit de beide schouderbladen en de beide
sleutelbeenderen.
CIN III, carcinoma in situ van de cervix uteri.
cinis [L., gen. -neris], as.
circadiaan [< E. circadian; L. circa = ongeveer; dies = dag]
ongeveer een etmaal durend; syn. diurnaal; zie ook ritme.
circinair, als een (ev onderbroken) kring, kringvormig.
circinatus [L., -ta, -tum, circinare = rond maken] circinair,
cirkelvormig, in een kring gerangschikt; bijv herpes
c-tus, pityriasis c-ta.
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cirrose
circul ai r, kringvormig, rondgaand.
circulaire anesthes ie , kringvormige omspuiting voor
plaatselijke verdoving.
circulaire psychose, zie cyclische psychose.
circularis [L., -re], circulair, cirkelvormig; vb. plicae c-res
(mv. van c-ris), stratum c-re.
circulatie, omloop, stroom (van bloed, lymfe, liquor), i.h.
bijz. de bloed-c.
bronchiale circulatie, bloedvoorziening van de wand
van de luchtwegen via de bronchiale arterien die uit de
aorta ontspringen; het veneuze bloed wordt vnl. via de
pulmonale circulatie naar het linker atrium terug-

verlopend kringvormig vaatsysteem met centripetaal
gerichte radiaire aftakkingen.
circulus a. i. minor, een langs de pupilrand in de iris
verlopend kringvormig vaatsysteem met centrifugaal
gerichte radiaire aftakkingen.
circulus articularis vasculosus, het om een gewricht
gelegen vaatnet.
circulus vascul o sus nervi o ptici, kleine, de sclera
doorborende vaatkrans om de n. opticus.
circulus vitiosus, vicieuze cirkel, duivelskring, aaneenschakeling van factoren die schadelijk op elkaar
inwerken, m.a.g. dat de totale situatie steeds slechter
wordt.
circum- [L.] voorvoegsel in woordverbindingen met de
betekenis rondom.
circumanalis [L., -le], rondom de anus.
circumcisie, circumcisio [L.] omsnijding, i.e.z. besnijding van het preputium, besnijdenis.
circumductie, circumductio [L., circumducere =
ronddraaien] de beweging van een extremiteit waarbij de
as ervan een kegelmantel beschrijft; zie ook helicopodie.
circumferentia articul a ris [L ., omranding van een gewricht]
de met kraakbeen bedekte cilindervormige rand van een
gewrichtsvlak, i.h.b. aan het proximale einde van de
radius en het distale einde van de ulna.
circumferentia articularis ulnae, lateraal-voor
gelegen gewrichtsvlak aan het distale uiteinde van de
ulna; articuleert met de incisura ulnaris radii.
circumferential pneumatic counterpressure (CPC) [E.] een
methode om hevige intra-abdominale bloeding te
stoppen, d.m.v. een om de romp aangebrachte opblaasbare gordel.
circumflexus [L., -xa, -xum], omgebogen (ergens omheen
buigend); vb. ramus c-xus, arteria c-xa humeri.
circumfocaal, zie perifocaal.

gevoerd.

collaterale circulatie, het stromen van bloed via
collaterale vaten, bij verstopping van een hoofdvat.
coronaire circulatie, de bloedstroming door de kransslagaderen van het hart.
derde circul a tie, arterioveneuze verbindingen in de
placenta van monochoriale tweelingen.
extracorporale circul a tie, c. die buiten het lichaam
plaatsvindt; hierbij wordt gebruik gemaakt van een
hart-longmachine die tijdens een operatie de functie van
hart en longen volledig kan overnemen.
foetale circulatie, de bloedsomloop in de foetus.
gekruiste circul a tie, het gedurende een bepaalde
periode laten circuleren van bloed van het ene individu
in de vaten van een ander individu; syn. controlled cross
circulation.
grote circul a tie, het stroomgebied van bloed vanaf de
linker hartkamer tot aan de rechter hartboezem;
syn. lichaamscirculatie.
hersencirculatie, i cerebrale bloedvoorziening,
bedraagt ca. 750 ml/min; bij afname tot 450 ml/min
treden uitvalsverschijnselen op t.g.v. de uitsluitend
aerobe stofwisseling van de hersenen; z systeem van
bloedvaten in de hersenen, gekenmerkt door een uitgebreid systeem van collateralen (waaronder de cirkel van
Willis).
kleine circulatie, het stroomgebied van bloed vanaf de
rechter hartkamer tot aan de linker hartboezem;
syn. longcirculatie.
lymfecirculatie, lymfcirculatie, afvoer van weefselvloeistof via lymfevaten; deze ontstaan als blind beginnende capillairen met een hoge permeabiliteit voor grote
deeltjes, die vervolgens via convergerende, steeds groter
wordende vaten en tussenliggende lymfeklierstations
hoofdzakelijk naar de ductus thoracicus lopen; deze
mondt uit in de linker vena subclavia.
portale circulatie, de bloedstroming door de vaten die
tenslotte in de vena portae uitmonden.
pulmonale circulatie, longcirculatie; syn. kleine

circumscriptus [L., -ta, -turn, circumscribere = met een passer

omschrijven] circumscript, omschreven, scherp begrensd,
van beperkte omvang; vb. calcinosis c-ta, oedema c-tum.
circus movement [E.] cirkelvormige beweging, zoals van
een elektrische prikkel die bij boezemfladderen in de
boezemwand rondloopt.
cirkeltachycardie, snelle ritmestoornis die wordt
veroorzaakt doordat een elektrische prikkel tussen twee
hartdelen heen en weer pendelt i.p.v. aan het einde van
het traject uit te doven; zie ook re-entry, Wolf-ParkinsonWhite-syndroom.
cirron o se, cirrhon o sis [G., kirrhos; nosos = ziekte] aandoening van de foetus, gekenmerkt door goud-gele
verkleuring van pleura en peritoneum.
cirrose, cirrhosis [G.] , cirrh o se [F.] [G. kirrhos = oranjegeel]
leverziekte waarbij het leverparenchym schrompelt en
het interstitiele weefsel prolifereert; de term is door
Laennec ingevoerd en nadien ook gebruikt bij andere

circulatie.

circulatiestilstand, stilstand van de bloedstroom in het
gehele lichaam; oorzaak meestal een hartstilstand.
circulatietijd, i de tijd die het bloed nodig heeft om de
gehele circulatie (grote plus kleine) te doorstromen; 2 de
tijd die het bloed nodig heeft om van een bepaald punt
een ander bepaald punt te bereiken, bijv. de
arm-tongtijd.
circulatoir, m.b.t. de bloedsomloop; vb. c-toire hypoxie.

organen.
atr o fische cirr o se, c. met levercelatrofie, vaak voorkomend bij alcoholisten en in het eindstadium van chronische virushepatitis.
biliaire cirr o se, ziekte, gekenmerkt door gestoorde
galafscheidng en morfologische tekenen van progressieve destructie van leverweefsel rondom de intrahepatische galwegen; men onderscheidt een primaire en een
secundaire vorm: primaire bil. c. is een progressief
dodelijk verlopende ziekte van onbekende oorzaak, vnl.
bij vrouwen van middelbare leeftijd; zie ook cirrose,
secundaire biliaire -^-.
cholestatische cirrose, c. met galstuwing; zie ook
cirrose, biliaire -^-.

circulus [L., verkleinwoord van circus] kring.

circulus arteriosus c e rebri (Willisii), een door drie
anastomosen gevormde arteriole vaatkring aan de
hersenbasis.
circulus art. Halleri, zie c. vasculosus nervi optici.
circulus art. iridis major, een perifeer in de iris
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cirrotisch

cirrizose bronzee [F.] levercirrose met bronsachtige

teweegbrengen, op eenzelfde dan wel twee verschillende
chromosomen plaatshebben; zie ook cistron.
cistron, een d.m.v de cis-trans test als erfelijke functionele eenheid aangetoond gen; zie ook muton, recon;
syn. structuurgen.
Citelli-hoek, de hoek tussen de sinus sigmoideus en de
dura mater encephali in het mastoid.
cito [L.] snel, als aanwijzing op spoedrecepten; niet
verwarren met cyto-.
citraatbloed, citraatplasma, bloed resp. plasma waaraan
ter voorkoming van stolling natriumcitraat is toegevoegd.
citrine, zie hesperidine, vitamine P.
Citrobacter, bacteriegeslacht in de familie Enterobacteriaceae; opportunistische bacterie die infecties kan geven
van bijv wonden en urinewegen; drie soorten: C.freundii,

verkleuring van de lever, bij hemochromatose.
cirrhose cardiaque [F.] induratie van de lever t.g.v. leverstuwing bij hartinsufficientie.
cirrhosis Hanot, hypertrofische levercirrose.
cirrhosis hgpatis, levercirrose.
cirrhosis Laennec, atrofische levercirrose.
hypertrofische cirrose, levercirrose waarbij door
overmatige bindweefselwoekering de omvang van de
lever toeneemt.
portale cirrose, leverc. met afwisselend degeneratie en
regeneratie van leverparenchym, gepaard met fibrose
van de interlobaire en portale ruimten.
secundaire biliaire cirrose, cirrose a.g.v obstructie van
de grote galwegen.
cirrotisch, m.b.t. cirrose.
cirsoides [G., kirsos = kluwen] kluwenachtig dooreengekronkeld; vb. varix c.
cirsoideus [G ., -ea, -eum, kirsos] spatader- achtig;
vb. aneurysma c-eum.
cirsokele, spataderbreuk; zie ook varicokele.
CIS, carcinoma in situ.
cisplatine, nefrotoxisch cytostaticum; bevat nucleofiele,
alkylerende groepen; inhibeert DNA - , RNA - en eiwitsynthese; toepassing: diverse maligniteiten.
cisterna [mv -ae], cisterne [L., regenbak] met liquor resp.
lymfe gevulde verwijding van de subarachnoidale
ruimte resp. de ductus thoracicus.
cisterna cerebellomedullaris, de ruimte tussen
cerebellum en medulla oblongata.
cisterna chiasmatis, de ruimte rondom het chiasma
opticum.
cisterna chyli, de verwijding aan het begin van de
ductus thoracicus; hierin monden uit de trunci lumbales
en intestinales, ter hoogte van Th.iz/L.i.
cisterna fossae lateralis cerebri, subarachnoIdale
spleet in de fossa lateralis cerebri.
cisterna interpeduncularis, verwijding van de
subarachnoidale ruimte opzij van de lobus temporalis en
de crura cerebri.
cisterna magna [verouderde term] , c.cerebellomedullaris.
perinucleaire cisterne, ruimte tussen de twee membranen van het kernomhulsel.
cisterna pontocerebellaris, cisterna in de hoek tussen
pons en cerebellum; heeft een verbinding met de vierde
ventrikel via het foramen lateralis ventriculi IV.
cisternae subarachnoideales, verwijdingen van het
cavum subarachnoideale, vnl. bij de hersenbasis.
terminals cisternen, tot blaasjes verwijde buisjes van
het longitudinaal verlopende sarcoplasmatisch reticulum in een spiervezel; t.c. liggen tegen de T-tubuli
(transversaal verlopende instulpingen van de plasmamembraan) aan en dragen de depolarisatie van de
plasmamembraan over op het sarcoplasmatisch reticulum.
cisterna-punctie, punctie van de cisterna cerebellomedullaris, door de membrana atlanto-occipitalis
posterior heen, om liquor te verkrijgen; de punctienaald
wordt tussen de atlas en de rand van het foramen
magnum ingestoken.
cisternografie [G., graphein = afbeelden] het afbeelden van
de met constraststof zichtbaar gemaakte cisternae.
RIHSA-cisternografie, c. na inspuiting van `radioactive
iodinated human serum albumin'.
cis - trans test [L ., cis = aan deze zijde; trans = aan de andere
zijde] een proef in de microbiologische genetica om uit te
maken of twee mutaties die beide hetzelfde fenotype

C. diversus, C. amalonaticus.
citroenzuur, stof die wordt gevormd in de citroenzuurcyclus uit reactie van oxaalacetaat met de acetylgroep van acetylco-enzym A; komt ook als zuur voor in
citrusvruchten; zie ook cyclus, citroenzuur—.
citroenzuurcyclus, enzymatisch gereguleerde reeks van
reacties; uit acetylco-enzym A wordt de acetylrest met
oxaalzuur tot citroenzuur gecondenseerd; via vele
tussenproducten ontstaan dan CO 2 , water en energie,
met als eindproduct oxaalazijnzuur, dat met acetylcoenzym A weer tot citroenzuur gecondenseerd wordt,
waarna de cyclus opnieuw begint; syn. Krebs-cyclus.
citrovorumfactor, zie factor, citrovorum-^-.
citrulline [L., Citrullus = watermeloen] aminozuur, vrij
voorkomend in watermeloen.
citrullinemie [G., haima = bloed] aangeboren stofwisselingsdefect met verhoogd gehalte aan citrulline in bloed
en urine; vertraagde geestelijke ontwikkeling, nausea,
braken, tremor, hypotonie, hyperammoniemie; c. wordt
vermoedelijk veroorzaakt door tekort aan het enzym
argininosuccinezuur-synthetase.
Civatte, Achille (1877-1956; Fr. dermatoloog te Parijs).
Civatte-ziekte, zie poikilodermie.
clandestinus [L ., - na, - num] , heimelijk; vb. vox c-na.
clapotgge, clapotement [F. clapoter = kiotsen] klotsend
geluid dat te horen is als men bij een patient met een
verwijde, met lucht en vloeistof gevulde maag tegen de
buikwand stoot; c. is ook een belangrijk diagnosticum
bij ileus (veel gas en vloeistof in de darm).
clapoteren, clapotage vertonen.
claquement [F.] openingstoon van de mitralisklep bij
mitralisstenose; syn. pulmonale ejectietoon.
clarificatie, verheldering of ordening van voornamelijk
gevoelsmatige aspecten van probleem door de hulpverlener; voorbereidende interventie om inzicht in ontstaan
en samenhang van problemen en conflicten te krijgen.
Clarke, Jacob Augustus Lockhart (1817 - 1880; neuroloog
te Londen).
zuil van Clarke, nucleus thoracicus.
Clarke, Sir Charles Mansfield (1782-1857; E. arts).
Clarke-zweer, ulcus corrodens van de portio vaginalis
bij nude vrouwen.
Clark-kinderdosering (A j. Clark, farmacoloog te
Edinburg), farmacologische aanduiding voor kinderdosering: (vd x gk) / 15o; hierbij geldt: vd = volwassenendosis en gk = gewicht van het kind (in lb).
classificatie, indeling van verschijnselen in klassen of
rubrieken, bijv indeling van micro-organismen, comavormen, tumoren.
Ann-Arbor-classificatie, klinische stadiumindeling
voor de ziekte van Hodgkin; stadium i = aantasting van
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client
stoornissen, cyanose; oorzaak is hypoxie van de
beenspieren t.g.v. vaatvernauwing (thrombangiitis,
atherosclerose); syn. dysbasia intermittens.
claudicatio masticatoria, c.van de kauwspieren.
neurogene claudicatie, segmentaal in benen uitstralende pijn door compressie van ruggenmergszenuwen,
optredend na beweging en verminderend na rust;
veroorzaakt door een aangeboren of verworven vernauwing van de voor-achterwaartse diameter van het
lumbosacrale wervelkanaal.
Claudius, Friedrich Matthias (1822-1869; anatoom te
Marburg).
Claudius-cellen, lage steuncellen van het Corti-orgaan,
dicht bij het ligamentum spirale.
claustrofil ie [L., claustrum = grendel; Gr. philia = liefde]
ziekelijk verlangen naar verblijf in afgesloten ruimten,
met dichte deuren en vensters.
claustrofobie [L., claustrum; Gr. phobos = vrees] ziekelijke
angst voor verblijf in afgesloten ruimten; zie ook agorafobie.
claustrum [L., grendel] dunne laag grijze hersensubstantie
tussen nucleus lentiformis en insula-schors.
cl au strum virginale, `maagdengrendel', oude
benaming voor hymen.
clausus [L., -sa, -sum], gesloten; vb. rhinolalia c-sa.
clava [L., knots] zie tuberculum nuclei gracilis.
clavatus [L., -ta, -turn], knotsvormig; vb. Aspergillus c-tus,
exostosis eburnea c-ta.
cl avicotomie, zie cleidotomie.
clavicula [L., verkleinwoord van clavis = sleutel] sleutelbeen.
clavicularis [L., -re], m.b.t. tot het sleutelbeen; vb. incisura
c -us.
clavipectoralis [L., -le], m.b.t. sleutelbeen en borst;
vb. fascia c-lis.
clavus [L., spijker] eelt dat wigvormig de diepte in dringt;
drukt als een harde pit op het bot, waardoor pijn
ontstaat; komt vrijwel uitsluitend aan de voeten voor;
syn. likdoorn, eksteroog.
cl avus hystericus, borende hoofdpijn, alsof een spijker
in het hoofd op een plek naast de pijlnaad wordt gedreven, bij hysterie.
clavus syphiliticus, hyperkeratotische lenticulaire
syfilide van handpalm of voetzool, lijkend op een
likdoorn.
clean [E., = schoon] (m.b.t. verslaafden) vrij van gebruik van
verdovende (verslavende) middelen, vnl. van harddrugs,
zoals heroine.
clearance [E.] klaring.
cl ei dagra [G., kleis = sleutel; agra = jacht, val] j ichtpij n in de
sleutelbeenstreek.
cleidotomie [G., kleis; temnein = snijden] doorsnijding van
het sleutelbeen van een kind tijdens de geboorte, om de
passage van de schouder door het geboortekanaal te
vergemakkelijken; syn. clavicotomie.
click [E.] knappend geluid.
ejection click [E.] extra-hartgeruis bij de uitdrijving van
bloed uit de kamers.
systolische click, geluid hoorbaar tijdens (late) systole
bij mitralisklepprolaps door plotseling uitklappen van
de gesloten klep; lijkt op het geluid van een klapperend
zeil.
clicking hip [E.] teken van Gerdy, 'schnappende (schnellende) Hiifte'.
client, in het maatschappelijk werk gebruikelijke aanduiding voor hulpvrager. De term verdringt (in de
sociale psychiatric) geleidelijk de term patient.

een kliergebied of van een extralymfatisch gebied of
orgaan, stadium z = aantasting van meer dan een kliergebied of een kliergebied samen met een extralymfatisch
gebied of orgaan aan een zijde van het diafragma,
stadium 3 = aantasting van kliergebieden aan beide
zijden van het diafragma, stadium 4 = diffuse aantasting
van een of meer extralymfatische organen of weefsels.
Breslow-classificatie, stadiering van een melanoom,
uitgedrukt in millimeters; hoe dikker het melanoom,
des te slechter de prognose voor vijfjaarsoverleving; zie
ook Clark-classificatie.
Child-classificatie (Child, Amerikaans chirurg),
indeling om de functionele reserve van de lever te
bepalen waarbij wordt gelet op de serumconcentraties
van bilirubine en albumine en de aan- of afwezigheid
van ascites; deze indeling is later gewijzigd door toevoeging van de parameters protrombinetijd en encefalopathie en heet sindsdien de indeling volgens Child-Pugh;
tegenwoordig wordt alleen de Child-Pugh-classificatie
gebruikt.
Clark-classificatie, indeling van het melanoom naar
dieptegroei in de huid die berust op de diepte-infiltratie
van de tumor volgens anatomische strata (epidermis,
papillaire dermis, reticulaire dermis, subcutis): hoe
dieper het invasieniveau volgens Clark, hoe slechter de
prognose; zie ook Breslow-classificatie.
Dukes-classificatie, systeem voor de indeling van de
lokale uitgebreidheid van een rectum- of coloncarcinoom; A = tumor groeit in, maar niet door de
darmwand; B = tumor groeit door de darmwand; C =
aanwezigheid van lymfekliermetastasen; D = aanwezigheid van hematogene metastasen; als stadium I
(Ti-2NoMo van het TNM-systeem) overeenkomt met
Dukes A, spreekt men ook wel van `Dukes/TNM-classificatie'.
French-American-British classification (FAB classification) [E.] classificatie van acute niet-lymfoblastaire
leukemieen: internationals en veel gebruikte classificatie
van deze vorm van leukemie nl.: Mi myeloblastenleukemie zonder uitrijping. Ma myeloblastenleukemie
met enige uitrijping. M3 promyelocytenleukemie. M4
myelomonocytaire leukemie. M5 monocytaire leukemie.
M6 erytroleukemie. M7 acute megakaryocytaire leukemie.
RAI-classificatie, classificatie van chronische lymfatische leukemie.
UICC-classificatie, zie TNM.
Claude, Henri Charles Jules (1869-1945; neuroloog te
Parijs).
Claude-hyperkinesie-teken, reflectoire contractie van
paralytische of paretische spieren, opgewekt door
pijnprikkels.
Claude-syndroom, alternerende verlamming t.g.v.
laesie van de middenhersenen: aan de ene zijde paralyse
van de n. oculomotorius, aan de andere zijde asynergie
en dysartrie.
Claude Bernard, zie Bernard.
claudicatie, claudicatio [L., clausis = mank] hinken, mank
lopen, overdrachtelijk ook t.a.v andere lichaamsfuncties
gebruikt.
claudicatio abdominalis, intermitterende aanvallen
van buikpijn bij stenose van mesenteriale vaten; zie ook
dyspraxia intermittens angiosclerotica abdominalis
(Ortner).
claudicatio intermittens, eigenlijk geen mank lopen;
de patient moet enige tijd stilstaan, waarna hij weer
verder kan lopen; gaat soms gepaard met gevoels159

client-centered therapy
client-centered therapy, patient-centered therapy, zie
non-directive therapy.
climacterisch, climacterieel, samenhangend met het
climacterium.
climacterium [G., klimax = sport van een ladder, kritieke
levensperiode] i het complex van verschijnselen bij het
einde van de vrouwelijke vruchtbaarheid, met als
belangrijkste symptoom het onregelmatig worden van
de menstruatie; z de leeftijd waarop deze verschijnselen
zich voordoen (de `overgangsjaren') plus de eerste
menstruatieloze jaren, d.i. grofweg de periode van het
45e tot het 6oe jaar; zie ook menopauze.
climacterium praecox, voortijdig intredend c.
climacterius [L., -ia, -ium], m.b.t. het climacterium;
vb. keratoma c-ium.
climaticus [L., -ca, -cum, van Gr. klima = hemelstreek] m.b.t.
het klimaat; vb. bubo c-cus.
climatotherapie, zie klimatotherapie.
climax [G.] het hoogtepunt van een ziekte of ziekteaanval;
syn. acme; a climacterium; 3 hoogtepunt van het
orgasme.
clinical trial [E., klinische proefneming] klinisch experimenteel onderzoek ter bepaling van de werkzaamheid en
veiligheid van een behandeling, bijv. met een nieuw
geneesmiddel, een nieuwe operatiemethode, een dieet.
clinicus [G., my. -ti, kline = bed] arts die hoofdzakelijk in een
ziekenhuis werkt en onderwijst; ook wel (minder juist)
gebruikt als synoniem voor internist.
clino-, zie klino-.
clinocefalie [G., klinein = buigen; kephale = hoofd] zadelhoofd, een dolichocefale schedel waarbij de sfenoparietale naad te vroeg verbeend is, waardoor achter de
kroonnaad een zadelvormige inzinking ontstaat.
clinodactylie [G., daktylos = vinger] abnormale stand
(zijdelingse afwijking) van de vingers.
clinoides [G., gen. -dis, kline = divan] divanvormig.
clinoideus [L., -dea, -deum], divanvormig; vb. processus
c-deus.
CLIP, corticotrophin-like intermediate lobe polypeptide.
clip [E.] metalen klemmetje; wordt onder meer gebruikt
om wondranden bijeen te houden of om bloedvaten of te
klemmen ter stopping van een bloeding.
cliseometer [G., klisis = helling] hellingmeter, instrument
waarmee de helling van het bekken t.o.v de lichaamsas
kan worden gemeten.
clitoridectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van de clitoris.
clitoridis [L.] gen. van clitoris.
clitoris [G., gen. clitoridis, kleitoris] kittelaar, membrum
muliebre (vrouwelijk lid), een met de penis overeenkomend orgaan met zwellichamen in de vulva, naar voren
eindigend in de glans clitoridis.
clitorisme, clitorismus, i vergroting van de clitoris;
a onafgebroken erectie van de clitoris.
clitoritis, ontsteking van de clitoris.
clivus [L., helling] het omlaag hellend beenvlak tussen sella
turcica en foramen magnum, gevormd door os occipitale
en os sphenoidale.
clivus Blumenbachii, zie clivus ossis occipitalis en
clivus ossis sphenoidalis.
clivus ossis occipitalis [BNA], het omlaag hellende pars
basilaris van het os occipitale, waarop de pons en de
medulla oblongata rusten.
clivus ossis sphenoidalis [BNA], het oppervlak van het
sfenoId, dat in het verlengde ligt van de clivus ossis
occipitalis.
clivus-chordoom, strenggezwel dat uitgaat van resten

van de chorda dorsalis in het beenvlak tussen de sella
turcica en het foramen ovale.
cloaca [L., onderaards afvoerkanaal, riool] embryonale holte
waarin zowel de darm als de urinewegen en geslachtsorganen uitmonden, een toestand die bij sommige
dieren normaal is, bij de mens als misvorming voorkomt
(cloaca persistens).
clockwise rotation [E.] draaiing van de elektrische hartas in
het sagittale vlak, met de klok mee; ant. counterclockwise rotation.
clomifeen, synthetische stof die de spiegels van gonadotropinen verhoogt.
clomifeenresistentie, het niet optreden van een stijging
van de estradiolspiegel bij een maximale dosering van
clomifeen, dan wel een verhoging hiervan zonder dat
ovulatie optreedt bij stimulatie met HCG.
clonal deletion [E.] vernietiging van B- en T-lymfocyten
met een grote affiniteit voor lichaamseigen antigenen
tijdens de ontwikkeling; mechanisme om auto-immuun
reagerende cellen te verwijderen.
clonal selection theory (Burnet), theorie betreffende
verworven immunitaire tolerantie; zie ook rejectie.
clone, clon [E.] zie kloon.
cloning [E.] het doen voortbrengen van individuen die
genetisch identiek zijn met het originele individu.
clonorchiasis, ziekte, veroorzaakt door Clonorchis sinensis.
Clonorchis, geslacht van de familie der Opistorchiidae.
Clonorchis sinensis, Chinese leveregel, veroorzaakt
clonorchiasis, voorkomend in O.-Azie; tussengastheren
zijn zoetwaterslakken (Bithynia, Bulinus) en zoetwatervissen; syn. Opisthorchis sinensis.
clonus [G., klonos] snelle, ritmische afwisseling van
spiercontractie en -verslapping.
clo(o)n, zie klo(o)n.
Cloquet, Jules Germain (1790-1883; anatoom en chirurg
te Parijs).
Cloquet-hernia, hernia femoralis pectinea.
Cloquet-kanaal, canalis hyaloideus.
klier van Cloquet, zie klier van Rosenmuller (sub a).
Clostridium [G., kloster = spoel] geslacht van de familie
Bacillaceae, obligaat anaeroob, Gram-positief, sporenvormend; 94 soorten, waarvan voor de mens pathogeen:
C. botulinum, typen A-E (botulisme), C. tetani (tetanus) en
C. perfringens, septicum, oedematiens, histolyticum, sporogenes
(gasgangreen).
Clostridium botulinum, kent 8 antigene typen: verwekt
botulisme; vroegere naam Bacillus botulinus; zie ook
botuline.
Clostridium difficile, verwekker van pseudo-membraneuze colitis.
Clostridium novyi, verwekker van gasgangreen; vroeger

Bacillus oedematis maligni No. II.
Clostridium oedematiens, zie C. novyi.
Clostridium perfringens, de meest voorkomende verwekker van gasgangreen, ook vaak verwekker van `voedselvergiftigingen'; syn. gasbacil van Frankel, bacil van
Welch.
Clostridium septicum, verwekt soms gasgangreen;
vroegere naam: Bacillus Ghon-Sachs.
Clostridium tetani, verwekker van tetanus, komt veel
voor in aarde en feces van mensen en paarden; produceert exotoxine die uit twee componenten bestaat: een
neurotoxine (tetanospasmine) en een hemolytische
toxine (tetanolysine); vroeger Bacillus tetani.

Clostridium welchii, zie C. perfringens.
clownisme [< E. clown] het uitvoeren van clownachtige
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coccidioIdomycose
stollingsmechanisme (endotoxine, tromboplastine, vet,
enz.); syn. gedissemineerde intravasculaire stolling,
disseminated intravascular coagulation (DIC).
intravasculaire coagulopathie, zie stolling, diffuse
intravasale ---.
verbruikscoagulopathie [obsoleet], zie consumptiecoagulopathie.
coagulum [L.] stolsel, bloedstolsel.
coalescentie [L., coalescere = samengroeien] de vergroeiing
(fusie) van twee of meer embryonale rudimenten.
coalitie.
calcaneotalaire coalitie, benige verbinding tussen
hielbeen en talus.
coarctatie, coarctatio [L., cum = met; arctare = drukken]
strictuur, vernauwing van een vat.
coarctatio aortae, aortacoarctatie, aangeboren vernauwing van de isthmus aortae.
co-assistent, medisch student(e) die in de laatste fase van
de studie geneeskunde stage loopt in de gezondheidszorg.
coat, zie huffy coat.

bewegingen, symptoom bij hysterie, mongolisme,
schizofrenie.
clubbing of fingers [E.] zie trommelstokvingers.
clubfoot [E.] klompvoet.
clumsy-hand syndrome [E.] een combinatie van een onhandige hand en dysartrie, veroorzaakt door een lacunair
infarct in het cerebellum.
clunis [L., my. - nes] , bil, achterbout, zitvlak; syn. natis.
clunium [L.] gen. mv. van clunis; vb. nervi c.
cluster designation [E.] clustering van verschillende antistoffen, gericht tegen hetzelfde membraaneiwit; zo
herkennen alle tot het cd3-cluster behorende antistoffen
het cd3-molecuul op T-lymfocyten.
cluster-designation nomenclature, CD nomenclature [E.]
indeling voor lymfocyten- en trombocytencelpopulaties,
gebaseerd op populatiespecifieke markers op het celoppervlak; aantonen van deze markers gaat via groepen
(clusters) monoklonale antilichamen; zie ook
CD-nummer.
cluster headache [E . cluster = groep] Bing- Horton - syndroom.
Clutton, Henry Hugh (1850-1909; chirurg te Londen).
Clutton - gewrichten, symmetrische, pijnloze hydrartrose van de grote gewrichten bij syphilis congenita.
clysma, zie klysma.
cM, centi-morgan; zie ook morgan.
CMF-kuur, in tijd beperkte behandeling met de chemotherapeutica cyclofosfamide, methotrexaat en 5-fluorouracil; de therapie words voornamelijk toegepast bij
patienten met mammacarcinoom.
CMI cell-mediated immunity [E.] , cellulaire immuniteit;
ant. humorale immuniteit.
CML, chronische myeloide leukemie.
CMML , chronische myelomonocytaire leukemie.
CMV, zie virus, cytomegalo-^-.
CMV syndroom, congenitaal - , congenitale infectie
met cytomegalovirus; symptomen van TORCHESsyndroom met daarnaast doofheid, choroidoretinitis en
intracerebrale verkalkingen.
cnemoscoliose [ <G., kneme = scheenbeen; skoliosis =
kromming] zijwaartse kromming van het scheenbeen.
coacervaten [L., acervus = hoop] druppelachtige vormsels in
colloIdale oplossingen; ze zijn schijnbaar in een
membraan gehuld en kunnen zich met elkaar verenigen,
alsof het levende cellen zijn.
coagglutinatie, antigeen-antistofverbinding waarbij de
specifieke antistoffen zijn gebonden aan latexbolletjes of
erytrocyten, en antigeen kan worden aangetoond door
klontering van de bolletjes.

coating [E. to coat = overtrekken, inkleden] 1 omhulsel van
pillen, enz; z het bedekken van een aneurysma cerebri
met een laagje adhesief plastic wanneer geen andere
behandeling mogelijk is.
Coats, George (1876-1915; oogarts te Londen).
Coats-syndroom, retinitis exsudativa externa.
cobalamine, naam voor een groep stoffen met vitamineB 12 -werking (vitamine B 12 = hydroxocobalamine); zie ook
cyanocobalamine.
Cobb, J. R. (Amer. orthopeed).
hoek van Cobb, de hoek die de graad van scoliose
aangeeft: op een voor-achterwaartse rontgenfoto van de
wervelkolom de hoek tussen de bovenbegrenzing van
het meest afwijkende wervellichaam boven, en de
onderbegrenzing van het meest afwijkende wervellichaam onder de scoliotische kromming; syn. Cobb angle
[E.].

cobble -stone mucosa [E., cobble stone = ronde straatkei] ronde
straatkeiachtig uiterlijk van het darmslijmvlies bij de
ziekte van Crohn.
cobble stones [E ., = straatkeien, kinderkopjes - keien] naam van
het kenmerkend rontgenbeeld bij de ziekte van Crohn;
ontstaat bij contrastonderzoek door de afwisseling van
ulceraties en oedemateuze zwelling van slijmvlies; zie ook
skip lesion.
coca-cola baby, coca-cola coloured baby [E.] pasgeborene
met een bruine kleur a.g.v. PCB-vergiftiging.
cocaine, alkaloid; komt voor in de bladeren van de
Erythroxylon coca; remt presynaptische heropname van
noradrenaline; heeft een lokaal-anesthetische en een
psychostimulatieve werking.
cocainiseren, gevoelloos maken d.m.v. cocaine.
cocainisme, chronische cocaine-vergiftiging, chronisch
misbruik van cocaine.
cocarboxylase, aneurinepyrofosfaat, een co-enzym,
nodig voor de werking van carboxylase.
cocarcinogenese, verschijnsel waarbij een stof een
andere (carcinogene) stof activeert, zodat een op zichzelf
effectloos lage dosis hiervan toch een tumor induceert;
zie ook carcinogenese.
coccide, allergische huidreactie op infectie met kokken.
Coccidioides, een geslacht dimorfe schimmels.
Coccidioides immitis, verwekker van coccidioidomycosis,
komt voor in de bodem van gebieden met lange, hete
zomers, vnl. in de VS; syn. Blastomyces coccidioides.
coccidioidomycose, infectieziekte door Coccidioides

coagulans [L., mv. coagulantia, coagulare = stremmen, doen

stollen] stof die bloedstolling teweegbrengt, resp. bevordert.
coagulase, enzym dat de bloedstolling versnelt.
coagulasetest, test waarbij de aanwezigheid van
gebonden coagulase (clumping factor) of van vrij coagulase wordt aangetoond.
coagulatie, coagulatio [L.] stolling, bijv. van bloed of van
een eiwit; zie ook bloedstolling, elektrocoagulatie.
coagulatienecrose, zie necrose.
coagulatiestroom, zie elektrocoagulatie.
coaguline, i precipitine; z tromboplastine.
coagulopathie, afwijking in de bloedstolling, berustend
op vermindering van stollingsfactoren in het plasma of
vermeerdering van remmende stoffen.
consumptiecoagulopathie, verhoogde stollingsneiging t.g.v. depletie van stollingsfactoren (I, II, V en VIII)
en trombocyten, met of zonder ('defensieve') fibrinolyse,
onverschillig wat de oorzaak is van de activering van het
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codicil, verklaring waarmee een individu toestemming
verleent tot het verwijderen van eigen organen na
overlijden; raakt in onbruik door het in 1998 landelijk
ingevoerde donorenregister; zie ook Wet orgaandonatie.
Codivilla, Alessandro (i86i-1912; chirurg te Bologna).
fractuurbehandeling volgens Codivilla, draadextensie.
Codman, Ernest Amory (1869-1940; chirurg te Boston,
VS), chondroblastoom.
Codman-driehoek, periost-reactie, op een rontgenfoto
driehoekig van vorm, voorkomend bij ontsteking en
maligne bottumor.
Codman-tumor, zie.
symptoom van Codman, bij ruptuur van de supraspinatus-pees is actieve abductie van de arm onmogelijk,
passieve abductie is zonder enig bezwaar mogelijk.
co-dominantie, situatie waarin bij een heterozygoot
beide allelen op een bepaalde genlocus tot expressie
komen.
codon, een uit drie onmiddellijk op elkaar volgende
nucleotiden ('triplet') bestaande eenheid in een polynucleotiden-keten (DNA, RNA), die de inbouw van een
bepaald aminozuur in een polypeptidenketen determineert; zie ook anticodon.
coecitas, zie caecitas.
coeco-, zie caeco-.
Coelenterata, onderafdeling der Metazoa, in het bezit van
slechts een lichaamsholte (coelenteron); hiertoe behoren
kwallen, anemonen, koralen. Ze scheiden toxinen of die
een urticariele eruptie veroorzaken.
coeliacus [G., -ca, -cum, koilia = buikholte] m.b.t. de
buikholte of de buikorganen; vb. plexus c-cus, arteria
c-ca (tegenwoordig: truncus c-cus), ganglion c-cum.
coeliagra [G., koilia; -agra = klem] (hevige) buikpijn.
coeliakie [uitspr. seuliakie , vnl. bij kinderen voorkomende
aangeboren ziekte die berust op overgevoeligheid voor
gluten (i.h.b. voor de gliadinefractie hiervan), m.a.g.
resorptiestoornis voor alle voedselbestanddelen, vooral
vetten, mineralen en vitaminen; klinisch kenmerkend is
de spruw-achtige diarree, pathologisch-anatomisch de
atrofie van de dunnedarmmucosa; syn. morbus coeliacus,
glutenenteropathie, glutengevoelige enteropathie,
ziekte van Gee-Herter.
coelialgie [G., koilia; algos = pijn] buikpijn.
coel(i)o- [G., koilia] voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. de buik.
coelioscop ie, zie laparoscopie.
coeliotomie, zie laparotomie.
coelonychie, zie koilonychie.
coeloom [G., koiloma = holte] de intra- en extra-embryonale
lichaamsholte.
coeloschisis [G., koilia; schizein = splijten] aangeboren spleet
in de buikwand.
coelosomie [G., koilia; soma =lichaam] misvorming van de
foetus, waarbij de ingewanden buiten het lichaam
liggen; zie ook omfalokele, hernia funiculi umbilicalis.
co-enzym, een thermostabiele verbinding die aanwezig
moet zijn voordat een apo-enzym in werking kan
treden; vb. cohydrogenase; syn. coferment; zie ook
apo-enzym, holo-enzym.
co-enzym A, stofwisselingsenzym met als functie de
transacetylering; door overdracht van de acetylrest op
oxaalzuur ontstaat citroenzuur; zie ook cyclus, acetylcoenzym A.
co-enzym R, zie biotine.
coeruleus [L., -ea, -eum], blauw; zie ook caeruleus; vb. locus
c-eus.

immitis, vnl. in de Verenigde Staten; primair affect in de
longen; het ziektebeeld lijkt op dat van tuberculose;
syn. woestijnkoorts, San Joaquin Valley fever.
coccidiosis [G.] infectie door Coccidia, verloopt meestal
symptoomloos, maar soms als enterocolitis.
Coccidium [L., my -dia, verkleinwoord van Gr. kokkos = bes]
verouderde naam voor een groep micro-organismen van
de klasse Sporozoa; zie ook Isospora.
coccobacil, ovale bacterie, lijkend zowel op een coccus als
op een bacil.
coccold [G., kokkos = bes; eidos = gelijkenis, vorm] coccusachtig.
coccydynie [G., odyne = pijn] zie coccygodynie.
coccygectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van het staartbeentje.
coccygeus [L., -ea, -eum], m.b.t. het os coccygis; vb. musculus c-eus, foveola c-ea, cornu c-eum.
coccygodynie [G., kokkyx = koekoek, koekoeksbeen, staartbeen;
odyne = pijn] pijn in de streek van het staartbeen.
coccyx [G., kokkyx] zie os coccygis.
Cochin-been [< naar Cochinchina in Oost-Azie] mycetoom van
de voet; syn. Madura-voet.
cochl. [rec.], cochleare.
cochlea [G., gen. -eae, kochlias = slak] slakkenhuis, deel van
het binnenoor; syn. cochleair apparaat.
cochleair apparaat, zie cochlea.
cochleare [L.] een lepelvol (i5 ml).
cochleariformis [L., -me], lepelvormig; vb. processus
c-mis.
cochlearis [L., -re, -eair: tot de cochlea behorend], vb. ductus
c-ris, nuclei c-res.
cochleopalpebrale reflex, zie reflex.
cochleotopie, de organisatie van de gehoorbanen en de
cochleaire en andere auditieve kernen in het centrale
zenuwstelsel.
cochleovestibulair, m.b.t. cochlea en vestibulum.
Cockayne, Edward Alfred (1880-1956; kinderarts te
Londen).
Cockayne-syndroom, autosomaal-recessief erfelijke
afwijking die zich omstreeks het tweede levensjaar
manifesteert met dwerggroei en preseniel uiterlijk,
pigmentatrofie van de retina, opticus-atrofie, doofheid,
geestelijke achterstand.
Cockroft en Gault, formule van, formule ter berekening van de creatinineklaring zonder urineverzameling:
[(140 - leeftijd) x lichaamsgewicht (kg) x 1,231 /plasmacreatinineconcentratie (Rmol/1).
cocktail [< E.] drankmengsel.
co ctolabiel, niet bestand tegen koken, of tegen de
temperatuur van kokend water.
co ctostabiel, wel bestand tegen koken, of tegen de
temperatuur van kokend water.
coctus [L., -ta, -turn], gekookt; vb. sputum c-tum.
code [L., codex = geschrift] i een stel voorschriften of regels;
2 een sleutel tot het verkrijgen van informatie.
genetische code, de genetische informatie, gezeteld in
de specifieke DNA-moleculen van de chromosomen.
co-decarboxylase, cofactor in verschillende enzymsystemen.
co-dehydrase, co-dehydrogenase, co-enzymen I en II,
werkzaam als overdragers van waterstof bij de oxidatie
van melkzuur, glucose, hexose-monofosfaat; zie ook
cozymase, dehydrogenase.
codeine, opioId; heeft hoestdempende en analgetische
werking; vaak als combinatiepreparaat met paracetamol
of acetosal; bijwerkingen: obstipatie.
codex [L.] geautoriseerd stel voorschriften, farmacopee.
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coet aa n [L., aetas = leeftijd] even oud.
coeundi [L., uitspr. koe-ee-oendi, coire = zich verenigen] m.b.t.
de coitus; vb. abusus c., impotentia c.
coeur [F., hart] de huiddriehoek die onder de hals bij een
openstaande blouse zichtbaar is.
coeur en sabot [F., sabot = klomp] klompvormig hart,
voorkomend bij de tetralogie van Fallot.
coexistentie, gelijktijdig bestaan; zie ook existentie.
co-factor, een voor het in werking treden van een factor
noodzakelijke bijkomende stof.
coferment, zie co- enzym.
coffelne, xanthinederivaat; heeft relaxerend effect op
gladde spieren en werkt vaatverwijdend; toepassingen:
o.a. couperen van migraine-aanval, stimuleren van de
ademhaling bij respiratoire insufficientie.
c o ffeinisme, chronische intoxicatie door gebruik van te
veel koffie.
cofferdam [< E. coffer dam = kisting, dwarse dam] dunne
rubberplaat, bij tandheelkundige bewerkingen gebruikt
om het speeksel weg te houden van het operatiegebied.
Coffey, Robert Calvin (1869-1933; chirurg te Portland,
Oreg., VS).
Coffey-operatic, uretero-sigmoIdeostomie, inplanting
van de ureters in het sigmofd.
Cogan, David Glendening (geb. 1908; oogarts te Boston,
VS).
Cogan-syndroom, interstitiele keratitis met doofheid
en duizelingen.
cognate stimulation [E.] stimulatie van de kionale groei en
differentiatie van T-helpercellen en B-cellen door een
antigeen dat bindingsplaatsen bevat voor zowel B-celals T-helpercellen; de B-cel bindt dit antigeen en functioneert als antigeenpresenterende cel voor de T-helpercel.
cognitie [< L., het (leren) kennen] kenvermogen dat door
waarneming en denken words bepaald; zie ook cognitief.
c o gnitief [L., cognitis = bekend] betrekking hebbend op het
kennen (bijv. waarnemen, onthouden, voorstellen,
denken, redeneren, begrijpen, oordelen); zie ook affectief,
conatief.
cognitieve functie, functie van het kenvermogen; hierbij
zijn vorm, inhoud en tempo van het denken alsmede
intelligentie en geheugen van belang; syn. kennende
functie.
cognitieve-gedragsmodificatie, zie cognitieve-gedragstherapie.
cognitieve-gedragstherapie, therapie waarbij geleerd
wordt gedrag te veranderen door niet impulsief te
handelen, maar eerst na te denken; combinatie van
cognitieve therapie en gedragstherapie.
cognitieve ontwikkeling, status van cognitieve functies
in vergelijking met relevante referentiegroep; meetbaar
d.m.v. kwantitatieve en kwalitatieve (intelligentie)tests,
bijv. IQ,tests; zie ook cognitieve functie.
cognitieve-pijntheorie, opvatting dat individuele
pijncognities, d.w.z. meningen, overtuigingen of
verwachtingen over en attitudes t.a.v. pijn bepalend
kunnen zijn voor de ervaren pijn en/of het pijngedrag
op een bepaald moment.
cognitieve therapie, therapie waarbij dysfunctionele
cognities die een rol spelen bij bep. stoornissen (bijv.
depressies, sociale fobieen) worden blootgelegd en
veranderd.
cohabitatie, cohabitatio [L.] coitus, geslachtsgemeenschap, paring.
Cohn, Hermann Ludwig (1838-igo6; D. oogarts).
proef van Cohn, onderzoek ter bepaling van
roodgroenblindheid.

Cohnheim, Julius Friedrich (1839-1884; patholoog te
Kiel, Breslau, Leipzig).
veldje van Cohnheim, op dwarse doorsnede zichtbare,
in een groepje gerangschikte myofibrillen.
cohort [L., cohors = omheinde plaats, groep soldaten] gesloten
populatie waarvan het lidmaatschap samenhangt met
een bepaalde gebeurtenis of kenmerk; zie ook cohortonderzoek.
cohorteffect, zie generatie-effect.
cohortonderzoek, longitudinaal observationeel onderzoek waarbij personen met bepaalde eigenschappen
gedurende een periode worden gevolgd en na verloop
van tijd onderling worden vergeleken op eigenschappen,
blootstellingen en ontwikkelde ziektebeelden; de
onderzoeksrichting is van determinant naar ziekte;
syn. follow-up-onderzoek; zie ook patientcontroleonderzoek.
cohy drogenase, een co-enzym.
coil [E.] 1 algemene benaming voor spiraalvormige
voorwerpen; 2 spiraaltje, gebruikt voor endovasculaire
behandeling van aneurysmata.
coiling [E.] lusvorming van een door arteriosclerose
verlengde arterie.
coil kidney [E.] kunstmatige nier die d.m.v. een dialysespoel werkt.
coil spring [E.] spiraalveer, een vorm waarin een darminvaginatie zich op de rontgenfoto kan vertonen.
coincidentie [L., incidit = er heeft jets plaats] i gelijktijdigheid; z toeval.
coin lesion [E. = muntvormige aandoening] een muntvormige
schaduw op de thoraxfoto als teken van carcinoom,
sarcoom of tuberculoom.
coitarche, zie sexarche.
Coiter, Volcher (1534-1600; Hollands anatoom te
Bologna).
Coiter-spier, zie m. corrugator supercilii.
coitus, coitus [L.] paring, geslachtsgemeenschap;
syn. cohabitatie, conjugatie.
coitus a tergo, coitus waarbij de man achter de rug van
de vrouw ligt; syn. lepeltjeshouding.
c o itus condomatus, c. met gebruik van een condoom.
coitus incompletus, zie c. interruptus.
co itus interr u ptus, c.waarbij de penis uit de vagina
wordt teruggetrokken voordat het sperma wordt uitgestort.
coitus obstructus, c.met manueel dichtknijpen van de
mannelijke urethra (aan het uiteinde van de penis of
onder het perineum), zodat het sperma er niet uit kan en
terugvloeit naar de blaas; primitieve vorm van contraceptie.
coitus oralis, zie fellatio.
coitus reservatus, c. waarbij de zaaduitstorting bewust
wordt tegengehouden en de partners geen bewegingen
maken en intussen lezen, mediteren, enz; zie ook carezza.
col, colatura (rec.).
colatorium [L.] doorzijgdoek, fijn geweven dock
waardoorheen men een medicamenteuze oplossing laat
lopen.
colatura [L., colare = coleren, doorzijgen] een geneesmiddel
(drankje) dat men door een colatorium heeft laten lopen.
cold-agglutinin disease (CAD) [E.] pathologisch hoge
concentratie koude-antistoffen (meestal IgM), gericht
tegen bloedgroep I, die kan leiden tot in-vivo-agglutinatie van de erytrocyten in de acra bij afkoeling en zo tot
acrocyanose (syndroom van Raynaud) en paroxismale
koude-hemoglobinurie; komt voor na virusinfecties
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collageen [< G., lijm-vormend, kolla = lijm, gennan = vormen]
eiwitachtige stof in bindweefsel (collageen bindweefsel),
vaak in vezelvorm (collagene vezels, ten onderscheid van
elastische vezels); bij koken van collageen-bevattend
weefsel ontstaat gelatine; men onderscheidt vier typen
op grond van de chemische samenstelling: collageen
type I: onder andere in dermis, bot, pezen en kapsels;
collageen type II: in hyalien en elastisch kraakbeen;
collageen type III: onder andere in glad spierweefsel en
parenchymateuze organen (lever, milt, nier en long);
collageen type IV: in laminae basales van epitheel en
endotheel.
collageen bindweefsel, bindweefsel waarin collagene
vezels overheersen; zie ook vezels.
collageenziekten, ziekten die worden gekenmerkt door
de fibrinolde degeneratie van bindweefsel; hiertoe
behoren lupus erythematodes disseminatus, peni- (of
pan)arteriitis nodosa, dermatomyositis, polymyositis,
progressieve sclerodermie, acute en chronische polyarthritis rheumatica, trombotisch-trombocytopenische
purpura, arteriitis temporalis, syndroom van ThibiergeWeissenbach, polymyalgia rheumatica en endocarditis
fibroplastica; syn. collagenosen.
collagenase, enzym dat collageen splitst.
collagene vezels, zie vezels.
collagenose, zie collageenziekten.
collaps [L., collapsus = instorting D] flauwte, bezwijming, een
meestal op psychogene basis plotseling intredende
stoornis in de circulatie, met vnl. cerebrale verschijnselen: duizelingen, hoofdpijn, sterretjes-zien, spierverslapping, bewustzijnsverlies; syn. syncope.
collaps-therapie, het aanleggen van een kunstmatige
pneumothorax om ter plaatse het longweefsel te laten
collaberen, een vroeger veel toegepaste behandeling bij
longtuberculose.
vasovagale collaps, flauwvallen door bradycardie en
bloeddrukdaling bij overprikkeling van n. vagus en
afnemende sympathische tonus t.g.v intrathoracale
drukverhoging, emotie, lang staan of hitte; gaat gepaard
met sterk zweten, bleekheid, zwart voor ogen worden en
misselijkheid; syn. vasovagale syncope, syncope vasomotorica, syn. flauwte.
collapsus pulmonum [L.] 1 het samenvallen van de
longen bij toetreding van lucht in de pleuraholte;
2 (minder juist) atelectase.
collar-button abscess [E.] zie abces, boordenknoop-.
collateraal, i zijdelings; z een bloedvat of een zenuw die
opzij langs een al of niet geobstrueerde vaat- of zenuwstam bloed resp. impulsen vervoert.
collaterale band, ligament in de lengteas van de
extremiteit dat het gewricht aan mediale of laterale zijde
stabiliseert; vb. lig. laterale collaterale van de knie.
collaterale circulatie, zie circulatie.
collateraal oedeem, zie oedeem.
collaterale ontsteking, zie ontsteking.
reflexcollateralen, zie aldaar.
collateralis [L.] collateraal; vb. eminentia c-lis, vas c-le.
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,
zelfstandig bestuursorgaan, verbonden aan het ministerie van VWS; belast met de coordinatie van geneesmiddelenbewaking (bijv toelating tot de markt, verzamelen
van vermoede bijwerkingen).
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ), rechtspersoon met als taak de minister op zijn verzoek of uit
eigen beweging van advies dienen over de uitvoering van
de Wet ziekenhuisvoorzieningen.
collerette [F. = kraagje] schilferend kraagje aan de binnen-

(bijv. met Mycoplasma pneumoniae); syn. koude-agglutinatieziekte.
cold nodule [E.] zie nodule.
coldpressor test, cold-pressure test, een proef ter
bepaling van de neurovasculaire motiliteit door meting
van de bloeddruk voor en nadat de patient zijn hand in
ijskoud water heeft gedompeld; stijging van de bloeddruk ('positieve c.') wijst op vasolabiliteit.
cold spot [E.] lokaal verminderde radioactiviteit op
schildklier-, lever-, bot- en miltscintigram.
Cole, Lewis Gregory (1874-1954; Amer. rontgenoloog te
New York).
symptoom van Cole, littekenachtige vervorming van
het duodenum t.g.v. een ulcus.
colectomie [G., ektome = uitsnijding] gehele of gedeeltelijke
excisie van het colon; zie ook hemicolectomie, sigmoldectomie,
transversectomie.
[G., koleos
= vagina]
coleokele [G., koleos = vagina] zie hernia vaginalis.
Colepptera, kevers, een orde van de klasse Insecta.
coleoptose, zie prolapsus vaginae.
coleotomie, zie colpotomie.
colestyramine, zie cholestyramine.
coli [L.] gen. van colon; zie ook Balantidium coli,
Entamoeba coli.
colica [L.] koliek, aanval van krampende pijn van een ho]
orgaan, bijv van de maag, de darm, de galblaas, de
urineblaas.
colicine, een bacteriocine, product van Enterobacteriaceae,
met remmende werking op de groei van bacteriestammen uit dezelfde groep (Escherichia, Shigella, Salmonella).
colicus [L., -ca, -cum], tot het colon behorend; vb. facies
c-ca.
coliform, op Escherichia coli lijkend; vb. c-me bacterien.
colitis, ontsteking van het colon.
colitis dysenterica, colon-ontsteking bij (bacillaire of
amoeben-)dysenterie.
colitis gravis, ernstige vorm van c.ulcerosa.
collagens colitis, diffuse afzetting van collageen in het
subepitheel van de darm met onbekende etiologie; het
belangrijkste symptoom is hardnekkige chronische
waterdunne diarree; herstel treedt meestal binnen i-z
jaar op, maar men kan ook levenslang ziek blijven.
colitis pseudomembranacea, colon-ontsteking bij
oudere mensen die lijden aan maligne afwijkingen, of
die een darmoperatie ondergaan hebben; soms complicatie bij behandeling met antibiotica; op het darmoppervlak zijn gele plekken van o,z -2 cm zichtbaar; wordt
veroorzaakt door een exotoxine van Clostridium difficile.
colitis regionalis, onspecifieke ontsteking van een
bepaald gedeelte van het colon; zie ook enteritis regionalis.
colitis ulcerosa, een door auto-immuunprocessen en
psychosomatische invloeden teweeggebrachte ziekte met
als meest kenmerkende afwijking een ulcereuze ontsteking van het colon; voorts ook afwijkingen aan ogen,
lever, gewrichten en huid.
colitis cystica profunda, dikkedarmontsteking met
herniatie van klierbuizen door de muscularis mucosae;
is goedaardig, maar kan worden verward met een
mucineus carcinoom.
hemorragische colitis, ontsteking van de dikke darm
met bloed in de ontlasting; words veroorzaakt door
infectie met een enteropathogene Escherichia coli-stam; zie
ook hemolytisch uremisch syndroom.
colla, zie collum.
collaberen [L., collabor = ineenvallen] slap worden, bewusteloos ineenzakken; zie ook collaps.
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colon
een andere stof (het `dispersiemedium'); de disperse fase
bestaat uit deeltjes groter dan moleculen; 3 een
doorschijnende gelatineuze substantie die bij colloide
degeneratie ontstaat; 4 de half-vloeibare massa in de
follikels van de schildklier.
colloidaal, m.b.t. colloid; vb. een colloidale oplossing.
colloidalis [L., -le], colloidaal; vb. pseudomilium c-le.
coll o ides [L.] colloidachtig; vb. carcinoma c.
colloid-milium [L., milium = gierstkorrel] zeldzame afwijking van de onbedekte huid bij oudere mensen: oranjegele, glazige, bolvormige papels (milia), die als een
colloide massa weggekrabd kunnen worden, waarbij een
lichte bloeding ontstaat; syn. pseudomilium colloidale.
colloid-osmotische druk, het aandeel van de uit eiwitten bestaande colloide partikels in lichaamsvocht en
bloed in het teweegbrengen van de osmotische druk.
c o llum [L., gen. -ii, my colla], hals.
collum anatomicum (humeri), hals van de humerus
tussen caput enerzijds en tuberculum majus en minus
anderzijds.
collum chirurgicum (h u meri), het onder de tubercula
gelegen smaller wordende deel van de humerusschacht,
predilectieplaats voor de subcapitale fracturen.
collum costae, het gedeelte van de rib tussen caput en
tuberculum.
collum dentis, zie cervix dentis.
collum distortum, zie torticollis.
c o llum femoris, c. ossis femoris.
collum fibulae, hals van de fibula.
collum glandis, de overdwarse groeve achter de glans
penis.
collum mallei, het smallere deel van de malleus tussen
kop en steel.
collum mandibulae, het smalle gedeelte onder het
caput mandibulae.
collum ossis femoris, femurhals, het gedeelte tussen
caput en trochanters.
collum radii, spaakbeenhals, het smalle gedeelte tussen
caput en tuberositas.
collum scapulae, schouderbladhals, mediaal van de
gewrichtskom.
c o llum tali, sprongbeenhals, smal gedeelte proximaal
van de taluskop.
c o llum vesicae felleae, galblaashals, het vernauwde
bovenste gedeelte van de galblaas bij de overgang in de
ductus cysticus.
collutio oris, mondspoeling.
coloboom [G., koloboma = verminkt deel] spleet, defect, i.h.b.
van het oog.
coloboma choroideae, spleet in het vaatvlies.
coloboma iridis, spleet in de iris; zie ook brugcoloboom.
coloboma labii, lipspleet.
coloboma lentis, defect in de ooglens.
coloboma maculae l u teae, aangeboren spleet in het
oog, die door de gele vlek loopt.
coloboma palpebrae, defect in een ooglid.
colob o ma retinae, defect in het netvlies.
pseudo-coloboom, dunne radiaire strook in de iris, een
onvolkomen gesloten spleet uit het embryonale tijdperk.
colocolostomie [G., stoma = mond] 1 het maken van een
anastomose tussen twee delen van het colon; 2 (minder
juist) de gemaakte verbinding zelf.
c o lon [G., kolon = darm] dikke darm, dat is het gedeelte van
de darm tussen de valva ileocaecalis en het rectum.
catarraal colon, verandering van de opbouw van de
darm t.g.v. langdurig gebruik van laxeermiddel; aanvankelijk ontstaat een hyperkinetisch colon met brijige

zijde van erythemateuze ringen, bij sommige huidaandoeningen.
Colles, Abraham (1773-1843; Iers chirurg te Dublin).
Colles-fractuur, distale radiusfractuur, meestal door val
voorover op de handen, waarbij het distale fractuurstuk
zodanig wordt gedislokeerd, dat een `bajonetstand'
ontstaat.
Colles-ligament, lig. reflexum.
colli [L.] gen. van collum (= hals).
colliculus [L., heuveltje] 1 kleine verhevenheid; z. verhevenheid aan het eind van de crista arcuata van het arytenotd.
colliculus cartilaginis arytenoideae, zie colliculus
(NA), sub 2.
colliculus caudalis, verhevenheid ter weerszijden van
de mediaanlijn op de lamina tecti van de middenhersenen.
colliculus cranialis, zie colliculus superior.
colliculus facialis, facialisheuveltje, een verhevenheid
op de bodem van de fossa rhomboidea, boven het genu
nervi facialis.
colliculus ganglionaris, een in het vroeg-embryonale
stadium voorkomende verhevenheid op de bodem van
het hemisfeerblaasje van het telencephalon, waaruit zich
het basale ganglion ontwikkelt.
colliculus inferior, onderste, caudale heuvel op de
vierheuvelplaat (lamina tectalis); behoort bij het akoestische systeem.
colliculus seminalis, verhevenheid op de crista urethralis, waar de ductus ejaculatorii uitmonden.
colliculus superior, bovenste, frontale heuvel op de
vierheuvelplaat (lamina tectalis); behoort bij het visuele
systeem; syn. colliculus cranialis.
collier de Venus [F. = halssnoer van Venus; col = hals] leucoderma syphiliticum, een syfilitische huideruptie rondom
de hals.
collimator, een apparaat bij isotopenonderzoek waarbij
d.m.v. buizen en kegels de verstorende perifeer divergerende gammastralen worden weggefilterd en slechts de
straling uit die orgaanonderdelen op de detector worden
doorgelaten waarop het onderzoek zich richt; uiteenlopende collimatormodellen met elk een eigen techniek
en toepassingsgebied; vb. parallel-hole collimator (grote
schijf met duizenden loodrecht gerichte openingen die
alleen loodrecht invallende straling doorlaat).
Collin, Anatole (1831-1923; Fr. instrumentmaker).
Collin-tang, tang om de tong te vatten.
Collins, G. M. (toe eeuw; Austral. arts).
Collins-vloeistof, vloeistof, gebruikt voor het preserveren van kadavernieren die voor transplantatie worden
gebruikt.
Treacher-C.-syndroom, zie Treacher.
Collip, James Bertram (1892-1965; biochemicus te
Montreal), mede-ontdekker van insuline, en ontdekker
van parathormoon.
Collip-eenheid, biologische eenheid van parathormoon.
colliquatie [< L., colliquare = samen versmelten] versmelting.
colliquatienecrose, zie necrose.
colliquativus [L., -va, -vum], vervloeiend, verwekend;
vb. tuberculosis cutis c-va.
collodiafysaire hoek, collumdiafysehoek, de hoek die
het collum ossis femoris maakt met de femurdiafyse.
coll o diumbaby, kind met congenitale ichthyosis,
waarbij de huid met een collodiumachtige laag bedekt
is.
colloid [G., kollodes =lijmachtig] 1 lijmachtig; z een fijndisperse vermenging van een stof (de `disperse fase') in
165

colonangiodysplasie
colosigmoideostomie, i het aanleggen van een verbinding tussen colon ascendens (of colon transversum) en
sigmoid; 2 (minder juist) de gemaakte verbinding zelf.
colostoma [G., stoma = mond] een chirurgisch aangebrachte
opening in de buikwand met een verbinding naar het
colon; syn. colonfistel.
colostomie, i het aanleggen van een colostoma; s. (minder
juist) colostoma.
colostrum [L.] voormelk, biest, de eerste melk die
omstreeks de bevalling door de mammae wordt
afgescheiden, met hoog gehalte aan vet en eiwitten.
colostrumlichaampjes, epitheelcellen van de melkklieren, gevuld met vetbolletjes.
colotomie [G., temnein = snijden] het insnijden van het
colon.
colovesicaal, m.b.t. colon en vesica urinaria; vb. c-cale
fistel.
colp-, colpo- [G., kolpos = schede] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de vagina.
colpatresie [G., kolpos; a = niet; tresis = gat] aangeboren
afwezigheid van het lumen van de vagina; syn. atresia
vaginae; zie ook aplasia vaginae.
colpeurynter [G., kolpos; eurynein = rekken, dilateren] een
met vloeistof opvulbare rubberzak die hoog in de vagina
words gebracht ter tamponnering of ter oprekking van
een nauwe vagina; zie ook metreurynter.
colpitis, ontsteking van de vagina; zie ook vaginitis.
colpocoeliotomie [G., kolpos; koilia = buikholte; temnein =
snijden] opening van de buikholte via het schedegewelf.
colpocystokele [G., kolpos; kystis = blaas; kele = breuk] prolaps
van de blaas in de vagina, met prolaps van de voorwand
der vagina.
colpoCystotomie [G., kolpos; kystis; temnein = snijden] incisie
van de urineblaas via de vaginawand.
colpocytogram [G., kolpos; kytos = cel; graphein = schrijven,
afbeelden] vaginaal uitstrijkpreparaat.
ColpoCytologie [G., kolpos; kytos; logos = wetenschap] het
bestuderen van de cellen in een vaginaal uitstrijkpreparaat (vnl. ter opsporing van carcinoom).
colpodynie [G., kolpos; odyne = pijn] pijn in de vagina.
colpohyperplasia, colpohyperplasie [G., kolpos; hyper;
plassein = vormen] hyperplasie van het vaginale slijmvlies.
colpohyperplasia cystica, c. waarbij zich cysten in het
slijmvlies vormen.
colpohysterectomie [G., kolpos; hystera = baarmoeder]
hysterectomie langs de vaginale weg, vaginale uterusextirpatie.
colpohysteropexie [G., kolpos; hystera; pexis = fixatie]
vaginale hysteropexie.
colpohysterotomie [G., kolpos; hystera; temnein = snijden]
vaginale keizersnede; zie ook boeddha-geboorte.
colpokele [G., kolpos; kele = breuk] zie hernia vaginalis.
colpoplastiek [G., kolpos; plassein = vormen] plastische
operatie aan de schede.
colpopoese [< G., poiein = maken] vorming van een vagina
door een plastische operatie.
colpoptose [< G., kolpos; ptosis = val] prolaps van de vagina.
colporhaphia, colporafie [G., rhaphe = naad] hechting
(reven) van de vaginawanden, ev na excisie van een deel
ervan, met de bedoeling om de vagina nauwer to maken.
colporragie [G., kolpos; rhegnynai = scheuren] bloeding uit de
vagina.
colporrhaphia anterior, c-ie na excisie van een stuk uit
de voorwand.
colporrhaphia posterior, c-ie na excisie van een stuk
uit de achterwand van de vagina.

ontlasting en verlies van veel water en zouten, later
ontstaat een hypokinetisch colon met een verwijd
darmlumen en verdwijnende haustrae; de prognose is
soms gunstig na het stoppen met het laxeermiddelengebruik.
colon ascendens, het opstijgende deel van het colon.
colon descendens, het afdalende deel van het colon.
colon irritabile, zie colon, spastisch --.
colon mobile, abnormaal beweeglijk colon.
colon sigmoideum, het deel van de dikke darm tussen
colon descendens en rectum.
colon transversum, het dwars verlopende deel van de
dikke darm.
spastisch colon, motoriekstoornis van de dikke darm
zonder structurele afwijkingen, gepaard gaand met
pijnlijke krampen, opgeblazen gevoel, winderigheid en
verandering in het ontlastingspatroon; de oorzaak is
niet duidelijk; de klachten verdwijnen meestal na
verandering van het eetpatroon; syn. prikkelbaredarmsyndroom, irritable-bowel syndrome, irritable colon [E.].
colonangiodysplasie, degeneratieve aandoening van de
dikke darm, bestaande uit gedilateerde en gekronkelde
venen in submucosa en mucosa en dunwandige venulen
en capillairen tot onder het oppervlakte-epitheel; als
gevolg hiervan ontstaan bloedingen, die soms hevig zijn,
maar meestal sluipend, waardoor ijzergebrekanemie
optreedt.
colon cut-off sign [E.] onderbreking van de luchtvulling in
de linker en de rechter flexura coli, een kenmerkend
rontgendiagnosticum bij acute pancreatitis.
coloninloopfoto, rontgenologisch onderzoek waarbij
uiteenlopende foto's van de dikke darm in verschillende
vullingsfasen en richtingen worden gemaakt na inbrengen en uitscheiden van barium en daarna nog een foto
na het inbrengen van lucht (zgn. dubbelcontrastopname).
colonoscoop [G., skopein = bekijken] een endoscoop voor
inwendig onderzoek van het colon.
colonoscopie, coloscopie, bekijken van de dikke darm
tot in het coecum m.b.v een flexibele coloscoop.
colony forming unit (CFU) [E.] groep monoklonale stamcellen, ontstaan uit een pluripotente stamcel (gemeenschappelijke voorloper van alle rijpe bloedcellen), die
zich differentieren tot een van de vier ontwikkelingslijnen: erytroid, myeloid, megakaryocytair en lymfoid;
komen o.a. voor in beenmerg en milt.
colony-stimulating factor (CSF) [E.] zie factor, colonystimulating --.
colopexie [G., pexis = bevestiging] operatieve fixatie van een
abnormaal beweeglijk colon (colon mobile) aan de
buikwand.
coloproctitis [G., proktos = endeldarm] ontsteking van colon
en rectum.
coloproctostomie [G., proktos; stoma = mond, opening] zie
colorectostomie.
coloptose [< G., ptosis = val] verzakking van het colon.
Colorado-koorts, zie koorts, Colorado--.
coloratus [L., -ta, -turn], gekleurd; vb. visus c-tus, auditio
c-ta.
colorectostomie [G., stoma = mond] het aanleggen van een
verbinding tussen colon en rectum.
colorimeter, instrument ter meting van kleurintensiteit;
zie ook colorimetrie.
colorimetrie [L., color = kleur] kwantitatieve bepaling van
een stof in een oplossing door meting van de kleurintensiteit.
color scanning [E.] kleurenscintigrafie.
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commandoresectie
patient roerloos met open ogen ligt (na CO-intoxicatie of
na contusio cerebri); syn. apallisch syndroom.
diabetisch c o ma, diepe bewusteloosheid in het verloop
van diabetes, met hyperglykemie en (keto)acidose.
hyperglykemisch c o ma, c. bij een te hoog bloedsuikergehalte; syn. diabetisch coma.
hyperosmolair coma, levensbedreigende vorm van
coma diabeticum door verhoogde serumosmolariteit bij
excessieve hyperglykemie.
hypoglykemisch coma, c. bij te laag bloedsuikergehalte, o.a. bij overdosering van insuline.
keto-acidotisch coma, coma t.g.v. een insulinetekort;
door versterkte gluconeogenese en lipolyse zijn glucose
en ketonlichamen in het bloed toegenomen, waardoor
hypovolemie en keto-acidose ontstaan; kenmerkend zijn
de Kussmaul-ademhaling en de acetongeur van de adem;
de urine bevat glucose en ketonlichamen en er bestaat
een natrium- en kaliumtekort, dat echter wordt gemaskeerd door het watertekort.
non-keto-acidotisch hyperosmolair coma, coma
t.g.v. ontregelde insulineonafhankelijke diabetes mellitus waarbij een hyperosmolaire hyperglykemie ontstaat;
de prognose is slecht; zie ook hyperosmolaire hyperglykemie.
postictaal coma, enkele minuten durend coma, dat
volgt op een tonisch-klonische epileptische aanval.
uremisch coma, bewusteloosheid t.g.v. uremie.
comadiepte, ernst van bewustzijnsverlies, meestal in
relatie staand tot de ernst van hersenletsel; words
gestandaardiseerd gemeten d.m.v. Glasgow Coma Scale;
zie ook Glasgow Coma Scale.
comateus, zie comatosus.
comatosus [L., -sa, -sum], comateus, gepaard met coma;
vb. malaria c-sa.
Comberg, Wilhelm (1885-1958; oogarts te Berlijn).
Comberg-adaptom e ter, toestel om de adaptatiesnelheid van het oog bij overgang van licht naar duisternis te
meten.
Comberg-lokalisatiemethode, rontgenologische
lokalisatie van corpora aliena in het oog.
combinatiegezwel, zie menggezwel.
combinatiepil, geneesmiddel met meerdere werkzame
bestandelen die elkaar versterken of aanvullen; in het
bijzonder orale hormonale anticonceptie met constante
progestageen- en oestrogeenconcentraties, waardoor de
gonadotrofinesecretie door de hypofysevoorkwab wordt
geremd; syn. combinatiepreparaat.
combinatietherapie, behandeling van een aandoening
met verschillende preparaten; bijv. cytostatische combinatietherapie bij maligne aandoeningen, corticosteroiden en betasympathicomimetica bij CARA.
combustie, combustio [L.] verbranding; er zijn vier
graden: l erytheemvorming; z blaarvorming; 3 necrose;
4 verkoling.
comedo [L., mv. -dones, cum = met; edo = eten] mee-eter, een
zich bij acne vormende grijs-zwarte prop ingedroogd
secreet ('open' c.) of een geelwit puntje (`gesloten' c.) in
een talgklieruitmonding van de huid.
reuscomedo, reuzencomedo, grote comedo die zowel
geisoleerd, bijv. op de rug, als multipel rond ogen, bij
ziekte van Favre-Racouchot, voorkomt; exprimeren is
mogelijk.
comedogeen,l comedo-verwekkend; 2 een comedoverwekkende substantie.
comitans [L.] begeleidend.
commandoresectie, zie resectie, commando.

colporrhexis [G., rhexis = scheuring] ruptuur van de vaginawand.
colpoSC OOp [G., skopein = beschouwen] optisch instrument
waarmee de vaginawand kan worden bekeken.
colposcopie, onderzoek van de vagina d.m.v. een colposcoop.
colpospasme [< G., spasmos = kramp] vaginale spasmus.
colposuspensie-operatie, zie Burch.
colpotomie [G., tome = insnijding] incisie van de vagina;
syn. coleotomie.
colpoxerose [< G., xeros = droog] abnormale droogte van de
vagina.
columella [L.] zuiltje.
columella cochleae, zie modiolus.
columella fornicis, zie columna fornicis.
columella nasi, het distale, vlezige gedeelte van het
neustussenschot.
col u mna [L., mv. -nael, zuil, plooi.
columnae anales, overlangse plooien in het rectum.
columna anterior, ventrale kolom, bestaat hoofdzakelijk uit motorische voorhoorncellen.
columnae Bertini, c-nae renales.
columna dorsalis (medullae spinalis), achterste zuil,
`achterhoorn' van de grijze ruggenmergsubstantie;
vroeger geheten `c. posterior'.
columna fornicis, het voorste, gedeeltelijk in de
zijwand van de derde hersenventrikel gelegen deel van
de fornix.
columnae griseae, de drie longitudinale lijsten van de
grijze substantie van het ruggenmerg.
columna lateralis, laterale zuil, 'zijhoorn' van de grijze
substantie van het ruggenmerg.
columna posterior, dorsale kolom, bestaat hoofdzakelijk uit sensorische achterhoorncellen.
columnae rectales (Morgagni) [BNA], c-nae anales.
columnae renales (Bertini), schorssubstantie die zich
tussen de nierpiramiden in de richting van de nierhilus
uitstrekt.
columnae rugarum, twee overlangse plooien voor en
achter in de vaginawand.
columna rugarum anterior, longitudinale richel in de
voorwand van de vagina.
columna rugarum posterior, longitudinale richel in
de achterwand van de vagina.
columna thoracica, zie nucleus thoracicus.
columnaventr alis (medullae spinalis), voorste zuil,
`voorhoorn' van de grijze ruggenmergsubstantie;
vroeger geheten `c. anterior'.
columna vertebr alis, wervelkolom, bestaande uit 7
hals-, iz borst-, 5 lenden-, 5 heiligbeen- en 4 staartwervels.
columnotomie [L., columna = zuil; Gr. temnein = snijden]
doorzagen of doorbeitelen van de wervelkolom op
cervicaal of lumbaal niveau teneinde een standscorrectie
van de wervelkolom te verkrijgen; vb. correctie van
hyperkyfose bij de ziekte van Bechterew; zie ook spondylitis ankylopoetica.
coma [G., koma = diepe slaap] i diepe bewusteloosheid; 2 een
optische fout in de beeldvorming via een lens, meestal
doordat het projectievlak niet loodrecht staat op de
lichtstralen.
acidotisch coma, keto-acidotisch coma, c. door
acidose.
coma hepaticum, c. bij ernstige leverinsufficientie;
syn. levercoma.
coma vigil [F.] zelden voorkomend, diep c. waarbij de
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commasculatie
massa intermedia (bij bepaalde gevallen van gegeneraliseerde epilepsie).
commiss uu r, zie commissura.
commissuurcellen, cellen van het ruggenmerg, waarvan
de ascilinder zich door de commissura alba naar een
zenuwbaan in de voorste zijstreng aan de andere zijde
begeeft.
common cold virus [E.] verkoudheidsvirus; zie ook de rubriek
virus.
commotio [L.] schudding, door een rechtstreekse of
indirecte stoot, m.a.g. acute functiestoornis van het
getroffen orgaan zonder anatomisch aanwijsbare verandering daarin; meestal is bedoeld c. cerebri; zie ook
contusie; syn. concussio.
commotio cerebri, hersenschudding, een acuut optredende toestand, veroorzaakt door uitwendig geweld,
waarbij onmiddellijk bewusteloosheid intreedt, neurologische haardsymptomen ontbreken, en herstel in korte
tijd plaatsvindt; syn. slight concussion [E.].
commotio retinae, beschadiging van het netvlies bij
geweldinwerking op het oog, met als mogelijk gevolg
netvlies-oedeem (Berlin-oedeem en centraal scotoom).
commotio spinalis, reversibele toestand na stomp
trauma, aangrijpend op het ruggenmerg: compleet of
incompleet dwarslaesiesyndroom; zie ook railway spine.
communicans [L.] verbindend; vb. ramus (mv rami)
communicans (-cantes).
communicatie, onderling contact, samenspraak, uitwisseling van informatie.
non-verbale communicatie, alle vormen van symbolische informatieoverdracht waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van woorden; belangrijk voor directe intermenselijke communicatie is lichaamstaal (uiterlijk, kleding,
gezichtsuitdrukking, stemklank, houding en gebaren),
lichamelijk contact en de ruimtelijke positie van de
communicerende personen ten opzichte van elkaar.
paradoxale communicatie, i bericht waarin verbale en
non-verbale uitingen met elkaar in tegenspraak zijn,
bijv. een geergerd uitgesproken 'ja hoor, je bent heel
lief'; z boodschap die twee tegenstrijdige opdrachten
bevat.
communis [L., -ne] , gemeenschappelijk, algemeen;
vb. arteria carotis c-nis, integumentum c-ne.
community walker [E.] iemand die lopend een zodanige
afstand kan afleggen dat hij de dichtstbijzijnde winkels
en bushalte kan bereiken.
compacta, het harde, compacte gedeelte van een
beenstuk; syn. substantia compacta; ant. substantia
spongiosa; zie ooh compactus.
compactus [-ta, -tum], compact, dicht opeengepakt;
vb. zona c-ta.
comparator, onderdeel van een regelsysteem; in een
negatief terugkoppelend regelsysteem words de informatie over een door een sensor gemeten grootheid door
de c. vergeleken met de referentiewaarde, waarna een
eventueel correctiesignaal naar het regelcentrum (de
effector) wordt uitgezonden.
compartiment, vak, ruimte, afdeling, volume; de term
wordt ook gebruikt om een complex van ruimten of
vloeistoffen aan te geven zoals plasma, de intercellulaire
vloeistof, de intracellulaire vloeistof (dat is dus het totaal
aan vloeistof binnen de cellen).
compartimentsyndroom, reeks van symptomen als
gevolg van toegenomen weefseldruk in de spiercompartimenten van een extremiteit, die resulteert in weefselanoxie met uiteindelijk irreversibele gevolgen voor het
weefsel; syn. loge-syndroom.

commasculatie [ <L., cum = met; masculus = mannelijk;
obsolete term] , mannelijke homoseksualiteit.
commensaal [L., cum; mensa = tafel] een organisme (bacterie, Schimmel, virus) dat in of op een ander organisme
leeft, zonder dit te schaden; zie ook xenoparasiet.
commensale flora, normale bacteriele flora die in
bepaalde concentraties voorkomt op huid en slijmvliesoppervlakken van lichaam van een gezond individu; zie
ook commensaal.
commensals infectie, zie infectie, commensale ^.
commensalisme, samenleving van twee organismen,
waarbij de commensaal profiteert, zonder dat de
gastheer schade hiervan ondervindt; zie ook mutualisme,
parasitisme.
comminutief, gepaard gaand met verbrijzeling; vb. cieve frac.
comminutivus [- va, - vum, cum; minuere = verkleinen]
gepaard gaand met versplintering; vb. fractura c - va.

Commissie Melding Incidenten Patientenzorg, zie
MIP-commissie; zie ook Fona-commissie.
commissura [L., mv. - rae] , commissuur, verbinding.
commissura alba, de tussen de substantia intermedia
centralis en de fissura mediana anterior gelegen witte
substantie.
commissura alba posterior, afzonderlijke kruisende
vezels in de commissura grisea posterior.
commissura anterior (cerebri), c. rostralis.
commissura epithalamica, dwarse bundel kruisende
vezels voor de epifyse.
commissura fornicis, driehoekige, tussen de crura
fornicis gelegen witte plaat van vezels die de crura
fornicis en de hippocampi van beide zijden verbinden.
commissura grisea anterior, grijze stof ventraal van
het centrale kanaal in het ruggenmerg.
commissura grisea posterior, grijze stof dorsaal van
het centrale kanaal in het ruggenmerg.
commissura habenularum, kruising van vezels uit de
nuclei habenulae van beide zijden.
commissura hippocampi [BNA] , c.fornicis.
commissura labiorum (oris), verbinding tussen
boven- en onderlip aan de mondhoek.
commissura labiorum (pudendi) anterior,
huidstrook die voor-boven de vulva de beide grote
schaamlippen met elkaar verbindt.
commissura labiorum (pudendi) posterior,
huidstrook die achter-onder de vulva de beide grote
schaamlippen met elkaar verbindt.
commissura palpebrarum (lateralis, medialis),
verbinding tussen bovenste en onderste ooglid in de
(laterale, mediale) ooghoek.
commissura posterior (cerebri), c. epithalamica.
commissura rostralis, een korte ronde bundel in de
voorwand van de derde hersenventrikel, die de beide
cerebrumhelften verbindt.
commissura supraoptica dorsalis, commissuur direct
boven het chiasma; verbindt de nucleus subthalamicus
met de globus pallidus aan de andere zijde.
commissura supraoptica ventralis, kruisende vezels
die gedeeltelijk nog in het chiasma liggen; verbindt de
wederzij dse corpora geniculata met elkaar.
commissuralis [L., -le], m.b.t. hersencommissuren;
vb. tractus nervosi c-les (mv van c-lis).
commissurotomie [G., temnein = snijden] incisie van een

commissuur, bijv van een hartklep, bij stenose van de
opening; ook de doorsnijding van het corpus callosum,
de commissura fornicis, de commissura rostralis en de
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complementresistentie
compartimentalisatie, het scheiden van bepaalde
functies binnen een cel doordat deze worden ondergebracht op door membranen afgegrensde locaties;
voorbeelden zijn mitochondrion, RER en Golgiapparaat; kenmerkend voor de eukaryotische cel.
compatibel [L., compatibilis = elkaar verdragend] in staat
samen te gaan, zonder stoornis naast elkaar te bestaan,
bijv. van twee bloedgroepen.
compatibiliteit, toestand van ongestoord samengaan,
van elkaar verdragen, tolerantie; zie ook rejectie; zie ook
histocompatibiliteit.
compensatie [< L., cum = samen; pensare = wegen] i het tegen
elkaar opwegen, vereffening, wederzijdse opheffing van
twee in tegengestelde richting werkende krachten;
2 (psychoanalyse) uitbalancering van een negatieve
karaktertrek door een positieve; zie ook overcompensatie;
zie ook compensatio cordis.
compensatiestoornis, verstoring van een compensatoir
evenwicht; syn. decompensatie.
compensatio cordis, opheffing van de nadelige invloed
van een hartgebrek door een compenserend proces (bijv.
tachycardie, harthypertrofie), zodat de bloedcirculatie
(nog) op efficiente wijze in stand wordt gehouden; zie ook
decompensatio cordis.
compensatoir, invloed-opheffend.
compensatoire pauze, de op een extrasystole volgende
verlengde diastole.
competitie, toestand van bestrijding of tegenwerking
tussen twee stoffen.
competitief, elkaar bestrijdend of tegenwerkend; in de
biologic gebruikte term voor twee stoffen die elkaar
beconcurreren t.a.v. het aangaan van een binding met
een derde stof.
competitieve remming, via het competitiemechanisme
uitgeoefende remming van de werking van een stof door
die van een andere.
complement, onderdeel van de humorale niet-specifieke
afweer; bestaat uit 16 complementfactoren en een groot
aantal regulerende plasmaremmers en membraangebonden eiwitten; functie is regulatie van een efficiente
immuunreactie; syn. complementsysteem; zie ook complementactivatie, complementcascade, complementfactor.
complementactivatie, activatie van het complementsysteem; vindt plaats via de alternatieve (door bacteriele
producten) of klassieke (door immuuncomplexen) route;
leidt tot activatie van C3, waarna het effectormechanisme wordt geactiveerd; zie ook cascade, complementcascade, complementfactor.
complementair, elkaar aanvullend.
complementaire kleur, een kleur die, vermengd met
een andere kleur, wit oplevert.
complementaire lucht, het volume lucht dat na een
gewone inademing bij maximale inspiratie nog kan
worden ingezogen; syn. inspiratoire reservelucht.
complementary determining region (CDR) [E.] hypervariabel gebied van een immunoglobuline; de aminozuren
in deze gebieden verzorgen de binding van het antigeen
aan het immunoglobuline; CDR's bepalen dus de
antigeenspecificiteit van de antistof.
complementbindingsreactie (CBR), reactie, berustend
op de omstandigheid dat bij een antigeen-antistofreactie
complement gebonden wordt. Afwezigheid van complement betekent dat de reactie heeft plaatsgevonden. De
aan- of afwezigheid van complement wordt vastgesteld
d.m.v een hemolytisch systeem: hemolyse betekent dat
er complement aanwezig is (negatieve CBR), uitblijven
van hemolyse betekent dat het complement bij de

antigeen-antistofreactie gebonden is (positieve CBR);

syn. complementfixatiereactie.
complementcascade, cascadereactie van 16 serumeiwitten (complementfactoren) die betrokken zijn bij de
regulatie van een efficiente immuunreactie, bijv. door
gecontroleerde activatie van fagocyten en lymfocyten en
lysis van celmembranen; zie ook complementactivatie.
complementcontroleproteine (CCP), verzameling van
braamgebonden complementreceptoren met een vaste
eiwitstructuur; bijv. complementreceptor type I (CRi).
complementdeficientie, aangeboren defect of afwezigheid van eon of meerdere complementfactoren; klinisch
beeld is afhankelijk van de deficiente factor; zie ook
Cz-deficientie.
complementfactor, serumeiwit dat onderdeel is van de
complementcascade; in totaal worden 16 delen onderscheiden; in de klassieke cascaderoute zijn dit: Ciq, Cir,
Cis, C4, C2 en C3; alternatieve route: factor B, Factor D,
properdine en C3; terminale componenten: C5, C6, C7,
C8 en C9.
Ci-complementfactor, complementfactor i; eerste
enzymcomplex in de complementcascade; wordt geactiveerd door binding aan een antilichaam; geactiveerd Ci
splitst Ca en C4; vervolgens vormt Cza met C4b het
klassieke C3-convertase.
Cz-complementfactor, complementfactor z; wordt
gesplitst door Cis in Cza en Cab; Cza vormt vervolgens
samen met C4b het klassieke C3-convertase (C4bza),
waardoor C3 wordt geactiveerd; zie ook complementactivatie, C4-bindende proteine.
C3-complementfactor, complementfactor 3; speelt
centrale rol in complementcascade; wordt via zowel
klassieke als alternatieve route geactiveerd; Cab bindt
vervolgens aan het klassieke of alternatieve C3-convertase, waardoor in beide gevallen C5- convertase ontstaat.
C4-complementfactor, complementfactor 4; wordt
gesplitst door Cis in C4a en C4b; C4b vormt vervolgens
samen met Cza het klassieke C3-convertase (C4bza),
waardoor C3 wordt geactiveerd.
C5-complementfactor, complementfactor 5; wordt
gesplitst door C5-convertase in C5a en C5b; C5a veroorzaakt activatie van monocyten en neutrofielen,
verhoogde expressie van adhesiemoleculen, chemotaxis
en mestceldegranulatie; C5b maakt deel uit van het
`membrane attack complex' (MAC); zie ook C3-convertase.
complementfixatiereactie, zie complementbindingsreactie.
complementgenen, genen die coderen voor de complementfactoren.
complementofiel, complement-aantrekkend.
complementold [G., eidos = vorm, gedaante] een van zijn
zymotoxische groep beroofd complement, dat dan alleen
nog een haptofore groep bezit.
CR1, receptor voor complementfactor 3b; bindt complementdragende immuuncomplexen en transporteert
deze op erytrocyten naar de lever, waar ze afgebroken
worden; bij defecten is er risico op immuuncomplexziekten.
CRz, receptor voor complementfactor 3d; komt vnl. voor
op B-lymfocyten en is tevens het doelwit van het
Ebstein-Barr-virus.
CR3, receptor voor complementfactor iC3b; komt o.a.
voor op granulocyten en macrofagen; behoort tot de
adhesiemoleculen (integrinen); zie ook cellular adhesion
molecules.
complementresistentie, aantal mechanismen waardoor
pathogene micro-organismen complementgemedieerde
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complementsysteem
schade kunnen weren; bijv. complementdegradatie door
enzymen of mantelvorming rondom de eigen
membraan.
complementsysteem, zie complement.
completus [-ta, -turn], volledig; vb. fractura c-ta.
complex [L., complexus = samengeweven] 1(bijv nw.) ingewikkeld, niet eenvoudig; z (z.nw.) samengesteld geheel, bijv.
een elektrocardiografisch c., primair c., symptomen-c.,
juxtaglomerulair c; 3 een psychisch fenomeen dat
bepaald wordt door een emotioneel beladen, onbewust
geheel van voorstellingen; bijv. Amazonen-c., castratie-c., minderwaardigheids-c., Oedipus-c.
complexus juxtaglomerularis [L.] zie juxtaglomerulair
complex.
compliance [E.] zie compliantie.
compliantie [ <E. to comply = toegeven, meegeven] 1 elasticiteit, rekbaarheid, m.n. mate waarin het longweefsel kan
worden uitgerekt; 2 mate waarin het trommelvlies
geluidsenergie van buiten naar het midden van het oor
overdraagt; 3 mate waarin patienten het (m.n. medicamenteuze) advies van hun arts opvolgen; syn. (patient)
compliance zie ook, therapietrouw; therapieontrouw [E.].
compliantielijn, statische - -, curve die lineaire relatie
tussen volume- en drukveranderingen van de longen
weergeeft wanneer de intrathoracale drukverandering
wordt gemeten nadat iemand een bepaald volume heeft
ingeademd en vervolgens de inademingsspieren onveranderd aangespannen houdt; syn. statische V/P-curve; zie
ook oesophagusdruk.
complicatie, verwikkeling, een zich bij een bestaande
ziekte voegende nieuwe ziekte, bijv. een zich bij morbilli
ontwikkelende pneumonia.
complicatus [-ta, -turn], gecompliceerd; vb. fractura c-ta.
composite graft [E.] samengesteld transplantaat; zie ook
transplantaat.
compositus [ - ta, - turn] , samengesteld; vb. astigmatismus
c-tus.
compos mentis [L.] bij bewustzijn.
compound [E., samengestelling] (genetica) een in twee
gemuteerde allelen van dezelfde locus heterozygoot
genotype dat de fenotypen van beide allelen samen
toont.
compound S, voorloper van cortisol; wordt gevormd uit
17 - hydroxy- progesteron en door metyrapone omgezet in
het actieve hormoon cortisol; syn. i1-desoxicortisol.
comprehensive care [E., veelomvattende verzorging] de vaststelling van alle gezondheidsproblemen bij een patient, de
ontwikkeling van plannen ter oplossing van deze
problemen en het volgen van de patient gedurende
langere tijd.
compres [L., compressio = samendrukking] drukkend
verband.
compressie, compressio [L.] samendrukking.
compressio cerebri, toestand van toenemende intracraniele druk, bijv. door epiduraal of subduraal
hematoom.
compressio cordis, c. thoracis, toestand bij druk of
stomp trauma op het hart, op de thorax.
medullaire compressie, lokale druk op ruggenmerg in
het canalis vertebralis met lokalisatieafhankelijke
neurologische uitval door trauma, tumoren, abces,
hernia nuclei pulposi of wervelafwijkingen;
syn. compressio medullaris.
wortelcompressie, inklemming van radices spinales
door hernia nuclei pulposi of degeneratieve wervelafwijkingen; veroorzaakt radiculair syndroom.
zenuwcompressie, druk op een zenuw door verdikking

of verplaatsing van omliggende structuren; veroorzaakt
in het innervatiegebied van de zenuw (intermitterend)
paresthesieen, pijn en spierparese of paralyse; vb. carpaletunnelsyndroom, hernia nuclei pulposi, scalenussyndroom.
compressieanomalie, aangeboren vormafwijking van
een gebitselement die ontstaan is t.g.v. ruimtegebrek
voor of tijdens de mineralisatiefase van de tandontwikkeling; syn. drukanomalie.
compressieneuropathie, zenuwaandoening t.g.v.
plaatselijke druk; zie ook entrapment.
compressiesyndroom, liquorafwijkingen bij stenoserende processen in het wervelkanaal (vermeerdering van
eiwit, sterke mastix- en goudsolreactie, xanthochromie);
de cisternaliquor is normaal; Queckenstedt-symptoom
negatief; syn. (Nonne-)Froin-syndroom; 2 tubulo-vasculair syndroom van de nieren; zie ook crush syndrome.
acuut thoracaalcompressiesyndroom, veneuse stase
in het drainagegebied van de vena cava superior a.g.v. de
verwondingen van een stomp thoraxtrauma; kenmerkt
zich door cyanose in het aangezicht, petechien, exoftalmie en bloedbraken.
compressieverband, verband waarmee druk wordt
uitgeoefend op het onderliggende weefsel ter voorkoming van zwelling; syn. drukverband.
compressor [L., samendrukker] zie musculus compressor
naris.
Compton, Arthur Holly (1892-1962; Amer. fysicus te
Chicago; 1927 Nobelprijs natuurkunde).
Compton-effect, wanneer een röntgen-quantum botst
met een vrij elektron, neemt de golflengte van het
röntgen-quantum toe en het elektron kaatst terug.
compulsie [L., compellere = dwingen] dwanghandeling.

compulsief, dwangmatig; zie ook anancastisch.
compulsieve handeling, dwanghandeling.
computer-assisted design [E.] computergestuurd ontwerp;
vb. van prothesen en orthesen.
computerized axial tomography (CAT) [E.] zie computertomografie.
computertomografie, computertomografische scintigrafie (meestal afgekort CT-scanning): een m.b.v. een
computer verricht tomografisch serie-onderzoek van een
lichaamsdeel (schedel, buik, enz.).
COMT, zie transferase, catechol-O-methyl-^-.
conalbumine, een niet aan porfyrine gebonden metalloproteine met transportfunctie; ieder molecuul kan twee
atomen Fe 3 + binden.
conatief [L., conari = trachten] m .b.t. willen, streven; zie ook
affectief, cognitief.
concaaf, hol; vb. concave lens.
concanavaline A (Con A), lecithine met mitogene
eigenschappen dat in vitro wordt gebruikt om T- en
B-lymfocyten in afwezigheid van antigeen toch tot
proliferatie aan te zetten; gebruikt bij onderzoek naar de
functionaliteit van lymfocytensubpopulaties.
concealed-bypass tract [E.] zie re-entry, cirkeltachycardie.
concentratie, 1 gehalte aan opgeloste stof in een oplosmiddel; 2 verhogen van het gehalte aan opgeloste stof
door onttrekken van water; 3 gerichte aandacht; 4 opeenhoping van klachten, symptomen of verschijnselen.
concentratiekampsyndroom, vorm van posttraumatische stress-stoornis, veroorzaakt door psychotraumatische concentratiekampervaringen; zie ook stresssyndroom, posttraumatisch - - (PTSS).
concentratieproef, nierfunctieproef waarbij het concentratievermogen van de nieren wordt bepaald door de
patient 24 uur droge kost met weinig vloeistof te laten
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condylus
gebruiken; normaliter stijgt de soortelijke massa van de
urine dan boven de 1,025; zie ook verdunningsproef.
concentratievermogen, 1 het vermogen van de vier tot
het vormen van een geconcentreerde urine; a het vermogen, zijn aandacht op jets te concentreren.
concentricus [- ca, -cum], concentrisch; vb. Trichophyton

uitlokken; als deze stimulus consequent en tegelijk met
een andere stimulus (ongeconditioneerde stimulus, ucs)
wordt aangeboden, lokt deze altijd de betreffende
reactie uit (de ongeconditioneerde respons, UCR); vb. een
bel (cs) wekt op den duur speekselafscheiding bij een
hond op (CR), nadat eerst consequent een bel is gerinkeld
bij het aanbieden van voedsel (ucs), waarna speekselafscheiding optreedt (ucR); syn. klassieke, respondente
conditionering het doen aanleren van een reflex volgens
de Pawlow-theorie; er ontstaat dan een geconditioneerde
('voorwaardelijke') reflex.
emotionele conditionering, zodanige koppeling
tussen stimulus en gedrag dat de stimulus dat gedrag
voortaan uitlokt.
operante conditionering, behavioristische leermethode waarbij gedrag wordt bepaald door het patroon
van belonen en straffen uit de omgeving (bekrachtigers);
bekrachtigers worden pas na het optreden van gedrag
toegediend; syn. instrumentele conditionering.
condomatus [- ta, -turn], voorzien van een condoom; bijv.
coitus c-tus: coitus met gebruikmaking van een
condoom.
cond oo m [L., condos = receptaculum, vergaarbak] een rubber,
ondoordringbaar overtrek, o.a. gebruikt om tijdens de
coitus de penis te beschermen tegen infectie of om het
sperma tegen te houden en bevruchting te voorkomen;
zie ook vingercondoom.
vrouwencondoom, in de vagina ingebracht condoom
dat tijdens de coitus tegen seksueel overdraagbare
aandoeningen en bevruchting beschermt; zie ook pessarium.
conduct disorder [E.1 zie agressieve gedragsstoornis.
conductie, i geleiding, vorm van warmteafgifte door de
huid aan de moleculen van de stof waarmee de huid in
aanraking is; de overige vormen zijn straling, verdamping en stroming; a prikkelgeleiding.
conductor (L., conducere = samenbrengen, geleiden]
1
(genetica) carrier; z (neurofysiologie) het voortgeleidend systeem van afferente en efferente banen.
conduplicato corpore [L.] met dubbelgevouwen lichaam.
partus conduplicato corpore, geboorte van een
dubbelgevouwen kind, met een knik in de wervelkolom.
condylaris [L., -re], een condylus betreffend; vb. canalis
c-ris.
condylartrose, zie articulatio ellipsoidea.
condylectom ie , amputatie van een condylus.
cond ylicus [- ca, -cum], tot een condylus behorend.
condyloides [L., gen. -dis, van Gr. kondylos = knokkel; eidos =
vorm, gelijkenis] lijkend op een condylus.
condyloideus [- ea, -eum, kondylos; eidos] condylus-achtig.
condyloom, condyloma [G., niv. -ata, zwelling] vijgwrat.
condyloma acuminatum, soms vlakke, veelal echter
papillomateuze tot bloemkoolachtige epitheelverdikking, veroorzaakt door een seksueel overdraagbaar
type humaan papillomavirus (HPV); microscopisch is
deze aandoening gekenmerkt door papillomateuze
hyperplasie van het plaveiselepitheel; maligne ontaarding is mogelijk; komt voor op vulva, glans penis en
rondom anus; syn. genitale wrat.
condyloma acuminatum giganteum, wratachtig
plaveiselcelcarcinoom in het anogenitale gebied,
uitgaande van een condyloom; syn. verruceus carcinoom.
condyloma l a tum, een brede, meestal met vocht
bedekte gemacereerde papuleuze syfilide, zeer infectieus, in de ano-genitale streek.
condylus [G., my. -Ii, kondylos = knokkel] bolvormig
gewrichtsuitsteeksel.

c-cum.
concentrische hypertrofie, gelijkmatige, pathologische
toename van wanddikte van de linker ventrikel.
conceptie [L., conceptio = het in zich opnemen] versmelting
van een eicel en een zaadcel; syn. bevruchting; z opvatting, mening; zie ook anticonceptie, contraceptie.
conceptus, het geconcipieerde, de foetus.
concha [L., my. -ae, schelp].
concha auriculae, de door anthelix, antitragus en
tragus begrensde holte van de oorschelp (auricula).
(oorschelp).
conchaluxatie, opzijdrukken van een neusschelp
(septumwaarts) om de afvloed uit de ductus nasofrontalis te verbeteren; i.h.b. toegepast bij de middelste
neusschelp.
concha nasalis inferior, media, superior, suprema,
onderste, middeiste, bovenste en allerbovenste
(rudiinentaire) neusschelp.
concha sphenoidalis, de medio-caudaal van de
apertura sinus sphenoidalis gelegen voorste en onderste
wand van de sinus sphenoidalis.
conchalis [L., -le], tot een concha behorend; vb. crista c-lis.
concharum [L.] gen. mv. van concha; vb. plexus cavernosi
conchoscoop [G., skopein = kijken] neusspeculum ter
bezichtiging van de conchae en de neuswand.
conchotomie [G., temnein = snijden] incisie of excisie van
een neusschelp.
concipiendi [L., concipio = in zich opnemen] m.b.t. bevruchting of vruchtbaarheid; vb. potentia c.
concomitans [L., comitor = begeleiden] concomiterend,
begeleidend; bijv. strabismus c.
concordant [L., concordo = eensgezind zijn] overeenkomend,
bijv. van tweelingen; zie ook discordant.
concreet denken, tweede fase in de ontwikkeling van het
denken van de mens, die als volgt verloopt; i syncretistisch denken; z concreet denken; 3 abstract denken. Bij
organische en functionele stoornissen kan een terugval
ontstaan van het abstract naar het concreet denken.
concreet-operationeel denken, het causale (dus in
oorzaak en gevolg) denken met ordening in ruimte en
tijd; ontwikkelt zich op lagereschoolleeftijd.
concrem e nt [L., concrementum, van concrescere = aan elkaar
groeien] verkalkende massa, calculus.
concre tio [L., concrescere] vergroeiing.
concretio labiorum, aaneengroeiing van de lippen
door littekenvorming; syn. synchilia acquisita.
concretio pericardii, vergroeiing van epicard met
pericard; syn. pericarditis adhaesiva interna; zie ook
accretio.
concretus [- ta, -turn], samengegroeid; vb. ren c-tus.
concussie, concussio [L., schudding] zie commotio.
cond e nsans [L., condenso = verdichten] gepaard gaand met
weefselverdichting; vb. otitis c.
condensatie, (psychologie): het in de droom samensmelten van verscheidene personen of zaken tot een.
condensor, zie Abbe.
conditionering [L., conditio = voorwaarde] leermethode
volgens Pawlow: een omgevingsstimulus (geconditioneerde stimulus, cs), bijv. een geluid of een visuele
prikkel, kan een reactie (geconditioneerde respons, CR)
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conexus
c o ndylus humeri, distaal, verbreed einde van de
humerus.
condylus lateralis (ossis femoris), laterale gewrichtsknobbel op het distale femureinde.
condylus lateralis (tibiae), laterale gewrichtsknobbel
op het proximale tibia-einde.
condylus medi a lis ( o ssis femoris), mediale gewrichtsknobbel op het distale femureinde.
condylus medialis (tibiae), mediale gewrichtsknobbel
op het proximale tibia-einde.
condylus occipitalis, achterhoofdsknobbel.
conexus, zie connexus.
confabul a nt, iemand die confabuleert.
confabulatie, confabulatio [L., confabulor = praatjes maken]
1 het uit verlegenheid of a.g.v. een psychische gestoordheid vertellen van verzonnen, zeer aannemelijk
klinkende verhalen als antwoord op vragen; 2 een
verzonnen verhaal.
confabuleren, het vertellen van gefantaseerde verhalen;
zie ook confabulatie.
confertus [- ta, -turn], dicht bijeen, confluerend; tegengesteld aan disseminatus; vb. morbilli c-ti (mv van
c-tus).
configuratie, rangschikking van samenstellende delen
tot een bepaald patroon; in de Gestalt-psychologie een
uit onderling afhankelijke delen georganiseerd geheel
dat meer is dan de som der delen.
conflict, botsing.
interpersonaal conflict, botsing tussen personen (of
groepen) t.g.v. uiteenlopende opvattingen, wensen,
strevingen of belangen.
intrapsychisch conflict, het tegelijkertijd voorkomen
van twee of meer wensen of strevingen die met elkaar in
strijd zijn, hetgeen aanleiding geeft tot emotionele
spanningen.
conflictuologie [G., logos = wetenschap] wetenschappelijke
bestudering van conflicten.
conflictuol oo g, beoefenaar van de conflictuologie.
conflict van plichten, doorbreking van de zwijgplicht
van de arts als hij door het handhaven van de zwijgplicht in een noodsituatie zou komen te verkeren, bijv.
in geval van kennis over kindermishandeling; zie ook
zwijgplicht, verschoningsrecht, beroepsgeheim.
confluens [L., confluere = samenvloeien] 1 samenvloeiing;
2 samenvloeiend; vb variola c.
confluens sinuum, plaats bij de protuberantia occipitalis interna, waar de sinus sagittalis superior, de sinus
rectus, de sinus occipitalis en de sinus transversus
samenvloeien.
conflueren, in elkaar overgaan, samenvloeien, bijv. van
zieke huidgedeelten.
conformatie-epitoop, antigeenbindingsplaats die alleen
door B-lymfocyten wordt herkend; wordt gevormd door
aminozuren van verschillende eiwitketens of ver van
elkaar verwijderde aminozuren die door de secundaire
structuur (vorm) bij elkaar liggen; syn. vormepitoop.
confounder [E.] een factor die naast de in een onderzoeksopzet opgenomen variabelen invloed kan hebben
op de uitkomst en waarvoor in de onderzoeksopzet of de
analyse van de onderzoeksgegevens correctie dient plaats
te vinden.
confrontatiemethode, orienterende test waarmee
gezichtsvelduitval kan worden opgespoord; de onderzoeker vergelijkt hierbij het eigen gezichtsveld met dat
van de onderzochte door testvoorwerpen van perifeer
naar centraal in een denkbeeldig vlak tussen hen in te
bewegen.

confrontatiemethode volgens Donders, eenvoudige,
grove manier van gezichtsveldonderzoek waarbij de
perifere begrenzing van de gezichtsvelden van de patient
wordt vergeleken met die van de onderzoeker d.m.v. het
bewegen van een testobject (vinger) in het vlak precies
tussen beide personen in.
congelatie, congelatio [L.] bevriezing.
congenita [L., vr. van congenitus] aangeboren; vb. syphilis c.
congenit aa l, i aangeboren, door overerving verkregen;
z bij de geboorte verworven; zie ook adnatus, connataal,
hereditair.
congenitaal myastheen syndroom, aangeboren gebrek
aan acetylcholinereceptoren in neuromusculaire verbindingen, waardoor tijdens spierarbeid toenemende
spierzwakte van m.n. gelaat, tong en keel bestaat;
symptomen ontstaan op kinderleeftijd.
congenitalis [L., -le], congenitaal.
congenitus [- ta, -turn], aangeboren; vb. syphilis c-ta,
megacolon c-tum; vgl. connatus, hereditair.
congestie, congestio [L., congerere = ophopen] abnormale
bloedophoping op een bepaalde plaats; zie ook hyperemie.
congestief, gepaard gaand met, veroorzaakt door, m.b.t.
congestie.
congestionis, door ophoping; vb. abscessus c.
congestivus [- va, -vurn], gepaard met ophoping, stowing;
vb splenomegalia c-va.
conglobatus [- ta, -turn], samengeklonterd; vb. acne c-ta.
conglomeraat [L., glomerare = op een hoop gooien] opeenhoping.
congofiel, in histologische preparaten aankleurbaar met
congo-rood; vb. amyloid.
coni [L.] mv. van conus = kegel.
coni epididymidis, zie lobuli epididymidis.
conicus [- ca, -cum], kegelvormig, konisch; vb. cornea c-ca,
staphyloma c-cum.
conidiofore, -phore, myceliumeinde dat conidia draagt.
conidiospore, zie exospore.
conidium, aseksuele spore, gevormd door het afbreken
van de top van een conidiofore.
coniose [< G., konis = stof] ziekte t.g.v. het inhaleren van
stof; zie ook pneumoconiose.
coniotomie, tracheotomie door incisie van de conus
elasticus laryngis.
conisatie [< L., conus] kegelvormige excisie van een
gedeelte van de cervix uteri, partiele cervicectomie.
conjugaal [L., conjux = echtgenoot] m.b.t. de twee echtgenoten.
conjugaat, een koppeling van twee stoffen; zie ook
conj ugata.
conjugalis [L., -le], conjugaal; vb. carcinoma c-le.
conjugata [L., con = samen; jugum = juk[ i diameter van het
bekken; 2 de afstand van de top van de symfyse tot her
promontorium.
conjugata anatomica, zie conjugata (sub 2).
conjugata diagonalis, schuine diameter van het
bekken.
conjugata externa (Baudelocque), de afstand tussen
processus spinosus van de vijfde lendenwervel tot de
bovenrand van de symfyse.
conjugata vera, JNA term voor conjugata sub 2;
syn. diameter sagittalis; zie ook diameter.
conjugatie, conjugatio [L.] i een modus van overgang
van een erfelijke eigenschap (bijv. resistentie tegen een
antibioticum) van de ene bacteriesoort op de andere; zie
ook transformatie, transductie; i. copulatie, paring.
conjugatus [L., -ta, -turn], gekoppeld, gepaard.
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constipatie
conjunctiva [L., vr. van conjunctivus] zie tunica conjunctiva,
bindvlies.
conjunctiva bulbi, tunica conjunctiva bulbi.
conjunctiva tarsi, tunica conjunctiva palpebrarum.
conjunctivaal, betrekking hebbend op de conjunctiva; zie
ook pericorneaal.
conjunctivale injectie, overvulling van de oppervlakkige conjunctivale bloedvaten.
conjunctivale zak, de ruimte in de plooi, gevormd door
conjunctiva bulbi en conjunctiva tarsi.
conjunetivalis [L., -le], conjunctivaal, m.b.t. de conjunctiva; vb. venae c-les (mv. van c-lis).
conjunctivitis, ontsteking van de tunica conjunctiva,
bindvliesontsteking.
acute hemorragische conjunctivitis, een door een
virus (AHC-virus) veroorzaakte, pandemisch voorkomende c. met soms neurologische complicaties (lumbale
radiculomyelopathie); zie ook.
conjunctivitis actinica, c. veroorzaakt door actinische
(ultraviolette) stralen.
conjunctivitis aestivalis, zie c. vernalis.
conjunctivitis angularis, c. van de ooghoeken, meestal
veroorzaakt door de bacil van Morax-Axenfeld.
conjunctivitis blennorrhoica, zie c. gonorrhoica.
conjunctivitis catarrhalis, c. met hyperemie en
matige, niet-etterige afscheiding.
conjunctivitis epidemica, in beperkte epidemieen
voorkomende c., veroorzaakt door een adenovirus.
conjunctivitis follicularis, c. folliculosa, c. waarbij
zich rode follikels vormen, vooral aan de onderste
omslagplooi.
conjunctivitis gonorrhoica, door gonokokken veroorzaakte c.; zie ook ophthalmia neonatorum.
conjunctivitis granulosa, zie trachoom.
inclusion-conjunctivitis, c. veroorzaakt door Chlamydia oculogenitalis, bij neonati en bij zwemmers in
zwembaden.
keratoconjunctivitis, zie aldaar.
conjunctivitis purulenta, etterige c.
conjunctivitis sicca, chronische c. met geringe afscheiding van taai secreet, o.a. bij Sjogren-syndroom.
conjunctivitis van Morax-Axenfeld, subacute, infectieuze c., verwekt door Haemophilus duplex.
conjunctivitis vernalis, voorjaars-c.
zwembadconjunctivitis, een door virus veroorzaakte c.
conjunctivus IL., -va. -vum, conjugere = verbindenI verbindend; vb. tendo c-vus. tunica c-va.
conjunctus IL., -ta, -tum), verenigd; vb. gemini conjuncti
(mv. van c-tus).
Conn, Jerome W. (geb. 1907: Amer. internist).
Conn-syndroom, primair aldosteronisme t.g.v. tumor
of hyperplasie van de bijnierschors, met als symptomen
o.a. periodieke spierzwakte, diarree, paresthesieen,
tetanolde verschi_inselen, hyperkaliurie (`potassiumlosing nephritis'), hypokaliemie, hypernatriemie.
pseudo-Conn-syndroom, zie Bartter.
Conn-tumor, adenoom van de bijnierschors, oorzaak
van verhoogde productie van aldosteron (primair
aldosteronisme).
connataal [L.. natus = geboorte] aanwezig bij de geboorte of
verworven bij de geboorte; syn. congenitaal (sub 2).
connatus [L., -ta, -turn], connataal; vb. syphilis c-ta; syn.
congenitus.
Connell, Frank Gregory (1875-1968; gastro-enteroloog te
Oshkosh, Wisconsin, VS).
Connell-naad, een U-vormige naad voor het aanleggen
van een darmanastomose.

connexus [L.] verknoopt, verbonden, verbinding.
connexus intertendineus, schuin verlopende, verbindende peesvezels tussen de vingerstrekpezen; oude
naam: juncturae tendinum.
conoideus [L., -dea, -deum], kegelvormig; vb. tuberculum
c-deum.
Conolly, John (1794-1866; E. psychiater).
Conolly-methode, behandeling van psychiatrische
patienten volgens het `no-restraint' principe, d.w.z.
zonder kwellende dwangmiddelen.
Conradi, Andreas Christian (1809-1868; Noors arts te
Christiania = Oslo).
Conradi-lijn, rechte lijn tussen processus xiphoideus en
hartpunt, geeft de bovenste begrenzing aan van de
(percutore) demping van de linker leverkwab.
consangulen L. sanguis = bloed] bloedverwant.
consanguien huwelijk, huwelijk tussen bloedverwanten.
consangulniteit, bloedverwantschap.
consecutief [L., consequor = volgen] opeenvolgend, (ergens
op) volgend.
conseeutivus [L.. -va, -vum[, consecutief; vb. bubo c-vus,
haemorrhagia c-va. aneurysma c-vum.
consensueel [L., consensus = overeenstemming] overeenkomend.
consensuele pupilreflex, vernauwing van een pupil bij
belichting van de andere.
consensus, wijze van overeenstemming waarbij niet
iedereen het met elkaars standpunt eens hoeft te zijn,
maar waarbij men zich wel aan een standpunt conformeert.
consensusontwikkeling, 1 beoordeling en evaluatie van
nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde; z methode
waarbij beroepsgenoten gezamenlijk richtlijnen voor
goede medische zorg ten behoeve van kwaliteitsbevordering opstellen.
conservatief IL., conservare = behoudeni (chirurgie) conserverend met behoud van zoveel mogelijk weefsel; ook
gebruikt als tegenstelling tot operatief.
conservatrix IL.. conservare; behoudend, zichzelf beschermend; vb. vis c.
conserveringsmiddel, chemische stof die wordt toegevoegd aan voedsel en geneesmiddelen om de houdbaarheid daarvan te verlengen.
consiliarius [L., consilium = consultatie, overleg] arts die door
de behandelend arts tot een consult over een patient
wordt uitgenodigd.
consistentie IL., consistere = bestaan uit! I de mate van
vastheid, bijv. vast, hard, week, papperig, olie-achtig,
waterig; 2 de mate waarin bij een onderzoek eenzelfde
verband is aangetoond door verschillende onderzoekers,
op verschillende momenten, op verschillende plaatsen,
in verschillende deelpopulaties en bij voorkeur met een
verschillende onderzoeksopzet.
consolidatie I <L., solidus = vast] 1 het vast worden, het met
elkaar vergroeien van beenfractuurstukken; z solidificatie.
consonans [L.) klinkend; vb. rhonchi c-ntes (mv.).
consonerend [L., consonare = medeklinken] klinkend met
hoge, heldere toon, bijv. van vochtige rhonchi in
longweefsel dat door infiltratie beter geleidend voor
geluid is geworden.
constellatie, het geheel van samenwerkende factoren die
op een bepaald tijdstip voor een gebeuren van betekenis
zijn (Tendeloo).
constipatie, constipatio [L., samenscholing] verstopping,
obstipatie, obstructie.
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constituens
contactbesmetting, besmetting door lichamelijke
aanraking of anderszins op korte afstand van een
besmettelijke patient.
contactbestraling, `bestraling' op zeer korte afstand,
hetzij door het plaatsen van radium of een radioisotoop,
hetzij d.m.v. rontgenstralen.
contactdermatitis, zie dermatitis.
contacteczeern, zie eczeem.
contactglas, zie contactlens.
contactpunt, het punt op het oppervlak van een
gebitselement, waar dit zijn overbuurman raakt.
contacttijd, tijd die op alveolo-capillair niveau voor de
gaswisseling beschikbaar is.
contactbloeding, intermenstrueel vaginaal bloedverlies
dat optreedt door mechanische prikkeling (coitus,
passage van harde feces) van het corpus of de cervix
uteri; bijv. bij poliepen. ectropion, cervicitis en carcinoom van cervix of vagina; zie ook ectropion.
contactlens, dunne corrigerende kunstlens die tegen bet
hoornvlies aan ligt, ter correctie van visusdefect, als
alternatief voor brillenglazen.
halfharde contactlens, contactlens die meer zuurstof
doorlaat dan de traditionele harde, waardoor deze beter
door het cornea-endotheel wordt verdragen en een
grotere doorsnede mogelijk maakt, met als voordelen
minder kans op verlies van de lens en geen optische
bezwaren meer van het zien van randen van de lens;
corrigeert astigmatisme, evenals de harde lens;
syn. halfharde zuurstofdoorlatende contactlens.
harde contactlens, contactlens die een kleinere
doorsnede heeft dan de cornea en ook astigmatisme
corrigeert; omdat deze lens niet goed door het corneaendotheel wordt verdragen. is de harde lens grotendeels
vervangen door de zuurstofdoorlatende halfharde lens.
zachte contactlens, hydrofiele contactlens waarvan het
watergehalte de maximale draagduur bepaalt; vergeleken met de harde lens is de uitwisseling van metabolicten beter, waardoor de zachte lens beter verdragen
wordt; de optische nauwkeurigheid is echter minder
groot en het infectiegevaar is vergroot vanwege het
grotere aantal porien en doordat corpora aliena (die de
cornea kunnen beschadi.gen) minder goed worden
gevoeld.
contactologie, het specialisme betreffende het gebruik
en het voorschrijvcn van contactlenzen.
contactopsporing, controleren van contacten bij een
ontdekte besmettingsziekte (bijv. open tuberculose) om
verdere verspreiding te voorkomen.
contactovergevoeligheid, zie contactallergic.
contactreden, de door de patient ervaren klacht en/of de
gewenste interventie.
contactstoornis, beperking in sociale interactie en
communicatie, bijvoorbeeld bij infantiel autisme; zie ook
autisme, infantiel
cont actus [L., -ta, -tumj, aanrakend; vb. facies c-tus =
aanrakingsvlak.
contagious, besmettelijk, infectious.
contagiosus [L., -sa, -sum], contagious, besmettelijk;
vb. pemphigus c-sus, impetigo c-sa, molluscum c-sum.
contagium [L.] oude term voor smetstof.
contagium animatum, c. vivum, levende smetstof.
contagium vivum fluidum [L.I ultrafiltreerbare levende
smetstof; rond 1900 door Beyerinck beschreven als
veroorzaker van de mozaiekziekte van de tabaksplant;
dit bleek later het tabaksmozaiekvirus te zijn.
containment [E., insluiting] fysiologische overhuiving van
het caput femoris door het acetabulum bij röntgen-

constipatio alvi, verstopping van de stoelgang.
constituens i1,., samenstellendi het bestanddeel van een
geneesmiddel dat de hoofdmassa uitmaakt, meestal
zonder eigen activiteit, bijv. water in een drankie. reuzel
in een zalf; syn. excipiens, vehiculum.
constitutie [L., constitutio = gesteldheidl de gesteldheid van
een organ isme. van een mens, als zodanig ontstaan door
erfelijke aanleg plus invloeden uit de omgeving.
asthenische constitutie, komt overeen met asthenische habitus.
atopische constitutie. erfelijke aanleg voor
IgE-gemedieerde allergies zie atopie.
hypoplastische constitutie, algemene hypoplasie
(klein hart, nauwe aorta, kleine gonaden).
neuropathische, psychopathische constitutie, c. met
neuropathische resp. psychopathische aanleg.
constitutie - anomalie 1G., an = niet; omalos = gelijksoortigl
afwijking in de constitutie.
constitutietypen, zie Kretschmer.
constitutioneel. door de constitutie bepaald.
constitutionele vetzucht, zie vetzucht.
constitutionele ziekte, een ziekte die in de constitutie
verankerd is. bijv. metabole afwijkingen zoals jicht.
constrictie. constrictio IL. samensnoering.
constrictio pericardii, pericarditis constrictive.
constrictio septica uteri. bij langdurig aanhoudende
tetania uteri voorkomende opstijgende septische ontsteking van het geboortekanaal.
constrictiebanden, circulaire of semicirculaire insnoeringen fond de vingers of tenen, waarschijnlijk t.g.v.
afklemming door amnionstrengen.
constrictivus J... -va, -vum^, constrictief, samentrekkend,
schrompelend; bijv. pericarditis c-va.
constrictor. samensnoerder, een spier die iets afsnoert of
vernauwt; vb. musculus c.; een stof die een vernauwende
werking heeft: vb. bronchoc., vasoc.
consult, consultatie [L ., consultare = on raad vragen]
raadpleging van de arts door een patient over zijn ziekte;
geneeskundig overleg tussen artsen over diagnose en
behandeling van een patient; zie ook consiliarius.
consultatie, een in de geestelijke gezondheidszorg
toegepaste methode waarbij een hulpverlener (bijv.
groepsleider, maatschappelijk werker) zijn problemen
bespreekt met een deskundige op een ander gebied (bijv.
een psychotherapeut); zie ook supervisie, intervisie.
consultatiebureau, instituut waar voorlichting en raad
words i.cgcven (bijv. aan moeders met zuigelingen, of
t.a.v. oit sziekten, zoals vroeger tuberculose, of t.a.v.
maatschappelijke euvelen).
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD),
ambulante voorziening voor hulp aan mensen met
lichamelijke, psychische en sociale problemen rond
verslaving; aan begin van de eeuw voortgekomen uit de
geheelonthoudersverenigingen.
consultatief, raadplegend, raadverschaffend.
consultatieve praktijk, een praktijk die zich beperkt
tot het houden van consulten.
consulteren, 1 raadplegen van een arts door een patient;
2 een consult houden.
consumptie-coagulopathie, zie coagulopathie.
consumptio [L.] uittering, speciaal bij tuberculose.
contact [L., contactusi 1 aanraking; z apparaat waarmee
men een elektrische stroom kan sluiten of verbreken;
3 aangeraakte of besmette persoon, i.e. iemand die met
een (al of niet besmettelijke) patient in aanraking is
geweest, contactpersoon; 4 voeling, relatie in psychologisch opzicht.
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contra-indicatie
contractie, samentrekking, verkorting, schrompeling,
retractie.
auxotonische contractie, spiercontractie bij gelijkblijvend volume.
concentrische contractie. activiteit van een spier
tijdens verkorting.
eccentrische contractie, activiteit van een spier tijdens
verlenging.
idiomusculaire contractie, spiersamentrekking door
rechtstreekse prikkeling van een spier; zie ook myoidema.
isokinetische contractie, verkorting van een spier met
gelijkblijvende hoeksnelheid.
isometrische contractie, spiersamentrekking zonder
dat oorsprong en aanhechting elkaar naderen.
isotonische contractie, verkorting van een spier bij
gelijkblijvende spanning.
isovolumetrische contractie, eerste fase van de
ventrikelsystole, waarbij de ventrikelspier aangespannen
wordt en het ventrikelvolume nog niet verandert; begint
na sluiting van de atrioventriculaire kleppen en eindigt
met de opening van de semilunaire kleppen (waarna de
ejectiefase begint).
klonische contractie, ritmische, korte spiersamentrekking; zie ook tonische contractie.
tetanische contractie, langdurig aanhoudende spierc.
zonder tijdelijke verslapping.
tonische contractie, langzaam toenemende spiersamentrekking met verlengde relaxatie.
zwangerschapscontracties, pijnloze uterus-contracties
in het derde trimester van de zwangerschap die niet tot
ontsluiting leiden; syn. harde buiken. Braxton-Hickscontracties.
contractiel, met het vermogen te contraheren.
contractiemechanisme, proces van ineenschuiven van
dunne myofilamenten tussen dikke myofilamenten in
een spiervezel nadat deze een binding met elkaar zijn
aangegaan; leidt tot verkorting van de spiervezel of
k rach tson tw i kkel i n g.
contractiering, uitwendig voelbare insnoering tussen
corpus en isthmus uteri.
contractiliteit, het vermogen zich te kunnen samentrekken.
contractura, zie contractuur.
contracture palmaris, zie Dupuytren-contractuur.
contractus [L., -ta, -turn], samengetrokken; vb. pulsus
c-tus.
contract uu r [L., contractura = samentrekking] blijvende
samentrekking van weefsel, bijv. spierweefsel, t.g.v.
organische veranderingen zoals ontstekingen, fibrosering, spieraandoeningen.
artrogene contractuur, een door gewrichtsaandoening
veroorzaakte samentrekking.
dermatogene contractuur, c. door huidschrompeling.
desmogene contractuur, c. door verkorting of schrompeling van een ligament.
Dupuytren - contract uu r, zie Dupuytren.
handcontractuur, dwangstand van de hand.
myogene contractuur, samentrekking door spierschrompeling.
neurogene contractuur, c. door zenuwprikkeling.
tendinogene contractuur, zie desmogene c.
Volkmann-contractuur, zie Volkmann.
contra-extensie, zie contratractie.
contra - incisie [L., incisio = uitsnijding] een kleine incisie (op
enige afstand van de eigenlijke incisie) waardoorheen
een drain wordt geleid.
contra-indicatie [<L., indicatio = aanwijzing] tegenaan-

weergave; te geringe bedekking van de heupkop leidt tot
te hoge druk in het gewricht met als gevolg vroegtijdige
artrose.
containmentverlies, lateralisatie van het caput femoris
t.o.v. het acetabulum; komt voor bij de ziekte van
Legg-Calve-Perthes; wordt behandeld (ter behoud van
stand en vorm van de heupkop) d.m.v. orthese of operatieve ingreep; zie ook Legg-Calve-Perthes, ziekte van ^.
contaminatie I <L., contaminare = in aanraking brengen j
besmetting, overdracht van smetstof van het ene lichaam
of voorwerp op het andere lichaam of voorwerp.
contents [L.. mv. van contentum = het ingeslotene] inhoud.
contiguitas [L., aangrenzend, aanrakendj nabijheid, aan-

raking, contiguiteit.
per contiguitatem, door uitbreiding op aangrenzende
weefsels of organen, bijv. een ontsteking die van.
botweefsel op aangrenzend spierweefsel overgrijpt.
contigufteit IL.. contiguitasj nabijheid, aanraking (zonder
continuiteit).
contiguous gene syndrome FE. afwijking, veroorzaakt
doordat een groepje aangrenzende genen zijn aan-

gedaan.
continentie [L., contineo = behouden, ophoudenj 1 het vermo-

gen om ontlasting en urine op te houden; z zelfbeheersing, bijv. op seksueel gebied; zie ook incontinentia.
continentietraining, oefeningen in de behandeling van
bijvoorbeeld stress-incontinentie, gericht op het vermogen de ontlasting en de urinelozing op adequate wijze
op te houden, waarbij gymnastiek van de bekkenbodemspieren, die bij de afsluiting van de blaas een
voorname rol spelen, vooropstaat; zie ook blaastraining.
continua [L.1 zie continuus.
continue arterioveneuze hemodialyse (CAVHD),
continue arterioveneuze hemofiltratie, continue
bloedzuiveringstechniek; zie ook hemodialyse.
continue subcutane insuline-infusie (CSII), therapie
voor diabetes-mellituspatienten waarbij d.m.v. een
pompje een constante toediening van insuline
gedurende de hele dag mogelijk is; de patient kan de
dosering rond de maaltijden aanpassen.
continuitas [L.] continuIteit.
per continuitatem, door uitbreiding in hetzelfde
weefsel of orgaan.
continufteit [L., continuitas] ononderbroken voortzetting.
continuous positive airway pressure (CPAP) [E.] vorm van
beademing waarbij bij een spontaan-ademende patient
gedurende de gehele uitademingsfase een licht
verhoogde druk wordt aangebracht; bijv. bij de behandeling van diverse vormen van longoedeem.
continuus [L., -nua, -nuum], voortdurend; vb. febris c-nua.
contorsie [L., contorsio = wringing] torsie, draaiing.

contortus [L .. - ta, - turn] , gekronkeld, gewonden; bijv.
tubulus c-tus.
contra- [L.! voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis tegen, tegenovergesteld.
contraceptie, het voorkomen van bevruchting; zie ook
anticonceptie.
contraceptief, bevruchting tegengaand.
contraceptiva, zie anticonceptiva.
contracteerplicht, wettelijke verplichting voor ziekenfondsen en uitvoeringsorganen een overeenkomst te
sluiten met elke instelling die in het werkgebied is
gelegen of waarvan de bevolking van het werkgebied
regelmatig gebruikmaakt indien deze instelling daarom
verzoekt; de contracteerplicht met beroepsbeoefenaren
is vervallen.
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contralateraal
personen die in alle opzichten, behalve het te onderzoeken probleem, identiek zijn aan die waarop een
bepaalde procedure wordt toegepast.
controlled respiration [E. = bestuurde ademhaling] actieve
beademing van een patient tijdens narcose waarbij
zijn/haar eigen ademhaling medicamenteus is geblokkeerd.
contusie, contusio [L.. cotundere = kwetsen] stomp letsel,
kneuzing; vb. niercontusie, longcontusie.
contusio cerebri, stomp hersenletsel met organische
beschadiging; zie ook commotio cerebri.
kindercontusie, ziektebeeld bij kinderen lijkend op
contusio cerebri, waarbij enkele uren na licht schedeltrauma zonder initiele bewusteloosheid binnen 24 uur
weer opklarende bewustzijnsdaling optreedt, gepaard
met onrust, verwardheid, hoofdpijn en soms neurologische uitval.
contusio medullae [L.) passagere dwarslaesieverschijnselen van wisselende duur die ontstaan a.g.v. een
stomp trauma van het ruggenmerg; de voorkeursplaatsen zijn C.4-Th.1 (whiplash [E.]) en Thu-Li;
syn. stamcontusie.
contusus [L., -sa., -sum), gekneusd; vb. vulnus c-sum.
conus [L., my coni), kegel.
conus arteriosus (infundibulum), trechtervormige
uitstromingsopening van de rechter hartkamer naar de
a. pulmonalis.
conus elasticus (laryngis), membraan in de wand van
de kegelvormige subglottische ruimte tussen stembanden en cricoi'd.
coni epididym.idis, zie lobuli epididymidis.
conus medullaris, het onderste kegelvormige einde
van het ruggenmerg ter hoogte van Li-a.
conus temporalis, c. myopicus, sikkelvormig atrofisch
deel aan de temporale rand van de discus nervi optici
t.g.v. uitrekking van de achterpool van het oog bij
myopic; zie ook cristalloconus, keratoconus.
conus terminalis, c. medullaris.
conus vocalis, verstevigd membraan tussen lig. vocale
en cartilago cricoidea; bestaat uit elastische vezels;
syn. membrana cricovocalis.
conus/cauda-syndroom, functiestoornissen van anusen blaassfincter, rijbroekanesthesie, motorische uitval en
pijn in benen; ontstaat door compressie van conus
medullaris en/of cauda equina t.g.v. trauma, discusprolaps of metastasen.
convalescent, zie reconvalescent.
convalescentie, zie reconvalescentiefase.
convectie, stroming, een vorm van warmteafgifte van de
mens via huid en slijmvliezen aan het milieu exterieur;
de andere vormen zijn straling, geleiding en verdamping.
convergens [L., con; vertere = draaien] convergerend; zie ook
strabisme.
convergentie, draaiing naar elkaar toe, zodat de (oog)
assen elkaar snijden op een punt ergens voor de ogen
gelegen (convergentiepunt).
convergentiereactie, pupilvernauwing bij het convergeren van de ogen.
convergentierespons, pupilvernauwing van de ogen bij
het instellen van de ogen voor het kijken naar een
dichterbij gelegen punt; is gekoppeld aan de convergentiebeweging van beide gezichtsassen, en niet aan de
accommodatie, die ook hierbij optreedt.
convergentiezwakte, zie Mobius.
convergeren, naar elkaar toe lopen (bijv. de oogassen).
conversie [L., conversio = omkering] 1 stoornis met neurolo-

wijzing, een argument tegen het uitvoeren van een
bepaalde ingreep of handeling; zie ook indicatie.
contralateraal [L., lateralis = zijdelings] aan de tegengestelde
zijde; syn. heterolateraal; zie ook ipsilateraal, homolateraal.
contrapulsatieballon, zie ballonpomp.
contrast, 1 tegenstelling; z (minder juist) de in de rontgenografie voor het verkrijgen van contrast gebruikte
contraststof.
contrastkleuring, (histologic) dubbele kleuring om
bepaalde
elementen een
contrasterende kleur
tegenover
contrastonderzoek,
rontgenonderzoek
met gebruikde omgeving te geven.
contrastonderzoek, rontgenonderzoek met gebruikmaking van een contrastmiddel.
contrastartrografie, rontgenonderzoek van een
gewricht na inspuiting van een contrastmiddel.
contrastechocardiografie, echocardiografie met intraveneuze toediening van een speciale vloeistof om de
bloedstroom binnen het hart zichtbaar te maken.
contrastmiddel, contraststof, (radiologie) stof die,
ingespoten of via de mond of de anus toegediend, het te
onderzoeken orgaan scherper tegenover de omgeving
doet afsteken: een positief c.--middel (bijv. _iodiumhoudende olio) doet het orgaan danker tegen de
omgeving afsteken; een negatief c.-middel (bijv. lucht)
doet het te onderzoeken orgaan lichter tegenover de
omgeving afsteken.
bariumhoudend contrastmiddel, contrastmiddel bij
radiodiagnostische beeldvorming dat een opake bariumsulfaatsuspensie bevat.
intraveneus contrastmiddel, contrastmiddel bij
radiodiagnostische en echografische beeldvorming dat
intraveneus toegediend kan warden.
ionisch contrastmiddel, contrastmiddel bij radiodiagnostische beeldvorming dat in water oplost en in
ionen splitst.
jodiumhoudend contrastmiddel, contrastmiddel bij
radiodiagnostische beeldvorming dat jodium bevat;
universeel toepgepast bij de meeste radiologische
onderzoeken m.u.v. bariumpap, i.h.b. wanneer men
vreest voor aspiratie van contrastvloeistof in de luchtwegen.
nict-ionisch contrastmiddel, non-ionisch contrastmiddel, contrastmiddel bij radiodiagnostische beeldvorming dat in water niet in ionen splitst: wordt o.a.
gebruikt bij myelografie in de subarachnofdale ruimte
en bij verscheidene intravasculaire toepassingen.
contrastmiddelreactie, effecten die bij een patient
optreden na toediening van een contrastmiddel t.b.v.
radiodiagnostische beeldvorming; de chemotoxische
effecten (zoals vasodilatatie en hypervolemie) treden
aitiid en bij iedereen op en zijn dosisafha.nkeliik, terwijl
allergische reacties onvoorspelbaar zijn, bij een enkeling
optreden en niet dosisafhankelijk zijn.
contra-tractie, tegentrek, bij extensie nodig om de
desbetreffende extremiteit op zijn plaats te houden, of
uitgeoefend bij manuele repositie wegens een fractuur
of een luxatie.
contre-coup [F.] tegenstoot, letsel van een lichaamsdeel aan
de tegenoverliggende zijde van de plaats waar een
trauma aangrijpt.
controlegroep, groep waarmee een te onderzoeken
groep wordt vergeleken om het effect van een interventie te beoordelen.
controlepersonen, personen die in het kader van een
proefneming als verge]ijkingsobject dienst doen.
controleproef, tegenproef, uitgevoerd op (materiaal of)
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cordectomie
bepaald door onder meer leerervaringen, persoonlijkheid en aanleg; heeft grote invloed op het psychische
evenwicht.
copr-, copro- [G., kopros = feces! voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende ontlasting.
coprofagie [G., phagein = eten] het eten van feces; komt als
regressief gedragspatroon voor bij achterlijke en psychotische kinderen.
coprofilie [G., kopros; philein = beminnen] ziekelijke belangstelling in feces; syn. scatofilie; komt voor bij bepaalde
schizofrenen en bij zware dementia senilis; 2 eigenschap
van bepaalde (coprofiele) bacterien, in feces te gedijen.
coprolalie [G., latia = het spreken] het dwangmatig bezigen
van een taal die vermengd is met `vieze' woorden,
betrekking hebbend op ontlasting; komt voor bij het
syndroom van Gilles de la Tourette, bij dwangneurose,
bij schizofrenie.
coproliet [G., kopros; lithos = steen] dreksteen; zie ook
enteroliet; syn. fecoliet.
coproom 1G., kopros] drekgezwel, een soms bij palpatie
van de buik voelbare harde ontlastingklomp;
syn. scatoom, stercoroom.
coproporfyrine, een porfyrine die bij normale
hemopoese als bijproduct ontstaat; ze wordt door de
lever in de gal uitgescheiden en komt zo in de feces
terecht.
coproporfyrinurie, aanwezigheid van coproporfyrine in
de urine.
copropraxie, samengestelde motorische tic waarbij
obscene gebaren worden gemaakt.
coprostase ! -- G., stasis = verstopping, vaststaan] constipatie.
coprosterol, een verzadigde sterol, voorkomend in feces,
in de darm door bacteriewerking ontstaan uit cholesterol.
copula [L.! band.
copula linguae, een dwarse richel, ventraal op de
embryonale tong, de aanleg van de tongwortel.
copulatie, copulatio FL., copulare = koppelen! paring, ook
van lagere dieren; svn. cohabitatie, coitus, conjugatio.
cor I L., gen. cordis], hart.
cor bovinum, ossehart', buitengewoon vergroot hart
bij aortaklepgebrek.
cor pendulum, druppelhart, hart dat als een grote
druppel aan de vaten schijnt te hangen.
cot pulmonale, een met vergroting gepaard gaande
aandoening van de rechter harthelft door overbelasting
t.g.v. verhoogde weerstand in de longcirculatie.
cor villosum, hart met vlokvorming op het pericard, bij
pericarditis.
coraco- [G., korax = raafl voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende de processus coracoideus (ravebeksuitsteeksel).
coraco-acromialis [L., -le], van processus coracoideus naai acromion lopend; vb. ligamentum c-le.
coracobrachialis [L., -le], van processus coracoideus naar
de arm lopend; vb. musculus c-lis.
coracoclavicularis [L., -re], van processus coracoideus naar
clavicula lopend; vb. ligamentum c-re.
coracohumeralis [L., -le], van processus coracoideus naar
humerus lopend; vb. ligamentum c-le.
coracoideus [G., korax; eidos = vorm, gelijkenis] lijkend op
een ravenbek; zie ook processus c.
cord bladder [E. (spinal) cord = ruggenmerg; bladder = blaas]
blaasstoornis t.g.v. een proces in het ruggenmerg;
vb. myelitis, tabes dorsalis.
cordectomie [G., chorde = sternband; ektorne = uitsnijding]
excisie van een (stem)band.

gische afwijkingen als uiting van een psychisch
probleem (bijvoorbeeld verlamming en blindheid),
zonder dat daarvoor een neurologische oorzaak kan
worden gevonden; z de omslag of het omslaan van een
negatieve reactie in een positieve, bijv. de Mantouxreactie; 3 het omschakelen van laparoscopie naar laparotomie.
conversiehysterie, hysterie met conversiesymptomen,
zonder angsttoestanden.
conversiestoornis, somatoforme stoornis waarbij
conversiesymptomen voorkomen; zie ook conversie,
somatoforme stoornis.
conversiesymptoom, somatisch ziekteverschijnsel dat
volgens psychoanalytische opvatting veroorzaakt wordt
door een uit het bewustzijn verdrongen psychisch
proces; zie ook conversie.
convertine (L., vertere = draaien] stabiele stollingsfactor die
ontstaat uit calcium + tromboplastine + proconvertine;
samen met calcium bewerkt c. een geringe omzetting
(conversie) van protrombine in trombine.
converting enzyme [E.] zie convertine.
convex [L., convexus = bolrond] bol; vb. convexe lens.
convexiteitsmeningitis [L., convexitas = welving] zie
meningitis.
convolutus [L., -ta, -turn, convolvere = samenrollen] als een
kluwen in elkaar gerold; vb. pars c-ta lobuli corticalis
renis.
convoluut [L., convolvere] kluwen.
convulsie IL., convulsio = kramp] stuip, hevige onwillekeurige spasmodische spiercontractie.
convulsietherapie, samenvattende term voor de behandelwijzen waarbij kunstmatig convulsie of shock wordt
opgewekt, bijv. een elektroshock of insulineshock; zie ook
shocktherapie.
convulsivus [L., -va, -vurn], gepaard met, gekenmerkt door
kramp; vb. tussis c-va.
Coombs, Robin R. A. (geb. 1921; E. immunopatholoog te
Cambridge).
Coombs-serum, serum met antistoffen tegen menselijke globulinen.
Coombs-test, reactie van C., anti globulinereactie voor
het aantonen van incomplete antistoffen die hetzij aan
de erytrocyten van de patient gebonden zijn, hetzij vrij
in diens serum voorkomen.
directe Coombs-test, proef waarbij gewassen erytrocyten van de patient worden samengevoegd met C.-serum.
indirecte Coombs-test, proef waarbij serum van de
patient wordt samengevoegd met test-erytrocyten.
Cooper, Sir Astley Paston (1768-1841; chirurg te Londen).
Cooper-hernia, gelobde femorale hernia waarbij de
darm door openingen van de oppervlakkige fascia naar
buiten treedt.
Cooper-schaar, platte gebogen schaar.
coordinatie [< L., con = mede; ordinatio = regeling] harmonische samenwerking van organen of delen daarvan, i.h.b.
van de spieren.
coordinatiestoornis, zie ataxie.
COPD, chronic obstructive pulmonary disease.
Cope, Sir Vincent Zachary (1881-1974; chirurg te
Londen).
teken van Cope, hevige pijn in het epigastrium plus
(tijdelijk) palpabele galblaas wijst op cholecystitis
(differentieel diagnosticum t.o.v. coronaria-aandoeningen).
Coping [E., to cope with sth. = jets aankunnenj creatieve
mogelijkheden van een persoon om met uitdagingen,
moeilijkheden en levensgebeurtenissen om te gaan,
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cordis
op de rugzijde van de eerste staartwervel (rest van
bovenste processus articularis).
cornu cutaneum, huidhoorn, excessief uitgegroeide
hoornmassa (in de vorm van een koehoorn) van de huid,
meestal in het gelaat.
cornu inferius (cartilaginis thyroideae), een aan
beide zijden onder aan het schildkraakbeen voorkomend
uitsteeksel dat met het cricoId een gewricht vormt
(articulatio cricothyroidea).
cornu inferius (hiatus sapheni), onderste, boogvormig gedeelte van de margo falciformis van de fascia lata.
cornu laterale (substantiae griseae), zijhoorn (van de
grijze substantie), de dwarse doorsnede van de columna
lateralis.
cornu majus (ossis hyoidei), groot hoornvormig
uitsteeksel aan weerszijden van het tongbeen.
cornu minus (ossis hyoidei), klein hoornvormig
uitsteeksel ter weerszijden op het tongbeen.
cornu occipitale (ventriculi lateralis), uitbochting van
de zijventrikel van de cerebrumhemisfeer, tot in de
achterhoofdskwab.
cornu posterius (substantiae griseae), achterhoorn
(van de grijze substantie van het ruggenmerg), de dwarse
doorsnede van de columna posterior.
cornu posterius (ventriculi lateralis), zie c. occipitale.
cornu sacrale, omlaag gericht uitsteeksel van het
sacrum, rechts en links van de hiatus sacralis.
cornu superius (cartilaginis thyroideae), omhoog
gericht uitsteeksel links en rechts op het schildkraakbeen.
cornu superius (hiatus sapheni), bovenste boogvormig gedeelte van de margo falciformis.
cornu temporale (ventriculi lateralis), uitbochting (in
caudale richting) van de zijventrikel van de cerebrumhemisfeer.
cornu uteri dextrum, puntig uiteinde van de uterus
bij de inmonding van de rechter tuba.
cornu uteri sinistrum, puntig uiteinde van de uterus
bij de inmonding van de linker tuba.
corona [L.] kroon, krans.
corona ciliaris, stralenkrans in het corpus ciliare,
gevormd door de radiair gerichte processus ciliaris.
corona dentis, tandkroon (c. anatomica = het met email
bedekte gedeelte van de tand; c. clinica = het boven het
tandvlees uitstekende gedeelte van de tand).
corona glandis (penis), achterste, ietwat uitpuilende
rand van de glans penis.
corona mortis, `doodskrans', overmatig gevulde anastomose tussen a. epigastrica inf. en a. obturatoria; zeer
gevaarlijk bij verwonding tijdens operatie wegens
dijbreuk.
corona phlebectatica marginalis pedis [L.] waaiervormige oppervlakkige flebectasieen aan de laterale of
mediale voetrand; deze wijzen op chronische veneuze
insufficientie.
corona radiata, bundel van tussen capsula interna en
centrum semiovale naar de hersenschors uitstralende
projectievezels.
corona radiata (folliculi ovarii), krans van een laag
epitheelcellen om de eifollikel.
corona seborrhoica, eczeemrand op het voorhoofd bij
pityriasis capitis.
corona veneris, 'venuskrans' van secundaire syfiliden
op het voorhoofd bij de haargrens.
coronair, zie coronarius.
coronaire hartziekten, verzamelnaam voor aandoeningen, veroorzaakt door afwijkingen aan de kransslaga-

cordis [L.] gen. van cor.
cordopexie [G., pexis = vasthechting, fixatie] laterale fixatie
van een stemband om larynxstenose op te heffen.
cordotomie, zie chordotomie.
Cordylobia [G., kordyle = knots] een geslacht vliegen.
Cordylo bia anthropophAga, de Afrikaanse toemboe-vlieg,
waarvan de larven bij mensen en dieren myiasis kunnen
veroorzaken.
core- [G., kore = pupil] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende de pupil.
corectopie [G., ektopos = van zijn plaats] buitenmiddelpuntige stand van de pupil.
corelyse, corelysis [G., kore; lysis = losmaking] operatieve
opheffing van de tussen het lenskapsel en de pupilrand
bestaande vergroeiingen (synechiae posteriores).
coremorfose [< G., morphosis = vorming] vorming van een
kunstmatige pupil.
core-partikel, het nucleocapside van het hepatitis-B
virus; syn. HBcAg.
coretomie, zie iridotomie.
coriaceus [L., -ea, -eum, corium] leerachtig; vb. strepitus
c-eus.
corii [L.] gen. van corium; vb. papillae c.
corium [L., gen. corii, leer] lederhuid, een bindweefsellaag
onder de epidermis; de NA-term is tegenwoordig
dermis.
cornea [L., cornu = hoorn] hoornvlies; voorste, doorzichtig
bolsegment van de tunica fibrosa bulbi.
cornea conica, zie keratoconus.
cornea globosa, zie keratoglobus.
cornea guttata, gespikkeld uitziende cornea, door
degeneratie van endotheelcellen.
cornea plana, platte cornea (aangeboren).
cornea-cataract, zie cataract.
cornea-insluitsel, een vreemd lichaam of neerslag/
stapeling in de cornea; bijv. bij sialidose II, mucopolysacharidosen en Tangier-ziekte.
corneatopograaf, apparaat dat d.m.v. een kleurenkaart
gedetailleerd de kromming van het hoornvlies
weergeeft, gemeten over 30 tot 50 meetpunten; van
belang voor de corneachirurgie m.b.v. de excimerlaser.
corneatransplantatie, vervanging van een troebele,
ondoorzichtige cornea (of deel daarvan) door een heldere
cornea (of deel daarvan), afkomstig van een donor.
cornetis, zie keratitis.
Cornelia de Lange, zie Lange.
corneoblepharon [G., blepharon = ooglid] adhesie van de
cornea aan een ooglid.
corneomandibulair, m.b.t. cornea en mandibula;
vb. c-re reflex.
Cornet, Georg (1858-1915; D. bacterioloog te Berlijn).
pincet van Cornet, pincet met gekruiste armen, om
dekglaasjes te hanteren.
corneus [L., -flea, -mum, hoornachtig] vb. stratum c-neum.
corniculatus [L., -ta, -turn], van horentjes voorzien;
vb. cartilago c-ta, tuberculum c-tum.
corniculum, verkleinwoord van cornu = hoorn.
corniculum laryngis, cartilago corniculata Santorini.
cornificatie [< L., cornu; facere = maken] omzetting in
hoornsubstantie, verhoorning.
cornu [L., my cornua, hoorn] een hoornvormig uitsteeksel.
cornu anterius (substantiae grisae), voorhoorn (van
de grijze substantie van het ruggenmerg), de dwarse
doorsnede van de columna anterior.
cornu anterius (ventriculi lateralis), voorhoorn van
de zijventrikel van de cerebrumhemisfeer.
cornu coccygeum, hoornvormig uitsteeksel beiderzijds
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corpus
deren, zoals angina pectoris en hartinfarct; syn. ischemische hartziekten, coronarialijden, coronairlijden,
ischemische hartziekten.
coronaire insufficiientie, tekortschieten van de bloedvoorziening aan het hartweefsel als gevoig van coronarialijden; zie ook ischemische hartziekten.
coronairlijden, coronarialijden, coronaire hartziekte;
zie ook ischemische hartziekte.
coronair-ostiumstenose, vernauwing van een kransslagader bij zijn oorsprong, meestal sclerose in de wand
van de aortawortel; een klassieke oorzaak is syfilis (lues).
coronair spasme, vasoconstrictie over een kort traject in
een kransslagader; kan een rol spelen bij (onstabiele)
angina pectoris; zie ook vaatspasme.
coronalis [L. , - le . corona = krans] i kransvormig; 2 tot de
(tand-)kroon behorend; vb. pulpa c-lis.
coronaria-insufficientie, zie coronaire insufficientie.
coronariaspasme, coronaire spasmus, zie coronair
spasme.
coronariatrombose, coronaire trombose, zie trombose,
coronaria-- .

chaampjes, subpiale en subependymale degeneratieve
concrementen in hersenen en ruggenmerg, ook in
prostaat en longalveolen.
corpora arenacea, acervulus.
corpus atreticum, een te gronde gegane eierstokfollikel.
corpus callosum, `eeltlichaam', de balk van de hersenen, een grote witte vezelmassa die op de bodem van de
fissura longitudinalis cerebri de rechter met de linker
hemisfeer verbindt.
corpus cavern o sum, zwellichaam, een uit bindweefsel
en g ladde spiervezels
bestaande sponsachtigee structuur,
P^
die bij bloedvulling opzwelt, zogeheten erectiel orgaan.
corpus cavernosum clitoridis (dext. et sin.), (rechter
en linker) zwellichaam van de clitoris.
corpus cavernosum penis, zwellichaam van de penis.
c o rpus cavern o sum urethrae, c.spongiosum penis.
corpus cerebella, het gehele cerebellum met uitzondering van de lobus flocculonodularis.
c o rpus cili a re, 'straallichaam', ringvormige structuur
van bindweefsel en spiervezels, tussen choroidea en iris.
corpus claviculae, corpus claviculare, middengedeelte van de clavicula.
corpus clitoridis, het kittelaarlichaam, bestaande uit de
beide zwellichamen.
corpus coccygeum, klein kluwen van arterioveneuze
anastomosen en epithelioide cellen aan het eind van de
a. sacralis mediana, voor de punt van het staartbeen
gelegen.
corpus costae, riblichaam, het gedeelte van de rib vanaf
her tuberculum costae.
corpus epididymidis, het middelste, uit windingen
van de ductus epididymidis bestaande gedeelte van de
epididymis.
corpus fibulae, schacht van de fibula (kuitbeen).
corpus fornicis, het onder het corpus callosum gelegen
middelste gedeelte van de fornix, ontstaan uit de vereniging van de beide crura fornicis.
corpus gastricum, hoofdgedeelte van de maag; craniaal
begrensd door het pars cardiaca en fundus, distaal door
het pars pylorica; syn. corpus ventriculare.
corpusgeniculatum (laterale resp. mediale), de met
de colliculus cranialis resp. caudalis verbonden zijdelings gelegen welving aan de onderzijde van de pulvinar.
corpus glandulae sudoriferac, het kluwenachtige
lichaam van een zweetklier.
corpus herniae, breuklichaam; zie ook breuk.
corpus Highmori, zie mediastinum testis.
corpus humeri, schacht van de humerus (opperarmbeen).
corpus incudis, het lichaam van de incus (aambeeld),
het middelste gehoorbeentje.
corpus liberum [L.[ 1 vrij liggend lichaam in het
lichaam, i.h.b. in gewrichtsholten of in de buikholte;
z (orthopedic) los kraakbeendeel in een gewricht; words
veroorzaakt door subchondrale botnecrose (osteochondritis dissecans) of synoviale chondromatose; symptomen zijn hydrops, pijnklachten of slotverschijnselen van
het gewricht.
corpus linguae, tonglichaam.
corpus luteum, `geel lichaam', een klierachtig, progesteron-afscheidend lichaam dat ontstaat uit een gesprongen eifollikel in het ovarium.
corpus luteum graviditatis, het bij een zwangerschap
langer functionerende c. luteum.
corpus Luysii (Jules Bernard Luys (1828-i897), Fr.
neuroloog te Parijs), nucleus subthalamicus.

coronar(i)ografiie [G.. graphein = schrijven] het rontgenolo-

gisch afbeelden van de kransslagaderen, na inspuiting
van een contrastmiddel.
coronariopathie, aandoening van de kransslagaderen
(meestal atherosclerose), m.a.g. stoornis in de coronaire
bloedvoorziening van de hartspier.
coronaris [L., -re. corona] m .b.t. de (tand-)kroon;
vb. odontoma c-re.
coronarius IL., -na . - riuml , kransvormig, krans-; vb. sinus
c-rius, arteria c-ria, ligamentum c-rium; syn. coronair.
coronary-care unit (CCU) [E.] term voor de ziekenhuisafdeling `hartbewaking'.
coronary steal effect [E.] dilatatie van kleine arterien van
het myocard, leidt tot redistributie van de coronaire
bloedflow en hypoperfusie van de (potentieel) ischemische delen, m.a.g. angineuze klachten; zie ook subclavian
steal-syndrome.
coronavirus, zie de rubriek virus.
coronoideus IL., -dea , -deumj , kroonvormig; vb. processus
c-deus. fossa c-dea.
coroscopie [G.. kore = pupil; skopein = bekijken] zie skiascopie.

corpora [L.. mv van corpus] lichamen; zie ook corpus.
corporis. corporum [L.] gen. enk. en mv. van corpus;
vb. seborrhoea c-ris, septum c-orum cavernosorum.
c o rpus [1... , gen. corporis. mv. corpora] , lichaam.
corpus adiposum buccae (Bichat), afgekapselde
klomp vetweefsel tussen m. buccinator en m. masseter.
c o rpus adiposum fossae ischiorect a lis, vetweefsel in
de fossa ischiorectalis.
corpus adiposum infrapatellare, vetweefsel onder de
knieschijf, voor de gewrichtsspleet.
corpus adiposum orbitae, het vetweefsel in de oogkas,
tussen oogbol en de hulporganen.
corpus adiposum pararenale, vetlichaam tussen het
achterste blad van de fascia renalis en de fascia transversalis.
corpus albicans, `wit lichaam', littekenachtige
bindweefselstructuur als overblijfsel van een gedegenereerd corpus luteum.
corpus alienum, een niet tot het organisme behorend
voorwerp, dat van buitenaf daarin is binnengedrongen.
c o rpus amygdaloideum, `amandellichaam', een met de
mediale hersenschors samenhangende, voor het cornu
temporale gelegen kerngroep, deel uitmakend van de
reukhersenen.
corpora amylacea [mv. van corpus amylaceum] , amyloidli-
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corpusculair
corpus mamillare, bolronde uitstulping aan de hersenbasis, verbonden met thalamus en middenhersenen.
corpus mammae, `borstklierlichaam', de borstklier met
het omgevende vetweefsel.
corpus mandibulae, het horizontale gedeelte van de
mandibula (onderkaak).
corpus maxillae, het centrale gedeelte van de maxilla
(bovenkaak), dat de sinus maxillaris bevat.
corpusmedullare (cerebelli), de witte substantie van
het cerebellum.
corpus nigrum, het door gestold bloed donker uitziend
gedeelte van een corpus-luteumrest.
corpus nuclei caudati, het middelste, op de thalamus
liggende gedeelte van de nucleus caudatus.
corpora oryzoidea, bij chronische ontstekingen (tuberculose) zich uit synoviavlokken vormende vrij liggende
korrels.
corpus ossis femoris, femurschacht.
corpus ossis hyoidei, voorste gedeelte van het hyoid
(tongbeen).
corpus ossis ilii, centraal gedeelte van bet ilium
(darmbeen), bij het acetabulum gelegen.
corpus ossis ischii, het achter het foramen obturatum
gelegen deel van het ischium (zitbeen).
corpus ossis metacarpalis, schacht van middenhandsbeen.
corpus ossis metatarsalis, schacht van middenvoetsbeen.
corpus ossis pubis, schaambeenlichaam.
corpus ossis sphenoidalis, centraal gedeelte van het
sfenoid (wiggebeen).
corpus pancreatis, lichaam van het pancreas
(alvleesklier).
corpus papillare [PNA], stratum papillare (corii).
corpora para-aortica, onregelmatig langs de aorta
verspreid liggende eilandjes van chroomaffien weefsel;
zie ook paraganglion.
corpus penis, penis-schacht, d.i. het gedeelte tussen de
glans penis en de radix penis.
corpusphalangis (manus resp. pedis), schacht van
(vinger- resp. teen-)kootje.
corpus pineale, pijnappelklier, een klein pijnappelvormig lichaam, gelegen op de lamina tecti; syn. epifyse
(sub 2).
corpora quadrigemina [NA], vier ronde heuveltjes op
de achtervlakte van het mesencephalon, heten tegenwoordig colliculi (inferiores, superiores) laminae tecti.
corpus radii, schacht van de radius (spaakbeen).
corpus restiforme [BNA], pedunculus cerebellaris
caudalis.
corpus reticulare [PNA], stratum reticulare (corii).
corpus spongiosum penis, het zwellichaam rondom
de mannelijke urethra.
corpus sterni, het middenstuk van het sternum (borstbeen), tussen manubrium en processus xiphoideus.
corpus striatum, 'gestreept lichaam', het complex van
door strengen met elkaar verbonden basale ganglia in
een cerebrumhemisfeer, bestaande uit nucleus lentiformis en nucleus caudatus.
corpus tali, het lichaam van de talus (sprongbeen).
corpus tibiae, schacht van de tibia (scheenbeen).
corpus trapezoideum, dwars door de lemniscus
medialis lopende vezelplaat, afkomstig uit de nucleus
cochlearis, deel uitmakend van de gehoorbaan.
corpus ulnae, schacht van de ulna (ellepijp).
corpus unguis, nagellichaam, nagelplaat, het op het
nagelbed liggende deel van de nagel.
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corpus uteri, baarmoederlichaam, het gedeelte van de
uterus boven de cervix uteri.
corpus ventriculi, `maaglichaam', het middelste
(grootste) deel van de maag, tussen fundus en antrum.
corpus vertebrae, wervellichaam.
corpus vesicae felleae, galblaaslichaam, het tussen
fundus en cervix gelegen (grootste) deel van de galblaas.
corpusvesicae (urinariae), 'blaaslichaam', het tussen
top en basis gelegen (grootste) deel van de urineblaas.
corpus vitreum [L.] glaslichaam, glasvocht, een geleiachtige massa waarmee de oogbol gevuld is.
corpusculair, in de vorm van kleine lichaampjes.
corpusculum [L., mv. -la, klein corpus].
corpusculum articulare mobile, gewrichtsmuis.
corpuscula articularia, tastlichaampjes in gewrichtskapsels, te vergelijken met de lichaampjes van VaterPacini.
corpuscula bulboidea (Krause), zenuweindlichaampjes in huid en slijmvliezen, vermoedelijk
koudereceptoren.
corpusculum lactic, vetdeeltje in melk.
corpuscula genitalia, zenuweindlichaampjes in
clitoris, glans penis en mamilla.
corpuscula lamellosa (Vater-Pacini), zenuweindlichaampjes in subcutaan weefsel, spieren en ingewanden.
corpuscula nervosa terminalia, verzamelnaam voor
de van een kapsel voorziene zenuweindlichaampjes.
corpuscula renalia (Malpighi), nierlichaampjes, de
glomeruli plus hun kapsels.
corpuscula tactus, de in de bindweefselpapillen van de
huid liggende tastlichaampjes van Meissner.
corpus rubrum [< L. rubrum = rood] direct na de ovulatie
samengevallen follikelholte, gevuld met enig gestold
bloed waaruit vervolgens o.i.v. LH het corpus luteum
wordt gevormd.
Corradi-stemvorkproef, een trillende stemvork op de
processus mastoideus houden tot de patient niets meer
hoort; stemvork eraf nemen en er weer op plaatsen:
normaliter wordt weer geluid gehoord, bij labyrintbeschadiging niet.
correlatie, samenhang tussen twee kwantitatieve
kenmerken in een populatie; zie ook associatie.
correlatiecoefficient, maat voor de sterkte van de
samenhang tussen twee kenmerken.
corridoroperatie [< E., corridor = gang] operatietechniek bij
boezemfibrilleren; door het creeren van een elektrische
`gang' door het boezemweefsel wordt de prikkel rechtstreeks van SA-knoop naar AV-knoop geleid.
corrigens [L., verbeterend] stof die dient om de geur, de
smaak of het uiterlijk te verbeteren (corrigeren).
corrinoiden, verzamelnaam voor de in vitamine B12
voorkomende corrinederivaten (cobamide, cobamzuur,
cobinamide, cobinezuur, cobyrzuur).
corrodens [L., corrodere = stuk knagen] knagend, vretend;
vb. ulcus c.
corrosie [L., corrodere] langzame destructie, aanvreting
(door een ulcererend proces, een necrotiserende ontsteking, een maligne tumor, enz.).
corrosivum [L., mv. -va], bijtende, etsende stof.
corrosivus [L., -va, -vum, corrodere] aanvretend, etsend;
vb. oesophagitis c-va.
corrugator supercilii [L., corrugare = plooien] musculus
corr. sup.
cortex [L., schors] gen. corticis; 1 de bast van een boom,
bijv. c. chinae; z de buitenste laag van een orgaan.
auditieve cortex, corticale gebieden van de cerebrale
hemisferen waar de gewaarwording van geluid totstand-
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komt; gelegen in de linker en rechter gyrus temporalis
superior; bestaat uit een primaire en secundaire
auditieve cortex.
cortex cerebelli, schors van het cerebellum.
cortex cerebri, schors van het cerebrum.
cingulaire cortex, corticale gyrus, lopend over de
parietale en frontale hersenkwab; behoort tot de associatieve corticale gebieden; functie: onder andere regulatie
van visceromotorische processen en pijnperceptie.
cortex glandulae s u prarenalis, schors van de bijnier,
met drie zones: zona glomerulosa (buitenste), zona
fasciculata (middelste) en zona reticularis; belangrijke
klier met inwendige secretie van hormonen: glucocorticoIden, mineralocorticofden, geslachtshormonen.
insulaire cortex, zie insula.
cortex lentis, schors van de ooglens.
cortex nodi lymphatici, lymfeklierschors.
cortex ovarii, schors van de eierstok met de follikels in
verschillende rij pingsstadia.
cortex renalis, nierschors.
cortex thymi, thymusschors; rijk aan lymfocyten.
visuele cortex, deel van de occipitale hersenschors rond
de fissura calcarina, is onder te verdelen in een primaire
visuele schors, op de achterste punt, waar de lichtgewaarwording plaatsvindt, en de secundaire visuele
schors, ofwel het associatieveld, waar de gewaarwording
wordt herkend.
cortexveld, deel van de hersenschors met een specifieke
cyto-architectonische structuur; verschillende corticale
velden zijn tevens functioneel verschillend.
Corti, Alfonso, Marchese de (1882-1876; anatoom te
Wenen, Wdrzburg, Utrecht, Turij n).
cellen van Corti, gehoorcellen.
membraan van Corti, membrana tectoria.
orgaan van Corti, organum spirale.
corticalis [L., -le], i [bijv.nw], corticaal, tot de cortex
behorend, de cortex betreffend; vb. cataracta c-lis;
2 [z.nw ], het harde (schors)gedeelte van een beenstuk, ten
onderscheid van de spongiosa; syn. substantia compacta.
cortico-, voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende een cortex.
c o rtico-adrenaal, betrekking hebbend op de bijnierschors; syn. adreno-corticaal.
c o rticobulbair, betrekking hebbend op de hersenschors
en de bulbus (medulla oblongata).
c o rticofugaal [L., fugere = vluchten] van de schors af.
corticohypothalamicus [L., -ca, -cum], van de hersenschors naar de hypothalamus lopend; vb. tractus c-cus.
corticoiden, in de bijnierschors geproduceerde hormonen (of synthetische, hiermee overeenkomende verbindingen); zie ook mineralocorticoIden.
c o rticonuclearis [L., -re], m.b.t. de cortex (cerebri) en de
hersenzenuwkernen; vb. fibrae c-res (mv. van c-ris).
c o rticoped u nculair, m.b.t. de cortex cerebri en de
pedunculi cerebri.
corticopetaal [L., petere = zoeken] naar de schors toegericht.
c o rticopontinus [L., -na, -num), van de hersenschors naar
de pons lopend; vb. tractus c-nus.
corticopontocerebellaire banen, tractus corticopontocerebellares, zenuwvezelbanen die verlopen vanaf de
cerebrale motorische schors via de pons naar de lobus
posterior van de kleine hersenen; onderdeel van een
regelkring voor de coordinatie van de willekeurige
motoriek, die vanaf het cerebellum via de thalamus
terug naar de cortex cerebri verloopt.
c o rticoreticularis [L., -re], m.b.t. de cortex cerebri en de
formatio reticularis; vb. fibrae c-res (mv. van c-ris).

corticospinaal, betrekking hebbend op de hersenschors
en het ruggenmerg.
c o rticospinalis [L., -lei, van de hersenschors naar het
ruggenmerg lopend; vb. tractus c-lis.
inhalatiecorticosteroiden, corticosteroiden die ter
bestrijding van ontstekingsreacties in de tr. respiratorius
worden geInhaleerd; onderhoudstherapie bij astma.
corticosteroiden, i door de bij nier afgescheiden hormonen; 2 groep van synthetische geneesmiddelen, afgeleid
van hydrocortison, die uit- en inwendig kunnenn
worden gebruikt; syn. bijnierschorshormonen.
corticosteron, kristallijn steroid uit de bijnierschors;
syn. compound B van Kendall.
corticothalamicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de cortex cerebri
en de thalamus; vb. fasciculi c-ci (mv. van c-cus).
corticotrofine, een hormoon van de hypofysevoorkwab,
dat de bijnierschors aanzet tot productie van bijnierschorshormonen; syn. ACTH.
corticotroop, stimulerende invloed uitoefenend op de
bijnierschors.
corticotrophin-like intermediate lobe polypeptide
(CLIP), zie polypeptide.
corticotrophin-releasingfactor [E.] (CRF), zie ACTH-releasing hormone (ACTH-RH).
corticotropine, zie corticotrofine.
corticotropin-releasing hormoon [E.] zie CRH.
cortinen, verzamelnaam voor bijnierschorshormonen of
vervangmiddelen daarvan (corticosteron, dehydrocorticosteron, cortison, hydrocortison, desoxycorton, cortodoxon, aldosteron).
cortisol, hydrocortison, 17- hydrocorticosteron, een der
glucocorticoiden, product van de zona fasciculata van de
bijnierschors; c. heeft grote invloed op allerlei stofwisselingsprocessen, o.a. op de glucosehuishouding; alle
effecten staan i.v.m. stress-situaties van het lichaam. C.
doet het bloedplasma-glucosegehalte stijgen, het bevordert de gluconeogenese uit stoffen die niet tot de suikers
behoren, bijv. uit eiwitten en vetten. Het remt de afgifte
van ACTH-RH in de hypothalamus, waardoor de ACTHproductie wordt tegengegaan (negatieve terugkoppeling).
cortison, 17a- hydroxy-ii-dehydrocorticosteron, bijnierschorshormoon van het type glucocorticofden.
cortisoncataract, zie cataract.
Corvisart des Marets, Jean Nicolas (1775 -1821; lijfarts
van Napoleon I).
Corvisart des Marets-fa cies, het gelaat bij decompensatio cordis: bleek, licht cyanotisch, angstige uitdrukking, inspiratoir geopende mond.
corymbiform [L., corymbus = bloem- of vruchttros] trosvormig, gerangschikt rondom een moeder-element (bijv.
een huideruptie).
Corynebacteriaceae [G., koryne = knots] familie van de orde
Eubacteriales van de klasse Schizomycetes; omvat zes
geslachten, o.a. Corynebacterium, Erysipelothrix, Listeria.
Corynebacterium, geslacht van de familie Corynebacteriaceae; corynebacterien zijn pleomorfe, niet-sporenvormende Gram-positieve staafjes, nicer bekend onder
de naam `difteroIde staven'.
Corynebacterium acnes, Propionibacterium acnes.
Corynebacterium diphtheriae [vroegere naam Bacillus
Klebs-Loffler], difteriebacterie, verwekker van difterie; zie
ook Loffler.
Corynebacterium diphtheroides, anaerobe gasvormende
bacterie bij ratten.
Corynebacterium minutissimum, verwekker van
erythrasma.
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coryneform

cot death [E.] wiegendood, plotselinge dood van een

Corynebacterium tenuis, verwekt trichomycosis palmellina.
coryneform, knotsvormig; term words gebruikt voor de
soorten van het geslacht Corynebacterium.
cory za [G., stompzinnigheid, wegens de dofheid in het denken bij
verkoudheid] verkoudheid, een virusinfectie met catarrale
rhinitis.
cosmeticum [G., mv. -ca, kosmesis = versiering] middel tot
verfraaiing van huid en haren.
cosmetisch [G., kosmetikos = m.b.r. verfraaiing] de schoonheid bevorderend, verfraaiend.
cosmetische chirurgie, het onderdeel van de chirurgie
dat de verfraaiing van het uiterlijk, of de verwijdering
van ontsierende structuren ten doel heeft.
cost-, costo- [L., costa = rib] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende een rib of de ribben.
c o sta [L., mv. -ae], rib.
co sta cervicalis, halsrib.
costa fluitans [L., mv. c-ae fluitantes], zwevende rib, nl. de
lie en (of) i2e rib, waarvan het ventrale einde vrij in de
buikwand eindigt.
costa prima, eerste rib met groeven voor de a. en v.
subclavia.
costa secunda, tweede rib, die aanhecht aan de angulus
sterni en daardoor goed te palperen is.
costae spuriae, valse ribben, dat zijn de onderste 5 paar
ribben, die elk aan hun voorganger bevestigd zijn.
costae verac, ware ribben, dat zijn de bovenste 7 ribben,
die elk aan het borstbeen bevestigd zijn.
cost aa l, m.b.t. de rib(ben).
costale ademhaling, borstademhaling; zie ook ademhaling.
costaal stigma, zie stigma.
costalgie [L., costa; Gr. algos = pijn] pijn in de ribben.
costalis [L., -lei, m.b.t. een rib of ribben; vb. cartilago c-lis,
os c-le.
costarius [L., -ia, -ium, costa = rib] m.b.t. een rib; vb. processus c-ius.
Costen, James Bray (1895-1962; Amer. keel-neus-oorarts
te St. Louis).
Costen-syndroom, artrose van het kaakgewricht, met
uitstralende pijn in het oor, hoofdpijn, droge tong;
veroorzaakt door beet-anomalieen, slecht zittende
prothese e.a; syn. otodentaal syndroom.
costocervicalis [L., -ie], m.b.t. rib(ben) en hals; vb. truncus
c-us.
costo-clavicul ai r compressie-syndroom, vorm van
cervicobrachiaal syndroom: schouder-armpijn, paresthesieen in het ulnarisgebied en veneuze stuwing door
compressie van de vaatzenuwstreng tussen clavicula en
eerste rib; zie ook thoracic outlet syndrome.
costoclavicularis [L., -re], m.b.t. een rib en een sleutelbeen; vb. ligamentum c-re.
costodiaphragmaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de ribben en
her diafragma; vb. recessus c-cus.
costomediastinalis [L., -le], m.b.t. de ribben en het
mediastinum; vb. recessus c-lis.
costosternalis, costosternaal, m.b.t. de rib(ben) en het
sternum.
costotransversarius [L., -ria, -rium], m.b.t. een rib en een
dwarsuitsteeksel van een wervel; vb. articulatio c-ria,
foramen c-rium.
costotransv e rsectomie, excisie van een deel van een rib
plus processus transversus van de corresponderende
wervel.
costoxiphoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. een rib en de
processus xiphoideus; vb. ligamentum c-eum.
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zuigeling in de wieg (door verstikking? koemelkallergie?
aspiratie van braaksel?); zie ook sudden infant death
syndrome.
cotinine, de belangrijkste metaboliet van nicotine.
co-transport, membraantransport van twee stoffen
tegelijk waarbij de beweging van de ene stof (ion) op
basis van een elektrochemische gradient de energie
levert voor het transport van een tweede stof, bijv.
natriumglucosetransport.
cotrimoxazol, antibiotisch combinatiepreparaat; bestaat
uit een sulfonamide en trimetoprim; indicaties: bacteriele infecties van tr. urogenitalis, tr. digestivus en tr.
respiratorius.
Cotte, Gaston (1879-1951; Fr. chirurg to Lyon).
Cotte-operatie, resectie van de plexus hypogastricus
sup. ter hoogte van L.S, ter onderbreking van pijnperceptie bij inoperabel carcinoom van de genitalia.
cotton wool spots [E.] met de oogspiegel waarneembare
ischemische infarcten, met watten-achtig voorkomen.
cotyledon [G.] napje, kommetje.
cotyledones, (embryologie) de vlokken van het chorion;
de lobben aan de maternale zijde van de placenta.
cotylicus [G., -ca, -cum, kotyle = nap] gewrichtskom.
articulatio cotylica, zie kogelgewricht.
Coue, Emile (1857-1926; apotheker in Troyes, Frankr.).
methode-Coue, autosuggestieve behandeling, waarbij
de patient door voortdurende herhaling van de woorden
`het gaat mij goed, het gaat mij beter' psychische en
fysieke kwalen zou kunnen doen verdwijnen.
coumarine-anticoagulantia, zie coumarinederivaat.
coumarinederivaat, bloedstollingsremmend middel;
remt het reductase dat vitamine K activeert, waardoor
slechts de i nactieve vorm van vitamine K, PiviA, in het
bloed verschijnt; zie ook tromboseprofylaxe.
coumarinen, zie coumarinederivaat.
counselling, counseling [E., resp. Britse en Amerikaanse
spelling, = raadgeving] 1 een vooral in de VS gebruikelijke
algemene term voor advisering; z aanduiding van de
door Rogers gepropageerde non-directieve gesprekstechniek; de term is hier verwarrend, want hij suggereert
juist een directieve gesprekstechniek; zie ook non-directive therapy.
counterclockwise rotation [E.] zie clockwise rotation.
counter-immuno-elektroforese, immunologische
techniek waarbij voor het concentreren van antigenen en
antistoffen - en daarmee het zichtbaar maken van de
reactie - gebruik wordt gemaakt van de beweging van
elektrisch geladen stoffen in een elektrisch spanningsveld.
counter pulsation intra-aortic balloon [E.) zie contrapulsatieballon.
coup [F.] houw, slag.
coup defouet IF., zweepslag] plotselinge pijn in de lendenen bij lumbago of in de kuit of in de m. plantaris (bij
tennisspelers).
coup de sabre [F. = sabelhouw] wigvormige, min of meer
scherp begrensde, depressie aan een zijde van het gelaat
en behaarde hoofd als meest typische
verschijnin
gsvorm
tYp
van progressieve hemifaciale atrofie.
coup de soleil [F.] zonnesteek.
coupe [< F.[ snede, weefselsnede, dun schijfje van een
orgaan of van weefsel, voor microscopisch onderzoek.
couperen, de ontwikkeling van een ziekte plotseling
onderbreken, op slag genezen; vb. een pijnaanval,
ziekteverloop couperen.
couperose [< F. koperuitslag] erythrosis facialis.

cranialisatic
siolisis ontstaat (soms) een coxa vara (met posterieure
verplaatsing); bij volwassenen komt primair ook coxa
vara voor zonder klinische betekenis.
coxalgia, coxalgie jL., coxa; Gr. algos = pijn) pijn in tte heup.
coxartritis, zie coxitis.
coxartrose, coxarthrosis 1 L.1 artrose van het heupgewricht.
coxarthrosis deformans, arthrosis deformans van her
heupgewricht.
Coxiella, geslacht van de familie Rickettsiaceae, staaf- of
kokvormige, filtreerbare micro-organismen, door teken
overgedragen.
Coxiella burnetii, verwekker van Q-fever, overgebracht
via excreten van schapen, geiten, runderen, knaagdieren
en tekenfeces; vroegere namen: Rickettsia burnetii. Bitrae-

Courvoisier, Ludwig Georg (1843-1918; Zwitsers chirurg
te Bazel).
wet van Courvoisier, vindt men bij een afsluitingsicterus geen vergrote galblaas, dan wijst dit op de
aanwezigheid van galstenen; is de galblaas we! vergroot
(of voelbaar), dan bestaat er een andere oorzaak. De wet
van C. geldt in 8o pct van de gevallen.
couveuse ;< F. = broedoven, broedstoof] een kastje met
reguleerbare temperatuur waarin prematuur geboren
kinderen gedurende de eerste levensweken verpleegd
worden.
couveusekind, kind dat na de geboorte langdurig in
een couveuse is verpleegd.
covariantie, maat voor de verandering (variatie) van een
numerieke variabele in relatie tot de verandering van
een andere numerieke variabele.
coverline [E.l de lijn over de toppen van de prehypertherme
temperatuuruitslagen in de basaletemperatuurcurve
waarmee het moment van ovulatie kan worden bepaald;
inachtneming hiervan vormt een onbetrouwbare
anticonceptiemethode; syn. temperatuurmethode; zie ook
periodieke onthouding, first-day-of-hyperthermia
plateau.
covertest, zie afdekproef.
covert modelling (E:] vorm van gedragstherapie waarbij
sterk subassertieve mensen alternatief gedrag leren door
in een modelsituatie te oefenen met een therapeut of
groep en zo leren voorbeeldgedrag van anderen te
i mi teren.
Cowden, ziekte van --, autosomaal dominant erfelijke
genodermatose met multipete hamartomen van huid en
viscera; vaak signaal voor interne afwijkingen; genoemd
naar de patient Cowden; syn. multipele-hamartomensyndroom, syndroom van Cowden.
Cowdry, Edmund Vincent (geb. 1888; Amer. anatoomcytoloog).
lichaampjes van Cowdry. celinsluitsels in zenuw- en
oligodendrogliacellen, kenmerkend voor subacute
scleroserende panencefalitis.
Cowling-regel, formule voor kinderdosering:
[volw. dosis < (leeftijd kind - i)j / 24.
Cowper, William (1.666-1709; E. anatoom te Londen).
Cowper-band, zie ligamentum Cowperi, fascia pectinea
(BNA).
Cowper-klieren, glandulae Cowperi, glandulae bulbourethrales.
cowperitis, ontsteking van de glandulae Cowperi,
meestal secundair aan prostatitis.
Cox, Herald Rae (geb. 1907; Amer. bacterioloog), zie

tia burnetii.
coxitis (t,.. coxa; ontsteking van het heupgewricht.
coxitis fugax, vluchtige, snel genezende c.
coxitis tuberculosa, tuberculeuze c.
coxotomie !G., tome = snede] incisie van een heupgewricht.
Coxsackie-virus, zie virus, Coxsackie- -.
cozymase, codehydrase, een co-enzym in gist, spierweefsel en erytrocyten, werkzaam met vele dehydrogenases
zoals hexose-difosfatase. hexose-monofosfatase, lactase
van de spier.
CPAP, continuous positive airway pressure.
C-peptide, zie peptide.
CPK, creatinekinase.
cpm, counts per minute (elektrische ontladingen).
cps cycles per second tAizgelsaksiscli obsolccc ceiihod)], golftrilhngen per seconde; > zo.000 cps = ultrasoon; cvii. hertz.
CPT, cold pressure test.
CR4. complementreceptor; komt voor op monocyten en
neutrofielen; bindt iC3b splitsingsproduct van C3) en
firinogeen; iC3b heeft een opsoniserende functie:
daarnaast is CR4 betrokken bij de adllesie van monocyten en neutrofielen aan endotheel.
CR5. receptor voor complementfactor C5a; komt voor op
inestcellen. granulocyten en monocvten; betrokken bij
de cllemotaxis en activatie van monocyten en granulocyten.
crab yaws, zie yaws.
Crafoord, Clarence (geb. 1899; Zweeds thoraxchirurg te
Stockholm).
Crafoord-operatie, i excisic van een coarctatie van de
aorta, gevolgd door anastomosering; z pneumonectom ie
met resectie van de ae rib.
Cramer, Friedrich (1847-1903; D. chirurg te Wiesbaden).
Cramer-spalk, een draadspalk (twee dikke metaaldraden, verbonden door dunnere dwarse draden) voor
her fixeren van fractuurstukken.
Crampton, Charles Ward (geb. 1877; Amer. arts te New
York).
proef van Crampton, onderzoek ter beoordeling van de
vaattonus, door vergelijking van de bloeddruk en de
polsfrequentie bij de staande en de liggende patient.
crampus 1L. kramp, pijnlijke spiercontractie.
craniaal, 1 m.b.t. de schedel (cranium); z aan of naar de
kant van de schedel, als tegenstelling tot caudaal.
craniale zenuwen, nervi craniales, de i2 hersenzenuwen; zie ook spinale zenuwen.
cranialis (L., -le, van Gr. kranion = schedel) craniaal; vb. nervi
c-les (mv van c-lis).
cranialisatie, dominant-erfelijke afwijking aan de
wervelkolom: aanwezigheid van een halsrib of een lang
dwarsuitsteeksel, het ize ribbenpaar ontbreekt, de 5e

Coxiella.
coxa IL., gen. -ae ► , heup, heupbeen.
coxa anteverta, te grote hock (meet dan 15) tussen de
hals en het frontale vlak van de schacht van het femur.
coxa vara adolescentium, coxa vara als gevolg van
epiphysiolysis capitis femoris.
coxa magna, een voor het gewricht relatief te grote
heupkop, m.a.g. een foute stand van het gewricht:
lateralisatie van het middelpunt van de heupkop.
coxa plana, afgeplatte heupkop, eindstadium van de
osteochondrosis coxae juvenilis (ziekte van Legg-CalvePerthes).
coxa s a ltans, pijn in het heupgewricht en knappend
geluid hierin bij bepaalde bewegingen.
coxa valga, te grote hock tussen hals en schacht van het
femur, m.a.g. abductiestand van het femur.
coxa vara, te kleine hock tussen hals en schacht van het
femur, m.a.g. adductiestand van het femur; na epiphy183

craniectomie
lendenwervel is met het sacrum verenigd (sacralisatie);
als tegenstelling: caudalisatie.
cra ni e ctom ie [G., kranion; ektome = uitsnijding] excisie van
een deel van de schedel. (N.B. Eigenlijk betekent
-ectomie de totale verwijdering van een orgaan of
lichaamsdeel, bijv. appendectomie, splenectomie.).
cranii [L.] gen. van cranium (schedel); vb. ossa c.
cr a nio- [L., cranium = schedel] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende de schedel.
craniocerebraal, m.b.t. het cranium (de benige schedel)
en het cerebrum (de hersenen).
craniofaciaal, m.b.t. de schedel en het aangezicht.
cra niofaryngioom [G., kranion; pharynx = keel] een intracraniale (supra- of intrasellaire) tumor, uitgaande van
overgebleven cellen van het zakje van Rathke.
craniofenestria, craniofenestrie [G., kranion; L. fenestra =
opening D. gatenschedel] aangeboren beendefect in de
schedel; syn. cranium lacunare, Luckenschadel.
craniologie [G., kranion; logos = leer] schedelkunde.
craniometer, instrument voor schedelmeting.
craniopharyngioma, zie craniofaryngioom.
cranioplastiek [G., kranion; plassein = vormen] het verrichten
van een plastische operatie aan de schedel.
craniostenose, craniostose, craniosynostose [< G.,
kranion; stenos = nauw; syn = samen; osteon = bot] premature
verbening van schedelnaden en foramina, waardoor de
schedel niet kan uitgroeien.
craniotom ie [G., kranion; temnein = snijden] het openen van
de schedel t. b.v. een operatie aan de schedelinhoud;
syn. cefalotomie; 2 het in stukken snijden van de schedel
van het ongeboren kind, om de geboorte mogelijk te
maken; zie ook embryotomie.
craniotympanale geleiding, voortgeleiding van het
geluid van een op de schedel geplaatste stemvork via het
schedelbot (beengeleiding) naar het tympanum.
cranium [L., gen. -flu, van Gr. kranion] de benige schedel,
bestaand uit c. cerebrale en c. viscerale.
cranium bifidum, cranioschisis.
cranium cerebrale [BNA], hersenschedel, het gedeelte
van de benige schedel dat de hersenen omvat (bovenste
deel heet schedeldak, onderste deel schedelbasis);
syn. neurocranium.
cranium lacunare, schedel met lacunes waar de verbening is uitgebleven; syn. craniofenestrie, Li ckenschadel
[D.] , relief skull [E.]
cranium viscerale [BNA], aangezichtsschedel (eigenlijk
`ingewandsschedel'), het gedeelte van de benige schedel
dat het aangezicht vormt; syn. splanchnocranium.
crapula [L., van Gr. kraipale = roes] dronkenschap.
crapulosus [L., -sa, -sum], dronken; vb. diarrhoea c-sa
(diarree na overmatig eten en drinken.).
crasis [G., krasis] menging, nl. van de 'sappen' die volgens
de antieke geneeskunde de bestanddelen waren van
constitutie en temperament; zie ook dyscrasie.
crassus [L., -sa, -sum], dik, sterk; vb. pannus c-sus, intestinum c-sum.
craurose, zie kraurosis.
Craving [E., to crave = hunkeren naar] het subjectieve gevoel
van verslaafde van een niet te beheersen hunkering naar
drugs; vormt een teken van verslaving.
craw-craw, in West-Afrika voorkomende, jeukende
huiduitslag, vnl. aan dijen en genitalia, veroorzaakt door

veranderde membranen en daar als antilichaam functioneert; wordt geproduceerd in de lever en komt snel vrij
bij ontsteking en weefselbeschadiging; zie ook acutefasereactie.
creatinase, enzym dat creatine omzet in ureum en
ammoniak.
creatine [G., kreas = vlees] een aminozuur in spierweefsel.
creatinefosfaat, fosfocreatine, opslagvorm van energierijke fosfaatgroepen nodig voor de snelle productie van
ATP uit ADP; van belang voor contractie van dwarsgestreept spierweefsel; zie ook creatinefosfokinase.
creatinefosfokinase (CPK), enzym in hersenen, skeletspieren en hartspier, resp. aangeduid als BB, MM en MB;
het enzym katalyseert de regeneratie van het energierijke ATP uit ADP en creatinefosfaat; na hartinfarct
stijgt het gehalte aan CPK in het bloed; syn. creatin
phosphokinase (CPK) [E.]
creatine-kinase, zie creatine-fosfokinase.
creatinine, het cyclisch anhydride van creatine;
verschijnt als afbraakproduct in de urine.
creatinineklaring, zie klaring.
creatininurie, aanwezigheid van creatinine in de urine.
creatinurie, aanwezigheid van creatine in de urine, bij
metabole afwijkingen, bijv. tijdens zwangerschap,
diabetes, hongertoestanden, spierdystrofie.
creatorrhoea, creatorroe [G., kreas = vlees; rhoia = stroom]
aanwezigheid van onverteerde spiervezels in de ontlasting, bij pancreas-aandoeningen.
Crede, Karl Siegmund Franz (1819-1892; vrouwenarts te
Leipzig).
handgreep van Crede, druk met de hand op de fundus
uteri, om een nog intra-uteriene maar reeds losliggende
placenta eruit te persen; deze op zich gynaecologische
manoeuvre wordt ook wel gebruikt om een blaas te
legen bij een neurogene blaasstoornis.
profylaxe volgens Crede, indruppelen van de ogen van
de pasgeborene met argenti nitras, ter preventie van
gonorroische ontsteking van de conjunctiva.
creeping [E. = kruipend] zie disease, eruption.
cremaster [G., kremastos = hangend] gen. - e ns; zie ook
musculus cremaster.
cremasterreflex, zie reflex.
cremastericus [G., -ca, -cum, kremastos] tot de musculus
cremaster behorend; vb. fascia c-ca.
creme, zacht smeersel, bestaande uit een emulsie van een
vet en een vloeistof; wordt zowel als cosmeticum als in
de dermatotherapie gebruikt; te onderscheiden zijn
olie/water-creme (met water als buitenste fase van de
emulsie; hydrofiele creme) en water/olie-creme (met olie
als buitenste fase; lipofiele creme).
cremor [L., dik sap, brij] creme.
crena ani [L.] aarsgroeve, de spleet tussen de billen.
crepitans [L., mv. -antes], knetterend; vb. tendovaginitis c.,
rhonchi c-antes.
crepitatie, crepitatio [L., crepare = knetteren] knetterend
geluid door onderlinge wrijving van ruwe oppervlakken,
bijv. van fractuurstukken, van ontstoken pleurabladen;
bijv. tijdens het ademen bij auscultatie van de longen bij
verschillende longaandoeningen, o.a. bij longstuwing
door linkszijdige decompensatio cordis, en tevens bij
palpatie bij subcutaan emfyseem.
crepitus [L., crepare] 1 crepitatie; z flatulentie.
CREST-syndroom, bepaalde vorm van sclerodermie,
bestaande uit subcutane calcinosis (C), fenomeen van
Raynaud (R), sclerose van de oesophagus (E), sclerodactylie (S) en teleangiectasieen (T).

Onchocerca volvulus.
crazy glue [E.] snelwerkende weefsellijm die wordt
gebruikt bij vaatoperaties en neurochirurgische ingrepen.
C- reactive protein [E.] acute-fase-eiwit dat zich bindt aan
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crista
Crigler-Najjar-syndroom, ongeconjugeerde
non-hemolitische hyperbilirubinemie door tekort aan
glucuronyl-transferase; treedt kort na de geboorte op
met kernicterus.
crimean hemorrhagic fever [F.] hemorragische koorts
veroorzaakt door een van de neurovirussen behorend tot
de Bunyavirussen; verwant aan de Congovirus-groep.
criminalis [L., -le], misdadig; vb. abortus c.
crisis [G., my. -ses, krisis = keerpuntj hoogtepunt, keerpunt
van een (acute) ziekte; syn. acme plotselinge intensivering van gevoelens, pijn of symptomen; ant. lysis.
hemolytische crisis, plotseling verval van erytrocyten
in de loop van een (verworven dan wel aangeboren)
hemolytische anemic, zoals thalassemie, sikkelcelanemie.
hypertensieve crisis, situatie waarbij in verloop van
enige dagen tot weken bloeddrukstijging optreedt tot
meer dan izo mmHg diastolisch, m.a.g. cardiovasculaire
complicaties, zoals myocardinfarct, linksdecompensatie
of apoplexie; mogelijke oorzaken: feochromocytoom,
het staken van toediening van een antihypertensivum,
nierziekten en een cerebrovasculair accident.
myasthene crisis, ademhalingsinsufficientie bij patienten met myasthenia gravis door zwakte van ademhalingsspieren, verslikken en onvoldoende ophoesten; zie
ook myasthenia gravis.
reticulocytencrisis, snelle vermeerdering van reticulocyten in het bloed als teken van versnelde regeneratie
van erytrocyten.
tyr(e)otoxische crisis, acute verergering bij lijders aan
thyreotoxicose door overmatige productie van
schildklierhormoon.
crisiscentrum, lokale of regionale instelling die in
noodsituaties (niet noodzakelijkerwijs medisch of
psychiatrisch) mensen kortdurend opneemt voor
probleemverheldering en -oplossing.
criss -cross bridge [E.] een tijdens de mitotische anafase
voorkomende brugvorming tussen dicentrische chromosomen doordat de chromatiden aan elkaar blijven
hangen.
crista [L., mv. -tae], kam, lijst, rand.
crista alveolaris, de scherpe rand van een tandkas.
crista ampullaris, een dwarse lijst in elk der drie
ampullen van de halfcirkelvormige kanalen; ze draagt
het neuro-epitheel met de zintuigharen.
crista arcuata (cartilaginis arytenoideae), een
gebogen lijst op het arytenoid-kraakbeen.
crista basil a ris, spits toelopende, in de lamina basilaris
overgaande lijst van het ligamentum spirale.
crista c a pitis c o stae, dwarse beenlijst op het ribbehoofdje, die de twee gewrichtsvlakken scheidt.
crista choanalis vomeris, achterzijde van het vomer.
crista colli costae, een scherpe rand aan de ribbehals.
crista conchalis (maxillae), beenlijst op de maxilla ter
plaatse waar de onderste concha is aangehecht.
crista conchalis (ossis palatini), beenlijst op het os
palatinum voor de aanhechting van de onderste concha.
cristae cutis, huidlijsten, vnl. op handpalmen plus
vingertoppen en op voetzolen voorkomende, door de
bindweefselpapillen gevormde epidermale lijsten.
crista ethmoidalis (maxillae), beenlijst op de maxilla
voor de aanhechting van de middelste neusschelp.
crista ethm. (ossis palatini), beenlijst op het as palatinum voor de aanhechting van de middelste neusschelp.
crista fenestrae cochleae, cirkelvormige randlijst aan
het slakkenhuisvenster (ronde venster) voor de aanhechting van de membrana tympani secundaria.

cretin [F., Italiaans `cretino = zwakzinnige] lijder aan cretinisme.
cretinisme, op aangeboren hypothyr(e)oIdie berustende
lichamelijke en geestelijke groeistoornis.
endemisch cretinisme, in bepaalde streken (o.a. in de
geisoleerd liggende bergdalen in de Alpen) frequent
voorkomend c., samen met- endemische krop berustend
op jodiumtekort; gekenmerkt door neurologische
afwijkingen zoals doofstomheid, diplegie, strabismus,
geestelijke achterstand; endemisch c. komt niet voor
zonder endemische krop het omgekeerde wel.
sporadisch cretinisme, gei'soleerd voorkomende
gevallen van c., berustend op onderontwikkeling van de
schildklier.
Creutzfeldt, Hans Gerhard (1885-1964; neuroloog te
Kiel).
Creutzfeldt Jakob-syndroom, langzaam progressieve,
spastische pseudo-sclerose met verdwijning van neuronen in de hersenschors, bij mensen van middelbare
leeftijd, met toenemende dementie, spierspasmus,
hyperkinesie; bij de verwekking zijn zogeheten prionen
betrokken; syn. subacute spongiforme encefalopathie; zie
ook slow-virus infections, gekkekoeienziekte, prion.
Creveld, S. van (1894-1971; kinderarts te Amsterdam).
ziekte van Van Creveld, hepatorenale glycogenose.
Ellis-v. Creveld-syndroom, zie Damoiseau-Ellis,
kromme van -.
CRF corticotrophin-releasing factor [E.] , ACTH-releasing
hormone (ACTH-RH).
CRH, corticotropin-releasing hormone; zie CRF.
cri [F.j kreet.
cri du chat-syndroom, bij zuigelingen en jonge
kinderen voorkomende aangeboren afwijking met
volle-maansgezicht, epicanthus, hypertelorisme, hypotonie, micrognathie, laag ingeplante oren, korte nek,
fysieke en mentale retardatie en voortbrenging van een
geluid als van een katje; is gecorreleerd met een deletie
van de korte arm van chromosoom 5 (Lejeune e.a).
cri du Douglas [F.] kreet van pijn als men het cavum
Douglasi toucheert, teken van extra-uteriene zwangerschap.
cribriformis [L., -me, cribrum = zeef] zeefvormig; vb. area
c-mis.
cribrosus [L., -sa, -sum], zeefachtig doorboord; vb. status
c-sus, area c-sa.
crico- [G., krikos = ring] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende het ringkraakbeen (cricoId).
crico- a rytenoideus [L., -ea, -eum], betreffende cricoid en
arytenoid; vb. articulatio c-ea, ligamentum c-eum.
crico-esophageus [L., -ea, -eum], m.b.t. het cricoid en de
esophagus (slokdarm); vb. tendo c-eus.
cricod, zie cartilago cricoidea.
cricoideus [L., -ea, -eum], ringvormig; vb. cartilago c-ea.
cricopharyngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. cricoid en pharynx;
vb. pars c-ea, ligamentum c-eum.
cricothyr(e)otomie, cricothyr(e)oidotomie [G., tome =
snede] incisie van de cartilago cricoidea en het ligamentum cricothyroideum.
cricothyroideus [L., -ea, -eum], betreffende cricoid en
thyr(e)oid (schildkraakbeen); vb. musculus c-eus,
ligamentum c-eum.
cricotrachealis [L., -le], m.b.t. het cricoid en de trachea;
vb. ligamentum c-le.
cricotracheotomie [G., tome] tracheotomie, uitgevoerd
door incisie van de cartilago cricoidea.
cri du chat, zie cri.
Crigler.
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cristalline
crista frontalis ( o ssis frontalis), mediane beenlijst aan
de binnenzijde van het voorhoofdsbeen, voor de aanhechting van de faix cerebri.
crista galli (ossis ethmoid a lis), een in de schedelholte
uitstekende kleine beenkam waaraan de faix cerebri is
bevestigd.
crista helicis, zie crus helicis.
crista iliaca. darmbeenkam.
crista infratemporalis, beenkam die de facies tempora1 is van het wiggebeen onderverdeelt in een bovenste en
een onderste deel.
crista intertrochanterica, beenlijst die de trochanter
major met de trochanter minor verbindt.
crista lacrimalis anterior, een lijst op de processus
frontalis maxillae aan de voorkant van de sulcus lacrimalis.
crista lacrimalis posterior, een lijst op het os lacrimale, aan de achterzijde van de sulcus lacrimalis.
crista margin alis, zijdelingse tandlijst, die op de
tandhals overgaat in het cingulum.
cristae matricis unguis, longitud.inale nagelbedlijsten,
teweeggebracht door dermislijsten van het nagelbed.
crista medialis (fibulae), beenlijst tussen facies medialis en facies posterior, tevens de grens tussen de
oorsprong van de m. tibialis posterior en die van de m.
flexor hallucis longus.
cristae mitochondriales, plooien van de binnenmembraan van een mitochondrion die als schotjes in de
mitochondriale matrix gelegen zijn.
crista musculi supinatoris, een op de ulna vanaf de
incisura trochlearis omlaag lopende beenlijst waaraan de
musculus supinator ontspringt.
crista nasalis (maxillae), mediane beenlijst boven op
het harde gehemelte, voor de aanhechting van het
neustussenschot.
crista nasalis (ossis palatini), voortzetting naar
achteren op het os palatinum, van de crista nasalis
maxillae.
crista obturatoria, beenlijst op de horizontale tak van
het schaambeen, als voortzetting van de bovenrand van
het foramen obturatum naar het tuberculum pubicum.
crista occipitalis externa, mediane beenlijst achter op
het achterhoofdsbeen tussen protuberantia occipitalis
externa en foramen magnum.
crista occipitalis interna. soms sterk ontwikkelde rand
tussen protuberantia occipitalis interna en foramen
magnum.
crista palatina, vaak voorkomende lijst aan de onderzijde van bet os palatinum. voor de achterrand.
crista pubica, beenlijst op het schaambeen tussen
tuberculum pubicum en symfyse.
crista sacralis intermedia, beenlijst rechts en links van
de mediaanlijn achter op het heiligbeen, overeenkomend met de resten van de gewrichtsuitsteeksels.
crista sacralis lateralis, knobbelige beenlijst rechts en
links opzij van het heiligbeen, zijnde de resten van de
processus transversi (vertebrae).
crista sacralis mediana, mediane lijst op het heiligbeen, bestaande uit de resten van de processus spinosi.
crista sphenoid a lis, een beenlijst op de voorzijde van
het wiggebeen.
crista spiralis, vezelsysteem dat vanaf het periost van de
ductus cochlearis uitstraalt in de lamina basilaris en
driehoekig in doorsnede is.
crista supracondylaris lateralis, distaal uiteinde van
de margo lateralis van de humerus; heeft scherpe kanten
en staat in verbinding met de epicondylus lateralis.
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crista supracondylaris medialis, distaal uiteinde van
de margo medialis van de humerus; heeft scherpe
randen en staat in verbinding met de epicondylus
medialis.
crista supramastoidea, richel op het os temporale die
de achterste begrenzing vormt van het aanhechtingsgebied van de m. temporalis.
crista supraventricularis, een spierrand die de conus
arteriosus van de rechter hartkamer scheidt van de rest
van de kamer.
crista temporalis, linea temporalis ossis frontalis.
crista terminalis, spierlijst tussen hartoor en het
centrale deel van de rechter hartboezem.
crista transversa (fundus meatus acustici interni),
dwarse beenlijst die de bodem van de inwendige gehoorgang verdeelt in de area vestibularis superior en
inferior.
crista transversalis, dwarse verbindingslijst tussen
tandbulten (cuspes).
cr i sta triangularis, driehoekige verbindingslijst tussen
tandbulten van de molaren.
crista trigeminalis, embryonale weefsellijst waaruit
zich het ganglion trigeminale van de n. trigeminus
ontwikkelt.
crista tuberculi majoris, een op de humerus vanaf het
tuberculum majus omlaag lopende beenlijst, waar de m.
pectoralis major is aangehecht.
crista tuberculi minoris, een op de humerus vanaf het
tuberculum minus omlaag lopende beenlijst waaraan de
m. teres major en de m. latissimus dorsi insereren.
crista urethrae masculinae, een bij de uvula vesicae
aansluitende slijmvliesplooi in de mannelijke urethra.
crista urethralis (urethrae femininae), slijmvlieslijst
van de achterste urethrawand bij de vrouw.
crista vestibuli, kleine beenlijst die het vestibulum van
het binnenoor verdeelt in de recessus sphericus en de
recessus ellipticus.
cristalline, een eiwit in de ooglens.
cristallinus zie crystallinus.
cristallitis, ontsteking van de ooglens.
cristalloconus, kegelvormige uitzetting van de ooglens.
crocatus [L., -ta, -turn), saffraanach tig; vb. hepar c-turn.
Crohn, Burrill Bernard (1884-1983; arts to New York).
ziekte van Crohn, recidiverende enteritis regionalis,
sours met lokalisaties elders in het maag-darmkanaal., en
soms gepaard gaand met ontstekingachtige aandoeningen van wervels, ogen, huid en met fistelvorming.
Cro-Magnon, plaats in Frankrijk.
Cro-Magnon-ras, in C.M. gevonden resten van prehistorische mensen uit de IJstijd.
Cronbach's alpha [E.) maat voor de onderlinge samenhang
tussen de uitkomsten van verschillende items van een
samengesteld meetinstrument, bijv. voor de vragen van
een enquete; syn. internal consistency reliability [E.].
Cronkhite Jr., Leonard W. (geb. 1919; Amer. arts).
Cronkhite Jr.-Canada-syndroom, syndroom,
bestaande uit gastro-intestinale polyposis, met eiwitverlies gepaard gaande enteropathie, abnormale huidpigmentatie en verlies van haren en nagels.
Crosby, William Holmes (geb. 1914; Amer. arts).
capsule van Crosby, zie capsule.
crossbridge cycle [E.] proces in een spiercel waarbij na
vorming van actinernyosineverbindingen de actinefilamenten over een kleine afstand tussen de myosinefilamenten getrokken worden; hierna worden de bruggetjes
verbroken en kan bij voldoende aanwezigheid van

crus
calcium de cyclus zich herhalen; vormt de basis van de
spiercontractie.
crossbridges [E.] de verbindingen in een spiercel tussen
actine- en myosinefilamenten die o.i.v. calcium tot stand
worden gebracht; zie ook crossbridge cycle.
cross-dressing [E.] overmatige belangstelling voor kleding
en kapsel van andere geslacht en het dragen hiervan;
hierbij hebben meisjes i.t.t. jongens bijvoorbeeld geen
belangstelling voor sieraden, make-up en jurken of
rokken.
crossectomie [< F., crosse = kromstaf[ operatieve onderbreking van het proximale deel van de vena saphena
magna als onderdeel van de behandeling van spataderen.
cross-gender-gedrag [< E.] gedrag dat bij psychische en
sociale aspecten van het andere geslacht hoort, voortkomend uit ontevredenheid met eigen geslacht en uit de
identificatie met het andere geslacht.
crossing-over [E.] proces waarbij uitwisseling van chromosoomdelen tussen homologe chromosomen in de meiose
plaatsvindt.
cross-linking [E.[ het tot stand komen van chemische
verbindingen tussen ketens van polymere moleculen,
resulterend in een netwerk dat sterker en minder
oplosbaar is dan de ongebonden ketens; vb. cross-linking
tussen antigeenreceptoren bij T-celactivatie of tussen
collageenmoleculen ter versteviging van bindweefsel.
receptor cross-linking, vorming van covalente bindingen
tussen membraangebonden antigeenreceptoren na
blootstelling aan antigeen; leidt tot `patching' en
`capping'; belangrijke stap in de B-celactivatie.
cross-over-onderzoek, onderzoek waarbij elke patient
zijn eigen controle vormt bij het bepalen van het effect
van verschillende behandelingen, door deze behandelingen achtereenvolgens toe te passen.
cross-sectionedl onderzoek, zie dwarsdoorsnedeonderzoek.
Crosti, A. (Zoe eeuw: Ital. dermatoloog).
ziekte van Gianotti-Crosti, zie acrodermatitis papulosa
infantum.
croup, croupeus. zie kroep. kroepeus.
crouposus ► L., -sa. -sum], kroepeus; vb. angina c-sa.
Crouzon, Octave (1874-1938; neuroloog te Parijs).
Crouzon-syndroom, morbus Crouzon, dysostosis
craniofacialis hereditaria.
crowding E. standsafwijking van gebitselementen in de
tandboog door ru.imtegebrek, waardoor de elementen
gedeeltelijk voor en achter elkaar komen te staan; komt
met name in het gebitsfront voor.
CRP. C-reactive protein.
CRST-syndroom, een syndroom, bestaande uit calcinosis
van de huid, Raynaud-ziekte, sclerodermie en teleangiectasieen (= calcinosis cutis sclerodermica, syndroom
van Thibierge-Weissenbach).
cruciatus [L.. -ta, -turn), gekruist: vb. hemianaesthesia c-ta,
ligamentum c-tum.
cruciformis [L.. -me], kruisvormig; vb. eminentia c-mis,
ligamentum c-me.
crucis [L.] gen. van crux; vb. experimentum c.
crura [L., mv. van crus], been.
cruralia [L.) onz. mv. van cruralis; vb. vasa c.
cruralis [L., -le], het been betreffend; vb. ansa c-lis.
cruris [L.] gen. van crus; vb. ulcus C.
crurum [L.] gen. mv. van crus; vb. erythrocyanosis c.
puellarum.
crus [gen.. L., cruris, mu, L.. crura], I been, onderbeen; z streng,
steel.

crus ant e rius (capsulae internae), het tussen de
nucleus lentiformis en de kop van de nucleus caudatus
liggende voorste deel van de capsula interna.
crus anterius (stapedis), voorste been van de stijgbeugel (stapes).
crura anth elicis, de beide richels waarin de anthelix
zich naar boven verdeelt en die de fossa triangularis
omvatten.
crus breve (incudis), het korte been van het aambeeld
(incus).
crus cerebelli, zie pedunculus cerebellaris medius.
crus cerebri, zie basis pedunculi cerebralis.
crus clitoridis, het beiderzijds met de onderste schaambeentak vergroeide zwellichaam van de clitoris.
crus dextrum, rechter been van het prikkelgeleidingssysteem van het hart dat in het septum interventriculare ligt en zich ten slotte vertakt in de mm. papillares.
crus dextrum et sinistrum (fasciculi atrioventricularis), rechter en linker tak van de atrioventriculaire bundel.
crus dextrum (partis lumb a lis diaphra gmatis), de
rechter tak van de pars lumbalis van het middenrif.
crus fornicis, achterste been van de fornix.
crus helicis, het uit het cavum conchae opstijgende
beginstuk van de helix.
crus laterale (anulus inguinalis superficialis),
vezelgroep van de aponeurose van de m. externus
abdominis lateraal van de anulus inguinalis superficialis.
crus laterale (cartilaginis al aris majoris), de laterale
tak van de cartilago alaris major (neusvleugelkraakbeen).
crus laterale (m. obliq. ext.), een lateraal van de
annulus inguinalis superficialis opstijgende vezelbundel
van de externus-aponeurose.
crus longum (incudis), het lange been van het
aambeeld (incus).
crus mediale (cartilaginis alaris majoris), de mediale
tak van de cartilago alaris major (neusvleugelkraakbeen).
crus mediale (m. obliq. ext.). een mediaal van de
annulus inguinalis superficialis opstijgende vezelbundel
van de externus-aponeurose.
crus medullocerebellare [ANA], pedunculus cerebellaris
inferior.
crura membranacea, de in de utriculus uitmondende
gedeelten van de halfcirkelvormige kanalen.
crura membranacea ampullaria, de tussen de ampullen en de utriculus gelegen gedeelten van de halfcirkelvormige kanalen.
crus membranaceum commune, de gemeenschappelijke uitmonding van het voorste en het achterste
halfcirkelvormig kanaal in de utriculus.
crus membranaceum simplex, het in de utriculus
uitmondende deel van het laterale halfcirkelvormig
kanaal.
crura ossea, de benige takken van de halfcirkelvormige
kanalen.
crura ossea ampullaria, de benige gedeelten van de
halfcirkelvormige kanalen, die de vliezige verwijdingen
voor de ampullen bevatten.
crus osseum commune, het gemeenschappelijke
benige gedeelte van voorste en achterste halfcirkelvormig kanaal.
crus o sseum simplex, benig verbindingskanaal van het
laterale halfcirkelvormig kanaal met het vestibulum.
crus penis, het aan de onderste schaambeentak bevestigde gedeelte van het penis-zwellichaam.
crus posterius (capsulae internae), het tussen nucleus
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crus commune
lentiformis en thalamus gelegen achterste been van de
capsula interna.
crus posterius (stapedis), achterste been van de stijgbeugel (stapes).
crus sinistrum, linker been van het prikkelgeleidingssysteem van het hart dat in het septum interventriculare ligt en zich ten slotte vertakt in de mm. papillares.
crus sinistrum (p a rtis lumbalis diaphragmatis), de
linker tak van de pars lumbalis van het middenrif.
crus commune [L.] gemeenschappelijk deel van de
canalis semicircularis anterior en posterior in het benige
labyrint.
crush syndrome [E. crush = verplettering] een bij zwaar stomp
trauma van spieren zich ontwikkelend compressiesyndroom (tubulovasculair syndroom van de nieren); kan
leiden tot acute nierinsufficientie, shock, hemo(myo)
globinurie en lower-nephron nephrosis [E.].
crusta [L., mv. -ae], korst, samengesteld uit ingedroogd
exsudaat en cellen.
crusta lactea, `melkschurft, een seborroIsche aandoening op het hoofd van zuigelingen.
crusta petrosa, zie tandsteen.
Crustacea [L., crustal schaaldieren, een klasse van het
phylum Arthropoda.
crustaceus [L., -cea, -ceum], crusteus, met een bast of korst.
crustosus [L., -sa, -sum], met korsten bedekt; vb. scabies
c-sa, eczema c-sum.
Crutchfield, William Gayle (geb. igoo; chirurg te
Richmond, Virg.).
Crutchfield-klem, een tangvormig instrument dat aan
de schedel wordt bevestigd, om er een longitudinale trek
mee uit te oefenen (o.a. bij luxatie van nekwervels, bij
scoliose).
crux [L., gen. crucis], kruis, plaag.
crux medicorum, kruis der artsen, een ziekte die de
artsen veel hoofdbrekens bezorgt, bijv. hysteric.
crux mortis, doodskruis, de kruising van de (opgaande)
polsfrequentiecurve met de (dalende) temperatuurcurve,
teken van naderende dood, vooral bij sepsis en verwante
ziekten.
cry-, cryo- [G., kryos = koud] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende koude.
cryanesthesie, verlies van het gevoel voor koude.
cryesthesie [G., kryos; aisthesis = gewaarwording] overgevoeligheid voor koude.
cryobiologie [G., kryos; bios = leven; logos = leer, wetenschap]
de wetenschap omtrent de invloed van (extreme) koude
op cellen, weefsels en organismen.
cryocauter [G., kryos; kauter = brandijzer] toestel waarmee
men d.m.v. koolzuursneeuw gezwelletjes kan `wegbranden'.
cryochirurgie, operatieve behandeling met destructie
van weefsel door applicatie van extreme koude (- 16o'),
opgewekt d.m.v. vloeibare stikstof, toegepast o.a. voor
het vernietigen van tumoren, en bijv. bij cryohypofysectomie.
cryocoagulatie [< G., kryos] coagulatie d.m.v. koude;
vb. van het netvlies.
cryocoupe, zie vriescoupe.
cry ofibrinogeen, een gelatineus precipitaat dat bij
sommige ziektetoestanden ontstaat als men het plasma
tot 4° laat afkoelen, en dat bij verwarming weer oplost.
cryoglobuline, immuunglobuline met de eigenschap om
in kou een precipitaat of een gel te vormen; bijv. bij
paraproteInemie, reumatoide artritis, chronische hepatitis.

cryouglobulinemie [G., kryos; haima = bloed] aanwezigheid
van cryoglobuline in het bloed, waarbij precipitaatvorming in de kleine vaten kan worden uitgelokt,
resulterend in vasculitis en ulceraties van de huid.
cry
ouhypofysectomie [G., kryos, ektome = uitsnijding]
uitschakeling van de hypofyse door applicatie van koude
(stereotactische transsfenoIdale c.).
cryopallidotomie, uitschakeling van de globus pallidus
d.m.v. koude, bijv. vloeibare stikstof.
cryopexie (G., kryos; peknumi = vastzetten] vastzetten m.b.v.
koude; vb. van het netvlies.
cryoprecipitaat, 1 een neerslag als gevolg van koudeinwerking; a m.b.v. bevriezing en ontdooiing gescheiden
bloed(plasma)component waarin hoge concentraties
factor VIII en fibrinogeen voorkomen; o.a. toegepast bij
de behandeling van hypofibrinogenemie en de ziekte
van von Willebrand Jurgens; cryoprecipitaat was per
begin 1998 vanwege de 'virusonveiligheid' nog amper
beschikbaar.
cryopreservatie, het diepgevroren bewaren van weefsel.
cry otherapie, behandeling door applicatie van koude.
crypt-, crypto- [G., kryptos = verborgen] voorvoegsel in
woordsamenstellingen betreffende crypten, of met de
jbetekenis verborgen, onzichtbaar; vb. cryptogeen.
crypta, 1 crypte; 2 blind eindigend gangetje, zakje,
recessus.
crypta dentalis, tandzakje.
cryptae tonsillares (tonsillae palatinae et phary ngeae), instulpingen van mondepitheel in het oppervlak
van de gehemelte- resp. keelamandel.
Cryptococcaceae, een familie van Fungi imperfecti; zie
Geotrichum.
cryptococcose, infectie door Cryptococcus neoformans; men
onderscheidt: 1 algemene vorm met aantasting van
allerlei organen, vnl. hersenen en meninges; z cutane
vorm; syn. Europese blastomycose, torulose, ziekte van
Busse-Buschke.
Cryptococcus [G., kryptos; kokkos = bes] een gist met een
kapsel, vormt geen mycelia.
Cryptococcus neoformans, verwekker van cryptococcosis;

syn. Torula histolytica.
cryptogaam [G., kryptos; gamos = huwelijk] zonder duidelijke geslachtsorganen; zie oak endospore.
cryptoggen [G., kryptos; genesis = oorsprong] 1 van
onbekende verborgen oorsprong, bijv. c-gene sepsis;
2 gevolg van erfelijke aanleg; syn. endogeen.
cryptoliet [G., kryptos; lithos = steen] een concrement in een
crypte.
cryptomnesie [G., kryptos; mneme = geheugen] verdrongen
herinneringen ('onderbewust geheugen') die ev. weer
bewust kunnen worden.
cryptorchidisme, cryptorchidismus, zie cryptorchisme.
cryptorchisme [< G., kryptos; orchis = testis] stoornis in de
afdaling (descensus) van een of beide testes via het
lieskanaal naar het scrotum; syn. retentio testis.
cryptospadie, aangeboren lengtetekort van de urethra;
leidt tot verkorting en kromstand van de penis.
Cryptosporidium, wereldwijd verspreide protozoaire
parasiet; veroorzaakt voorbijgaande enteritis met diarree
en buikkrampen, o.a. bij aids-patienten.
crystallinus [L., na, -num], kristalhelder; vb. lens c-na
(BNA, JNA).
CSF central spinal fluid [E.] , liquor cerebrospinalis.
CSII, zie infusie, continue subcutane insuline----.
CT, computertomografie.
dynamisch CT-onderzoek, het m.b.v. CT aantonen van
aankleuring van weefsel op een en dezelfde coupe.
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cupula
high-resolution CT-scan [E.] CT-scan waarbij i tot z mm

C u lex, een geslacht steekmuggen van de subfamilie
Culicinae; overbrengers van filaria en van virussen.

dikke coupes met een groot ruimtelijk oplossend
vermogen worden gemaakt; voor detectie en lokalisatie
van longafwijkingen.
CT-scan, het resultaat van computertomografisch
onderzoek.
Ctenocephalides [G., kteis = kam; kephale = hoofd] vlooiengeslacht.
Ctenocephalides canis, hondenvlo.
Ctenocephalides felis, kattenvlo.
CTG, cardiotocografie.
c-top, onderdeel van de veneuze drukcurve; geeft de
contractie van de hartventrikel weer; meestal niet
zichtbaar.
cubitaal [L., cubitus = elleboog] m.b.t. de elleboog, bijv.
c-tale klieren (aan de mediale zijde van de epicondylus
humeri gelegen lymfeklieren die bij syfilis in het tweede
stadium gezwollen zijn).
cubitaletunnelsyndroom, cubitale-tunnelsyndroom,
compressiesyndroom van de n. ulnaris ter hoogte van de
elleboog, gekenmerkt door prikkelings- en/of uitvalsverschijnselen in het verzorgingsgebied van de n. ulnaris;
zie ook carpaletunnelsyndroom.
cubitalis [L., -le], m.b.t. de cubitus (elleboog); vb. fossa
c -us.
cubitus [L., gen. -tus], elleboog.
cubitus valgus, radiale afwijking van de onderarm t.o.v.
de arm-as; bij gesupineerde onderarm wijkt deze in
laterale richting van de arm-as af.
cubitus varus, ulnaire afwijking van de onderarm t.o.v.
de arm-as; bij gesupineerde onderarm wijkt deze in
mediale richting van de arm-as af.
cuboiid [L., cubus = dobbelsteen; Gr. eidos = vorm, gedaante] 1 os
cuboideum; z kubus-achtig.
cubofdaal, m.b.t. het os cuboideum.
cuboideonavicularis [L., -re], m.b.t. cuboid en naviculare;
vb. ligamentum c-re.
cuboides [L., gen. -dis], kubusvormig.
cuboideus [L., -dea, -deum], kubusvormig; vb. os c-deum.
cucullaris [L., cucullus = monnikskap] zie musculus cucullaris.
cucumerinus [L., -na, -num], komkommerpitvormig;
vb. Taenia c-na (met komkommerpitvormige leden).
cuf [E.] manchet, gebruikt o.a. bij het meten van de
bloeddruk.
cuff-laesie, zie cuff-ruptuur.
cuff-ruptuur, verscheuring van de pezen van de korte
rotatoren die samen een soort manchet om de humerus
vormen; syn. c.- laesie.
rotatorcuff, zie aldaar.
cuffed [E.] voorzien van een cuff.
cuffed tube [E.] manchetbuis, gebruikt bij endotracheale
narcose, waarbij de opblaasbare manchet de ruimte
tussen de canule en de wand van de trachea afdicht.
culbute [F.] buiteling, de omkering van de foetus in de
baarmoeder, die gewoonlijk spontaan plaatsvindt;
aanvankelijk bevindt de vrucht zich in stuitligging, na
de c. in schedelligging.
culdoscoop, instrument voor culdoscopie.
culdoscopie [G., skopein = bekijkenj endoscopisch onderzoek van de bekkenholte en de bekkenorganen via een
culdoscoop, die door de fornix posterior van de vagina
wordt ingebracht.
culdotomie [G., temnein = snijden] het incideren van de
fornix posterior van de vagina, waarna door de gemaakte
opening een culdoscoop kan worden gestoken.

Culicidae, steekmuggen, familie van de orde Diptera; zie
ook Culicinae.

Culicinae, subfamilie van de Culicidae; zie ook Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia.
culicose, kwaddelvorming door beten van culicinen.
culicosis bullosa, de vorming van grote blazen door
muggenbeten.
Cullen, Thomas Stephen (1868-1953; Amer. gynaecoloog
to Baltimore).
symptoom van Cullen, blauwe verkleuring van de
navelkuil t.g.v. een hemoperitoneum (bijv. bij gebarsten
tuba-graviditeit), of wijzend op acute pancreatitis.
culmen [L., gen. -minis], top van de vermis cerebelli (BNA: c.
monticulus cerebelli).
culmen pulmonis sinistri, lobus superior van de
linker long zonder lingula.
cultuur [< L., cultura; tevens als Zuid-Nederlandse term gangbaar
in Vlaanderen], kweek.
bacteriecultuur, bacteriekweek.
reine cultuur, reincultuur, zuivere kweek, d.w.z. een
bacteriekweek die slechts een soort bacterien bevat.
cultuurmedium, zie voedingsbodem.
cumulatie, stijging van de hoeveelheid van een farmacon
in het lichaam door toediening van een nieuwe dosis
voordat de voorgaande dosis geheel is verwijderd; na
bepaalde tijd wordt een steady-state-concentratie
bereikt.
cumulatief, samenvoegend, ophopend, toenemend door
toevoeging; vb. c. effect, c-ieve werking; vgl. potentiering.
cumulus [L.] kleine hoop, heuvel.
cumulus oophorus, een in de liquorruimte van een
zich ontwikkelende eifollikel uitpuilende massa follikelcellen, die de eicel omvatten.
cuneatus [L., -ta, -turn, cuneus = wig] wigvormig, van een wig
voorzien; vb. nucleus c-tus.
cuneiformis [L., -me], wigvormig; vb. cartilago c-mis, os
c-me.
cuneocuboideus [L., -ea, -eum], m.b.t. os cuneiforme en os
cuboideum; vb. articulatio c-ea (JNA), ligamentum
c-eum.
cuneometatarseus [L., -ea, -eum], m.b.t. os cuneiforme en
middenvoetsbeenderen; vb. ligamentum c-eum.
cuneonavicularis [L., -re], m.b.t. ossa cuneiformia en os
naviculare; vb. ligamenta c-ria (mv. van c-re).
cuneus [L., mv. -ei, wig] wigvormige lobulus van de achterhoofdskwab van het cerebrum, tussen de sulcus calcarinus en de sulcus parieto-occipitalis.
cuniculus [L., mv. -ii, konijn, konijnehol] schurftgang in de
huid.
cunnilingus [L., cunnus = vulva; lingua = tong] likken aan de
cunnus (= vulva), een vorm van precoitale seksuele
prikkeling.
Cunningham-klem, zie penisklem.
cunnus [L.] zie vulva, pudendum femininum.
cup/disc ratio (C/D ratio) [E.] (oogheelkunde) verhouding
tussen de diameter van de papilexcavatie (cup) en de
diameter van de gehele papil (disc); een c/d-ratio groter
dan 0,5 is verdacht voor glaucoom.
cup-plastiek [< E. cup = beker] plastische gewrichtskomoperatie.
cupula [L.] verkleinwoord van cupa = ton, vat.
cupula ampullaris, geleiachtig vormsel tussen de crista
ampullaris en het dak van de ampulla membranacea; de
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ulcus ventriculi of ulcus duodeni, als complicatie bij
uitgebreide huidverbranding.
Curschmann, Heinrich (1846-19io; internist te Leipzig).
spiralen van Curschmann, in sputum bij asthma
bronchiale voorkomende spiraalvormige slijmdraden.
ziekte van Curschmann, perihepatitis met verdikking
van het leverkapsel.
cursorius [L., -ia, -ium, cursus = loop) m.b.t. het lopen;
vb. nodus c-ius.
curvatura [L.] curvatuur, kromming.
curvatura digitorum, contractura palmaris; zie ook
Dupuytren.
curvatura ventriculi major, de grote convexiteit die de
linkergrens van de maag vormt.
curvatura ventriculi minor, de kleine concaviteit die
de rechtergrens van de maag vormt.
curve [L., curvare = buigen] 1 gebogen lijn; a een lijn als
grafische voorstelling.
volumestroomcurve, longfunctie-onderzoek dat o.a.
kan bijdragen tot informatie over luchtweerstand en
over de lokalisatie van een abnormale weerstand in de
luchtwegen.
CUSA, cavitron ultrasonic surfield aspirator.
Cusco, Edouard Gabriel (1819-1894; chirurg te Parijs).
Cusco-speculum, vaginaal speculum, met twee bladen
(als een eendebek), die in gespreide stand kunnen
worden vastgezet.
Cushing, Harvey Williams (1869-1939; neurochirurg te
Boston, VS).
Cushing-syndroom, een syndroom, bestaande uit
vollemaansgezicht, vetzucht van romp en hoofd,
impotentie c.q. amenorroe, hypertrichose, osteoporose,
kyfose, rode strepen op Borst en buik; oorzaken: basollel
hypofyseadenoom, hyperplasie van de bijnieren,
adenoom van de bijnierschors en/of langdurig gebruik
van cortison; syn. hypercortisolisme.
ziekte van Cushing, hypercortisolisme t.g.v. een
verhoogde ACTH-productie door de hypofysevoorkwab.
cuspidatus, in het bezit van een cuspis; vb. dens c. = tand
met een cuspis; zie ook dens bicuspidatus.
cuspides, cuspidis [L.] zie cuspis.
cuspis [L., gen. - pidis, mv -pides], slip, punt, spits, knobbel.
cuspis anterior (valvae atrioventricularis dextrae),
voorste slip van de rechter atrioventriculaire klep.
cuspis anterior (valvae atrioventricularis sinistrae),
voorste slip van de linker atrioventriculaire klep.
cuspis (coronae) dentis, knobbel op de tandkroon;
syn. tuberculum (coronae) dentis.
cuspis posterior (valvae atrioventricularis dextrae),
achterste slip van de rechter atrioventriculaire klep.
cuspis posterior (valvae a trioventricul a ris sinistrae),
achterste slip van de linker atrioventriculaire klep.
cuspis septalis, de aan het harttussenschot ontspringende slip van de rechter atrioventriculaire klep.
cutaan, m.b.t. de huid (cutis); zie ook intracutaan, percutaan, subcutaan.
cutaneus [L., -flea, -neum, cutis = huid] tot de huid behorend;
vb. nodulus c-neus, diphtheria c-nea, cornu c-neum.
cuticula [L., my. -ac, verkleinwoord van cutis] huidje.
cuticula dentis, emailvlies, een zeer dun laagje dat het
tandemail bedekt; syn. Nasmyth-membraan.
cuticula pili, haarvlies, het oppervlakkige omhullende
vlies van een haar, bestaande uit een enkele laag
verhoornde, kernloze epidermiscellen.
cutis [L.] 1 huid, derma; z de twee buitenste huidlagen
(epidermis en corium samen).
cutis anserina, kippenvel.

zintuigharen van de epitheelcellen hiervan duiken in de
cupula c o chleae, de spits van het slakkenhuis.
cupula pleurae, pleurakoepel.
cupularis [L., -re], m.b.t. de cupula.
cupulogram, grafiek die wordt verkregen door de
uitkomsten van de cupulometrie logaritmisch uit te
zetten.
cupulometrie, onderzoek van de vestibulaire functie,
waarbij elk der halfcirkelvormige kanalen afzonderlijk
wordt onderzocht, door de patient op een draaistoel te
roteren, plotseling te stoppen en de dan ontstane
nystagmus en sensaties vast te leggen.
curare [Zuid-Amerikaans Indiaans, < ourari] alkaloidenmengsel, bereid uit bepaalde giftige planten, o.a. Strychnos toxifera; door Zuid-Amerikaanse regenwoudindianen
als pijlgif gebruikt; oraal zonder werking; parenteraal
met verlammende werking op de zenuweinden in
dwarsgestreept spierweefsel.
curarimim e ticum [L., mv. -ca, mimeticum: stof met overeenko,nstige werking] stof met curare-achtige werking.
curarisatie, toediening van een curare-preparaat, i.h.b.
bij operaties, om spierverslapping te bereiken.
curatele [< L., curatela = beheer] wettelijke maatregel
waarbij een meerderjarige persoon die door een rechterlijk vonnis onder voogdij is gesteld, als handelingsonbekwaam wordt beschouwd, voorzover de wet niet
anders bepaalt; veelal toegepast indien de persoon zijn
eigen belangen niet kan waarnemen, bijv. a.g.v. ontoereikende geestelijke vermogens.
curat ie f [L., cura = zorg] met de bedoeling genezing te
bewerkstelligen; vb. c-ieve behandeling, i.t.t. palliatieve
behandeling.
curettage [<F.I het leegkrabben van een holte of een hol
orgaan (uterus, blaas, larynx) met een curette.
abortuscurettage, het weghalen van abortusresten met
een zuigcurette of stompe curette.
diagnostische curettage, verwijdering van endocervicaal weefsel en slijmvlies van het cavum uteri met een
curette voor pathologisch onderzoek; syn. gefractioneerde curettage; zie ook microcurettage, vacuumcurettage.
gefractioneerde curett a ge, zie diagnostische curettage.
microcurettage, diagnostische ingreep waarbij een
klein stukje endometrium voor histologisch onderzoek
wordt opgezogen; een dunne katheter wordt daarbij via
de cervix in het cavum uteri geschoven.
vacuumcurettage, het zuigen van weefsel uit de uterus
met een canule en bij onderdruk; syn. zuigcurettage.
zuigcurettage, zie vacuumcurettage.
curette [< F., curer = ledigen, schoonmaken] lepel- of lusvormig instrument voor curettage.
curettement [< F.] 1 curettage; a het weefsel dat bij
curettage wordt verkregen.
Curie, Marie Sklodowska (1867-1934; Pools natuurkundige te Parijs), ontdekte in 1898 met haar man, Pierre C.,
de radioactieve elementen polonium en radium; 1903
Nobelprijs voor chemie.
curie (Ci), eenheid van radioactiviteit (deze eenheid is in
het SI vervangen door de becquerel, Bq; 1 Ci = 37 GBq).
curietherapie, behandeling met radium.
curling [E., to curl = kronkelen] een bij rontgencontrastonderzoek soms waargenomen beeld waarbij de wand van de
slokdarm gekronkeld lijkt (Krauselung [D.]); geen
klinische betekenis.
Curling, Thomas Blizard (1811-1888; chirurg te Londen).
Curling-ulcus, een in de buurt van de pylorus gezeteld
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cutis elastica, zie syndroom van Ehlers-Danlos.
cutis laxa, slappe huid, in plooien hangend; syn. chalodermie, chalazodermie, dermatochalasis, dermatocele,
dermatolysis; zie ook blefarochalase.
cutis marmorata, marmerachtige tekening op de huid,
in de warmte lichtrood, bij afkoeling blauwrood.
cutis rhomboidalis nuchae, door langdurig contact
met de buitenlucht ontstane groeven in de huid van de
nek met ruitvormige velden, bij oudere mensen.
cutivisceraal, m.b.t. huid en ingewanden; vb. c-rale
reflex.
cut-off-fenomeen [< E.) het verdwijnen van de anesthetische activiteit van inhalatie-anaesthetica wanneer deze
een te grote hydrofobe groep bevatten; hierdoor worden
slechts niet- werkzame concentraties in het bloed
bereikt.
cuto-intestinaal, m.b.t. de cutis (huid) en het intestinum
(darm); vb. c. syndroom (o.a. acrodermatitis enteropathica).
Cuvier, Georges Jean Leopold Chretien Frederic
Dagobert, Baron de (1769-1832; natuuronderzoeker te
Parijs, grondvester van de vergelijkende anatomic en
paleontologie).
catastrofentheorie van Cuvier, theorie, volgens welke
de ontwikkeling van de levende wezens wordt beheerst
door periodiek plaatsvindende catastrofen.
ductus Cuvieri, (embryologic) twee korte vaten die in
het rechter hartoor uitmonden; een ervan wordt vena
cava superior.
CVA, cerebrovasculair accident.
CVD, centraalveneuze druk.
C-vezels, zie zenuwvezels.
CvZ. College voor ziekenhuisvoorzieningen.
cyanaemia, cyanem a [G.. kyanos = blauw; haima = bloed)
blauwige kleur van het bloed bij cyanose.
cyanocobalamine, fysiologisch inactieve vorm van
vitamine B 1 ; zie ook hydroxocobalamine.
cyanopsie 1G., kyanos; opsis = het zieni een vorm van
chromopsie waarbij alle voorwerpen blauw of met een
blauwwaas worden waargenomen.
cyanose, blauwe verkleuring, i.h.b. van huid en slijmvliezen, door overmaat van gereduceerde hemoglobine
in het bloed.
centrale cyanose, cyanose t.g.v. onvoldoende oxygenatie in de longen. of een overgang van veel zuurstofarm
bloed in de grote circulatie bij bepaalde aangeboren
hartgebreken.
perifere cyanose, cyanose in perifere lichaamsdelen
t.g.v. vertraging van de bloedstroom.
cyanotic spell (E., spell = aanval) periode van hypoxemie,
ademnood en metabole acidose; o.a. bij tetralogie van
Fallot: de spier van het hypertrofisch vernauwd infundibulum van de rechterhartkamer raakt verkrampt, de
aanwezige rechts-links-shunt wordt hierdoor vergroot
en de longperfusie daalt; levensbedreigend indien langer
dan enkele minuten.
cyanoticus [L., -ca, -cum], cyanotisch; vb. induratio c-ca.
cyanotisch, gekenmerkt door, behorend bij cyanose.
cybernetica [G., kybernetes = stuurmanj de door Norbert
Wiener in 1947 voorgestelde term voor de kennis van de
besturing van organische functies d.m.v. terugkoppeling
(feedback).
eye!-, cyclo- [G., kyklos = cirkelj voorvoegsel in woordsamenstellingen, dat een betrekking aangeeft tot; i een
cirkelvorm; z een periodiek verloop; 3 het corpus ciliare
van het oog.

cyclisch, kringvormig, periodiek, regelmatig terugkerend.

cyclisch AMP, cAMP, zie AMP.
cyclisch GMP, zie GMP.
cyclische psychose, zie psychose.
cyclische veranderingen, i periodiek optredende
veranderingen in lichaam, fysiologische processen of
biochemische parameters; a de fluctuaties in de basale
stofwisseling van de vrouw die onder invloed staan van
de hormonale veranderingen die met de menstruele
cyclus samenhangen.
cyclitis ;G., kyklos ► ontsteking van het (kringvormige)
corpus ciliare van het oog, meestal samengaand met
iritis (en dan iridocyclitis genoemd), scleritis, choroiditis.
cyclochoroditis [G., kykios; choroidea] ontsteking van het
corpus ciliare en van de choroidea.
cyclodestructie, het uitschakelen van een deel van her
corpus ciliare bij therapieresistente vormen van secundair glaucoom om de productie van het kamerwater
permanent te verminderen; uit te voeren m.b.v. cryoapplicatie, laser of ultrageluid.
cyclodialyse [ KG., kykios; dialysis = oplossing] het losmaken
van het corpus ciliare van de limbus corneae, waardoor
een verbinding ontstaat tussen de voorste oogkamer en
de suprachoro dale ruimte, een operatieve behandeling
voor glaucoom.
cyclodiathermie [G., kyklos] gedeeltelijke destructie van
het corpus ciliare met diathermiepuncties, bij glaucoom.
cycloforie rG., kyklos; pherein = dragen) rolbeweging van een
oog, wanneer men het andere oog bedekt, bij aandoening van een der schuine oogspieren; zie ook heteroforie.
cycloid 'G.. kyklos; eidos = vorm, gedaante] met neiging tot
cyclische verschijnselen; vb. c. temperament, c-de
psychose.
cycloidie [G., kykios; eidosl temperament, gekenmerkt door
cyclisch terugkerende, elkaar afwisselende hypomane en
(licht) depressieve perioden.
cyclokeratitis 1G., kyklos; keras = hoorn) ontsteking van het
corpus ciliare en het hoornvlies.
cycloop [G., kringoog) monstrum met slechts een oog,
midden op het voorhoofd, en zonder neus of met een
snuitachtige neus boven het oog.
cyclo-oxygenase, een enzym, o.a. in trombocyten, dat
prostaglandine-productie bevordert.
cyclopie, de misvorming bij een cycloop.
cycloplegie [G., kyklos; plege = slag] verlamming van de m.
ciliaris, m.a.g. accommodatieparalyse.
cyclops, zie cycloop.
cycloscoop 1G., kyklos; skopein = beschouwen] apparaat van
Donders voor de bepaling van het gezichtsveld.
cyclose, cytoplasmastroming; voortdurende beweging
van celorganellen t.o.v. elkaar, door actinefilamenten in
de cel geInduceerd.
cyclosporine, cyclisch polypeptide met een krachtig
immuunsuppressief effect door een specifieke, reversibele remming van T-lymfocyten zonder invloed op de
hematopoese of fagocyterende cellen; o.a. gebruikt bij
orgaan- of beenmergtransplantaties, behandeling van
auto-immuunziekten, ernstige psoriasis en uveitis
posterior.
cyclothymie [G., kyklos; thymos = gemoed] temperament,
gekenmerkt door cyclisch terugkerende, elkaar afwisselende, nog binnen het normale liggende hypomane en
sombere perioden, gepaard aan pycnische habitus
(Kretschmer).
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cystalgia, cystalgie [G., kystis; algos = pijn] pijn in de
urineblaas.
cystathionine-synthetase, enzym dat een belangrijk
aandeel heeft in de omzetting van methionine in
cysteine; zie ook homocystinurie.
cystathionurie, een aangeboren stofwisselingsstoornis,
berustend op een tekort aan het enzym cystathioninase,
dat als functie heeft het afbreken van cystathionine,
welke stof nu met de urine wordt uitgescheiden; gaat
gepaard met gebrekkige geestelijke ontwikkeling.
cyste, cystis [G.] 1 stadium van sommige eencellige
organismen; 2 holte met een eigen epitheliale wand en
een vloeibare of weke inhoud.
amoebecyste, amoebe in ruststadium, door een
beschermende wand omgeven.
aneurysmatische botcyste, veelal benigne aandoening
waarbij een meerkamerige holte in botweefsel met
bloedstolsels en/of sereus vocht is gevuld; vaak gelokaliseerd in de metafyse van een pijpbeen of in een wervelboog; afhankelijk van de lokalisatie zijn de symptomen
(radiculaire) pijn, myelumcompressie, zwelling en
bewegingsbeperking; behandeling bestaat uit leeg/
uitkrabben (excochleatie); bij volwassenen wordt de
holte met botsnippers gevuld.
atheroomcyste, met hoornstof en lipoiden gevulde
holte, gelegen in de dermis en omgeven door een
epitheelwand; kan aanleiding geven tot ontstekingsreactie; komt soms voor bij ernstige vormen van acne
(conglobata); syn. folliculair atheroom; zie ook folliculaire
cyste.
beencyste, zie botcyste.
botcyste, holte in botweefsel, meestal gevuld met
steriele vloeistof; wordt afgegrensd door een membraan
tegen het botweefsel aan; syn. beencyste.
branchiogene cyste, halscyste, rest van een onvolledig
verdwenen kieuwboog (arcus branchialis), vaak gelokaliseerd bij de carotisvork.
bronchogene cyste, cyste, ontstaan als congenitale
misvorming van perifeer bronchiaal weefsel; kan groot
worden door een ventielmechanisme in de luchtweg; uit
zich soms in recidiverende luchtwegontstekingen, veelal
echter volledig symptoomloos; syn. bronchuscyste,
bronchiale cyste, longknopcyste, longknopcyste.
calicogene cyste, calygene cyste, in de nier ontstane
cysteuze ruimte die in verbinding staat met een nierkelk
(calix).
chocoladecyste, een bij endometriose voorkomende,
met oud chocoladekleurig bloed gevulde cyste in het
ovarium of in de uteruswand.
colloidcyste, zeldzame cyste in het dak van de derde
ventrikel; kan aanvalsgewijs het foramen van Monro
afsluiten en obstructieve hydrocefalus veroorzaken.
corpus-luteum-cyste, cysteuze verwijding van het
corpus luteum t.g.v. een vertraagde involutie, waarbij de
progesteron-producerende cellen vertraagd in regressie
gaan.
dermoidcyste, aangeboren misvorming bestaande uit
een met de gehele huid beklede holte, gevuld met hoorn,
sebum en haren.
echinococcus-cyste, zie Cysticercus.
epidermale inclusiecyste, traumatische epitheelcyste
die is gevuld met vervloeide huidcellen en talg, ontstaan
door insluiting van epitheel aan de volaire zijde van de
hand; in de regel t.g.v. een prik- of steekwond.
epitheelcyste, een met epitheel beklede cyste; meestal
bedoeld epidermiscyste.
folliculaire cyste, follikelcyste, i zie cyste, atheroom—;

cyclotropie [G., kyklos; trepein = draaien] permanent geworden cycloforie; bij excyclotropie is de verticale corneameridiaan naar buiten gekeerd, bij encyclotropie naar
binnen.
cycloverticaal, m.b.t. draaiende en verticale bewegingen,
i.h.b. van de oogbol.
cyclus [G., mv. -Ii, kyklos = cirkel] een serie feiten of processen
die met ongeveer dezelfde intervallen in steeds dezelfde
volgorde plaatsvinden.
anovulatore cyclus, menstruele cyclus waarin geen
eisprong heeft plaatsgevonden.
citroenzuurcyclus, zie aldaar.
hartcyclus, de volledige periode van een hartcontractie,
dus van het begin van een contractie tot het begin van de
volgende contractie.
Krebs-cyclus, zie citroenzuurcyclus.
menstruele cyclus, 1 periode van de eerste dag van een
menstruatie tot de eerste dag van de volgende menstruatie; 2 de reeks veranderingen in het endometrium die
culmineert in de afstoting van het endometrium
(menstruatie).
ovulatore cyclus, menstruele cyclus waarin een
eisprong heeft plaatsgevonden.
seksuele cyclus, de fysiologische, periodieke reeks
veranderingen in de vrouwelijke genitalia, indien zich
geen zwangerschap voordoet.
cylinder, zie cilinder.
cylindricus [L., -ca, -cum], cilindrisch; vb. stratum c-cum.
cylindrurie, zie cilindrurie.
cymba [G., kymbe = boot] bootvormige structuur.
cymba conchae, spleetvormig gedeelte van de
oorschelp tussen crus helicis en crus anthelicis.
cyno-, zie kyno-.
cynophobia, zie kynofobie.
cyproteron, een anti-androgeen.
Cyriax, James, 1904-1985, Engels orthopeed.
Cyriax-techniek, i behandeling van gewrichtsklachten
en tendinopathieen m.b.v. injecties met corticosteroiden;
2 techniek waarbij een sterke transversale druk gefrictioneerd op een letsel wordt uitgeoefend ter vermindering
van adhesies en afname van ontstekingsverschijnselen;
de techniek omvat voorts manipulatie en mobilisatietechnieken; belangrijkste indicatie is tendinitiden.
cyrtopedie [G., kyrtos; L. pes = voet] een afwijking, gekenmerkt door een misvormde, a.h.w. opgerolde voet.
cyst- [G., kystis = blaas, uitspraak wisselt: luidt soms `sist-; soms
`kist-'; veelal wordt 'sist-' gebruikt bij urine- en galblaas, dus
`sistitis' voor blaasontsteking en wordt `kist-' gebruikt bij
holtevorming, dus `ovariumcystoom'], voorvoegsel in woord-

samenstellingen betreffende een blaasvormig orgaan
(urineblaas, galblaas) of een blaasvormige structuur.
cystadenolymfoom, tumor, bestaande uit cysteuze
ruimten, bekleed met meerlagig cilinderepitheel en
omgeven door lymfefollikels-bevattend bindweefsel;
syn. Whartin-tumor.
cystadenolymphoma papilliferum, een c. met papilleuze woekeringen (in speekselklieren).
cystadenoom [G., kystis; aden = klier] goedaardig epitheelgezwel, uitgaande van klierepitheel waarin zich cysten
vormen.
cystadenoma adamantinum, zie adamantinoom.
cystadenoma mucinosum, multiloculair ovariumcystoom; bij openbarsting ontstaat pseudomyxoma
peritonei.
cystadenoma papilliferum, cystadenoom met in de
cysten papilleuze, wratvormige woekeringen.
cystadenoma pseudomucinosum, zie c. mucinosum.
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ontstekingsreactie; remt mogelijk pro-inflammatoire en
weefselbeschadigende processen; zie ook acutefasereactie.
cystencephalus [G., kystis; enkephalos = hersenen] monstrum
met een vliezige zak i.p.v. een cerebrum, dus de ernstigste vorm van hydrocephalus.
cystenier, zie nier, polycysteuze --.
cysterna, zie cisterna.
cysteus, cystisch, cyste-achtig, gepaard gaand met
cysten.
cysteuze pancreasfibrose, mucoviscidosis.
cysticercose, infestatie met Cysticercus.
Cysticercus [G., kystis; kerkos = staart] blaasworm; de term
werd vroeger gebruikt als geslachtsnaam, hoewel het
gaat om het larvestadium van lintwormen. Een c. bestaat
uit een cyste met een ingestulpte scolex; syn. hydatide.
Cysticercus bovis, runderblaasworm, is eigenlijk het
larvestadium van de gewone lintworm, Taenia saginata.
Cysticercus cellulosae, varkenslintworm, eigenlijk het
larvestadium van Taenia solium, die in de darm van de
mens leeft.
cysticotomie [G., kystis; temnein = snijden] incisie van de
ductus cysticus.
cysticus [L., -ca, -cum], 1 van de (gal)blaas; vb. ductus c-cus,
cystitis c-ca; 2 met vorming van blazen; vb. adenoma
c-cum.
cystine, zwavelbevattend aminozuur; ontstaat bij
dehydrering uit cysteine; komt ook als zodanig voor in
de natuur.
cystinose, cystinosis, cystinestapelziekte, recessieferfelijke afwijking, gekenmerkt door fotofobie en
progressieve nierziekte en afzetting van cystinekristallen
in de weefsels; zie ook syndroom van Debre-De ToniFanconi.
infantiele cystinose, cystineafzettingen in de nieren;
hierbij ontstaan een renaal Debre-De Toni-Fanconisyndroom en nierinsufficientie.
cystinurie, aanwezigheid van cystine in de urine, een
recessief-erfelijke stoornis.
cystic [G., kystis] 1 holte, cyste; z [ obsoleet], blaas (urineblaas,
galblaas).
cystis fellea, zie vesica fellea.
cystis urinaria, zie vesica urinaria.
cystitis, (urine)blaasontsteking; zie ook cholecystitis.
acute cystitis, acute ontsteking van de blaas, zich o. a.
uitend in frequente mictie, imperatieve aandrang en een
branderig gevoel bij urineren; cystitis ontstaat, vooral bij
vrouwen, vaak uit een opstijgende uretritis.
cystitis catarrhalis, blaascatarre, de lichtste vorm van
cystitis met slijmvlieshyperemie en branderig gevoel.
cystitis colli, ontsteking van de blaashals, vaak in
aansluiting op ascenderende uretritis.
cystitis follicularis, chronische c. met hyperplasie van
submukeus gelegen lymfefollikels.
cystitis interstitialis, interstitiele c., een zeldzame, vnl.
bij vrouwen voorkomende diffuse fibrose van de bovenste helft van de urineblaaswand; syn. Hunner-ulcus (er is
vaak geen ulcus!).

2 cyste, gevormd door uitzetting van het tandzakje van
een geretineerd gebitselement; de kroon steekt in de
cyste uit; syn. krooncyste.
galwegcyste, aangeboren of verworven cyste in de
galwegen; kan door lokale druk leiden tot icterus,
cholangitis en steenvorming.
hydatidecyste, zie Cysticercus.
kaakcyste, algemene naam voor een cyste, gelokaliseerd
in onder- of bovenkaak; vb. folliculaire cyste, radiculaire
cyste.
keratocyste, cyste van waarschijnlijk dentogene
oorsprong, voornamelijk voorkomend in de kaakhoek;
recidiveert frequent; bij multipele keratocysten is
mogelijk sprake van het basale-cellennaevussyndroom.
kniekuilcyste, cysteuze zwelling, meestal tussen de
pezen van de mediale hamstrings en de pees van de
mediale kop van de m. gastrocnemius; ontstaat door to
veel synoviaalvochtproductie (hydrops) in de knie
(artrose, meniscuslaesie e.d.); syn. Bakerse cyste.
krooncyste, cyste, gevormd door uitzetting van het
glazuurorgaan, waarin zich een of meer tanden ontwikkelen; syn. dentigerous cyst [E.] , follikelcyste.
laterale haiscyste, zie cyste, branchiogene -, cyste,
mediane hals-.
levercyste, met vocht gevulde holte met een eigen wand
in de lever; komt o.a. bij verschillende congenitale
afwijkingen voor.
mediane halscyste, cysteuze zwelling in de middenlijn
van de hals, vlak voor het tongbeen gelegen; een met
vocht gevuld, afgesloten deel van de ductus thyreoglossus, via een bindweefselstreng verbonden met de
schildklier; aangeboren afwijking; syn. thyreoglossuscyste.
miliumcyste, zie pseudomilium.
mucoIdcyste, pseudo-cyste aan dorsale zijde van de
distale falanx van de vingers; ontstaan door lokale
degeneratie van bindweefsel, mogelijk door herhaalde
microtraumata, bij bijv. breien en naaien.
multiloculaire cyste, een cyste die uit een aantal
`kamers' bestaat.
ovariumcyste, een uit een of meer cysten bestaande
ovariumtumor, eigenlijk geen gezwel met autonome
groei, tenzij gebruikt in de zin van ovariumcystoom
(cystoma ovarii) dat wel een echt gezwel is, waarin zich
holten vormen; zie ook cystoom, cystadenoom.
radiculaire cyste, cyste in de sinus maxillaris rond de
wortelpunt van een ziek of dood gebitselement.
retentiecyste, cyste die is ontstaan ontstaan door
afsluiting van een afvoerbuis.
synoviale cyste, circumscript, rond, fluctuerend gezwel
met mucoide inhoud.
traumatische epitheelcyste, atheroomcyste, ontstaan
door trauma, waarbij epidermis in het subcutane
bindweefsel wordt geponst.
valse cyste, zie pseudo-cyste.
weefselcyste, ontwikkelingsstadium van Toxoplasma; de
weefselcyste bevat de ongeslachtelijke vormen van de
bradyzoieten.
cystectasie [G., kystis; ektasis = dilatatie] uitzetting, verwijding van de (urine- of gal)blaas.
cystectomie [G., kystis = blaas; ektome = uitsnijding] 1 operatieve verwijdering van de urineblaas; z extirpatie van een
cyste.
cysteine, een zwavelbevattend aminozuur; twee moleculen vormen samen cystine.
cysteine-protease-inhibitor, acute-fase-eiwit waarvan
de productie sterk stijgt tijdens de vroege fase van een

honeymoon cystitis [E., `blaasontsteking in de wittebroodsweken'] term voor de acute blaasontsteking bij vrouwen die

kan ontstaan na (frequente) coitus; werd vroeger vaker
dan tegenwoordig geassocieerd met de wittebroodsweken, de periode direct na de huwelijksvoltrekking,
waneer het eerste seksuele contact geoorloofd was.
cystocollitis, ontsteking van de blaashals, cystitis colli.
cystodynie [G., odyne = pijn] zie cystalgie.
cystografie [G., kystis; graphein = afbeelden] rontgenonder-
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cystogram
zoek van de blaas nadat deze met een contraststof is
gevuld; zie ook cystometrie.
cystogram, de bij cystografie verkregen rontgenopname.
mictiecystogram, rontgenopname van de blaas,
gemaakt terwijl de patient urineert.
cystoid, lijkend op een cyste.
cystoides [G., kystis; eidos = vorm] cystevormig; vb. pneumatosis c.
cystokele [G., kystis; kele = breuk] blaasbreuk (eigenlijk meer
een prolaps dan een breuk), uitpuiling van de blaaswand
door een breukpoort, ev. samen met de uterus.
cystolithiase [< G., kystis; lithos = steen] blaassteenziekte.
cystometrie, blaasonderzoek met een cystometer (een
soort manometer), waarmee de neuromusculaire functie
van de blaas wordt nagegaan door bepaling van de
blaasdruk en de blaascapaciteit.
cystometrografie, blaasonderzoek waarbij de druk in de
blaas wordt gemeten als functie van de vullingsdruk.
cystonefrose, een degeneratief proces van het nierparenchym., met vorming van cysten, `zaknier'; zie ook hydronefrose, pyonefrose.
cystoom, cystoma [G.] cystengezwel., goedaardig gezwel
met enige cysten, waarvan de wanden-zelfstandig
groeien.
cystoma ovarii, eierstok-cystoom.
cystoma papilliferum, cystoom met in de holten
papilachtige verheffingen van de wand.
cystoma simplex, zie cystadenoom.
cy stopexie [G., kystis; pexis = fixatie] bevestiging van de
(urine)blaas aan de buikwand, ter opheffing van een
cystokele.
cystoplastiek, plastische operatie aan de blaas.
cystoplegie [G., kystis; plege = slag] blaasverlamming.
cystoptose [< G., kystis; ptosis = val] verzakking (prolaps) van
blaasslijmvlies in de urethra.
cystopyelitis, zie pyelocystitis.
cystopyelografie, het maken van rontgencontrastfoto's
van de blaas en de nierbekkens; zie ook pyelografie.
cystorafie [G., kystis; rhaphe = naad] het leggen van een naad
in de blaaswand.
cystorragie [G., kystis; rhegnynai = scheuren.] bloeding uit de
blaas.
cystosarcoma phylloides, snel groeiende tumor van de
mamma, bestaande uit klierelementen en bindweefsel;
de naam suggereert een maligne tumor, maar doorgaans
is c. benigne; vertoont veel overeenkomsten met het
fibroadenoom van de mamma.
cystoSCOOp [G., kystis; skopein = beschouwen] een door de
urethra to schuiven buisvormig instrument (endoscoop),
waarmee de blaaswand kan worden bekeken.
werkcystoscoop, een dikke c. voor het verrichten van
endoresectie, elektrocoagulatie. lithotripsie e.d.
cystoscopie, onderzoek van de blaas door inspectie via
een cystoscoop.
cystospasme [< G., kystis; spasmos = kramp] kramp van de
blaas.
cystostomie [G., kystis; stoma = mond, opening] het aanbrengen van een blijvende, naar de buikwand voerende
opening in de blaas; zie ook cholecystostomie.
cy stotomie [G., kystis; tome = snede] blaassnede, het openen
van de blaas; zie ook lithotomie.
suprapubische cystotomie, blaassnede via een boven
een schaambeen aangebrachte incisie van de buikwand;
syn. sectio alta.
cyt-, cy to- [G., kytos = hol vat] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende cel(len); N.B. niet verwarren met cito.

j

194

cytase,1 complement (Metchnikoff); z enzym in planten
dat de celwand kan oplossen.
cy to-, zie cyt-.
cyto-architect uu r, cyto-architectoniek, de structurele
rangschikking van cellen in een orgaan, i.h.b. de hersenschors.
cytobiologie [G., kytos; bios = leven; logos = leer] de biologie
van de cel.
cytoblast [G., kytos: blastos = kiem] i celkern; z mitochondrion.
cytoblastema; -teem, i cytoplasma; z kiemvloeistof
waaruit zich (naar vroegere opvatting) cellen vormen.
cytocentrifugepreparaat, microscopisch preparaat
waarbij cellen door centrifugeren vanuit een celsuspensic op een objectglas worden gebracht; vnl. voor hematologisch onderzoek, bijv. naar de samenstelling van
beenmerg.
cytocentrum, geheel van centriolenpaar en Golgiapparaat; het centriolenpaar speelt mogelijk een rol bij
de eiwitsynthese en toelevering van het secretieproduct
aan het Golgi-apparaat.
cytochemie, het via microscopisch-chemische methoden
bestuderen van onderdelen van het celmetabolisme;
verbindingen die betrokken zijn bij het metabolisme
worden via chemische reacties zichtbaar gemaakt voor
licht- of elektronenmicroscopie, bijvoorbeeld nucleinezuren, eiwitten, lipiden, ionen en enzymen; zie ook
histochemie.
cytochroom [G., kytos; chroma = kleur] 1 ganglioncel met
een kleinere kern en onopvallend cellichaam; 2 een
hemoproteine die elektronen en waterstof transporteert.
cytochroomoxidase, enzym van de mitochondriale
binnenmembraan; katalyseert elektronenoverdracht van
cytochroom naar zuurstof.
cytoclasis [G., kytos; klasis = het breken] vernietiging van
cellen.
cytode [G., kytos: eidos = vorm] kernloze cel (bijv. een erytrocyt).
cy todiagnostiek, celdiagnostiek, microscopisch onderzoek (van secreta of excreta) op de aanwezigheid van
tumorcellen.
exfoliatieve cytodiagnostiek, diagnosestelling d.m.v.
microscopisch onderzoek van losgeraakte of losgewreven.
cellen, i.h.b. van vagina en cervix uteri, ter vroegtijdige
vaststelling van ev. bestaand carcinoom en van hormonale slijmvliesveranderingen.
cytofagocytose, fagocytose van cellen.
cytofylactisch [G., kytos; phylaxis = bescherming] met celbeschermende werking.
cytofysiologie [G., kytos; fysiologie] de leer der verrichtingen van de cel.
cytogenese [< G., kytos; genesis = oorsprong] de oorsprong,
het ontstaan van cellen.
cytogenetica, diagnostiek aan de hand van het genetisch
materiaal van cellen (chromosomen en genen), veelal uit
het beenmerg, maar ook uit bloed of uit geinfiltreerd
weefsel bij leukemie, preleukemie en andere myeloproliferatieve aandoeningen.
cytokinen., klasse van lokaal actief regulerende glycoprotefnen met hormoonachtige werking; hiertoe
behoren o.a. interferon, erytropoetine en leukopoetine.
cytokinese, cytokinesis [G.] deling van het cytoplasma
tijdens de mitose.
cy tologie [G., kytos; logos = leer] 1 celleer, de wetenschap
betreffende de cellen; z (minder juist) celdiagnostiek.
exfoliatieve cytologic, zie exfoliatieve cytodiagnostiek.

CZS
cytolyse [< G., kytos; lysis = oplossing] destructie, oplossing
van cellen; zie ook hemolyse.
cytolysinen, lysinen (antistoffen), die, in tegenwoordigheid van complement, cellen kunnen oplossen, zoals
hemolysine.
cytomegalic [< G. kytos; megas = groot] infectieziekte,
verwekt door cytomegalovirus (zie ook de rubriek virus), zo
genoemd omdat de geInfecteerde cellen opzwellen tot
reuscellen van 3oµm; bij congenitale c. soms meningoencefalitis, pneumonie, hepatosplenomegalie met
icterus, anemie met trombopenie, meestal letaal verlopend; bij volwassenen echter meestal symptoomloos;
syn. cytomegalic inclusion disease [E.].
cytomegalievirus, cytomegalovirus, zie de rubriek virus.
cytometrie, bepalingen van celindices, d.w.z. de fysische
eigenschappen van een cel, zoals MCV en MCH.
cytomorfologie [G., kytos; morfologie] de vormleer van de
cel.
c y topathisch effect (CPE) (cytopathogeen), schadelijke
werking (van virussen, medicamenten, ioniserende
stralen) op de vorm, de stofwisseling en de genetische
functie van cellen.
c y topathologie [G., kytos; pathologic] cellulaire pathologic,
de bestudering van cellen bij ziekte.
cytopathologisch effect, cytopathogeen effect (CPE),
verandering in een celkweek m.b.t. vorm, stofwisseling
en genetische functie van de cellen t.g.v. virusreplicatie,
chemische stoffen (medicamenten) of ioniserende
stralen; de afwijkingen zijn veelal karakteristiek voor
een bepaald virus en hierdoor bruikbaar bij voor virusidentificatie.
cytopempsis, transport van macromoleculen door de
endo-, meso- of epitheelcel heen d.m.v. actieve endocytose aan het oppervlak, waarbij pinocytoseblaasjes
worden gevormd, die via exocytose aan de andere zijde
de cel verlaten; syn. transcytose.
cytopenie [G., Lytos; penia = armoedej vermindering van het
aantal cellen.
cytophylaxis [G., kytos; phylaxis = bescherming] celbeschermende werking.
cy toplasma, celplasma, protoplasma van de cel buiten de
kern, ten onderscheid van karyoplasma.
cytoplasmamembraan, zie celmembraan.
cytoplasmastroming, zie cyclose.
cytoplasmatisch, m.b.t. het cytoplasma.
cytoprotectie, het geheel van beschermingsmechanismen van een cel en zijn omgeving tegen exo- en
endogene schadelijke invloeden.
cytoprotectivum [mv. -val, stof die levende cellen tegen
schadelijke invloeden beschermt; vb. prostaglandinen
die de maagmucosa beschermen tegen de invloed van
alcohol, sterk zuur en sterke alkali.
cytosine, heterocyclische organische base, bouwsteen van
nucleotiden.
cytoskelet, dynamisch ruimtelijk complex van langgerekte eiwitstructuren in cytoplasma; dient als steunapparaat en voor verplaatsingen binnen en vormveranderingen van de cel; bestaat uit 3 componenten:
microtubuli, microfilamenten en intermediaire filamenten; zie ook cytoskeleteiwit.
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cytosol, matrix van het cytoplasma; de heldere halfvloeibare massa die zich tussen de celorganellen, de celinsluitsels en het cytoskelet bevindt en vele enzymen
bevat; zie ook hyaloplasma.
cytostasis [G., kytos; stasis = stilstand] i stilstand van de
stroom in bloedcapillairen door stagnatie van de leukocyten, in vroege stadia van ontsteking; z groeiremming;
zie ook cytostaticum.
cytostaticum [G., mv. -ca, kytos; stasis] stof die de groei en de
voortplanting van cellen stopt; er zijn twee groepen;
1 mitosegiften (antimitotica); z antimetabolieten; zie ook
cytotoxicum.
cytot a xis [G., kytos; taxis = affiniteit, toewending] de aantrekking die door bepaalde prikkels op cellen wordt
uitgeoefend; zie ook leucotaxis.
cytotechnoloog, gespecialiseerde laborant op het gebied
van de cytologic.
cytotherapie, zie celtherapie.
cytotoxiciteit, immunologische reactie, gericht tegen
geinfecteerde cellen die te groot zijn voor fagocytose; de
targetcellen worden gelyseerd door perforinen uit
cytotoxische T-cel-granules of worden aangezet tot
apoptose.

antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)

[E.]

cellysis door killer-cellen, veroorzaakt door specifieke
antilichamen gebonden aan de targetcellen.
celgemedieerde cytotoxiciteit, immunologische
reactie waarbij een cytotoxische cel bindt aan een
targetcel, waardoor de targetcel vernietigd wordt.
cytotoxicum, geneesmiddel met toxische werking op
cellen; zie ook cytostaticum.
cytotoxinen, stoffen met giftige werking op cellen van
bepaalde organen; men onderscheidt nefrotoxinen
(giftige werking op niercellen), neurotoxinen (op zenuwcellen), hepatotoxinen (op levercellen), enz.
cytot o xisch, met toxische werking op cellen.
cytotrofoblast [G., kytos; trofoblast] de binnenste (cel-)laag
van de trofoblast, bestaande uit Langhanscellen.
cytotroop [G., kytos; tropos = richting] met affiniteit tot
cellen.
cytotropie, de eigenschap (bijv. van virussen) om cellen
aan te tasten.
cytozym, zie trombokinase.
Czermak, Johann Nepomuk (1828-1873; Boheems arts te
Graz en Leipzig).
proef van Czermak, bij bradycardie waarvan de
oorzaak buiten het hart ligt, wordt de pols nog langzamer als men op de halsvagus drukt; bij cardiale oorzaak
wordt de pols dan sneller.
Czerny, Vincenz von (1842-1916; chirurg te Heidelberg).
Von Czerny-hernia-operatic, radicale liesbreukoperatie, waarbij de breukzak wordt afgebonden en verwijderd, waarna de breukpoort met een doorlopende
hechting wordt gesloten.
C-ziekte, categoric van besmettelijke ziekten, bepaald op
grond van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken, waarbij de kennisgeving niet op
naam is gesteld, tenzij de minister anders heeft bepaald;
vb. syfilis I en II, syphilis congenita, gonorroe, bof; zie ook
A-ziekte, B-ziekte, aangifteplicht.
CZS, centraal zenuwstelsel.
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dactylitis strumosa, zie strumosus sub z.
dactylitis syphilitica, (tertiair-)syfilitische ontsteking
van vinger of teen.
dactylitis tubercul o sa, tuberculeuze ontsteking van
vinger of teen.
dactylofasie, zie dactylologie.
dactylogryppse [<G., daktylos; grypos = kroml verkromming
van vingers of tenen.

D, zie da, detur.
da (D., d.) [L.] geef (rec.).
daas, Chrysops.
d a cry-, dacryo- [G., dakryon = traan] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende tranen, traanklieren of traanafvoerwegen.
dacryoadenectom ie [G ., dakryon; aden = klier; ektome =
uitsnijding] operatieve verwijdering van een traanklier.
dacryoadenitis, traanklierontsteking.
dacryocystectasic [G ., dakryon; kystis = blaas; ektasis =
dilatatie] uitzetting , dilatatie van de traanzak.

dactylologie [G., daktylos; logos = gesprek] vingerspraak;

syn. ch(e)irologie (sub 2).
dactylolyse [<G., daktylos; lysis = oplossing] afstoting van een

genecrotiseerde vinger of teen.
dactylolysis spont a nea, spontane d., zonder aanwijsbare oorzaak; syn. ainhum.
d a ctyloscopie [G ., daktylos; skopein = beschouwen] onderzoek
van vingerafdrukken ter identificatie van een individu;
zie ook dermatoglyfen.
dagbehandeling, i medische behandeling in een ziekenhuis waarbij opname en ontslag op dezelfde dag plaatsvinden; s, het gedurende de dag gebruikmaken van de
voorzieningen van een gezondheidsinstelling of revalidatiecentrum door patienten die hier niet zijn opgenomen.
dagboekonderzoek, onderzoek waarbij patienten
dagelijks hun ervaringen in een dagboek of een aparte
scorelijst vastleggen, bijv. t.a.v. pijn of jeuk.
dagcurve, grafische weergave van het verloop van de
concentratie van bepaalde stoffen in het bloed
gedurende de dag op basis van een beperkt aantal
metingen, i.h.b. van bloedglucosewaarden bij diabetespatienten.
dagdromen, aangename fantasieen tijdens het wakker
zijn, op alle leeftijden voorkomend maar vooral in de
puberteit en de adolescentie.
dag-en-nachtritme, fluctuaties in verschillende fysiologische processen samenhangend met dag en nacht,
bijvoorbeeld het basale metabolisme, de cortisolsecretie
en de activiteit van het reticulair activerende systeem
(dat het bewustzijnsniveau bepaalt); het sturingsmechanisme bevindt zich in de hypothalamus; syn. circadiaan ritme.
dagritme, zie circadiaan ritme.
dagschommelingen, het bij vitale depressie voorkomend verschijnsel dat de somberheid's ochtends erger is
dan 's avonds.
dagziekenhuis, ziekenhuis waar de patient alleen
overdag verblijft.
dairy-farm fever, zie koorts, melkers---.

dacryocystectomie [G., dakryon; kystis; ektome] operatieve

verwijdering van de traanzak.
dacryocystis [G., dakryon; kystis] traanzak, saccus lacrimalis.
dacryocystitis, traanzak-ontsteking.
dacryocystokele [G ., dakryon; kystis; kele = breukzak] uitpuiling van de traanzak.
dacryocystorinosten o se, vernauwing van de ductus
nasolacrimalis.
dacryocystorinostomie, het maken van een (zijdelingse)
uitmonding van de traanzak in de neusholte.
dacryocystostenose, stenose van de traanzak.
dacryocystotomie, incisie an een (etterig ontstoken)
traanzak.
d a cryoliet [G., dakryon; lithos = steenj traansteen, een
concrement in de traanzak of traanafvoergang.
dacryomma [G., dakryon; omma = oog] druipoog t.g.v. het
dichtgroeien van een traanpunt.
d a cryon, het punt waar traanbeen, voorhoofdsbeen en
bovenkaak elkaar raken, aan de binnenzijde van de
orbita.
dacryops [G., ops = oog] traanoog, onpijnlijke retentiecyste
van de palpebrale traanklier, meestal lateraal in het
bovenooglid.
dacryorrhoe, dacryorrhoea, dacryorhysis [G., dakryon ;
rhoia, rhysis = vloeiing] tranenvloed.

dacryosialoadenitis [G ., dakryon; sialon = speeksel; aden =
klierl zie Sjogren, syndroom van H.S.C. -=.
dacryosialoadenopathia atr o phicans, zie Sjogren,
syndroom van H.S.C. =.
dacryostagma [G., dakryon; stagma = druppel] zie epiphora.
dacryostenose, stenose van het traankanaal.
dacryos y rinx [G., dakryon; syrinx = buis] traanfistel.
dactyl-, dactylo- [G., daktylos = vinger] voorvoegsel in
woordverbindingen betreffende vingers of een vinger.
dactylitis, een van het bot of het periost uitgaande
ontsteking van vinger of teen.
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dartoid
Dalrymple, John (1804 - 1852; E. oogarts te Londen).

dunne darm, intestinum tenue (duodenum + jejunum
+ ileum).
endeldarm, zie rectum.
nuchtere darm, zie jejunum.
oerdarm, zie archenteron.
S-vormige darm, zie sigmofd, colon sigmoideum.
twaalfvingerige darm, zie duodenum.
darmatresic, ontbreken van (meestal een deel van) de
darm.
darmbeen, zie os ilium.
darmbloeding, bloeding uit slokdarm, maag, dunne of
dikke darm; syn. enterorragie.
darmbrand, zie enterocolitis, necrotiserende -.
darmdecompressie, behandeling van een obstructie in
de darm of van een paralytische ileus m.b.v. een sonde
waardoor via een vacuumpomp de darm kan worden
afgezogen; bij obstructie in het rectum of distale colon
wordt via de anus een canule (een zogeheten schoorsteen) ingebracht waardoor o.a. lucht kan aflopen; zie ook
sonde, Miller Abbott--^-. schoorsteen.
darmflora, de in de gezonde darm levende microorganismen.
darmglucagon, zie enteroglucagon.
darmhormoon, hormoon dat wordt geproduceerd of
gesecerneerd door o.a. het maag-darmkanaal en invloed
heeft op het functioneren van het maag-darmkanaal;
vb. somatostatine, vasoactive interstitial peptide.
darminfarct, necrose van een deel van de darm t.g.v. een
tekortschietende bloedtoevoer.
darmischemie, tekort aan zuurstof in een deel van de
darm t.g.v. slechte bloedtoevoer.
darmkronkel, zie ileus.
darmlavage, spoeling van de darm met een elektrolytoplossing, gegeven via een maagsonde, ter voorbereiding
van o.a. colonoscopie; tegenwoordig wordt bij eendarmvoorbereiding veelal orale voorbereiding gegeven
waarbij de patient een polyethyleenglycoloplossing
drinkt; zie ookr darmvoorbereiding.
darmpassant, zie passant.
darmperistaltiek, zie peristaltiek.
darmrotatiestoornis, uitblijven van rotatie van het
colon om de arteria mesenterica superior tijdens de
embryonale ontwikkeling; hierdoor ontstaan afwijkende
anatomische verhoudingen met een verhoogd risico op
afklemming van darmlissen.
darmscheil, zie mesenterium.
darmsteen, zie enteroliet, fecoliet.
darmstenose. aangeboren of verworven vernauwing van
het darmiumen t.g.v. obstructie van binnenuit of
compressie van buitenaf, zoals tumoren, cysten en
vergroeiingen; kan tot een ileus Leiden.
darmstrictuur, sterke vernauwing van de darm; komt
o.a. voor bij colonischemie en als complicatie bij de
ziekte van Crohn.
darmvoorbereiding, handeling die voorafgaat aan een
diagnostische of therapeutische handeling van de darm
waarbij de darm wordt schoon- en leeggemaakt; bestaat
o.a. uit vezelarm dieet, extra drinken, laxantia en een
elektrolytoplossing via een maagsonde; zie ook darmlavage.
darmwandbreuk, een hernia incompleta, waarbij een
gedeelte van de darmwand door een breukpoort been is
gestulpt.
darmziekte, inflammatoire ---, darmaandoening die
gepaard gaat met ontstekingsverschijnselen.
dartod [G., dartos = gevild; eidos = vorm, gedaante] lijkend op

teken van Dalrymple, opgetrokken boven-ooglid bij de
ziekte van Basedow, zodat boven de cornea iets van de
sclera te zien is.
Dalton (Da), eenheid van atomaire massa:1/12 van de
massa van een i2 - C - atoom (1,66043 x 10 - 27 kg).
daltonisme, roodblindheid, of kleurenblindheid in het
algemeen; door John Dalton in 1798 bij zichzelf het eerst
geconstateerd.
DALY disability-adjusted life years, effectmaat waarbij de
waarde van levensverwachting is aangepast voor de te
ondervinden handicaps.
d-aminolevulinezuur, zie aminolevulinezuur.
damnosus IL., -sa. -sum], schadelijk; vb. Simulium d-sum.
Damoiseau, Louis Hyacinthe Celeste (1815-1890; Fr. arts
te Parijs).

kromme, lijn van Damoiseau-Ellis, de naar boven
convexe lijn die de grens van de percussiedofheid vormt
bij exsudatieve pleuritis.
Dana, Charles Loomis (1852-1935; neuroloog te New
York).
Dana-operatic, resectie van de dorsale ruggenmergs-

wortel na laminectomie, bij onstilbare pijn, bij motore
,,toornissen (spasmus, paralyse, athetose).
Dance, Jean Baptiste Hippolyte (1797-1832: Fr. arts te
Parijs).

teken van Dance, tastbare inzinking van de rechter
fossa iliaca bij ileocaecale invaginatie.
dander, dandruff jE. hoofdroosschilfers.
Dandy, Walter Edward (1886-1946; neurochirurg te
Baltimore, VS).

Dandy-fenomeen, gestoorde fixatie van de blik,
oscillopsie bij hoofdbewegingen en instabiliteit bij staan
en lopen met gesloten ogen; oorzaak is totale uitval van
perifere labyrintfuncties.
Dandy-operatic, i endocraniele doorsnijding van de n.
glossopharyngeus; z doorsnijding van de sensibele
trigeminustak bij trigeminus-neuralgie.
syndroom van Dandy-Walker, variant van bet dysrafiesyndroom, met aangeboren hydrocephalus, atresie van
de apertura mediana ventriculi quarti, gebrekkige
ontwikkeling van de vermis cerebelli en ruggenmerganomalieen; syn. Dandy-Walker-malformatie.
dandy fever [E.j zie dengue.
Danieissen, Daniel Cornelis (1.815-1894; arts te Bergen,
Noorwegen).

ziekte van Danielssen-Boeck, lepra mixta.
Danlos, Henri Alexandre (1844-I9iz; dermatoloog te
Parijs).

syndroom van Ehlers-Danlos, zie Ehlers.
danse hilaire ► F.; hilusdans.
danse patellaire IF.1 fenomeen waarbij de knieschijf bij
lichamelijk onderzoek een abnormale voor-achterwaartse beweeglijkheid laat zien; wijst op toename van
de hoeveelheid vocht in het kniegewricht; syn. ballottement van de patella.
dansmanie, zie chorea major.
Darier, Ferdinand Jean (1856-1938; Fr. dermatoloog te
Parijs).
ziekte van Darier, dyskeratosis follicularis vegetans,
een erfelijke verhoorningsstoornis van de huid, met
bruine hoornkorsten, soms woekerend.
darm, intestinum [L.].
blinde darm, zie caecum (in het spraakgebruik is
meestal bedoeld de appendix).
dikke darm, zie intestinum crassum (colon +sigmoId +
rectum).
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dartos
het weefsel van de tunica dartos, met langzame contracties.
dartolde zone, streek rondom anus, genitalia, mamillae, en in de oksels.
dartos [G.] gevild, geschonden; vb. tunica d.
Darwin, Charles Robert (1809-1882; E. natuuronderzoeker).
knobbeltje van. Darwin, tuberculum auriculae.
theorie van Darwin, zie darwinisme.
darwinisme, evolutietheorie van Darwin over het
ontstaan der soorten; in de strijd om het bestaan (struggle
for life) vindt een natuurlijke selectie plaats: minder
geschikte dieren gaan ten onder, terwijl de meest
geschikte in Leven blijven (survival of the fittest).
Dasein [D.] 'aanwezigheid'; filosofisch begrip van Heidegger; bedoeld is het quod est, ten onderscheid van het quid
est, 'Sosein'.
Daseinsanalyse [D.] psychiatrische analyse volgens
Binswanger van de mens als geheel, `der Versuch eine

vorbegriffliche, vortheoretische Ndhe zu dem kranken Menschen
wiederherzustellen'; hierbij wordt niet alleen het driftleven
onderzocht (zoals in de psychoanalyse), maar de gehele
mens.
Daseinsangst [D.] de angst (vlg. Binswanger) niet tegen het
]even op te kunnen of aan de zin van het Leven niet te
kunnen voldoen.
dashboard injury [E.1 stoot van de knie tegen het
dashboard in een auto, waardoor de heup kan worden
geluxeerd..
data [< L. = gegeven] feitenmateriaal, bevindingen bij een
onderzoek; zie ook bank.
datometer, menstruatiekalender.
Dattner, Bernhard (1887-1952; Oostenrijks neuroloog te
New York).
Dattner-naald, twee in elkaar geschoven holle naalden
van ongelijke lengte, voor lumbale punctie.
Datura stramonium, plant waarvan de vrucht de cholinerge antagonist scopolamine bevat; dit wordt toegepast
als anti-emeticum bij reisziekte; syn. doornappel,
engelentrompet.
Dauerhatheter [D.] zie verblijfskatheter.
dauwworm, vroeg constitutioneel eczeem, bij kinderen
van omstreeks drie maanden, vnl. in het gezicht;
syn. eczema seborrhoicum infantum.
Davie], Jacques (1696-1762; oftalmoloog te Parijs).
Daviel-operatie, lensextractie (bij seniele cataract)
zonder iridectomie.
lepel van Daviel, staarlepeltje.
Davis, John Staige (1872-1946; Amer. chirurg te Philadelphia).
Davis-graft, vrije transplantatie van huideilandjes,
centraal uit dermis + epidermis, perifeer alleen uit
epidermis bestaande.
dawn phenomenon [E.] dawn-fenomeen [< E.. dawn =
dageraad] te hoge nuchtere bloedglucosewaarde in de
ochtend t.g.v. tekort aan insuline in de nanacht en niet
als reactie op nachtelijke hypoglykemie; komt voor bij
diabetespatienten die insuline gebruiken.
dB, decibel.
D-cel, zie cel, D-=-.
dcf detur cum formula [L.] , het worde gegeven met het
recept, d.w.z. met vermelding van het recept op het
etiket (rec.).
dct, decoctum (rec.).
dd de die [L.] , daags; bijv. 3 dd = driemaal daags (rec.).
de-, des- [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis van; i wegnemen, scheiden, ont-; vb. decapita-
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tie, decapsulatie; 2 het doen ophouden van een bepaalde
werking; vb. decompressie; 3 versterking van een
werking of begrip; vb. depravatie.
dead fetus syndrome [E.] verschijnselen die passen bij
diffuse intravasale stolling die wordt veroorzaakt
doordat een dode vrucht meer dan 4-5 weken in de
uterus blijft.
deafness [E.] doofheid.
sudden deafness, plotseling perceptief gehoorverlies.
dearterialisatie, verandering van zuurstofrijk in
zuurstofarm bloed (eigenlijk onjuiste term).
debilis [L.. -le], zwak; vb. pulsus d-lis.
debilitas [L.] zwakte.
debilitas mentalis, d. mentis, zwakzinnigheid. lichte
vorm van oligofrenie.
Debove, Georges Maurice (1845-1920; Fr. arts te Parijs).
Debove-membraan, basale membraan voor de
epitheelcellen van trachea, bronchi en darmen.
ziekte van Debove, primaire splenomegalie.
Debre, Robert (1.882-1978; Fr. kinderarts te Parijs).
syndroom van Debre-de Toni-Fanconi, aminodiabetes, met chronische amino-acidurie, dwerggroei, botafwijkingen, adynamie, lichtschuwheid; waarschijnlijk
door tubulus-misvorming..
debridement [F. = ontteugeling; bride = teugel] I het doorsnijden of doorbranden van vergroeiingen in de pleuraholte
bij thoracoscopie; 2 wondexcisie.
debriefing [E.] consultatie op gebied van geestelijke
gezondheid ten behoeve van reddingswerkers of
hulpverleners na afloop van bijv. een ramp of oorlog.
debris [F.) afvalmateriaal, de resten bij een destruerend
proces.
debulking, verwijderen van zoveel mogelijk tumorweefsel indien radicaal verwijderen onmogelijk is omdat
weinig resttumor de grootste kans op remissie geeft bij
chemotherapie.
decalcificatie, ontkalking (van beenweefsel).
vlekkige decalcificatie, op rontgenfoto zichtbare
verspreide ophelderingen in bot, veroorzaakt door
ongelijkmatige botresorptie; karakteristieke rontgenologische afwijking bij botatrofie van Sudeck.
decalcineren, ontkalken, bijv het onttrekken van kalk
aan beenderen, zodat de kalkloze grondstof achterblijft.
decalvans [L.. mv. -vantia, de-; calvus = kaal] 1. kaalmakend;
vb. acne d.; 2. kaalmakend middel.
decanulering, het wegnemen van een canule, bijv. de
tracheacanule na tracheotomie.
decapitatie, decapitatio [L., onthoofding] 1 obsolete
verloskundige noodoperatie, waarbij het kinderhoofd
van de romp wordt gescheiden, om hoofd en romp
afzonderlijk geboren te doen worden, in gevallen waarin
geboorte op geen andere wijze mogelijk is (vnl. bij
verzuimde dwarsligging); 2 onthoofding van proefdieren: zie ook embryotomie.
decapsulatie, verwijdering van de capsula, het omhullende kapsel, i.h.b. de capsula fibrosa van de vier, in
gevallen waarin door nierontsteking en dientengevolge
verhoogde intracapsulaire spanning de nierfunctie
gestagneerd is (nierdecapsulatie tegenwoordig obsoleet).
decarboxylase, enzym uit de groep lyasen dat de carboxylgroep afsplitst van carbonzuurverbindingen; zie ook
pyruvaatdecarboxylase, pyruvaatdehydrogenase.
deceleratie, vertraging; vb. van de foetale hartfrequentie.
decerebratie, i het verwijderen van de hersenen van een
foetus na craniotomie; z syndroom ontstaan door
doorsnijding van de hersenstam tussen de colliculi

decussatio
tie van de saccus endolymphaticus bij de ziekte van
Meniere; door het mastoid been wordt de saccus blootgelegd, ingesneden en permanent gedraineerd op grond
van de theorie dat de verhoogde druk aldaar de ziekte
van Meniere zou veroorzaken; 3 (op microvasculair
niveau) operatie bij verlamming van de n. facialis indien
deze kan worden geweten aan zwelling binnen de
canalis n. facialis Fallopii in het rotsbeen; de capsula n.
facialis wordt hierbij in het geopende kanaal gekliefd.
neurovasculaire decompressie, opheffen van de druk
van bloedvaten op zenuwen, bijvoorbeeld bij trigeminusneuralgie of hemifaciale spasmen.
decompressieziekte, zie caissonziekte.
deconditionering,l afname van conditie, bijv. door
ziekte of minder lichamelijke oefening; z verdwijnen
van conditionering als onderdeel van gedragstherapie:
zie ook conditionering.
decongestivum [L.. mi. -va. de-: congere = ophopen] middel
dat zwelling doet verminderen, bijv. van gezwollen
neusslijmvlies.
decontaminatie, ontsmetting.
selectieve decontamin a tie. het d.m.v. antibiotica en/of
chemotherapeutica selectief verwijderen van potentieel
pathogene micro-organismen, i.h.b. enterobacterien,
Psetrdomonas en stafylokokken, uit de darm en bovenste
luchtwegen.
decorticatie, decorticatio [L.. de-; cortex = schors] I het
ontdoen van de schorslaag, bijv. van de hersenen bij
dierproeven, voor onderzoek van subcorticale functies;
2 verwijdering van pathologisch veranderde orgaanbedekking, zoals een verkalkt pericard of een pleurazwoerd.
decorum [L., uiterlijke waardigheid, welvoeglijkheid.
decorumverlies, vergroving van gedrag, voorkomend
bij sommige psychische aandoeningen.
decremental conduction [E.] vertraagde prikkelgeleiding
door een verlaagde maximale membraanpotentiaal als
gevolg van een sterker spanningsverlies in de gangmakercellen dan normaal.
decubitus [L., het doorliggen, afkorting van gangraena per
decubitum' = weefselversterf door het liggen] langzame
beschadiging van weefsel dat aan voortdurende druk
blootstaat.
decubitus vaginae, beschadiging van de vaginawand
door druk van een pessarium, vooral in de postmenopauze.
decursus [L., decurro = aflopen] ziektebeloop.
decussatio [L., gen. -tionis, niv. -tiones, decussare = kruiselings
verlopen] kruising.
decussatio lemnisc o rum, kruising van vezels uit de
nucleus gracilis en de nucleus cuneatus, in de medulla
oblongata.
decussatio motoria, dec. pyramidum.
decussatio nervorum trochlearium, kruising van de
nervi trochleares onmiddellijk na de uittreding uit de
trochleariskernen, in het velum medullare superius.
decussatio pedunculorum cerebellarium craniahum, de onder de nucleus ruber en voor de fasciculus
longitudinalis medialis gelegen kruising van de bovenste pedunculi cerebellares.
decussatio pyramidum, piramidebaankruising, op de
grens tussen medulla oblongata en bet ruggenmerg.
decuss a tio sens o ria, dec. lemniscorum.
decussati o nes tegm e nti, kruisingen van (i) rechter en
linker tractus tectospinalis en tectobulbaris, en (2)
rechter en linker tractus rubrospinalis en rubrobulbaris;
beide kruisingen liggen in bet mesencephalon.

caudales en colliculi craniales laminae tecti; er ontstaat
dan decerebratiestijfheid.
decerebratiestijfheid, tonische strektoestand van het
gehele lichaam, voorkomend bij decerebratie.
decibel (dB), o,i be], het intensiteitsverschil tussen twee
geluiden dat nog juist door het oor kan worden onderscheiden.
decidua [L.. my. -duae, deciduus = afvallend] membrana d.
(`afvallend vlies'): het buitenste omhulsel van de vrucht,
van moederlijke herkomst.
decidua basalis. de tussen vrucht en uterusspier
gelegen d., waaruit zich de placenta vormt.
decidua capsularis, het deel van de d. dat het embryo
omhult.
decidua compacta, stratum compactum deciduale, de
meest oppervlakkige laag van de d., bestaande uit
gelatineus bindweefsel met fiinvezelig reticulum en een
met cellen opgevuld interstitium.
decidua graviditatis. de bij innesteling van het ei zich
omvormende d. menstrualis.
decidua menstrualis, de premenstrueel veranderde
uterus-mucosa.
decidua parietalis, het deel van de d. graviditatis dat
buiten de innestelingsplaats van het ei de uterus van
binnen bekleedt. voortzetting van de d. capsularis.
decidua spongiosa. stratum spongiosum deciduale, de
diepere lagen van de d., met spongieuze structuur van
geslingerde klierbuisjes.
decidual cast E. vaginaal verlies van deciduaal veranderd
endometrium na behandeling of uitdoving van een
extra-uteriene graviditeit.
decidualis [L., -le', de decidua betreffend; vb. hydrorrhoea
d-lis.
deciduocellularis L. -re], uit deciduacellen bestaand,
afkomstig van deciduacellen; vb. sarcoma d-re.
decidu oo m, deciduoma, een zich in de uterus ontwikkelende, uit achtergebleven deciduacellen bestaande
weefselmassa (geen echt gezwel).
deciduoma malignum. zie chorionepithelioom.
deciduus [L.. -dua. -duum, decidere = afvallen] afvallend;
vb. membrana d-dua, dentes d-dui (mv. van d-duus).
declive [L.. gent. -vis1, helling, een gedeelte van de vermin
(cerebelli).
decollement [F.1 1 afpelling, bijv. van de placenta, het
netvlies, de epifysen; 2 het loswoelen (fausse route) van
het slijmvlies van de trachea bij het inschuiven van een
tracheacanule.
decollement traumatique [F.] scheiding van weefsellagen
in een richting evenwijdig aan het lichaamsoppervlak,
onder invloed van een kracht die in deze richting werkt.
decoloratus [L., -ta, -turn], ontkleurd; vb. Boophilus d.
decompensatie, decompensatio [L.[ ontoereikende
compensatie van een functiestoornis, door het falen van
compenserende autonome mechanismen; vb. d. cordis.
decompensatio cordis, hartdecompensatie, gekenmerkt door dyspnoe, veneuze stuwing, cyanose,
oedemen; zie ook compensatio cordis.
decompensatio renis, nierdecompensatie.
decompositie [L., compositus = samengevoegd] term van
Finkelstein voor zeer ernstige voedingsstoornis van de
atrofische zuigeling.
decompressie, het opheffen van druk, bijv. de langzame
vermindering van druk bij diepzeeduikers en mijnwerkers, de opheffing van druk in het hartzakje of in de
schedel; zie ook trepanatie.
decompressieoperatie, 1 operatie die zich in hoofdzaak
richt op het wegnemen van opgebouwde druk; 2 opera199

dedifferentiatie
semidecussatio, onvolledige kruising van zenuwvezels,
zoals de decussatio pyramidum en de kruising van de
oogzenuwvezels in het chiasma opticum.
dedifferentiatie, dedifferentiering, het tenietgaan van
differentiatie, teruggang in de ontwikkeling naar een
primitiever stadium; zie ook anaplasie.
deductie, het bijzondere uit het algemene afleiden;
logische afleiding van to toetsen hypothesen uit theoretische veronderstellingen; ant. inductie.
defaecatio [L.] zie defecatie.
defatigatie (< L., fatigatio = vermoeienis] vermoeienis,
afmatting.
defec a tie, defaecatio [L., faex = drek} ontlasting, het lozen
van feces.
defecatiedrang, loze ---, aandrang tot lozen van ontlasting zonder uitscheiding van feces; wordt o.a. veroorzaakt door een rectumcarcinoom.
defecatiepatroon, kenmerken van de ontlasting m.b.t.
uiterlijk, hoeveelheid, geur, consistentie waarmee een
indruk wordt verkregen van het functioneren van het
maag-darmkanaal.
defecografie, serie rontgenopnamen van passage van
contrasthoudende vloeistof door het rectum en het anale
kanaal; voor diagnostiek van functionele en/of anatomische afwijkingen.
defect [L., defectus] gebrek, onvol.komenheid (bijv.
septum-d., huid-d.).
defecthandeling, ondoelmatige handeling, voortspruitend uit een psychisch defect.
psychisch defect, geestelijke zwakte op intellectueel,
gevoelsmatig of moreel gebied.
defectpsychose, toestand na schizofrene Schub waarbij
een psychisch defect is blijven bestaan; syn. defectschizofrenie; zie ook Cairns.
defeminatie, i verlies van vrouwelijke geslachtskenmerken; 2 verlies van het geslachtsgevoel bij de vrouw;
zie ook demasculinisatie.
defense musculaire [F.] spierweerstand, reflectoire samentrekking van de buikspieren boven een ontstoken plaats
in de buikholte (Dieulafoy).
deferens [L., -rentis], afvoerend; vb. ductus d.
d e ferentectom ie , zie vasectomie.
deferentialis [L., -le], m.b.t. de ductus deferens; vb. plexus
d-lis.
deferentitis, ontsteking van de ductus deferens.
defibrillatie, zie cardioversie.
defibrillator, toestel voor het stoppen van hartfibrilleren
d.m.v. een stroomstoot.
defibrinatiesynd.room, gedissemineerde intravasculaire
stolling; omvat een heterogene groep afwijkingen bij
bepaalde klinische toestanden, zoals bij afwijkingen
tijdens zwangerschap, na verbranding, na slangenbeet,
bij reuzenangioom, bij sepsis, bij hemolytische transfusiereacties e.a.; zie ooh consumptiecoagulopathie,
verbruikscoagulopathie.
defibrineren, van fibrine ontdoen.
deficiens [L., de-; facere = maken] ontbrekend; vb. pulsus d.
deficient, ontbrekend, tekortschietend, defect.
deficientie, zie deficit.
zi-hydroxylasedeficientic, autosomaal recessieve
aandoening; leidt tot verstoring van sterofdsynthese
door de bijnieren, met in ernstige gevallen mineralocorticoIdtekort en zoutverlies; in minder ernstige gevallen
staat vooral het androgeenoverschot op de voorgrond; zie
ook pseudohermafroditisme, adrenogenitaal syndroom.
acetyl-co-enzym-carboxylasedeficientie, tekort aan

;
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enzym dat in de vetzuursynthese de irreversibele omzetting van acetyl-CoA in malonyl-CoA induceert.
alfa-i-antitrypsinedeficientie, a-i-antitrypsinedeficientie, aangeboren tekort aan gA-l-antitrypsine, m.a.g.
ernstig emfyseem; bij zeer ernstige deficientie kan
neonatale hepatitis met levercelnecrose en levercirrose
op jeugdige leeftijd ontstaan.
alfa- 2- antiplasminedeficientie, a-z-antiplasminedeficientie, aangeboren, zeldzaam gebrek aan alfa-zantiplasmine, waardoor patienten na ongevallen of
operaties en ook spontaan ernstige bloedingen kunnen
hebben; door een verminderde remming van plasmine
wordt fibrine afgebroken, waardoor bestaande stolsels
worden afgebroken en nieuwe moeilijker worden
gevormd.
alfa-I-antitrypsine-deficientie, aangeboren tekort aan
gA-I-antitrypsine, leidend tot ernstig emfyseem; bij zeer
ernstige deficientie kan neonatale hepatitis met levercelnecrose en levercirrose op jeugdige leeftijd ontstaan.
amylasedeficientie, tekort aan amylase, waardoor
zetmeel niet meer voldoende wordt omgezet in di- en
trisachariden, bijvoorbeeld door uitschakeling van (ten
minste 90%) van het pancreasweefsel.
antitrombine-III-deficientie, aangeboren of verworven gebrek aan antitrombine-III; leidt tot verhoogde
kans op veneuze en arteriole thrombusvorming.
apo-Cz-deficientie, zeldzaam ziektebeeld, berustend
op een autosomaal recessief defect in de synthese of in de
structuur van apo-Ca; gaat gepaard met recidiverende
pancreatitis en eruptieve xanthomen als gevoig van
hypertri.glyceridemie.
C3-deficientie, aangeboren immuunstoornis door
deficientie van complementfactor C3, leidend tot recidiverende pyogene infecties.
carnitinedeficientie, tekort aan carnitine, leidt tot een
verstoorde mitochondriele beta-oxidatie van vetzuren;
zie ook carnitine.
C-proteme-deficientie, erfelijke stofwisselingsziekte
met proteIne-C-deficientie, die de stollingsfactoren V en
VIII remt: gaat gepaard met een verhoogde thrombusvorming, m.n. veneus, maar ook wel arterieel; zie ook
S-proteIne-deficientie.
enzymdeficientie, afwezige of verminderde activiteit
van een of meerdere enzymen of volledige afwezigheid
hiervan; de klinische verschijnselen zijn afhankelijk van
de metabole functie; vaak congenitaal.
familiaire lipoproteinelipase-deficientie, zeldzame
autosomaal recessief erfelijke aandoening waarbij een
tekort aan li.poproteIneli.pase bestaat; klinisch gekenmerkt door pancreatitis op jonge leeftijd, xanthomen en
hepato-splenomegalie; er treedt geen versnelde atherosclerose op.
foliumzuurdeficientie, tekort aan foliumzuur;
ontstaat bij onvoldoende inname, m.a.g. megaloblastaire
anemie, chronische diarree en bij zwangere vrouwen een
verhoogd risico op een kind met spina bifida.
G6PD-deficientie glucose-6-fosfaa.t-dehydrogenasedeficientie, aangeboren afwijking waarbij glucose-6-fosfaatdehydrogenase (= enzym in erytrocyt) ontbreekt; in de
erytrocyt stijgt de hoeveelheid geoxideerd glutathion en
daalt de hoeveelheid gereduceerd glutathion, m.a.g.
verminderde stabiliteit van de erytrocyt en hemolytische
anemie, vooral na 'oxidatieve stress' door bepaalde
geneesmiddelen, infecties en na het eten van tuinbonen
(favisme); komt vooral voor in Afrika en rondom de
Middellandse Zee.
glycerolkinasedeficientie, tekort aan het enzym

deflexie
tie; geeft stapeling van substraat in lymfocyten,
waardoor uitrijping niet plaatsvindt; hierdoor ontstaat
een severe combined immunodeficiency (SCID) op basis
van T-celdeficientie; presenteert zich meestal als infectieziekte (candidiasis, pneumocystis, CMV); het words
geassocieerd met auto-immuun-hemolytische anemie en
neurologische symptomen; zie ook fosforylase, purinenucleoside-fosforylase, SCID.
pyruvaatkinasedeficientie, autosomaal recessief
erfelijke hemolytische anemie door verminderde
vorming van ATP in de erytrocyt; weinig verschijnselen
van anemie; miltverwijdering heeft een gunstig effect.
T-celdeficientie, immunodeficientie, gebaseerd op
deficienties van het T-celsysteem; betreft altijd gecombineerde cellulaire en humorale afwijkingen; primaire
deficienties uiten zich at op zuigelingenleeftijd met
ernstige infectieuze problemen; zie ook immunodeficientie.
thiaminedeficientie, tekort aan thiamine door insufficiente voeding of door onvoldoende resorptie in de
dunne darm; kan leiden tot beriberi en het syndroom
van Wernicke-Korsakoff; syn. vitamine-Bi-deficientie,
aneurinedeficientie.
vitaminedeficientie, tekort aan vitaminen ten gevolge
van een verstoorde balans tussen opname van en
behoefte aan vitaminen door een verminderde consumptie of een verminderde absorptie en/of een veranderd
metabolisme ondanks toereikende voeding.
vitamine-Bi-deficientie, tekort aan vitamine Bi
(thiamine); een chronisch tekort geeft als neurologische
verschijnselen polyneuropathie en dementie; een acuut
gebrek leidt tot het syndroom van Wernicke, soms tot
neuritis optica retrobulbaris.
vitamine-B6-deficientie, tekort aan vitamine B6
(pyridoxine), met als neurologische verschijnselen een
polyneuropathie en convulsies.
vitamine-Biz-deficientie, tekort aan vitamine B-iz;
kan leiden tot megaloblastaire anemie doordat de
synthese van DNA gestoord raakt; mogelijke oorzaken
zijn her ontbreken van intrinsic factor in maagsap,
onvoldoende vitamine Bit-intake, vitamine Biz-verbruik
door bacteriele flora bij het blind-loop syndrome,
onvoldoende resorptie door darmafwijking.
deficientieziekte, gebrekziekte, ziekte door het ontbreken van een of meer noodzakelijke stoffen, bijv. avitaminose (gebrek aan vitamines), kwasjiorkor (gebrek aan
eiwit).
deficit EL.] i tijdelijk tekort aan een bepaalde stof doordat
deze onvoldoende wordt aangevoerd; syn. deficientie;
z het uitblijven van een verschijnsel; vb. polsdeficit.
bicarbonaatdeficit, bicarbonaattekort in het serum
doordat tijdelijk meer bicarbonaat wordt verbruikt dan
wordt aangevuld; alkalische reserve is verdwenen en
verzuring van het bloed dreigt.
elektrolytendeficit, elektrolytentekort, optredend
doordat tijdelijk meer elektrolyten verloren gaan dan
worden aangevuld; o.m. optredend bij diarree, zweten of
uitscheiding via de nier.
waterdeficit, watertekort doordat meer vocht wordt
verbruikt of verloren gaat dan dat wordt aangevuld;
leidt tot uitdrogingsverschijnselen; o.m. optredend bij
ernstige diarree, bijv. t.g.v. cholera en bij overmatig
zweten; zie ook rehydratie, dehydratie, vochtbalans.
defleuratie, defloratio [L., het afplukken van de bloesem,
obsolete term], ontmaagding.
deflexie [L., de-; flexio = buiging] strekking.

glycerolkinase, waardoor de omzetting van glycerol naar
glycerol-3-fosfaat niet plaatsvindt, m.a.g. een verstoorde
lipolyse.
glycogeensynthetasedeficientie, tekort aan het enzym
glycogeensynthetase, waardoor onvoldoende glucose uit
glycogeen wordt gevormd; klin. verschijnselen: hypoglykemie na vasten, convulsies, milde mentale retardatie.
granuladeficientie, stoornis van de fagocytenfunctie
door autosomaal recessief defect in de granula van
neutrofiele granulocyten; geeft een functioneel defect in
de intracellulaire bacteriedoding.
IgA-deficientie, X-gebonden immunodeficientie; door
het falen van de terminate differentiatie van B-cellen
worden geen IgA-antilichamen gevormd; klinisch uit de
deficientie zich in immuuncomplexziekten (type-IIIovergevoeligheid).
IgG-deficientie, deficientie van IgG-antilichamen door
uitrijpingsstoornis van de B-cellen, zich uitend in
klinisch verhoogde vatbaarheid voor infecties door
pyogene bacterien, vnl. bij deficienties van de subklassen
IgGz, IgG3 en IgG4.
lactasedeficientie, voedselintolerantie door het ontbreken van het enzym lactase; lactose wordt hierdoor niet
geresorbeerd (lactose-intolerantie), waarna darmbacterien het omzetten in melkzuur en korteketenvetzuren;
hierdoor ontstaan gistingsdiarree, meteorisme, borborygmi en buikkrampen; zie ook allergie, koemelkeiwit--.
to ng-chain-acyl-CoA-dehydrogenasedeficientie,
aangeboren defect in de vetzuuroxidatie door een tekort
aan het lipolytische enzym long-chain-acyl-CoAdehydrogenase; veroorzaakt bij glucosegebrek een ketoof lactaatacidose.
magnesiumdeficientie, tekort aan magnesium, m.a.g.
een to lage concentratie daarvan in het bloed; kan leiden
tot hypocalciemie, tetanie en hartritmestoornissen;
voornaamste oorzaken zijn alcoholisme, ondervoeding,
malabsorptie en diureticagebruik; syn. hypomagnesiemie.
medium-chain-acyl-CoA-dehydrogenasedeficientie,
aangeboren defect in de vetzuuroxidatie door een tekort
aan het lipolytische enzym medium-chain-acyl-CoAdehydrogenase; veroorzaakt bij glucosegebrek een ketoof lactaat-acidose.
multiple-acyl-CoA-dehydrogenasedeficientie,
aangeboren defect in de vetzuuroxidatie op basis van
een defect in het elektronentransport van acyl-CoAdehydrogenasen naar de ademhalingsketen; hierdoor
worden korteketenvetzuren gestapeld.
multiple-carboxylasedeficientie, aangeboren tekort
aan propionyl-CoA-, pyruvaat- en 3-methylcrotonyl-CoAcarboxylase in biotine bevattende enzymen; hierdoor
wordt biotine niet ingebouwd; gekenmerkt door lactaatacidose, keratoconjunctivitis, alopecia, peri-orale dermatose, opticusatrofie en doofheid op jonge leeftijd.
ornithinecarbamoyltransferasedeficientie (OCTdeficientie), X-gebonden primaire hyperammoniemie
o.b.v. enzymdefect uit ureumcyclus; klinisch beeld met
hyperirritabiliteit, braken, lethargie en evt. coma.
proteine-S-deficientie, erfelijke stofwisselingsziekte
met deficientie van protefne S en daardoor een verhoogd
tromboserisico; zie ook proteine-C-deficientie.
PTH-deficientie, onvoldoende functioneel parathormoon door inadequate PTH-productie, leidt tot hypocalciemie; syn. pseudo-hypoparathyreoidie; zie ook parathormoon, PTH-resistentie.
purine-nucleoside-fosforylasedeficientie (PNPdeficientie), erfelijke enzymdeficientie door genmuta201

defluvium capillorum

syn. degeneratio spongioforme; zie ook Creutzfeldt Jakob,

deflexieligging, gestrekte houding van het kind in
utero (kruin-, voorhoofds-, aangezichtsligging).
defluvium capillorum [L., defluo = afvloeien; capillus = haar]
haaruitval.
deformans [L.] vervormend; vb. arthrosis d.
deformatie, 1 vervorming, d.w.z. verandering van een
bestaande vorm, door inwerking van een kracht;
2 misvorming (minder juist), d.w.z. ontwikkelingsstoornis.
deformation en hachette [F. = strijdbijl-vervorming] afplatting
van het caput humeri bij habituele luxatie.
deformiteit, het resultaat van deformatie;
vb. Madelung-d.
boordenknoopdeformiteit, standsafwijking van een
vinger met flexie in het PIP en compensatore extensie in
het DIP; syn. boutonniere-deformiteit.
degeneratie, degeneratio [L.] ontaarding, verwording,
(erfelijke, psychische, fysieke) regressie, dystrofie.
amyloide degeneratie, ontaarding met afzetting van
amyloId in de weefsels, amyloIdose.
axonale degeneratie, degeneratie van het axon t.g.v.
deficienties, toxische en metabole invloeden en
paraneoplastische aandoeningen.
bruine degeneratie, in het senium en bij ziekten
voorkomende ontaarding met bruine verkleuring door
afzetting van lipofuscine.
collolde degeneratie, ontaarding waarbij een colloIde
substantie in het weefsel wordt afgezet.
cysteuze degeneratie, cystische degeneratie, parenchymverlies van een orgaan (lever, vier, eierstok) met
holtevorming.
degeneratio retinae pigmentosa, zie retinitis pigmentosa.
fibrineuze (fibrinode) degeneratie, ontaarding van
bindweefsel met zwelling van de collagene vezels.
grijze degeneratie, ontaarding van de witte substantie
van het ruggenmerg, door verlies van myeline.
hepatolenticulaire degeneratie, zie Wilson, ziekte van
S.A.K.
hyaliene degeneratie, ontaarding van collageen
bindweefsel met afzetting van glazige massa.
maligne degeneratie, maligne ontaarding, overgang in
kwaadaardig gezwelweefsel.
mukeuze (mucode) degeneratie, slijmige ontaarding.
neurofibrillaire degeneratie, kluwen vezels in het
cytoplasma van ganglioncellen t.g.v. van verouderingsprocessen; in grote hoeveelheid voorkomend bij de
ziekte van Alzheimer.
pigmentdegeneratie, ontaarding van weefsel met
pigmentafzetting.
polycysteuze degeneratie, ontaarding die gepaard gaat
met holtevorming.
seniele degeneratie, ontaarding bij oude mensen, met
fibrineuze en atheromateuze veranderingen.
spinocerebellaire degeneratie, benaming voor een
aantal ziekten met als voornaamste verschijnsel ataxie,
later ook dysartrie, veroorzaakt door degeneratie van de
ruggenmergsachterstrengen, de spinocerebellaire banen
en het cerebellum; syn. heredoataxieen; zie ook
Friedreich-ataxie.
spongiforme degeneratie, degeneratieve afwijking in
de hersenen waarbij microscopisch kleine holten
ontstaan, leidend tot een sponsachtig aspect; dit is de
meest kenmerkende afwijking bij de ziekte van CreutzfeldtJakob (spongiforme encefalopathie), maar ze wordt
ook bij enkele andere cerebrale afwijkingen gezien;

ziekte van ---, koeroe, scrapie, BSE.
strionigrale degeneratie, degeneratie van de substantia nigra en het striatum.
vettige degeneratie, vorming van vetbolletjes in de
degenererende cellen.
degeneratief, gepaard met degeneratie; zie ook degenerativus.
degenerativus [L., -va, -vum], gepaard met degeneratie,
degeneratief; vb. pannus d-vus.
degloving-letsel, huidverwonding waarbij huid (en
onderhuids vetweefsel) zijn losgestroopt van de onderlaag, met verscheuring van de bloedvoorziening ervan;
leidt vrijwel zeker tot necrose van dit huiddeel.
Degos, R. (dermatoloog to Parijs).
ziekte van Degos, papulosis atrophicans maligna.
degranulatie, proces waarbij cytoplasmatische granulae
versmelten met fagosomen en hun inhoud legen in het
zo ontstane fagolysosoom, of versmelten met de
celmembraan en hun inhoud legen in de extracellulaire
ruimte.
dehiscens [L., dehiscere = gespleten zijn] openklappend,
gespleten; vb. hydrorrhachis d.
dehiscentie [L., dehiscentio = gaping, uiteenwijking] het
uiteenwijken van (gehechte) wondranden.
dehydrase, zie dehydrogenase.
ALA-dehydrase, een enzym in erytrocyten, dat meedoet
aan de synthese van haem.
dehydratie,1 ontwatering, wateronttrekking; z de
toestand die daarvan het gevolg is, dus uitdroging.
hypertone dehydratie, afname van de totale hoeveelheid lichaamsvocht waarbij het waterverlies groter is
dan het natriumverlies, leidend tot stijging van elektrolytenconcentraties in het serum (Na > 150 mmol/1) en
verschuiving van vocht van intracellulair naar extracellulair.
hypotone dehydratie, afname van de totale hoeveelheid lichaamsvocht waarbij het verlies van natrium
relatief groter is dan het waterverlies, leidend tot daling
van elektrolytenconcentraties in het serum (Na < 130
mmol/1) en verschuiving van vocht van extracellulair
naar intracellulair en daling van het circulerend volume.
isotone dehydratie, verlaging van het effectief circulerend volume door verlies van vocht met een osmolaliteit
die gelijk is aan de serumosmolaliteit en waarbij de
plasmaosmolaliteit normaal is.
dehydroandrosteron, mannelijk geslachtshormoon,
afkomstig uit de bijnierschors (bij mannen en vrouwen)
en uitgescheiden met de urine.
7-dehydrocholesterol, zie ook vitamine D.
dehydro-epiandrosteron (DHEA), dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS), de bijnierschorshormonen
DHEA en zijn gesulfateerde vorm DHEAS zijn betrokken bij de inbouw van vetzuren in celmembranen en bij
myelinisatie; als geneesmiddel zou het verjongende en
antidepressieve effecten hebben.
dehydrogenase, enzym dat waterstof afsplitst; zie ook
codehydrogenase, alcoholdehydrogenase, hydroxyboterzuurdehydrogenase.
middellangeketen-acyl-CoA-dehydrogenase
(MACD), enzym met rol in de beta-oxidatie van de
middellangeketenvetzuren; katalyseert de oxidatie van
acyl-CoA.
dehydroretinol, vitamine A 2 .
deinstitutionalisering, transformatie van grootschalige
naar kleinschalige psychiatrische inrichtingen met meet
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dementie
depressie; de patient gelooft dat de wereld of hij zelf niet
bestaat.
delire des aboyeurs [F.] blaffers-d. (Bertrand).
delire du toucher [F.] aanrakingslust.
delirium [L.[ delier [< lira = groeve, spoor, dus 'ontsporing']
1 psychische ontremmingstoestand i.h.alg.; z acute
hallucinatore verwardheid (een van de exogene psychosen van Bonhoeffer).
delirium acutum, plotseling opkomend hevig d.
delirium alcoholicum, d. bij drinkers.
delirium convergens, betrekkingswaan waarbij alles
wat om de patient been gebeurt door hem wordt ervaren
als tegen zijn persoon gericht.
delirium divergens, waantoestand, waarbij de patient
meent dat alle onheil in de wereld van hem uitgaat.
delirium epilepticum, epileptische schemertoestand
met opwinding of met plotselinge zinloze geweldpleging.
delirium febrile, koortsdelier, het ijlen bij hoge koorts.
delirium furibundum, d. met razernij.
delirium hallucinatorum, d. met hallucinaties.
delirium metabolicum, d. waarbij de patient denkt
dat hij in een andere persoon is veranderd.
delirium potatorum, zie d. alcoholicum.
delirium tremens, alcohol-d. waarbij de patient grove
tremoren vertoont en allerlei klein ongedierte meent te
zien.
Delphi-methode, voorspellingsmethode waarbij men
een aantal experts onafhankelijk van elkaar een schatting laat maken van bepaalde kansen en waarbij men na
anonieme uitwisseling van uitkomsten in een of meer
schriftelijke rondes nagaat in welke mate onderlinge
overeenstemming kan worden bereikt.
delta (b), vierde letter van het Griekse alfabet.
deltafalanx, zie falanx.
deltagolven, zie elektro-encefalogram.
deltakorrels, basofiele korrels van het cytoplasma van
sommige lymfocyten.
deltavirus, zie de rubriek virus.
deltaslaap, diepe slaap, gekenmerkt door trage golven
met een hoog voltage (deltagolven) op het EEG; vormt
een deel van de non- REM- slaap, waarin de wekdrempel
door uitwendige prikkels het hoogst is; mogelijk is de
non- REM -slaap van belang voor herstelprocessen; zie ook
REM -slaap.
deltoideus [L., -ea, -eum, van Gr. delta; eidos = vorm, gedaante]
delta-vormig; vb. musculus deltoideus, regio deltoidea.
demarcatie, demarcatio [L., dernarcare = limiteren, beperken]
vorming van een grens tussen levend en afstervend
weefsel, gevolgd door afstoting van het afgestorven
weefsel.
demarcatielijn, de grenslijn of grenszone tussen
normaal en afstervend weefsel.
demarche a petits pas [F.] schuifelende gang, vooral
voorkomend bij arteriosclerotisch parkinsonisme.
demasculinisatie, demasculinisatio [L.] het verminderen of verdwijnen van primaire of secundaire mannelijke
eigenschappen; zie ook defeminatie.
d'emblee [F. = ineens] zie bubon, delire, syfilis.
dement, lijdend aan dementie.
dementering, progressie of ontstaan van dementie.
dementie, dementia [L., mens = geese; uitspr. dementie; ook
wel, maar onjuist: dementie], toestandsbeeld, gekenmerkt
door een globaal verlies van cognitieve functies bij een
helder bewustzijn, waardoor men niet meer in staat is de
normale dagelijkse bezigheden uit te oefenen; de meest
voorkomende vorm is de d. van Alzheimer.

aangepaste woonvoorzieningen en ambulante zorg, in
Nederland in jaren `8o-'9o.
Deiters, Otto Friedrich Carl (1834-1863; anatoom te
Bonn).
bundel van Deiters, zie tractus vestibulospinalis.
Deiters-cellen, 1 falangeale cellen van het organum
spirale; 2 ganglioncellen met lange ascilinder.
kern van Deiters, nucleus vestibularis lateralis.
déjà-vu-belevenis [< F. = reeds gezien] bij het begin van een
partiele epileptische aanval soms aanwezige gewaarwording dat men een bepaalde scene al eens heeft
gezien; syn. déjà-apercu-belevenis [F. = reeds waargenomen] ,
deja-vecu-belevenis [F. = reeds meegemaakt]
dekbeen, beenstuk dat zich binnen een bindweefselmembraan ontwikkelt, zonder kraakbenig voorstadium;
vb. de schedelbeenderen; syn. Belegknochen [D.].
dekcellen, i cellen van het mesotheel; 2 cellen van het
viscerale blad van het kapsel van Bowman; 3 cellen van
de buitenste laag van het overgangsepitheel van de
afvoerende urinewegen; 4 zoutzuur-producerende
eosinofiele cellen van de maagklieren.
dekglas, klein, vierkant, dun, plat glaasje of plastic
plaatje, waarmee een op het objectglas liggend microscopisch preparaat wordt bedekt; zie ook objectglas,
voorwerpglas.
dekherinnering, een psychoanalytisch begrip voor
pseudo-herinnering, die bepaalde, voor het bewuste Ik
onaanvaardbare herinneringen maskeert.
dekplaat, embryonale structuur in de hersenen, waaruit
zich de plexus choroidei en de epifyse (het corpus
pineale) ontwikkelen.
dekpunten, punten op de twee netvliezen die bij gelijktijdige prikkeling een lichtwaarneming teweegbrengen;
syn. identieke punten; zie ook horopter.
dekweefsel, epitheel.
del, centrale inzinking, bijv. in een pokpuist; syn. Delle
[D.].

delayed-type allergy

[E.] zie

hypersensitiviteit, delayed-type

delayed-type hypersensitivity

[E.] zie

hypersensitiviteit,

delayed-type

delayed union [E.] uitblijven van consolidatie van botdelen
(na ca. 4 maanden) bij adequate immobilisatie van
fractuur; indicatie voor chirurgische bottransplantatie.
deletie, chromosoom-aberratie waarbij de chromosoomsegmenten van elkaar zijn geraakt en een fragment
verloren is gegaan; vb. het ontbreken van een deel van
chromosoom nr. 5, hetgeen klinisch gepaard gaat met
het 'cri-du-chat'-syndroom.
deletiemutatie, verandering van de genetische code van
DNA als gevolg van het wegvallen van een of meer
baseparen uit een coderende nucleotidevolgorde.
deletus [L., -ta, -turn, deleo = verwoesten] verwoest, ontbrekend; vb. pulsus d-tus.
delier, zie delirium.
deling, zie celdeling.
delinquentie, i pleging van strafbare feiten; 2 (kinderpsychiatrie) antisociaal gedrag dat aanleiding kan geven tot
justitiele vervolging.
delirant, lijdend aan delirium.
delire [F.] delirium.
delire ambitieux [F.] grootheidswaanzin.
delire d'emblie [F.] plotseling opkomende vervolgings- en
grootheidswaanzin die in enkele uren een top bereikt en
in de loop van enkele weken weer verdwijnt (Magnan).
delire de negation [F.] ontkenningswaanzin bij zware
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demineralisatie
verwante cellen, o.a. bestaande uit Langerhans-cellen uit
de huid en interdigiterende cellen uit de T-cel-gebieden
van de lymfeklier en de milt; de d. is de antigeenpresenterende cel en accessory cell voor T-lymfocyten bij
uitstek.
dendrod [G., dendron; eidos = vorm] boomvormig vertakt.
denervatie, het doorsnijden van alle zenuwen die naar
een bepaald orgaan lopen.
percutane facetdenervatie, destructieve blokkade van
de ramus posterior d.m.v. thermolaesie.
denervatiepotentiaal, zie potentiaal.
dengue [< Spaans, = aanstellerig, maf; uitspt deng-gie], acute
koortsende ziekte met gewrichtspijnen ('knokkelkoorts')
en maculo-papuleus exantheem, veroorzaakt door het
dengue-virus, overgebracht door Aedes aegypti (en andere
Aedes- soorten); in Tanzania, Oeganda en Kenia veroorzaakt door Chikungunya- en O'Nyong-Nyong-virus;
syn. dandy fever, forest fever, knokkelkoorts, Rangoon
fever, Van der Scheerse koorts; zie ook de rubriek virus.
denkbeeld, gedachte, voorstelling.
autochtoon denkbeeld, gedachte van schizofrene
patient, door hem ervaren als ingegeven vanuit de
buitenwereld, zonder op hallucinatie te berusten.
Dennie-Morgan, plooi van, infra-orbitale huidplooi;
secundair kenmerk van constitutioneel eczeem.
Denonvillier-fascie, bindweefselplaat die rectum en
prostaat scheidt.
dens [G., odous, odontos = tand] gen. dentis, mv. dentes;
i gebitselement (tand, kies); z dens (axis).
dentes acustici, een rij van cellen aan de oppervlakte
van het labium limbi vestibulare.
dens (axis), dens epistrophei (BNA): de `tand' van de
tweede halswervel.
dens bicuspidatus, kies met twee knobbels, premolaar.
dens caninus, hoektand.
dens cuspidatus (c) [atkorting zoals gebruikt in tandformule],
hoektand.
dentes decidui, melktanden.
dens epistrophei (dens) [BNA], de `tand' van de tweede
halswervel; zie ook axis.
dens incisivus (i) [afkorting zoals gebruikt in tandformule],
snijtand.
dens in d e nte [L., tand in een tand] misvorming waarbij
emailepitheel in de pulpa is ingestulpt, zodat het lijkt
alsof zich in de pulpa een tand ontwikkelt; syn. d.
invaginatus.
dens invaginatus, d. in dente.
dens molaris (m) [afkorting zoals gebruikt in tandformule], ware
kies.
dentes permanentes, het blijvende gebit.
dens premolaris (p) [afkortingzoals gebruikt in tandformule],
valse kies.
dens sapientiae, zie dens serotinus.
dens serotinus, verstandskies.
dens sustentatus, niet of niet geheel doorbrekende
tand.
dense body [E.] sterk elektronenstrooiend, in gladde
spiercel gelegen gebied; dient voor de overdracht van
contractiekrachten aan nabij gelegen gladde spiercellen.
densimeter [L., densus = dicht] dichtheidsmeter, voor de
bepaling van de soortelijke massa van vloeistoffen;
syn. areometer.
densitometrie, 1 vaststellen van de dichtheid van de
zwarting die een fotografische film na (radiologische)
belichting vertoont; z schatting van de weefseldichtheid,
bijv. van botweefsel, op basis van de zwarting van een
rontgenfoto na standaardbelichting.

corticale dementie, vorm van d. waarbij de anatomische c.q. functionele uitval in de hersenschors is gelokaliseerd.
dementia arteriosclerotica, d. bij arteriosclerose van
de cerebrale vaten of de aanvoerende vaten; uiteenlopende symptomen, geen typisch syndroom, wel vaak
wisselend beeld, sterke emotionele incontinentie,
neurologische haardverschijnselen.
dementia choreatica, d. bij chorea Huntington,
gekenmerkt door affectontladingen (geweldpleging,
misdaad, drankexcessen), ten slotte depravatie en
asociale handelingen.
dementia epileptica, d. als gevolg van herhaalde
epileptische insulten, door schorsuitval.
dementia paralytica, d. bij progressieve paralyse (bij
quaternaire syfilis), waarvan de lichamelijke verschijnselen aanwezig kunnen zijn, voorts gekenmerkt door
oordeelszwakte, ethische defecten, sociale ontsporingen,
materiele grootheidswaan.
dementia traumatica, dementia posttraumatica, d.
door hersentrauma.
endogene dementie, d. bij schizofrene aandoeningen.
exogene dementie, psychische aftakeling t.g.v. zwaar
hersentrauma.
multi-infarct-dementie, vorm van d., veroorzaakt
door multipele, veelal kleine infarcten, doorgaans
beginnend tussen het zestigste en tachtigste levensjaar.
preseniele dementie, zie Alzheimer, Binswanger, Pick.
pseudo-dementie, dementie, veroorzaakt door psychosociale stoornissen en niet door organisch-cerebrale
dysfunctie.
seniele dementie, zie dementia senilis.
subcorticale dementie, vorm van d. waarbij de anatomische c.q. functionele uitval subcorticaal is gelokaliseerd.
vasculaire dementie, zie dem e ntia arteriosclerotica;
syn. multi-infarctdementie.
demineralisatie, vermindering van de anorganische
bestanddelen van het organisme; i.e.z. ontkalking van
het beenweefsel.
Demodex [G., demos = vet; dex = worm] een geslacht mijten.
Demodex folliculorum, mijt die in follikels van de huid
kan worden gevonden; er zijn aanwijzingen dat de mijt
sours aanleiding geeft tot een ontstekingsreactie
(demodicidosis of Demodex- folliculitis).
demodicidose, infestatie (van de huid) met Demodex
folliculorum; syn. Demodex-folliculitis.
demografie [G., demos = volk] het beschrijven van
verschijnselen in of kenmerken van populaties.
demonomanie, demonopathie [G., daimon = duivel; mania
= waanzin; pathos = lijden] waan van door de duivel bezeten
te zijn, voorkomend bij melancholische psychosen.
Demons, zie Meigs-syndroom.
demping, het geluid dat men hoort bij het percuteren
van een niet-luchthoudende massa; zie ook hartdemping.
demyelinisatie, proces waarbij de myelineschede van
zenuwvezels verdwijnt.
denaturatie, i voor consumptie onbruikbaarmaking
(bijv. alcohol: spiritus denaturatus); z irreversibele
structuurverandering van eiwitten, bijv. door koken.
dendriet [G., dendron = boom] uitloper van een zenuwcel,
met vele vertakkingen, geleidt impulsen cellulipetaal; zie
ook neuriet, zenuwcel.
dendriform [G., dendron; L. forma = vorm] boomvormig,
vertakt.
dendriticus [L., -ca, -cum], boomvormig; vb. keratitis d-ca.
dendrocyt, cel behorend tot een groep van onderling
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depressie
depersonalisatie, vervreemding van zichzelf, verlies van
de innerlijke eenheid van het persoonlijkheidsgevoel (bij
afmatting, psychische crises, psychasthenie, hysterie,
schizofrenie, gebruik van depersonalisantia).
depigmentatie [< L., pigmentum = kleurstof] verdwijning
van pigment.
depigment o sus [L., -sa -sum], gedepigmenteerd,
ontkleurd; vb. naevus d-sus.
depileren [L., pilus] het verwijderen van haren, bijv. door
uittrekken van haren of vernietiging van haarwortels.
depletie [L., deplere =ledigen] toestand van een tekort.
depolarisatie, het omgekeerde van polarisatie, i.e.z.
daling van het kaliumgehalte gepaard aan stijging van
het natriumgehalte binnen het cellichaam.
diastolische depolarisatie, kenmerkende spontane
ontlading van pacemakercellen tijdens de diastole van
het hart; ontstaat door een geleidelijke vermindering
van de membraanpotentiaal waarna een snelle (systolische) depolarisatiefase van de actiepotentiaal volgt die
over het hart wordt geleid en die de prikkel is voor de
systole.
depolarisatiefront, bewegende grens van depolariserende en niet-depolariserende cellen, in de richting van
de cellen in rust; activatie van het hartweefsel wordt met
dit front verspreid.
depolarisatiegolven, langzaam golvende wisselingen in
de membraanpotentiaal van gladde spiercellen in de
wand van spijsverteringskanaal, baarmoeder en ureter;
bij voldoende depolarisatie volgt een serie actiepotentialen en een contractie van de spier.
depot [< F. depot = voorraad] 1 ophoping van een stof op een
bepaalde plaats, bijv. een ingespoten medicament dat
langzaam moet worden geresorbeerd; 2 een lichaamseigen stof; vb. depotvet.
depotpreparaat, geneesmiddel met lang aanhoudende
(geprotraheerde) werking.
depotvet, in het lichaam aanwezig reserve-vet, dat in
tijden van honger gemobiliseerd kan worden ten
behoeve van de energievoorziening.
depper, een van gaas gemaakte prop, bij operaties
gebruikt voor het betten van wondvlakken; syn. Tupfer
[D.] , swab [E.] , tampon [F.]
depressie, depressio [L.] i inzinking in een oppervlak;
z gedrukte stemming, melancholie.
ademhalingsdepressie, verminderde ademhaling t.g.v.
onvoldoende werking van de cerebrale ademcentra, o.a.
bij trauma capitis en intoxicaties.
postoperatieve ademhalingsdepressie, postoperatieve ademdepressie, insufficiente ademhaling t.g.v.
toediening van centraal werkende analgetica en/of
spierrelaxantia, veelal voor, tijdens of na een operatie.
angstige depressie, d. met angst.
cyclothyme depressie, zie vitale d.
depressio uteri puerperalis, instulping van de
baarmoeder bij kraamvrouwen, lichte vorm van inversio
uteri.
endogene depressie, zie vitale d.
exogene depressie, verzamelnaam voor alle nietendogene d-s.
geagiteerde depressie, d. gepaard aan opwinding.
gemaskeerde depressie, zie depressie-equivalenten.
involutiedepressie, d. tijdens de involutie.
neuro tische depressie, angstig gedrukte treurige
stemming, onder invloed van verdrongen neurotisch
conflict.
postnatale depressie, zie postpartumdepressie.
postpartumdepressie (PPD), depressieve stoornis,

denssubluxatie, een geringe verplaatsing van de
Ca-wervel ten opzichte van de Ci-wervel; het gewricht
raakt hierdoor een deel van zijn bewegingsmogelijkheden kwijt; oorzaak o.a. reumatoide artritis en congenitale pseudo-artrose.
densus [L., -sa, -sum], dicht; vb. macula d-sa.
dentalis [L., -le], m.b.t. tanden; vb. periostitis d-lis.
denta tus [L., -ta, -turn], getand, van tanden voorzien;
vb. nucleus d-tus.
dentes [L.] mv. van dens [dens].
denticulatus [L., -ta, -turn], van fijne tanden voorzien; zie
ook dentatus; vb. ligamentum d-tum.
denticulus [L., my. -Ii, tandje] dentinekorreltje, odontinoid,
hard korreltje in de tandpulpa.
dentificatie [< L., dens; facere = maken] tandvorming.
dentine, tandbeen, een botachtige substantie die de
pulpa omgeeft; syn. ivoor, substantia eburnea (BNA).
dentinekanaaltjes, tandkanaaltjes.
dentinevezels, cytoplasma-uitsteeksels van de odontoblasten, uitgaande van het tandmerg, en lopend in de
intercellulaire substantie van de dentine; ze dienen voor
voeding van het vaatloze tandbeen.
dentinum, dentine.
dentis [L.] gen. van dens (tand).
dentitie [< L.] het tanden-krijgen, het doorbreken van het
gebit.
dentitio difficilis, moeilijke, pijnlijke dentitie; zie ook
hyperodontogenie.
dentium [L., mv. gen. van dens], van de tanden; vb. caries d.
dentobronchiaal, m.b.t. het gebit en de bronchi.
dentobronchiaal syndroom, zie Veeneklaas.
dentofaciaal, m.b.t. het gebit en het gelaat.
dentoggen [L., dens; Gr. genesis = oorsprong] uitgaande van
het gebit; vb. d-gene fistel; syn. odontogeen.
dentur (D., d.) [L.] er worde gegeven.
dentur tales doses (d.t.d.) [L.] dat er zulke doses
worden gegeven (rec.).
Denver-systeem, standaardnomenclatuur van chromosomen zoals overeengekomen op de conferentie to Denver
in 1960; elk paar autosomen kreeg hierbij een nummer
(i-22) en werd ingedeeld in 7 groepen (A-G); de geslachtschromosomen werden aangeduid met XX (vrouwelijk)
en XY (mannelijk).
deontologie [G., deon = plicht] plichtenleer, leer van de
(medische) beroepsethiek.
deorsumductie [L., deorsum = omlaag; ducere = leiden, voeren]
het neerslaan, omlaag wenden van de ogen.
deorsumverggntie [L., deorsum; vergere = neigen] het
afwijken van een of van beide ogen naar beneden, bijv.
bij paralyse van de m. rectus superior.
deoxycholzuur, secundair galzuur, gevormd uit hydroxylering van het primaire galzuur cholzuur; zie ook
galzuren.
deoxyribonucleinezuur, deoxyribonucleic acid
(DNA), zie desoxyribonucleinezuur.
dep. depuratus [L.] , gezuiverd (rec.).
Depage, Antoine (1862-1925; Belg. chirurg).
Depage-ligging, bij sacrale rectumextirpatie wordt de
patient op de buik gelegd, met verhoogd bekken.
dependence [E. = afhankelijkheid] verslaving.
drug dependence [E.] term van de WHO voor verslaving
aan `drugs'; zie ook psychofarmaca.
dependovirus, zie de rubriek virus.
depersonalisantia [L., mv. van -ium] een groep psychodysleptica met ontredderende werking op het persoonlijkheidsgevoel; hiertoe behoren LSD en psilocybine; zie ook
psychosomimeticum.
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depressie-equivalenten
dermabrasie, dermabrasio [G., derma; L. abradere =
afschaven, afschuren] afschuring van de bovenste huidlaag
d.m.v schuurpapier of roterende schijven, om huiduitsteeksels te verwijderen; syn. fraise-behandeling.
Dermacentor [G., kentein = doorboren] tekengeslacht van de
familie Ixodidae, belangrijke overbrengers van bacterien,
rickettsiae en virussen; zie ook koorts, tekenbeet—.
Dermacentor variabilis, hondenteek, belangrijkste vector
van Rocky Mountain spotted fever; zie ook tekenbeetkoorts, Q-koorts, tularemie, encephalitis, equine ---.
dermadroom, huidafwijking die door de specifieke
correlatie met een functiestoornis of orgaanziekte een
signaalfunctie heeft; vb. specifieke huidknobbels bij
jicht.
Dermanyssus [G., nyssein = prikken] mijtengeslacht.
Dermanyssus avium, vogelschurftmijt.
Dermanyssusgallinae, kippenschurftmijt, komt ook bij
andere vogels voor, veroorzaakt bij de mens soms
jeukend papuleus exantheem; overbrenger van St.
Louis-encefalitis.
dermatitis [L., mv. -itides], (acute) ontsteking van de huid.
atopische dermatitis, zie eczeem, constitutioneel
Berlock-dermatitis [< D., verminkte Duitse term voor
`dermatite' en `breloque'] erytheem en pigmentatie van huid
die in contact is geweest met etherische olie, ev cosmetica, en door de zon beschenen is.
cercaria-dermatitis, hevig jeukende dermatitis met
urticariele papels, door het binnendringen van cercariae
in de huid van zwemmers; syn. schistosomadermatitis,
swimmer's itch.
contactdermatitis, d. als gevolg van contact tussen de
huid en een agens met toxische of allergische werking.
dermatitis actinica, d. veroorzaakt door inwerking van
stralen.
dermatitis actinica chronica, zeemanshuid.
dermatitis ammoniacalis, erythemateuze d. van de
gluteale streek bij zuigelingen door inwerking van
ammoniak (uit urine en feces); syn. ammoniakdermatitis;
zie ook luieruitslag.
dermatitis artefacta [L.] door eigen toedoen al of niet
bewust in stand gehouden of bewerkstelligde huidafwijking.
dermatitis atppica, zie eczeem, constitutioneel
dermatitis atrpphicans maculosa, zie anetodermie.
dermatitis eczematosa chronica, zie eczema chronicum nonspecificum.
dermatitis exfoliativa, verzamelnaam voor allerlei
huidontstekingen die gepaard gaan met afschilfering
van grote lamellen.
dermatitis exfoliativa generalisata neonatorum,
secundaire erytrodermie bij neonati t.g.v. huidinfectie
met stafylokokken van faaggroep 2.
dermatitis herpetiformis, polymorfe dermatose met
kenmerkende herpes-achtige groepen blaasjes tussen
cutis en epidermis, ongeveer symmetrisch, vooral aan de
strekzijde van de ellebogen, regio sacralis, bij de schouderbladen; overgevoeligheid voor jodium; syn. ziekte van
Duhring.
dermatitis pgrioralis, periorale d., d. rondom de mond
(ook of zelfs alleen centrofaciaal of periorbitaal), met
veelal een exogene oorzaak, zoals plaatselijk toegepaste
steroIden.
photodermatitis bullosa [G.] dermatitis met blazen
(bullae), gevolg van bestraling op huid die met bepaalde
plantensappen in aanraking is geweest; syn. phytophotodermatitis.

volgend op de bevalling, ernstiger en langer durend dan
de zogeheten `maternity blues'; syn. puerperale depressie, postnatale depressie; zie ook psychose, zwangerschaps—.
reactieve depressie, d. als reactie op moeilijk te
verwerken omstandigheden.
seniele depressie, d. bij bejaarden.
symptomatische depressie, d. samenhangend met een
andere ziekte.
vitale depressie, een meestal in fasen optredende
depressievorm, misschien samenhangend met erfelijkheid en biochemische veranderingen, gekenmerkt o.a.
door levensmoeheid zonder aanwijsbare oorzaak,
suicide-neiging, zondewanen, dagschommelingen;
syn. endogene d.; cyclothyme d. (deze termen kunnen
beter niet meer worden gebruikt).
depressie-equivalenten, lichamelijke klachten die als
(vrijwel enige) uiting van een depressie moeten worden
beschouwd; syn. gemaskeerde depressie.
depressief, zwaarmoedig, bedrukt, terneergeslagen,
melancholisch.
manisch-depressief, zie psychose.
depressor [L., gen. -ris, deprimere = omlaag drukken] 1 een
zenuw of spier die iets omlaagdrukt of -trekt, of de
activiteit van een orgaan vermindert; vb. musculus d.
labii inferioris; 2 een instrument waarmee men iets
tijdens een operatie omlaaggedrukt kan houden; 3 een
medicament dat een dempende werking heeft op een
fysiologische functie, bijv. op de bloeddruk.
deprivatie [< L., deprivare = ontnemen, beroven] toestand van
een tekort.
moederlijke deprivatie, toestand van affectieve
verwaarlozing waarbij kind een voortdurende warme
relatie met moeder (of de waarnemer van de moederfunctie) heeft moeten ontberen; syn. maternal deprivation [E.].
sensore deprivatie, toestand waarin geen zintuiglijke
indrukken worden ontvangen, bijv. bij volledige isolering (ruimtevluchten, gevangenschap).
depuratus (dep.) [L., -ta, -turn], gezuiverd (rec.).
Dercum, Francis Xavier (1856-1931; Amer. arts te Philadelphia).
ziekte van Dercum, adipositas (adiposis) dolorosa:
vetophopingen binnen een bindweefselomhulling,
waarbinnen spanning ontstaat, hetgeen de pijn veroorzaakt; syn. lipomatosis (symmetrica) dolorosa.
derealisatie, verlies van realiteitsgevoel, waarbij de
(vroeger) bekende omgeving onwerkelijk lijkt, zoals bij
depersonalisatie.
deregulering, het vereenvoudigen, stroomlijnen, verbeteren of verminderen van wet- en regelgeving in de
gezondheidszorg.
derelstisch denken, onlogisch irreeel denken, bepaald
door wensen en verlangens, te weinig getoetst aan de
werkelijkheid ('wishful thinking'); vroeger aangeduid als
autistisch denken; niet te verwarren met schizofreen
autisme.
derencefalie [G., dere = hals; enkephalos = hersenen] aangeboren misvorming van de hersenen tot een klein
overblijfsel, omsloten door de halswervels.
derepressie, ontremming, m.n. van de onderdrukking
van genfunctie. Cellulaire genen kunnen daardoor tot
verhoogde expressie komen, zodat bijv. verhoogde
synthese van cellulaire eiwitten ontstaat.
derivans [L., mv. -antia], afleidend middel; syn. revulsivum.
derma [G.] huid, cutis.
dermaal, m.b.t. de huid.
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dermatose
collageenziekte van onbekende oorsprong, waarbij huid
en spieren worden aangetast; berust misschien op
auto-immunopathie; gaat vaak samen met maligne
tumoren en reumatische aandoeningen.
dermatoom [G., derma; temnein = snijden] 1 instrument
waarmee men huidlapjes voor transplantatie kan
snijden; 2 een huidgebied dat geinnerveerd wordt door
de achterwortel van een ruggenmergszenuw, een
segmentaal huidveld; zie ook somiet; 3 (embryol.) huidgebied dat bij een metameer behoort; 4 (obsoleet) huidgezwel.
d e rmatopathie [G., derma; pathos = het lijden] zie dermatose.
Dermatophagoides pteronyssinus, 0,3 mm grote mijt, leeft
op huidafval (schilfers) van mensen, veroorzaakt allergisch astma; de allergenen bevinden zich in de feces van
de mijt; bestrijding door hygiene en lage luchtvochtigheid.
dermatoplastiek, huidplastiek.
dermatorragie [G ., derma; rhegnynai = openbarsten]
1 huidbloeding; z haemat(h)idrosis.
dermatose, dermatosis [G.] huidziekte.
chronische polymorfe lichtdermatose, eczemateuze
huidaandoening met jeukende papels, excoriaties,
hemorragische crustae en hyper- en depigmentatie op de
aan het licht blootgestelde delen van de huid; begint
veelal in het voorjaar en neemt daarna in intensiteit af.
febriele neutrofiele dermatose, acute huidaandoening
gekenmerkt door pijnlijke, tot plaques confluerende
papels en gepaard gaande met koorts, gewrichtspijn en
leukocytose; kan gepaard gaan met acuut optredende
koorts; syn. Sweet-syndroom, acute neutrofiele derma-

photodermatitis pigmentaria, zie dermatitis,
Berlock--^-.
phytophotodermatitis [G., phyton = gewas] zie dermatitis, photo- bullosa.
dermatitis solaris, pijnlijke, erythemateuze of eczemateuze ontsteking van de huid, evt. ook met oedeem,
vesiculae en bullae als gevolg van overmatige expositie
aan UV-Licht, bijv. bij een to langdurig zonnebad van een
ongebruinde huid.
fotodermatitis, fotodermatose [G., phos] aandoening
van de huid, ontstaan onder invloed van licht; syn. lichtdermatose.
fytofotodermatitis, in striemen optredende huidaandoening, soms met blaarvorming, die ontstaat na
contact met een plant die de huid gevoeliger maakt voor
ultraviolet licht; vb. bij contact met berenklauw;
syn. dermatitis phytotoxica, dermatitis striata pratensis.
luierdermatitis, zie luieruitslag.
radiodermatitis, huidontsteking, veroorzaakt door
ioniserende straling.
schistosoma-dermatitis, zie dermatitis, cercaria-.
dermato-, dermo- [G., derma] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende de huid.
Dermatobia hominis, huidparasiet bij mensen en dieren in
tropisch Amerika.
dermatocele [G., derma; kele = breuk] zie cutis laxa.

dermatofibroom [G., derma; L. fibra = vezel] fibreus gezwel
van de huid.
dermatofibroma lenticulare, ronde, vaste, geelbruine,
iets verheven onpijnlijke tumor, een celrijk fibroom;
syn. nodulus cutaneus, histiocytoma, noduleuze subepidermale fibrose, syn. fibrome en pastille, syn. sclerotizing
hemangioma.
dermatofibrosarcoma protuberans, uitpuilende,
vaste, bruinrode, langzaam groeiende, knobbelige
huidtumor.
dermatofyt [G., derma; phyton = plant] huidschimmel die
keratine aantast en daardoor afwijkingen aan huid,
nagels en haren kan teweegbrengen. Drie geslachten:
Trichophyton, Microsporum en Epidermophyton. Pathogeen
zijn T. mentagrophytes, T. rubrum, T. schoenleinii, T. tonsurans,

tose.

fotosensitieve dermatose, d. die ontstaat na contact
met licht (vaak van een bepaalde golflengte); bijv. bij
porfyrie.
immunodermatose, dermatose, berustend op een
stoornis van het immuunsysteem waarbij naast de huid
veelal andere organen aangedaan zijn; vb. lupus erythematodes, pemphigus, parapemphigus, dermatitis
herpetiformis, sclerodermie, vasculitis allergica, dermatomyositis.
industriele dermatose, huidziekte ontstaan bij het
werken in een bedrijf met bepaalde stoffen.
juveniele plantaire dermatose, chronische eczemateuze huidaandoening met roodheid, schilfering,
keratosen en ragaden aan voetzolen en soms ook aan de
dorsale zijde van de voeten en de handpalmen; komt
vooral voor bij kinderen met atopische aanleg; oorzaak
onbekend; gaat meestal na enkele jaren vanzelf over.
lineaire dermatose, een onverklaarbare streepvormige
huidafwijking, vaak van teen tot heup, soms met schilferende papels, soms psoriasiform.
lineaire IgA-dermatose (LAD), heterogene huidaandoening met erythematopapuleuze en vesicobulleuze
laesies, gelijkend op parapemphigus, erythema exsudativum en dermatitis herpetiforme; zowel bij juveniele en
adulte vorm zijn er lineaire IgA-deposities in de epidermale basale-membraanzone; syn. chronische bulleuze
juveniele dermatose.
naevoide lineaire dermatose, zie naevus linearis.
dermatosis papulosa nigra, een bij negers voorkomende aandoening van de gelaatshuid, met multipele
miliaire papels in de buurt van de oogleden.
precancerguze dermatose, huidaandoening die soms
maligne ontaardt.
subcorneale pustuleuze dermatose, een huidaandoe-

M. audouini, M. canis, M. gypseum, E. floccosum.
dermatofytide, allergische huidafwijking, ontstaan als
allergische reactie op een dermatofyt, waarvan het
allergeen in het bloed is geraakt.
dermatofytose, een dermatomycose, veroorzaakt door
een der dermatofyten.
dermatogeen [G., derma; genein = voortbrengen] uitgaande
van de huid; vb. d-gene contractuur.
dermatoglyfen, -yphen [G., glyphein = kerven] huidlijsten
(richels) op de huid van vingers en tenen, die een voor
ieder persoon kenmerkend patroon vormen; zie ook
dactyloscopie.
dermatograaf [G., derma; graphein = schrijven] huidpotlood.
dermatografie, zie dermografie.
dermatologie [G ., derma; logos = leer, wetenschap] het
specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en
behandeling van huidziekten.
dermatoloog, huidarts, specialist in de dermatologie.
dermatoma, zie dermatoom.
dermatomeer [G., derma; meros = deel] segment van de

huid, overeenkomend met een metameer van het
embryonale integument.
dermatomycose, schimmelziekte van de huid met haar
organen en ev de aangrenzende slijmvliezen.
dermatomyoom, leiomyoom van de huid.
dermatomyositis [G., derma; mys = spier] een zeldzame
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dermatostomatitis
bijv. een T-vormig klein cavum; leiden tot een verhoogde
frequentie van abortus, partus immaturus en partus
prematurus.
desaminering, afsplitsing van de aminogroep van een
aminozuur.
Desault, Pierre Joseph (1744-1795; chirurg te Parijs).
Desault-abces, koud abces (bij beendertuberculose).
Desault-ligatuur, afbinding van de a. femoralis bij
aneurysma van de a. poplitea.
Desault-verband, zwachtelverband bij sleutelbeenfractuur.
Descemet, Jean (1732-1810; anatoom te Parijs).
Descemet-membraan, lamina limitans posterior, de
binnenbekleding van het hoornvlies; syn. membraan van
Demours.
Descemet-stippen, neerslagen op de D.-membraan bij
cyclitis.
descemetitis, ontsteking van de Descemet-membraan,
bij cyclitis.
descemetokele, zie keratokele.
descendens [L., gen. -entis], afdalend; vb. aorta d., colon d.;
zie ook ascendens.
descendent [< L. descendere = afdalen] afstammeling;
ant. ascendent.
descendentie, nageslacht; zie ook ascendentie.
descendentietheorie, afstammingsleer; zie ook darwinisme.
descending perineum syndrome [E.] abnormale daling van
de bekkenbodem t.o.v de pubococcygeale lijn bij persen,
veroorzaakt door een verlies van de normale anatomische structuur; klin. versch.: incontinentie, obstipatie,
bloed -of slijmverlies per anum enz.
descensus [L.] afdaling.
descensus testis [mv testiculorum], afdaling van de aanvankelijk in de buik gelegen testis (testes) door het
lieskanaal naar het scrotum.
descensus testis incompletus, onvolledige testisafdaling, leidt tot retentio testis.
descensus uteri, het omlaag komen van de baarmoeder
bij ernstige graad van prolaps.
Deschamps, Joseph Francois Louis (i74o-1824; chirurg
te Parijs).
Deschamps-naald, langgesteelde onderbindingsnaald
met naar rechts of links gebogen einde, en aan de punt
een `oog'.
descriptief [L., descriptivus] beschrijvend, bijv. d-ieve
anatomic.
-dese, -desis [< G., desis = hechting, fixatie] achtervoegsel in
woordsamenstellingen met als betekenis fixatie,
vasthechting; vb. tenodesis.
desensibilisatie, zie hyposensibilisatie.
desensitisatie, i het laten afnemen van de gevoeligheid;
z immunotherapie bij patienten met een niet-IgEgemedieerde allergic of met een intolerantie, door
frequente en zeer voorzichtige toediening van het
allergeen, veelal een geneesmiddel, met als doel een
toestand van anergie of tolerantie te creeren; zie ook
desensibilisatie.
systematische desensitisatie, techniek bij gedragstherapie waarin patient d.m.v. systematische herhalingen wordt geleerd, om bij toenemende confrontatie met
een vroeger angstaanjagende of spanningopwekkende
stimulus een toestand te bereiken en te bewaren die niet
wordt gekenmerkt door angst of spanning.
desertfever [E.] woestijnkoorts, coccidioidomycose.
desferrioxamine, chelerende stof die de ijzeruitscheiding bevordert.

ning, gepaard gaande met oppervlakkige, alleen door
het stratum corneum bedekte steriele pustels.
transiente acantholytische dermatose, jeukende
polymorfe papulo-vesiculeuze huidaandoening die
histologisch gekenmerkt is door acantholyse; syn. de
ziekte van Grover.
zwangerschapsdermatose, dermatose die veelvuldig of
uitsluitend in de zwangerschap voorkomt; vb. herpes
gestationis, pruritus gestationis, PUPP.
dermatostomatitis, zie Stevens.
dermatotroop, zie dermotroop.
dermatozoenwaan, eigenlijk geen waan, maar neuropathie met een door kriebelende prikkels veroorzaakte
overtuiging van de patient dat er wormen of luizen in
zijn huid zijn.
dermatozoonose, huidziekte veroorzaakt door een
dierlijke huidparasiet; zie ook epizoonose.
dermis [G.] 1 de huid; z corium (de NA-term is tegenwoordig dermis).
dermitis, zie dermatitis.
dermo-actinomycose, zeldzame primaire actinomycose
van de huid.
dermofyt, zie dermatofyt.
dermograaf, huidpotlood.
dermografie [G., derma; graphein = schrijven] 1 het aantekenen van de orgaangrenzen op de huid; z dermografisme.
dermografisme, het verschijnen van witte lijnen, die na
enkele seconden rood worden, op plaatsen waar men
met een voorwerp op de huid strijkt, gevolg van vasculaire reactie (axonreflex).
dermographie blanche [F.] vasomotorische reactie waarbij
een witte streep optreedt na het krabben op de huid;
komt voor bij patienten met atopisch syndroom.
dermoid [G., derma; eidos = vorm] 1 huidachtig; z [ minderjuist],
dermoidcyste.
dermoidcyste, zie cyste, dermoid--.
dermomycose, zie dermatomycose.
dermoplastiek, zie dermatoplastiek.
dermosynoviitis, zeer ernstige necrotiserende ontsteking van huid, subcutis en onderhuidse fascie resp.
synoviaal weefsel.
dermosynoviitis plantaris ulcerosa, i zeer ernstige
ettering van de voetzool met zweervorming; z malum
perforans (trophoneuroticum).
dermotroop [G., derma; tropos = neiging] met affiniteit tot
de huid.
dervingsbloeding, zie onttrekkingsbloeding.
dervingsverschijnselen, klachten veroorzaakt door het
afnemen van de functie van de ovaria in de perimenopauze; zie ook climacterium.
DES, diethylstilbestrol.
DES- dochter, dochter van een moeder die tijdens de
zwangerschap werd behandeld met diethylstilbestrol; de
dochter heeft hierdoor een verhoogde kans op een
vaginaal carcinoom op jonge leeftijd; zie ook adenosis
vaginae, carcinoom, clear-cell----.
DES -syndroom, door DES-gebruik tijdens de zwangerschap veroorzaakte afwijkingen bij het nadien geboren
kind; bij meisjes zijn dit epitheelafwijkingen (adenosis
en of en toe clear-cell-carcinoom) in de organen afkomstig uit de buizen van Miller (tubae, uterus en bovendeel vagina) en vormafwijkingen van uterus en tubae; bij
jongens betreft het infertiliteit; zie ook adenosis vaginae,
carcinoom, clear-cell-----.
DES- uterus, afwijkingen van het cavum uteri bij
vrouwen die in utero aan DES blootgesteld zijn geweest,
zo8

determinisme
lyse van desoxyribonucleinezuur katalyseert; zie ook
endonuclease.
desoxyribonucle nezuur (DNA), een nucleinezuur,
grondstof van celkernen; bestaat uit een dubbele,
trappenhuis-achtige gewonden keten van nucleotiden,
elk bestaande uit een geraamte van suiker en fosfaat, en
een van vier organische stikstofbasen: adenine, thymine,
guanine en cytosine (A, T, G, C); zie ook ribonucleinezuur
(RNA); syn. deoxyribonucleic acid [E.].
desquamatie, desquamatio [< L., squama = schub] afschilfering, i.h.b. van de hoornlaag van de huid.
desquamatio lamellosa, syn. d. membranacea afschilfering in de vorm van vellen en vliezen.
desquamatief, afschilferend.
desquamatieve longontsteking, zie pneumonia.
desquamativus [L., -va, -vum], desquamatief, schilferend;
vb. pneumonia d-va.
DES-syndroom, zie DES.
destructie, verwoesting.
destructieluxatie, `spontane' luxatie als gevolg van
vernietiging van gewrichtsdelen, bijv. van het heupgewricht, door osteomyelitis van de femurkop, bij zuigelingen.
destructivus [L., -va, -vum], verwoestend; vb. appendicitis
d-va.
destruens [L.] vernietigend; vb. adenoma d., mola d.
destruerend, vernietigend.
destruerende groei, groei met vernietiging van
weefsel, bijv. bij maligne tumoren.
desulfhydrase, enzym dat de H 2 5-groep van een verbinding afsplitst.
desynchronisatie, optreden van een EEG-patroon dat
wordt gekenmerkt door kleine uitslagen en een hoge
frequentie (beta-patroon) t.g.v. at random ontladen van
de neuronen, o.a. afleidbaar aan de visuele schors bij
geopende ogen.
detergens [L., mv. -gentia, detergere = reinigen] een zuiverend
of 'schoonmakend' geneesmiddel.
deterioratie [< L., deterior = slechter] achteruitgang,
verslechtering.
mentale deterioratie, psychische achteruitgang,
aftakeling.
determinant, i erfelijke factor die de ontwikkeling van
een eel of een orgaan bepaalt; z verschijnsel dat samenhangt met het beloop van een ziekte; indien dit
verschijnsel het voorkomen van een ziekte in oorzakelijke zin bepaalt, spreekt men van een etiologische
factor; een verschijnsel dat invloed heeft op het beloop
van een ziekteproces wordt een prognostische factor
genoemd.
antigene determinant, chemische structuur van een
groot-moleculair antigeen dat de specificiteit van het
antigeen bepaalt; syn. epitoop, hapteen.
causale determinant, factor die het ziektebeloop in
oorzakelijke zin kan bepalen; men spreekt van een
etiologische d. wanneer de factor (mede)verantwoordelijk is voor het ontstaan van een ziekte (bijv. roken); een
prognostische d. is een factor die geassocieerd is met het
beloop van een ziekte (bijv. roken na een doorgemaakt
hartinfarct).
diagnostische determinant, factor die een indicatie of
voorspelling geeft van de aanwezigheid van een ziekte
zonder noodzakelijk in causaal verband te hoeven staan
met het ontstaan of de prognose van die ziekte.
determinants groep, deel van een antigeen dat de
immunitaire specificiteit bepaalt.
determinisme, filosofische opvatting dat alle gebeurte-

desiccans [L., mv. -cantia], uitdrogend middel.
desinfectans [L., mv -tantia, inficere = besmetten] stof die
infectie kan voorkomen door vernietiging van pathogene micro-organismen; de term wordt vnl. gebruikt
voor stoffen die op levenloze objecten worden aangebracht; zie ook antisepticum.
desinfectie [L., inficere] zo goed mogelijke (lokale) eliminering van ziekteverwekkers, niet identiek met sterilisatie
(totale eliminering); syn. ontsmetting.
desinsertie, het losmaken van een insertie van een spier,
een pees, een aponeurose, bijv. voor het opheffen van een
contractuur.
desintegratie [< L., integer = ongeschonden] opheffing van
samenhang, het uiteenvallen; (psychiatr.) verbrokkeling
van de persoonlijkheidsstructuur, bijv. bij schizofrenie.
deskundigheidsbevordering, huisartsgeneeskundige
term voor nascholing en bijscholing.
desm-, desmo- [G., desmos = band] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende een ligament of ligamenten.
desmaal, m.b.t. vliezen.
desmale verbening, zie endesmale ossificatie.
Desmarres, Louis Auguste (i8io-1882; oftalmoloog te
Parijs).
Desmarres-ooglidhouder, platte, uitgeholde haak met
handvat.
desmine, draadvormig eiwit aanwezig in spiercellen en
daarvan afgeleide tumoren.
desmitis [G., desmos] ontsteking van ligamenten.
desmocranium [G., desmos; kranion = schedel] vliezig
primordiaal cranium, ontwikkelingsstadium voorafgaand aan dat van het chondrocranium.
desmodontium [G., desmos; odous = tand] zie periodontium.
desmogeen [G., desmos; genos = afkomst] uitgaande van een
ligament, bijv. een d-gene contractuur.
desmold [G., desmos; eidos = vorm] 1 bindweefselachtig;
2 goedaardig, recidiverend bindweefselgezwel,
uitgaande van straf bindweefsel (zoals fascie e.d.).
desmokinase, een enzym in speeksel van Desmodus
rotundus, een vampier; de werking van de d. maakt dat
vampierwonden lang blijven nabloeden; d. verlengt de
cefalinetijd, remt trombocyten-aggregatie, activeert
plasminogeen tot plasmine, een proteolytisch enzym dat
bloedstolsels afbreekt.
desmopexie [G., desmos; pegnynai = fixeren] operatieve
fixatie van een ligament, i.e.z. de Alexander-Adamsoperatie.
desmoplasie [G., desmos; plasis = vorming] de vorming van
fibreus weefsel.
desmorrhexis [G., desmos; rhexis = breuk] bandruptuur.
desmosoom [G., desmos; soma = lichaam] overbruggende
structuur tussen twee cellen; syn. macula adhaerens.
desobliteratie, het opheffen van obliteratie; zie ook
desobstructie.
desobstructie, het opheffen van obstructie, bijv. door
operatieve verwijdering van een afsluitende thrombus;
zie ook endarteriectomie, embolectomie, trombectomie.
desodorans, ontgeurend middel, dat onaangename
geuren opheft.
desorganisatie, opheffing van organische samenhang,
bouw en verrichting.
desorientatie, gebrekkig orientatievermogen m.b.t.
plaats, tijd, personen of dingen.
desorienteren [< Fr. orient = oosten; dus `niet weten waar het
oosten is'] de orientatie verstoren.
desoxyribonuclease (DNase), een enzym dat de hydro-
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De Toni, syndroom van Debre---nissen hun vaste loop hebben en daarmee de loop van
verdere gebeurtenissen bepalen; ook zouden `wilshandelingen' in feite alleen maar de gevolgen zijn van
uiterlijke en innerlijke oorzaken; het bestaan van een
`vrije wil' wordt ontkend.
De Toni, syndroom van Debre----, zie Debre.
detorsie, het terugdraaien van een getordeerd orgaan,
bijv van een getordeerde testis.
detox detoxificatieafdeling, behandelcentrum voor de
detoxificatie van verslaafden (bijv drugs- en alcoholverslaving).
detoxificatie, ontgifting.
metabole detoxificatie, lichamelijke processen die
giftige eigenschappen van de stof verminderen door
chemische veranderingen; hierdoor ontstaat een verbinding die minder giftig is en/of gemakkelijker via lever of
nieren uit te scheiden is.
detritus [L., deterere = wegwrijven] het fijngewrevene, de
afval van uiteengevallen cellen en weefsels.
detrusor [L., detrudere = omlaag duwen] buitenste laag van
de tunica musc. vesicae urinariae.
detru sor urinae, syn. d. vesicae musculus pubovesicalis.
detrusor-hyperreflexie, zie hyperreflexie.
detrusorincontinentie, zie incontinentie, urge----.
detrusorzwakte, zie blaas, atone
detuberen, het verwijderen van een ingebrachte buis,
i.h.b. de intratracheale `tube' (canule) die door de
anesthesist aan het begin van een algemene anesthesie
werd ingebracht.
detumescentie [L., tumescere = zwellen] het afnemen van
zwelling, slinken.
detur (D., d.) [L.] het worde gegeven (rec.); zie ook d.c.f.
deurknopfenomeen, verschijnsel waarbij de primaire of
een geheel andere contactreden pas duidelijk wordt
uitgesproken aan het einde van een consult, veelal bij
het verlaten van de spreekkamer.
deut-, deuter- [G., deuteros = tweede, minder] voorvoegsel in
woordverbindingen met de betekenis 'mindere' of
`tweede'.
deuteranomalie, deuteralopie, deuteralopie [G., opsis
= het zien] zwakke vorm van deuteranopsie.
deuteranopsie [G., deuteros; opsis] ontbrekend gezichtsvermogen voor groen (`groenblindheid'), de tweede van
de drie kleurgewaarwordingen (rood, groen, violet)
volgens de theorie van Young-Helmholtz; zie ook protanopsie, tritanopsie.
Deuteromycetes, fungi imperfecti; zie ook fungus.
deuteroplasma, de niet-levende inhoud van een eel
(voedingsstoffen enz.), ingesloten in het protoplasma;
vb. dooier.
Deutschlander, Carl Ernst (1872-1942; orthopeed te
Hamburg).
Deutschlander-fract uu r, bij vrouwen met spreidvoet
voorkomende overbelastingsfractuur van metatarsale II
of III; zie ook marsfractuur.
d e vascularisatie [< L., vas = bloedvat] het verbreken van de
bloedtoevoer naar een bepaald gebied.
Deventer, Hendrik van (1651-1724; Hollands verloskundige to 's-Gravenhage).
Van Deventer-Muller-handgreep, uithaling van het
kind bij bil- of voetligging zonder de armen eerst te
ontwikkelen.
deviant, afwijkend.
deviatie [< L., deviare = zijwaarts draaien] afwijking, bijv van
de oogassen.
geconjugeerde deviatie, gelijktijdige d. van hoofd en
ogen naar een kant; bij een hypofunctionele haard is de

d. gericht naar de kant van de haard en weg van de
verlamde lichaamshelft.
standaarddeviatie, zie afwijking, standaard--.
devirilisering, zie demasculinisatie.
Dewees, William Potts (1768-1841; Amer. verloskundige
te Philadelphia).
teken van Dewees, door druk op de onderbuik
opgewekte pijn in beide schouders, bij intra-abdominale
bloeding.
dexamethasonsuppressietest, test ter evaluatie van de
hypothalamushypofysebijnieras; serum-ACTH en
serum- en urinecortisol worden bepaald na dexamethasontoediening; bij een normale functie treedt een
aanzienlijke daling van deze hormonenspiegel op.
dexter [L., -tra, -trum], rechter, rechtszijdig; vb. flexura coli
d-tra, ostium atrioventriculare d-trum.
dextran, een polysacharide, opgebouwd uit glucosemoleculen; wordt gebruikt als plasma-vervangmiddel.
dextrine, polysacharide, ontstaan bij splitsing van
zetmeel.
d extrocardie [L., dexter; Gr. kardia = hart] aangeboren
ligging van het hart in de rechter thoraxhelft, met de
apex naar rechts wijzend; zie ook dextropositie,
dextroversie, sinistrocardie.
dextroconvex [L., dexter; convexus = bolrond] naar rechts
gekromd; vb. d-xe scoliose.
dextro- (d-) [L., dexter] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis rechts of rechtsdraaiend.
dextrolocatie, verplaatsing naar rechts.
dextromanie [L., manus = hand] rechtshandigheid; zie ook
sinistromanie.
dextropositie, dextropositio, verdringing van een
orgaan (hart, uterus) naar rechts; zie ook dextrocardie,
dextroversie, sinistropositie.
dextrose, rechtsdraaiende glucose (d-glucose), druivensuiker; zie ook levulose.
dextroversie, dextroversio [L., dexter; versio = draaiing]
draaiing naar rechts.
dextroversio cordis, rotatie van het hart om zijn as
naar rechts, zodat de linker kamer voor, de rechter
kamer achter is komen te liggen; zie ook dextrocardie,
dextropositie.
dextrum [L.] onz. van dexter.
DHA, dehydro-epiandrosteron.
DHEA, dehydro-epiandrosteron.
DHEAS, zie dehydro-epiandrosteronsulfaat.
di- [G., dis = twee] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis twee, tweevoudig.
dia- [G., dia = door] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis door, afzonderlijk, tussen, volkomen.
diabete [F.] diabetes.
diabete bronze [F.] suikerziekte met levercirrose en
donkere huidkleur, late complicatie van hemochromatose; syn. cirrhose pigmentaire diabetique.
diabete gras [F.] diabetes met vetzucht.
diabete maigre [F.] diabetes met vermagering.
amino-diabetes, zie syndroom van Debre-de ToniFanconi.
asymptomatische diabetes, subklinische d., toestand
zonder klinische symptomen, maar met diabetische
glucosetolerantie.
brittle diabetes [E.] d. met sterk wisselend bloedsuikergehalte, labiele d.
bronze diabetes [E.] zie diabete bronze.
diabetes ins jpidus, endocriene ziekte, gekenmerkt
door polyurie, polydipsie, gebrekkig concentratievermogen van de nieren.
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diagnose
voeten, veroorzaakt door een reeds lang bestaande
diabetische micro- en macro-angiopathie en neuropathie; leidt tot huidatrofie, erytheem, oedeem, ulceratie
en uiteindelijk tot gangreen.
diabetogeen [G., gennan = veroorzaken] diabetes-veroorzakend.
diaceeturie [L., di = dubbel; acetum = azijn; Gr. ouron = urine]
uitscheiding van acetylazijnzuur (diaceetzuur) in de
urine bij acidose t.g.v ontregelde diabetes.
diacylglycerol (DAG), intracellulaire second messenger;
betrokken bij intracellulaire B- en T-celactivatie;
diacylglycerol activeert proteInekinase-C, waardoor
membraanmoleculen worden gefosforileerd.
diadochokinesis, diadochokinese [G., diadochos
opeenvolgend; kinesis = beweging] het vermogen snel opeenvolgende antagonistische bewegingen te maken; vb. proen supinatie; zie ook adiadochokinese, bradydiadochokinese, dysdiadochokinese.
diadynamische stroom, pulserende gelijkstroom,
verkregen door het enkel- of dubbelfasisch gelijkrichten
van een wisselstroom met een lage frequentie van 50
en/of van ioo hertz; de dubbelfasische vorm werkt
afhankelijk van de gekozen modulaties analgetisch,
oedeemresorberend en spasmolytisch en wordt gebruikt
bij patienten met chronische pijnklachten.
diaetetica, kennis van de dieten en het voorschrijven
daarvan, dieetleer.
diafanie, het doorschijnend (diafaa.n) zi 1 van een
lichaamsdeel; de term wordt i.h.b toegepast bij diafanoscopie, een onderzoekstechniek om de consistentie van
een lichaamsdeel (testis, dunne darm, oogbol, kaak-,
neus- of voorhoofdsholte) bij benadering te bepalen op
grond van zijn doorschijnendheid.
diaferometer [G., diapherein = verschillend zijn] apparaat ter
bepaling van de zuurstof- en kooldioxidedruk in de inen de uitademingslucht.
diaforese [< G., diaphoresis = uitwaseming] artificieel teweeggebracht zweten.
diafragma [G., scheiding] 1 middenrif; 2 reguleerbare
opening, waarmee meer of minder licht in een optisch
instrument (camera, microscoop) kan worden toegelaten; zie ook diaphragma.
diafragmatomie [G., tome = snede] 1 doorsnijding van het
middenrif; z klieving van een litteken dat de pupil
afsluit.
diafragmaverlamming, zie verlamming.
diafysair, m.b.t. de diafyse.
diafy se [< G., diaphysai = tussenin groeien] het merghoudende
middenstuk (de schacht) van een pijpbeen; zie ook
epifyse, metafyse.
diagnose, diagnosis [G.] 1 herkenning, onderscheiding,
vaststelling van een aandoening; z de naam van de bij
een patient geconstateerde aandoening.
biopsychosociale diagnose, psychiatrische diagnose in
ruimere zin; integreert de formele diagnose (bijv. in
DSM-IV-termen) en de voor het individu specifieke
etiologische en andere kenmerken.
differenti ele diagnose, de te overwegen diagnoses bij
een bepaald ziektebeeld; zie ook differentiele diagnostiek.
diagnosis ex juvantibus [L., juvare = helpen, ondersteunen]
diagnose op grond van het succes van een bepaalde
behandeling.
diagn o sis per exclusionem, diagnose door uitsluiting
van hetgeen niet in aanmerking komt.
syndroomdiagnose, identificatie van een verzameling
van klachten en/of symptomen die op niet-toevallige
wijze vaker samen voorkomen.

diabetes insipidus neurohormonalis, diabetes
insipidus door neurohormonale stoornissen (tekort aan
ADH- productie).
diabetes insipidus renalis, nefrogene diabetes insipidus met normale ADH-spiegel, maar met stoornis in de
tubulaire reactie op ADH; syn. water-losing nephritis [E.].
diabetes renalis, goedaardige glucosurie door
verlaagde nierdrempel voor glucose-uitscheiding; bij
glucosebelasting verkrijgt men een normale bloedsuikercurve.
fosfaatdiabetes, erfelijke hypofosfatemie en hyperfosfaturie door verminderde terugresorptie van fosfaat in
de niertubuli; syn. vitamine- D- resistente rachitis.
galact o sediab e tes, stoornis in de koolhydraatstofwisseling t.g.v. gebrek aan het enzym galactokinase.
insuline-afhankelijke diabetes mellitus (IADM),
totaal
insuline-afhankelijke
diabetes die neigt
tot
keto-acidose;
werd vroeger juveniel-type
diabetes
keto-acidose; werd vroeger juveniel-type diabetes
genoemd; is echter niet aan leeftijd gebonden; syn. typeI-diabetes, insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM);
zie ook niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus
(NIADM).

insulineresist e nte diab e tes, (volgens WHO): d. waarbij
ter behandeling meer dan zoo IE insuline per dag nodig
zijn.
juveniele diabetes, insulin-dependent d. mellitus.
klinische diab etes, diabetische glucosetolerantie met
klinische diabetes-symptomen.
latente diabetes, d. zonder klinische verschijnselen en
met normale glucose-tolerantie, welke laatste echter in
stress-situatie (zwangerschap e.d.) toeneemt.
nefrogene diabetes insipidus, zie diabetes insipidus
renalis.
niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus
(NIADM), suikerziekte met een relatief overgewicht,
insulineresistentie en een relatief insulinetekort; neigt
niet tot keto-acidose; vroeger ouderdomstype of
maturity-onset diabetes genoemd; is echter niet aan
leeftijd gebonden; syn. type-II-diabetes mellitus,
non-insuline-independent diabetes mellitus (NIDDM);
zie ook insuline-afhankelijke diabetes mellitus (IADM).
ouderdomsdiabetes, vorm van d. die op hogere leeftijd
begint; zie ook type-II-diabetes, niet-insuline-afhankelijke diabetes.
pr(a)ediabetes, retrospectief te gebruiken term voor de
periode voorafgaand aan de ontwikkeling van een
afwijkende glucose-tolerantie.
steroiddiabetes, een zich bij bepaalde dispositie bij
steroid-toediening manifesterende d. mellitus; in
ruimere zin ook: de door insuline-resistentie en
negatieve stofwisselingsbalans gekenmerkte d. bij het
Cushing-syndroom.
type-I-diabetes, insulin-dependent d. mellitus.
type-II-diabetes, non-insulin-dependent d. mellitus.
zwangerschapsdiabetes, gestoorde koolhydraatstofwisseling, uitsluitend tijdens de zwangerschap.
diabetes mellitus [verkorte vorm `diabetes', G., diabainein =
doorheenlopen] stoornis in de koolhydraatstofwisseling
t.g.v. verstoorde insulinehuishouding, met als kenmerkende symptomen hyperglykemie en glucosurie.
diabeticorum [L.] gen. mv. van diabeticus (suikerzieke);
vb. xanthoma d.
I diabeticus, diabetica [L., z. nw], lijder(es) aan diabetes.
II diabeticus [bijv. nw, L., -ca, -cum], diabetisch, gevolg van
of samengaand met diabetes; vb. retinopathia d-ca, coma
d-cum.
diabetische voet, cascade van huidafwijkingen aan de
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de eerste wel, de tweede niet door een semipermeabele
membraan worden doorgelaten; zie ook hemodialyse.
continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD),
dialyse waarbij via een plastic zak dialysaat in de
buikholte wordt gebracht en de buikholte in de lege zak
draineert; verversing van dialysaat geschiedt vier maal
per dag.
continue cyclische peritoneale dialyse (CCPN),
dialyse m.b.v een cycler, een apparaat voor toediening en
drainage van dialysaat in de buikholte, waaraan de
patient alleen 's nachts is aangesloten.
extracorporale dialyse, zuivering van het bloed (bij
een patient zonder nierfunctie) d.m.v een kunstnier; zie
ook vividiffusie.
hemodialyse, zuivering van bloed door dit langs een
semipermeabele membraan te laten stromen (in een
`kunstnier'); via de membraan diffunderen kleinmoleculaire stofwisselingsproducten, waarna deze
overgaan in een spoelvloeistof; wordt toegepast bij
nierinsufficientie; de soms als synoniem gebruikte term
`nierdialyse' is onjuist; zie ook dialyse, Kolff, Scribner.
peritoneale dialyse, zuivering van het bloed door
vloeistof in en uit de buikholte to laten lopen.
dialyse-cataract, zie cataract.
dialyse-encefalopathie, zie encefalopathie.
dialysis retinae, zie ablatio retinae.
diameter [G., diametros = middellijn] 1 middellijn; a afstand
tussen twee tegenover elkaar gelegen punten.
diameter conjugata, inwendige afstand tussen de
bovenrand van het schaambeen en het promontorium;
syn. conjugata vera (JNA).
diameter obliqua, schuine diameter in de kleine
bekkeningang, d.i. de afstand tussen een sacro-iliacaal
gewricht en de eminentia iliopubica aan de andere zijde.
diameter sagittalis, zie conjugata vera.
diameter transversa, dwarse diameter van de ingang of
uitgang van het kleine bekken.
diameter van Baudelocque, zie conjugata externa.
diaminen, di-aminen, aminen die twee aminogroepen
(-NH 2 ) bevatten; vb. histamine, putrescine, cadaverine.
diamino-oxidase, enzym dat diaminen oxideert.
diapedese, diapedesis [G., diapedesis = het doordringen] het
naar buiten dringen van bloedcellen door de vaatwand
heen, zonder deze to beschadigen.
per diapedesin, d.m.v diapedese; zie ook haemorrhagia.
diaphragma [L., gen. -matis], diafragma, middenrif, een
koepelvormige spierplaat die de borstholte scheidt van
de buikholte.
diaphragma urogenit ale, het uit een dunne plaat
spierweefsel en bindweefsel bestaande, voorste deel van
de bekkenbodem, gevormd door de m. transversus
perinei profundus en zijn bindweefselfascie.
diaphragma oris, een door de beide musculi myohyoidei gevormde spierplaat.
diaphragma pelvis, de door de m. levator ani gevormde
bekkenbodem.
diaphragma sellae, klein horizontaal blad van de dura,
over de hypofyse uitgespannen tussen de processus
clinoidei.
diaphragmaticus [L., -ca, -cum], het middenrif betreffend;
vb. pleura d-ca.
diaphragmitis, ontsteking van het middenrif.
diaphysitis, ontsteking van de diafyse.
diaplacentair, via de placenta, van moeder naar kind of
omgekeerd; vb. d-re infectie.
diarree, diarrhoea [G., dia = door; rhein = stromen] i abnor-

topische diagnose, het vaststellen van de zetel van een
aandoening, letsel, corpus alienum; zie ook niveaudiagnose.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th
edition) (DSM-IV), multi-axiaal Amerikaans classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen waarbij op elke
as onafhankelijke variabelen van een ziektebeeld worden
genoemd; het Romeinse cijfer geeft de editie aan, bijv.
DSM-IV; wordt ook in Nederland gehanteerd.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV
(DSM-IV), vierde editie van het multi-axiale Amerikaanse classificatiesysteem voor psychiatrische diagnostiek.
diagnosticum, een bij de diagnostiek toegepast middel
of een herkenningsteken.
diagnostiek, i de leer of de kunst van het diagnosestellen; z het complex van de ter diagnose-stelling
toegepaste methoden of technieken.
bacteriologische diagnost ie k, vaststelling van de
diagnose d.m.v. bacteriologische methoden.
beeldvormende diagnostiek, verzamelnaam van de
technieken waarmee t.b.v. de diagnostiek afbeeldingen
van skelet en weke delen kunnen worden verkregen,
bijv. rontgenfoto's, Mill-scans, echo-onderzoek, scintigrafie, SPECT en positronemissietomografie; syn. beeldvorming, beeldvormende techniek.
differentiele diagnostiek, het afwegen van de betekenis van verschijnselen (die op twee of meer ziekten
kunnen wijzen) om de werkelijke ziekte te identificeren.
functionele diagnostiek, d. betreffende of uitgaande
van de orgaanfuncties.
fysische diagnostiek, d. met gebruikmaking van
zintuiglijke waarneming.
klinische diagnostiek, d. op grond van de aan het
ziekbed waarneembare verschijnselen.
laboratoriumdiagnostiek, d. op grond van de uitslag
van laboratorium-onderzoek.
prenatale diagnostiek, onderzoek om aangeboren
afwijkingen vroeg in de zwangerschap vast to stellen,
zoals prenataal chromosoomonderzoek; syn. antenatale
diagnostiek.
radiologische diagnostiek, zie rontgendiagnostiek.
r o ntgendiagnostiek, vaststelling van een diagnose
d.m.v rontgenologische methoden.
serologische diagnost ie k, d. door toepassing van
serologische methoden; syn. serodiagnostiek.
t o pische diagnostiek, zie diagnose.
diagnostisch, ter wille van de diagnose-stelling, nietcuratief; vb. d-sche laparotomie.
diagram, grafische weergave van het verloop van een
verschijnsel.
stroomdiagram, grafische weergave van het verloop in
tijd van verschillende activiteiten binnen een bepaald
proces.
volumedrukdiagram, hulpmiddel bij de bestudering
van de mechanische eigenschappen van de long. Zowel
compliantie als ademarbeid kunnen hiermee worden
berekend.
diakinese [< G., dia-; kinesis = beweging] eindstadium van de
eerste meiotische profase, in welke de (extreem verkorte)
chromosomenparen verspreid in de kern liggen en in
hun middendeel reeds uiteenwijken.
dialysaat, i door dialyse verkregen vloeibaar plantenextract; a de vloeistof die bij dialyse door de membraan
is gediffundeerd.
dialyse [< G., lysis = oplossing] scheiding van kristalloIde en
colloIde deeltjes, gebruikmakend van de eigenschap dat
zlz

dichromasie
diastole [G., uitrekking, verwijding] de verslapping van het
hart na een contractie; zie ook systole.
diastolisch, behorend bij de diastole; vb. d. hartgeruis;
vgl. systolisch.
diatel [samentrekking van `dialyse' en `hotel'], een buiten het
ziekenhuis gelegen gebouw waar de nierpatient zelf
dialyse kan verrichten.
diatherm ia [G., therme = warmte] het opwekken van
warmte in de weefsels door er een hoog-frequente
elektrische stroom doorheen to laten gaan. Bij de
medische d. wordt een warmte verwekt die het weefsel
net niet beschadigt, bij de chirurgische d. (elektrocoagulatie) een hitte die de weefsels doet coaguleren.
diathermisch, d.m.v. diathermia.
diathermisch mes, elektrode in de vorm van een stalen
naald, waardoorheen een hoog-frequente elektrische
stroom gaat; het `mes' snijdt door de weefsels en schroeit
tegelijkertijd, zodat er geen bloeding ontstaat.
diathermocoagul a tie, zie elektrocoagulatie.
diathese, diathesis [G., diathesis = toestand, aanleg, constitutie] de onder invloed van erfelijke en verworven factoren
bepaalde constitutie of aanleg; zie ook constitutie,
dispositie, habitus.
hemorragische diathese, neiging tot bloeden (o.a.
coagulopathie, trombocytopathie, vasopathie, histiopathie), blijkend uit spontane, soms lang aanhoudende
bloedingen, voorkomend bij een groot aantal uiteenlopende ziekten; zie ook ecchymose, epistaxis, haemoptoe, hematurie, melaena, menorragie, metrorragie,
petechiae, purpura.
uratische diathese, aanleg tot jicht.
diaux ie [G., auxein = toenemen in grootte] het verschijnsel dat
de bacteriegroei op een voedingsmedium in twee fasen
kan verlopen indien daarin een mengsel van voedingsstoffen aanwezig is; in de eerste fase groeit de kweek tot
een substraat is opgebruikt; dan volgt een rustfase,
waarna in een tweede fase de groei wordt voortgezet,
waarbij een tweede substraat wordt gebruikt.
diazoreactie, i roodkleuring van de urine door toevoeging van een mengsel van sulfanilzuur en natriumnitriet, en enkele druppels ammonia; positief (rode
verkleuring) bij tyfus, mazelen, tuberculose (Ehrlich);
2 aantoning van (directe) bilirubine in het serum, door
toevoeging van het diazoreagens van Hijmans van den
Bergh; na toevoeging van alcohol, aantoning van
indirecte bilirubine (Hijmans van den Bergh).
DIC, disseminated intravascular coagulation.
dicefalie, zie bicefalie.
dicentrisch, voorzien van twee centromeren.
dicephalus [G., kephale = hoofd] zie bicephalus.
dichoriatisch, toestand bij twee-eiige tweelingen, met
gescheiden chorion.
dichorie, aanwezigheid van twee choria; zie ook monochorie.
dichotisch [G., dichos = twee; otos = oor] m.b.t. beide oren.
dichotomie [G., dicha = in tweeen gedeeld; tome = snede] I het
ontstaan zijn van twee gelijke delen uit een; vorkachtige splitsing in twee takken; z het misbruik dat een
huisarts geldelijk wordt beloond door een specialist naar
wie hij een patient heeft verwezen.
variabele dichotomie, zie variabele, dichotome
dichotomiseren, verdelen van waarnemingsuitkomsten
in twee elkaar uitsluitende categorieen; vb. man/vrouw,
j a/nee.
dichromaat [G., chroma = kleur] kleurenblinde die slechts
twee grondkleuren onderscheidt.
dichromasie, dichromatopsie, gedeeltelijke kleuren-

maal frequente lozing van ongevormde, niet-ingedikte
feces; z (minder juist) de dunne ontlasting zelf.
angstdiarree, nerveuze d. bij angst (examens, gevechtshandelingen).
erwtensoepdiarree, erwtensoepachtige feces bij
buiktyfus in de derde week.
familiaire chloridediarree, congenitale, autosomaal
recessieve aandoening die words gekenmerkt door
ernstige waterige diarree met lage serumconcentraties
kalium en chloor en metabole alkalose en in de ontlasting een hoge concentratie van chloride-ionen; wordt
veroorzaakt door een transportdefect voor chloor en
bicarbonaat in de laatste ileumlis en het colon; zie ook
malabsorptie.
gistingsdiarree, diarree, veroorzaakt door bacteriele
vergisting van voedingsmiddelen; komt o.a. voor bij
lactose-intolerantie; belangrijkste verschijnselen zijn
gasbelletjes in de feces, zuurriekende diarree, flatulentie
en buikkrampen.
infectieuze diarree, drie of meer lozingen per dag van
waterige ontlasting t.g.v. een bacteriele, virale of parasitaire infectie; gaat gepaard met koorts, buikkrampen en
braken.
osmotische diarree, veelvuldige waterige ontlasting,
veroorzaakt door hypertoon darmvocht, laxantia en
zoetstoffen die de osmolaliteit in de darm verhogen en
water aantrekken.
peuterdiarree, frequent matig gevormde tot waterdunne ontlasting bij een peuter; vaak zonder aantoonbare oorzaak, verdwijnt spontaan bij zindelijk
worden.
reizigersdiarree, diarree bij reizigers naar landen met
gebrekkige fecale hygiene; in de ontlasting worden dan
Salmonella of Shigella gevonden, of een lokale bacteriestam van een voor de reizigers vreemd serotype;
syn. turista [Spaans] , Delhi belly [E.]
rijstwaterdiarree, waterige, wit-troebele ontlasting bij
cholera.
rottingsdiarree, d. met rottingslucht t.g.v. bacteriele
ontleding.
secretoire diarree, vorm van infectieuze diarree waarbij
vrijkomende enterotoxinen, afkomstig van darmpathogenen, leiden tot verlies van water en chloor zonder
dat het darmepitheel wordt beschadigd.
zomerdiarree, zie zomerdiarree.
diarroisch, s met diarree gepaard gaand; z veroorzaakt
door diarree.
diarticul ai r, m.b.t. twee gewrichten.
diasc oop , een glasplaatje waarmee men, drukkend op de
huid, de huidvaten bloedleeg maakt, zodat, kijkend door
het glas, de kleur en het aspect van de huid beter
kunnen worden beoordeeld.
diascopie, het bekijken van de huid via een crop
gedrukte diascoop.
diastase [< G., diastasis = scheiding, splitsing] enzym dat
koolhydraten splitst; syn. pancreas-amylase; 2 het
uiteenwijken van beenderen (bijv. in de symfyse); 3
gaping tussen twee fractuurstukken (= dislocatio ad
longitudinem cum distractione); 4 het loslaten van de
epifyse bij ettering; 5 het uiteenwijken van de rechte
buikspieren (rectus-diastase); zie ook iridodiastase.
diaste ma [G., tussenruimte, verwijdering] open ruimte tussen
twee tanden, i.h.b. tussen de mediale snijtanden.
diaster [G., di = dubbel; aster = ster] dubbele sterfiguur
volgens welke de chromosomen, laat in de anafase van
de kerndeling, zich rangschikken; syn. amfiaster.
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ziekteverwekker, bijv. van tuberculose, d.m.v. de caviaproef.
dietetiek, zie dieet.
dietetisch, m.b.t. het dieet.
diethylstilbestrol (DES), synthetisch oestrogeenhormoon; werd tot 1970 voorgeschreven aan zwangeren met
(habituele) abortus; wegens gebleken bijwerkingen uit
de handel genomen; zie ook syndroom, DES----, adenosis
vaginae, carcinoom, clear-cell----.
dietist(e), deskundige op het gebied van voeding en
dieten.
Dietrich, Hans (1891-1956; D. chirurg).
syndroom, ziekte van Dietrich, epifyse-necrose van de
metacarpalia (vnl. het tweede en derde).
Dieudonne, Adolf (1864-1945; hygienist te Munchen).
Dieudonne-agar, voedingsbodem voor cholera-vibrio's;
bevat bloed, alkali en agar.
Dieulafoy, Georges (1839 - 1911; arts te Parijs).
Dieulafoy-aspirator, spuit met tweewegkraan voor
punctie en spoeling van de pleuraholte.
Dieulafoy-trias, het samengaan van drie symptomen,
bewijzend voor de diagnose acute appendicitis, t.w
hypersensibiliteit van de huid, defense musculaire en
drukpijn op het punt van MacBurney.
difasisch, zie bifasisch.
differens [L.] verschillend; vb. pulsus d.
different [L., differens = verschillend] 1 verschillend, ongelijk;
z werkzaam, als tegenstelling tot indifferent, bijv. d-te
(prikkel-)elektrode, i.t.t. de indifferente.
differentiaaldiagnose [ingeburgerd germanisme], zie diagnose,
differentiele -^-.
differentiatie, ontwikkeling in een speciale richting,
bijv van een primitieve cel naar een 'gedifferentieerde'
zintuigcel.
differentiatiegraad, gradering van kenmerken van
maligne cellen, meestal in vier graden, varierend van
goed gedifferentieerd tot ongedifferentieerd.
differentiatiemarkers, zie antigeen, CD-----.
differentiele diagnose, differentiaaldiagnose [minder
Quist], zie diagnostiek, differentiele —.
differentiele telling, vaststelling van de procentsgewijze
verdeling van de verschillende soorten leukocyten t.o.v
het totale aantal; zie ook hemogram, leukocytenformule.
difficilis [L., - le] , moeilijk; vb. dentitio d-lis.
difformiteit, zie deformiteit.
diffuse axonal injury [E.] structureel letsel van neuronen,
zenuwbanen en bloedvaten m.a.g. diffuse hematomen
en neuronale ischemische schade; mechanisme waardoor
bij hoofdletsels direct bewustzijnsverlies kan optreden.
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis [E.] hyperostosis
ankylosans vertebralis senilis.
diffusie, dooreenmenging t.g.v. moleculaire beweging in
twee van elkaar gescheiden vloeistofcompartimenten
met verschillende concentratie.
diffusiecoefficient, product van de mobiliteit van een
deeltje in een oplossing (cm/sec of dyne/mol), de gasconstante (R) en de temperatuur in graden Kelvin (T); is
onder meer afhankelijk van de grootte van de deeltjes en
de viscositeit van het oplosmiddel; zie ook diffusieflux.
diffusieflux, de beweging van opgeloste deeltjes in de
richting van een concentratiegradient of potentiaalgradient; de grootte wordt bepaald door de diffusiecoefficient van de oplossing, de concentratiegradient en het
diffusieoppervlak (wet van Fick); syn. diffusiestroom; zie
ook diffusiecoefficient.
diffusiegradient, concentratie- of potentiaalgradient
op basis waarvan deeltjes zich bewegen.

blindheid met onderscheidingsvermogen voor slechts
twee grondkleuren.
Dick, George Frederic ((1881-1967) en zijn vrouw Gladys
Rowena Henry (1881-1963); bacteriologen te Chicago).
toxine van Dick, de erytrogene toxine.
reactie van Dick, immuniteitsreactie op scarlatina: na
intracutane injectie van erytrogene toxine volgt geen
reactie indien er immuniteit voor scarlatina bestaat, en
wel reactie (roodheid) als er geen immuniteit is; zie ook
Schick-reactie (bij difterie).
dicrotus [L., -ta, -turn, van Gr. dikrotos] tweemaal slaand;
vb. pulsus d-tus.
dicumarol, stof die de bloedstolling remt; de werking
ervan wordt door vitamine K opgeheven.
didelphys [G., delphys = baarmoeder] met dubbele uterus.
didymus [G., didymos = dubbel] i testis; zie ook epididymis;
2 een partner van een tweeling.
dieet [G., diaita = levenswijze] 1 de voeding; z een kwalitatief
en kwantitatief gedoseerde voeding.
elementair dieet, vorm van kunstmatige voeding
waarin zich alle noodzakelijke voedingsstoffen bevinden.
eliminatiedieet, voeding waaruit bepaalde voedselallergenen zijn verwijderd, zoals koemelk, kippeneiwit,
peulvruchten en noten; o.a. toegepast bij constitutioneel
eczeem en voedselallergie.
glutenvrij dieet, voeding waarin zich geen gluten
(eiwit voorkomend in tarwesoorten) bevinden; wordt
toegediend bij de behandeling van coeliakie.
ketoggen dieet, zie ketogeen.
slakkenrijk dieet, zie dieet, vezelrijk
vetarm dieet, voeding met vetbeperking, bijv. ter
behandeling van vetdiarree, soms na een dunnedarmresectie.
vezelrijk dieet, voeding met veel voedingsvezels; de
spijsverteringssappen breken de vezels niet of slechts
gedeeltelijk af; wordt o.a. toegepast bij obstipatie,
diverticulose en prikkelbaredarmsyndroom;
syn. slakkenrijk dieet, restenrijk dieet.
zoutbeperkt dieet, dieet met minder zout, o.a. voor
patienten met decompensatio cordis en hoge bloeddruk.
Dieffenbach, Johann Friedrich (1792-1847; Pruisisch
chirurg te Berlijn).
Dieffenbach-operatie, i amputatiemethode van het
femur met toepassing van een circulaire snede;
2 methode van sluiting van een huiddefect door zijdelingse verschuiving van een gesteelde lap.
diencefaal, m.b.t. het diencephalon.
diencephalon [G., dia = tussen; enkephalos = hersenen] tussenhersenen, bestaande uit hypothalamus, thalamus,
metathalamus en epithalamus.
Dientam oeba [uitspr. die- entameuba] , geslacht van de onderklasse Rhizopoda.
dieptegevoel, sensibele informatie uit proprioceptoren
en onder de huid gelegen druk- en pijnreceptoren.
dieptepsychologie, psychologische theorie dat het
menselijk gedrag niet alleen door bewuste, maar vooral
ook door dieper liggende, meestal onbewuste gevoelens
en strevingen wordt bepaald; zie ook psychoanalyse.
dierlijk magnetisme, zie mesmerisme.
diermodel, dierproef waarvan de resultaten worden
betrokken op mensen; wordt toegepast bij fase-I- en
fase-Il-geneesmiddelenonderzoek.
dierpassage, overenting van een micro-organisme van
het ene proefdier op het andere.
dierproef, i experiment op levende dieren; z routineonderzoek ter identificatie van een veronderstelde
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dijlift
als werkzame stof; hebben positief inotrope en negatief
chronotrope werking; worden toegepast bij behandeling
van decompensatio cordis en/of supraventriculaire
ritmestoornissen.
digitalisintoxicatie, te hoge concentratie van het geneesmiddel digitalis in het bloed; kan leiden tot levensbedreigende ritmestoornissen.
digitalisme, chronische vergiftiging met digitalis.
digitalistherapie, geneesmiddel toegepast bij boezemfibrilleren om de kamerfrequentie te beperken en bij
hartfalen ter vergroting van de contractiekracht;
beperkte therapeutische breedte.
digital vascular imaging (DVI) [E.] zie angiografie, digitale
subtractie-^-.
digitatio [L., mv. - ones] , vingerachtig uitsteeksel.
digitationes hippocampi [BNA, JNA], pes hippocampi.
digitatus [L ., -ta, -tum] , vingervormig, met vingervormige
uitsteeksels; vb. verruca d-ta, impressiones d-tae (mv. van
d-ta).
digitorum [L.] gen. my van digitus; vb. ossa d. manus.
digitus [L., mv. -ti], vinger, teen.
digitus annularis, ringvinger.
digitus auricularis [L.] de pink; verklaring van de
Latijnse naam: deze vinger kan het gemakkelijkst van
alle vingers in een oor [L. auricula] worden gestoken.
digiti hippocratici, trommelstokvingers.
digitus malleus, hamerteen.
digiti manus, vingers.
digitus medius, middelvinger.
digitus minimus, kleine teen; syn. digitus quintus.
digitus minimus manus (pedis, pink (kleine teen).
digitus mortuus, 'dooie vinger', bleke koude vinger,
door kou, ev. gecombineerd met angioneurotische
constitutie.
digiti pedis, tenen.
digitus primus, grote teen; syn. hallux.
digitus quartus, vierde teen.
digitus quintus varus supraductus, kleine teen
(digitis V) in extreme adductiestand, m.a.g. de ligging
van digitis V boven digitis IV; vaak congenitale afwijking.
digitus secundus, tweede teen.
digitus tertius, derde teen.
digitus valgus, deviatie van een teen in abductie.
digitus varus, deviatie van een teen in adductie.
digoxine, glycoside; digitalispreparaat, geschikt voor
zowel orale als intraveneuze toediening; heeft positief
inotroop effect op het hart; indicaties: decompensatio
cordis en aritmieen; zie ook digitalisglycosiden.
dihydrotachysterol, vitamine-D-analoog.
dihydrotestosteron, de werkzame vorm van testosteron,
wordt door de lichaamscellen gevormd uit testosteron;
gebeurt dit niet (bij enzymblok), dan blijven de uitwendige genitalia van het vrouwelijke type (testiculaire
feminisering).
1,25 - dihydroxy - cholecalciferol, een hormonaal actieve
vorm van vitamine D; ontstaat in de nier uit 25 -hydroxycholecalciferol (dat in de lever ontstaat uit vitamine D).
dihydroxygalzuur, zie galzuur, dihydroxy-^-.
ia,25 -dihydroxyvitamine D, de actieve vorm van
vitamine D.
dij [skelos [G .] , femur [L.] , meros [G.] ].
dijbeen, os femoris [L.].
dijbreuk, zie hernia femoralis.
dijlift, plastisch-chirurgische ingreep waarbij de huid aan
de mediale zijde van de dij wordt strakgetrokken door
de overtollige, uitgerekte huid te verwijderen.

diffusiestroom, zie diffusieflux.
diffusiecapaciteit, de hoeveelheid van een gas die per
eenheid van tijd en druk door de wand van de longalveoli diffundeert.
diffusie-icterus, icterus door parapedesis van gal in de
bloedcapillairen.
diffu sus [L., - sa, -sum].
diffuus, verspreid, een groot gebied innemend, zonder
scherpe begrenzing; vb. peritonitis d-sa, d-se hersensclerose.
diffuus slokdarmspasme, zie kurkentrekkerslokdarm.
2,3 - difosfoglyceraat (2,3 - DPG), zie DPG.
difosfonaat, dimeer van fosfonaat; werkt als fosfaatanaloog; een radioactief gebonden vorm, technetium 99 M-methyleendifosfonaat, is in bot lokaliseerbaar
en wordt gebruikt voor botscans.
difterie [G., diphthera = membraan] acute infectieziekte door
de difteriebacterie (Corynebacterium diphtheriae), met
vorming van pseudo-membranen en algemene toxische
verschijnselen; zie ook kroep, diphtheria.
difterieantitoxine, d.-antistof, (bij uitbreiding)
d.-antiserum.
difteriebacterie, Corynebacterium diphtheriae.
difterieserum, antitoxine-bevattend dierlijk serum.
difterietoxine, de door difteriebacterien afgescheiden
exotoxine.
wonddifterie, primaire huidinfectie met Corynebacterium diphteriae, gekenmerkt door een niet-genezend,
uitgeponst ulcus, omgeven door een erythemateuze
zone; in zeldzame gevallen ook als secundaire infectie in
een reeds bestaande wond; komt vnl. in de tropen voor.
difterisch, bij difterie behorend.
difteroid,1 difterie-achtige, maar niet door de difteriebacterie veroorzaakte infectie, bijv. . roodvonk-d.
(diphtheria scarlatinosa); 2 een bacterie die als symbiont
voorkomt op de normale huid, de darmmucosa en in de
darminhoud.
diftongie [G., phthongos = geluid] stemgeluid dat uit twee
tonen bestaat, voorkomend o.a. bij aanwezigheid van
een knobbeltje of gezwel op de stemband; syn. diplofonie.
dig. digere, doe verteren (rec.).
digastricus [-ca, -cum, G., gaster = buik] tweebuikig;
syn. biventer; vb. musculus d-cus, fossa d-ca.
DiGeorge, Angelo (geb. 1921; Amer. kinderarts te Philadelphia).
DiGeorge-syndroom, aangeboren aplasie van thymus
en parathyr(e)oId, m.a.g. deficiente cellulaire immuniteit, voorts misvorming van het hart en de grote vaten,
tetanie.
digere (dig.) [L.] doe verteren, nl. bij matige warmte, in
een vloeistof (rec.).
digestie, vertering, spijsvertering.
digestivum [L., mv. -va, digestivus = verterend] spijsverteringbevorderend geneesmiddel.
digitaaal, i [<L. digitus = vinger]; d.m.v. een vinger, bijv. d.
onderzoek; 2 [<E . digit = cijfer] ; met gebruikmaking van
cijfers, bijv. d-tale computer.
digitale subtractieangiografie, zie angiografie.
digitalis [L., -le], 1 m.b.t. de vinger(s); vb. venae d-les (mv.
van d-lis); 2 glycoside uit de bladeren van Digitalis
purpurea, als geneesmiddel toegepast bij aandoeningen
van het hart.
digitalisatie, i toediening van digitalis; 2 de toestand
waarin de (sinds, enige tijd toegediende) digitalis zijn
volledige werking op het hart uitoefent.
digitalisglycosiden, digitalispreparaten met glycosiden
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di-jodothyronine
gehoorverlies aangeeft voor een bepaalde toon, maar
niet voor de grootste sterkte van die toon; syn. dal, nadir
[L., < Ar.] ant. piek, top.
early diastolic dip. [E.] protodiastolische inzinking en
stijging van de ventrikeldruk met overgang in een
verhoogd druk-plateau, voorkomend bij vullingsstoornis bij myocard- en endocardfibrose, pericarditis
constrictiva.
heterotope dip, luchtgeleidingsdip die niet samenvalt
met de beengeleidingsdip.
homotope dip, luchtgeleidingsdip die samenvalt met
de beengeleidingsdip.
lawaaidip, d. in het audiogram als gevolg van beschadiging van het gehoor door lawaai.
leuko-dip, sterkste daling van leukocyten en trombocyten die als bijwerking optreedt bij gebruik van cytostatica; syn. trombo-dip.
postprandiale dip, moment van concentratiezwakte
c.q. slaperigheid na de maaltijd; syn. after-dinner collaps

di-jodothyronine, een in de schildklier voorkomende
stof met zwakke thyroxine-achtige werking; zie ook
thyr(e)oglobuline.
di jodotyrosine, aminozuur tyrosine met twee jodiumatomen; bouwsteen voor de schildklierhormonen thyroxine en trijodothyronine.
dikke druppel, zie druppel.
dikroot, gekenmerkt door een dubbele top in de
polscurve.
dikrotie, dicrotisme [G., krotos = aanslag, pols] aanwezigheid van twee toppen in de polscurve, dubbelslag van de
pols.
dil. [L.] (rec.); i dilue: verdun; 2 dilutus: verdund; vb. spir.
dil. (spiritus dilutus).
dilat a tie [< L., dilatare = verwijden, uitrekken] verwijding;
1 spontaan als fysiologische fase, bijv. in de hartwerking;
2 als therapeutische verrichting; 3 verwijding, overmatige uitzetting; zie voor deze betekenis ook dilatatio [< L.].
digitale dilatatie, oprekking met een vinger.
instrumentele dilatatie, oprekking d.m.v. een instrument (dilatator).
poststenotische dilatatie, verwijding van een (bloed)
vat, distaal van een gestenoseerd gedeelte.
prestenotische dilatatie, een verwijding oraal van een
stenose in het maag-darmkanaal.
dilatatio [L.] zie dilatatie (sub 3).
dilatator, gen. -oris: i. musculus dilator pupillae; z.
sonde, bougie of instrument (bijv. van Hegar) voor het
oprekken, bijv. van de urethra of van de cervix uteri.
dilatatorium [L., mv. -ia], verwijdend middel.
dilateren, oprekken.
dilator [L., dilatare] zie musculus dilator pupillae.
dilutus [L., -ta, -turn], verdund; bijv. spiritus d-tus =
verdunde alcohol.
dim. dimidium, de helft (rec.).
dimercaprol, zie BAL.
dimidium (dim.) [L.] de helft (rec.).
diminutus [L., -ta, -turn], verkleind, verminderd; vb. visus
d-tus, Hymenolepis d-ta.
Dimmer, Friedrich (1855-1926; Oostenr. oftalmoloog to
Graz).
Dimmer-keratitis, keratitis nummularis.
dimpling [E. = intrekking] navelvorming, typische intrekking van de huid van de mamma op de plaats waar een
tumor aan de huid gefixeerd is (teken van maligniteit).
Dioctophyma, een geslacht nematoden.
di o psimeter [G., ops = oog] apparaat waarmee het gezichtsveld words bepaald.
dioptometrie, zie optometrie.
dioptrica, leer van de lichtbreking.
dioptrie (D), eenheid van lichtbreking door een lens, nl.
de breking van een lens met een brandpuntsafstand van
een meter; de sterkte van een lens met een brandpuntsafstand van 1/ 2 m is 2 D, in het algemeen: D = i/f (f =
brandpuntsafstand); voor convexe lenzen wordt het
plus-teken gebruikt, voor concave het min-teken.
DIOS, distaal intestinaal obstructiesyndroom.
dioxine, lipofiele stof met teratogene en toxische
werking; komt als milieuverontreiniging voor in
geindustrialiseerde landen; effecten bij intra-uteriene
intoxicatie: coca-cola (coloured) baby, hirsutisme, skelet- en
nagelafwijkingen, groeiachterstand.
DIP, i distaal interfalangeaal gewricht; 2 desquamatieve
interstitiele pneumonie; zie ook pneumonie.
dip [E.] i waarneming waarbij de registratiecurve beneden
de normale bandbreedte van de overige waarnemingen
terecht komt; 2 geringe inzinking in een audiogram, die

[E.]

trombo-dip, zie dip, leuko--.
dipeptidase, hydrolyserend enzym in dunne darm dat
dipeptiden en korte peptideketens splitst, waardoor
uiteindelijk enkelvoudige aminozuren geresorbeerd
kunnen worden; zie ook peptidase.
Dipetalonema [G., petalon = blad; nema = draad] draadworm,
een tot de orde Filaroidea behorend genus.
Dipetalonema perstans, komt voor in W.- en CentraalAfrika en in tropisch Z.-Amerika, o.a. Suriname; leeft bij
de mens in het subperitoneale weefsel; wordt door
muggen (Culicoides) overgebracht.
Dipetalonema streptocerca, komt voor in W.-Afrika; leeft
bij de mens in het subcutane weefsel.
diphtheria [G., diphthera = vlies] zie difterie.
diphtheria cutanea, huiddifterie.
diphthericus [L., -ca, -cum], gepaard met, of veroorzaakt
door difterie; vb. angina d-ca.
Diphyllobothrium, een lintwormgeslacht; vroegere
namen: Bothriocephalus, Dibothriocephalus.
Diphyllobothrium latum, brede lintworm van vissen, ook
voorkomend bij vis-etende mensen in N.-Europa, Japan,
N.-Amerika.
diplacusis binauralis, een vorm van d. waarbij een
toon door het ene oor zwakker of lager wordt gehoord
dan door het andere.
diplacusis echotica, een vorm van d. waarbij een toon
in het aangetaste oor als een echo wordt waargenomen.
diplacusis monauralis, een vorm van d. waarbij een
toon door een oor als twee tonen wordt waargenomen.
diplacusis [G., diplous = dubbel; akouein = horen] dubbel
horen.
diplegia, diplegie [G., di = tweemaal; plege = slag] beiderzijdse verlamming van de overeenkomstige lichaamsdelen; syn. paraplegie.
diplegia at o nica-astatica, beiderzijdse verlamming
met hypotonie i.p.v spasmus.
diplegia facialis, aangezichtsverlamming aan beide
zijden (perifere of ev. centrale facialisverlamming).
diplegia spastica infantilis, zie ziekte van Little.
Diplococcus [G., kokkos = pit] bolvormige, gepaard voorkomende kokken, geslacht van de fam. Lactobacteriaceae.
diploe [G., uitspr. die-plo -e, diploe = verdubbeling] de tussen
lamina externa en interna van de schedeldakbeenderen
liggende spongieuze beenmassa.
diploici [L.] gen. mv. van diploicus; vb. canales d-ci.
diploicus [L., -ca, -cum], tot de diploe behorend; vb. vena
d-ca.
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disdiaclasten
toonbaar in de uitademingslucht; de test is positief
indien meer dan 20 deeltjes waterstof per miljoen
deeltjes in de uitademingslucht gevonden worden;
syn. H 2 -ademtest.
disaster syndrome [E.] verschijnselen bij een patient nadat
deze een ernstig trauma heeft doorgemaakt, i.h.b. m.b.t.
de emotionele toestand.
discantdoofheid, zie doofheid.
discectomie, zie diskectomie.
disciformis [- me, G., diskos = schijfl schijfvormig; vb. retinitis d-mis.
discisie, discisio [L., discindere = splijten] splijting van
weefsel.
discisio cataractae, d-io lentis, splijting van het
voorste lenskapsel.
discitis, ontsteking van een discus intervertebralis.
discogeen [G., diskos; gennan = voortbrengen] veroorzaakt
door een discus-afwijking; vb. d-gene rugpijn.
discografie [G., diskos; graphein = schrijven] methode van
rontgenologisch onderzoek van de tussenwervelschijf na
inspuiting van een contrastmiddel.
discoid [G., diskos; eidos = vorm, gedaante] discus-achtig,
schijfvormig.
discodectomie [G., diskos; ektome = uitsnijding] excisie van
een discus intervertebralis.
discoides [G., diskos; eidos = vorm] schijfvormig; vb. lupus d.
discoideus [L., -ea, -eum], schijfvormig; vb. placenta d-ea.
discopathie [G., diskos; pathos = lijden] aandoening van een
discus intervertebralis.
lumbale discopathie, degeneratieve afwijkingen van
discus intervertebralis lumbalis, meestal versmalling van
discus intervertebralis en hernia nuclei pulposi; veroorzaakt radiculair syndroom op niveau van laesie.
discordant [L., discordo = niet overeenstemmen] niet overeenstemmend.
discordante tweelingen, twee-eiige tweelingen,
ongelijk in aanleg; zie ook concordant.
discotomie [G., diskos; temnein = snijden] het insnijden van
een tussenwervelschijf; syn. diskectomie.
discreet [L., discretus = gescheiden] 1 duidelijk van elkaar
gescheiden; 2 [<F. discret = bescheiden, onopvallend];
onopvallend, gering.
discriminatieverlies, l verslechterend onderscheidingsvermogen; 2 (K.N.O.) een slechtere woordverstaanvaardigheid, gevonden bij spraakaudiometrie op basis
van perceptief gehoorverlies; zie ook spraakaudiometrie.
discus [G., mv. disci, diskos = werpschijf] schijf; meestal is
bedoeld d. articularis of d. intervertebralis.
discus articularis, gewrichtsschijf, een structuur van
bindweefsel of kraakbeen, die een gewricht in compartimenten verdeelt en ongelijkheden van de gewrichtseinden vereffent; zie ook meniscus articularis.
discus interpubicus, de kraakbeenschijf die de schaambeenderen in de symfyse verenigt.
discus intervertebralis, tussenwervelschijf, de tussen
twee wervellichamen gelegen kraakbeenschijf met
gelei-achtig centrum.
discus nervi optici, schijf van 1,6 mm diameter, zichtbaar in de oogfundus, 3-4 mm mediaal van de macula,
op de plaats waar de vezels van de n. opticus de retina
binnentreden, en waar geen lichtgevoelige elementen
zijn, vandaar de naam 'blinde vlek'; syn. papilla nervi
optici (BNA).
discus proligerus, zie cumulus oophorus.
discushernia, zie hernia nuclei pulposi.
discusprolaps, zie hernia nuclei pulposi.
disdiaclasten [G., diaklan = in tweeen breken] dubbel-

diploid [G., diplous = dubbel; eidos = gelijkenis] voorzien van
het normale aantal (zn) chromosomen.
diploidie [G., diplous; eidos = gelijkenis] het voorkomen van
het normale aantal chromosomen in paren, dus (in
cellen van de mens) de aanwezigheid van z x 23 = 46
chromosomen; zie ook haploidie, triploIdie, tetraploidie,
polyploldie.
diplokokken, zie Diplococcus.
diplopia, diplopie [G., opsis = het zien] dubbelzien.
diplppia binocularis, vorm van d-ie waarbij linker en
rechter netvliesbeeld van een object niet worden
gefuseerd.
heteronieme diplopie, d. waarbij het verkeerde beeld
zich aan de zijde van het normale oog bevindt.
homonieme diplopie, d. waarbij het verkeerde beeld
zich aan de zijde van het afwijkende oog bevindt.
diplopia m o nocularis, het zien van dubbele beelden
met een oog (bij lensonregelmatigheden, onregelmatig
astigmatisme).
diplornavirus, zie de rubriek virus.
diplosoom, als dubbele korrel voorkomende centriole.
diploteen, stadium van de eerste meiotische profase,
waarin de chromosomen na paring weer uit elkaar
wijken, terwijl ze verbonden blijven op de plaatsen waar
crossing
plaatsvindt.
dip slide [E. = doopglaasje] objectglaasje met voedingsbodem
dat in vloeistof met bacterien (bijv. urine) wordt gedompeld en daarna geIncubeerd, om zo de bacterieconcentratie bij benadering te meten; wordt na 24 uur
afgelezen.
dipsoman ia [G., dipsa = dorst] periodieke drankzucht,
kwartaaldrinken.
dipstick [E.] staafje waarop een reagens is aangebracht; de
mate van verkleuring van de stick vertaalt de concentratie of de aanwezigheid van een stof in een oplossing;
bijv. zwangerschapstest.
Diptera [G., dipteros = tweevleugelig] tweevleugeligen,
vliegen, een orde van Insecta. Van medisch belang zijn de
families Psychodidae (vliegjes), Culicidae (muggen), Ceratopogonidae (muggen), Muscidae (vliegen), Calliphoridae
(bromvliegen) en Oestridae (paardehorzels).
Dipylidium [G., dipylos = met twee ingangen] een geslacht
lintwormen.
directe bilirubine, zie bilirubine.
directive therapy [E.] directieve (= richting gevende) therapie, waarbij de patient richting gevende adviezen krijgt.
non-directive therapy, niet-richtinggevende therapie, een
door Rogers gepropageerde psychotherapeutische
methode waarbij getracht wordt te bereiken dat de
patient zijn problemen zelf meer gaat doordenken en
zelf beslissingen gaat nemen; syn. patient-centered
therapy, client-centered therapy; zie ook counselling.
directus [L., -ta, -tum], rechtstreeks; vb. fractura d-ta.
DIS, dissociatieve identiteitsstoornis.
dis- [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis niet, verkeerd; zie ook dys-.
disability [E.] beperking in uitoefenen van activiteiten
t.g.v. functieverlies van organen of ledematen.
disacharidase, enzym dat disachariden splitst in
monosachariden; vb. lactase.
disacharide, een verbinding, bestaande uit twee monosachariden; vb. sacharose (glucose + fructose), lactose
(glucose + galactose), maltose (glucose + glucose).
disacharidetolerantietest, test voor het aantonen van
destructie van microvilli van de dunne darm; disachariden worden hierbij niet goed gesplitst, waardoor
melkzuren en waterstof ontstaat; dit waterstof is aan-
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disease
dissecans [L., dissecare = ontleden] weefselsplijtend;
vb. aneurysma d.
dissectie, 1 ontleding, uiteenrafeling in onderdelen;
2 [minder juist], excisie.
dissectus [L., -ta, -turn], ingekerfd; vb. lingua d-ta.
disseminated intravascular coagulation (DIC) [E.] consumptiecoagulopathie; zie ook coagulopathie.
disseminatie [< L., disseminatio = uitzaaiing] uitzaaiing, bijv.
van een kwaadaardig gezwel; zie ook metastasering.
disseminatus [L., -ta, -turn, seminare = zaaien] gedissemineerd, over een groot gebied uitgezaaid, tegengesteld
aan confertus; vb. lupus erythematodes d-tus, neurodermitis d-ta, eczema d-tum; syn. dispersus.
dissimilatie [< L., dissimilis = ongelijk] afbraak, katabolisme,
het afbreken van de door assimilatie opgebouwde
lichaamssubstantie.
dissimulatie, het omgekeerde van simulatie, nl. het
verheimelijken van aanwezige ziekteverschijnselen.
dissociatie [< L., dissociatio = ontbinding] i het proces van
uiteenvallen, verbreking van cobrdinatie; 2 tijdelijke
drastische modificatie van iemands (gevoel voor) identiteit om emotionele distress to vermijden; bijvoorbeeld
bij fugues en hysterische conversies.
atrioventriculaire dissociatie, ontbreken van het
verband tussen atrium- en ventrikelcontracties, zoals bij
totaal AV-blok; syn. atrioventriculaire geleidingsstoornis;
zie ook atrioventriculair blok (AV-blok), supraventriculaire ritmestoornis, AV junctionele ontsnappingsritme.
dubbele dissociatie, analogie-redenering in de neuropsychologie om inzicht te krijgen in relatie tussen
hersenen en gedrag; vereist dat symptoom A optreedt
enkel en alleen bij een laesie in een bep. structuur S en
dat symptoom B optreedt na een laesie in structuur T,
maar niet in S.
elektromechanische dissociatie, toestand waarbij
elektrische activatie van het myocard niet meer leidt tot
contractie; reanimatie wordt dan beeindigd.
tabetische dissociatie, een bij tabes dorsalis voorkomende toestand met gestoorde dieptesensibiliteit en
intact gebleven oppervlakte-sensibiliteit.
dissociatieconstante, quotient van de associatiesnelheid
en de dissociatiesnelheid van een covalente binding
tussen twee moleculen; maat voor verhouding gebonden/vrije stof (bijv antigeen-antilichaam-binding).
dissociatiekromme, zie zuurstofbindingskromme.
dissociatiesnelheid, maat voor de gemiddelde 'snelheid'
(in seconden) waarmee een verbinding tussen twee
moleculen weer dissocieert; uitgedrukt in i/s; hoe langer
de verbinding bestaat, des te kleiner de dissociatiesnelheid; zie ook dissociatieconstante, associatiesnelheid.
dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), dissociatiestoornis waarbij twee of meer scherp van elkaar te scheiden
persoonlijkheden (alters) bestaan die regelmatig het
gedrag van patient bepalen; gaat gepaard met een
onverklaarbare amnesie voor belangrijke persoonsgegevens; veelal sprake van incestverleden en overige
psychiatrische symptomen; syn. multipele-persoonlijkheidsstoornis (obsoleet); zie ook alter, Ganser-syndroom.
dissociatieve stoornis, verzamelnaam voor stoornissen
waarbij dissociatie het voornaamste kenmerk is;
vb. dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), Gansersyndroom.
dissolvens [L., mv. -ventia, dissolvere = oplossen] oplossend
middel.
dissonantiereductie, cognitieve, het d.m.v cognitieve
functies in harmonie brengen van nieuwe informatie
met al bestaande opvattingen, als er zich tussen de

brekende gedeelten van spierfibrillen (in skelet- en
hartspierweefsel).
disease [E.] ziekte.
creeping disease [E.] de jeukende huidaandoening,
veroorzaakt door larven van Ancylostoma braziliense en A.
caninum (soms ook vliegemaden) die de huid binnendringen, of daarin leven; syn. larva migrans.
manager's disease [E.] zie managerziekte.
organic-dust disease [E.] ziekte t.g.v. het inademen van
organische stofdeeltjes; vb. cannabiosis; syn. allergische
alveolitis, vegetatieve inhalatieziekte.
disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD) [E.]
antirheumatica waarvan de werking niet berust op
remming van het enzym prostaglandinesynthetase;
vertragen de toename van destructie in reeds aangedane
gewrichten; vb. chinolinederivaten, goudverbindingen,
methotrexaat en immunosuppressiva; syn. tweedelijns
antirheumatica.
disengagement [E.] het psychisch isoleringsproces bij
bejaarden, die zich `losmaken' van de omgeving, door
vermindering van het aantal contacten en inkrimping
van hun actieradius.
disengagement-theorie, hypothese dat bejaarden zich
moeten losmaken, om hun leven zelf beter te kunnen
overzien.
disjunctie [L., disjunctio = scheiding] 1 het uit elkaar gaan
van chromosomen in de anafase van de meiose; zie ook
non-disjunctie; 2 het blijven staan van een oog, terwijl
het andere zich beweegt.
diskectomie, zie discotomie.
dislocatie, dislocatio [L.] verplaatsing, verwijdering
vanaf de eigen plaats, bijv. van fractuurstukken.
dislocatio ad axim, asknikking, zodat de fractuurstukken (van een pijpbeen) een hoek met elkaar maken.
dislocatio ad latitudinem, verplaatsing van botfractuurstukken in breedterichting.
dislocatio ad longitudinem, verplaatsing van botfractuurstukken in lengterichting, met hetzij verlenging (d.
ad long. cum distractione), hetzij verkorting (d. ad long.
cum contractione).
dislocatio ad peripheriam, rotatie van botfractuurstukken t.o.v. elkaar.
disomie, het aanwezig zijn van twee exemplaren van elk
chromosoom, dit is het geval bij normale individuen,
i.t.t. bijv trisomie.
disparaat [L., disparare = scheiden] niet-corresponderend,
bedoeld van punten op de netvliezen die bij de beeldvorming niet met elkaar corresponderen, zoals de
`dekpunten , en dus niet op een punt in de ruimte
worden geprojecteerd.
dispensarium [L., dispensare = uitdelen] 1 een apotheek;
2 een consultatiebureau.
disperm ie, bevruchting van een eicel door twee spermatozoa.
dispersus [L., -sa, -sum], verspreid; syn. disseminatus;
vb. favus d-sus.
displacement [E.] methode om met een zuigballon in een
neusgat etter of slijm uit een sinus maxillaris te verwijderen; vooral toegepast bij kinderen.
dispositie [L., dispositio = voorbeschiktheid] aanleg, constitutie (bepaald door erfelijke en door verkregen eigenschappen).
Disse, Joseph (1852-i9i2; anatoom te Gottingen, Halle,
Marburg).
Disse-ruimte, spleetvormige ruimte tussen de levercellen en de bloed-sinusoIden.
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DL
lichaamsklaring van de stof door de nieren te laten
toenemen.
osmotische diurese, toegenomen diurese bij diabetes
mellitus t.g.v. sterke glucosurie; veel glucose in het
glomerulusinfiltraat leidt tot verminderde terugresorptie van water door de nieren, wan polyurie,
vermindering van circulerend volume en dorst veroorzaakt.
diuretica [L., enkely. -cum], urinedrijvende middelen,
plasmiddelen.
kaliumsparende diuretica, diuretica die de natrium/
kalium-uitwisseling in de distale niertubulus remmen;
worden vrijwel alleen toegepast in combinatie met een
thiazidediureticum; twee groepen: amiloride/triamtereen en aldosteronantagonisten.
lisdiuretica, diuretica die de natriumreabsorptie in de
lis van Henle tegengaan; orale onderhoudstherapie bij
bijv. hypertensie of intraveneuze toediening in acute
situaties (bijv. asthma cardiale); vb. furosemide, bumetanide; syn. loop-diuretica.
diuretisch, i m.b.t. de diurese; 2 diurese-bevorderend.
diurnus [L., -na, -num], overdag plaatsvindend; vb. pavor
d-nus, Microfilaria d-na; zie ook nocturnus.
diutinus [L., -na, -num], langdurig; vb. erythema elevatum
d-num.
div. divide [L.] , verdeel (rec.).
divergens [L.] divergerend; vb. strabismus d.
divergent, divergerend [L., divergere = uit elkaar gaan] van
elkaar gaand.
diverticulitis, ontsteking van een diverticulum.
diverticulose, aanwezigheid van veel diverticula in de
darmwand.
diverticulostomie [G., stoma = mond] vorming van een
darmafvoer naar buiten het lichaam, via een bestaand
divertikel dat in de huid wordt gehecht, bij wijze van
anus praeternaturalis.
diverticulum [L., mv. -la], zie divertikel.
divertikel, diverticulum [L.] zakvormige uitstulping van
de wand van een hol orgaan (meestal bedoeld: de dikke
darm).
diverticulum ampullae, zijdelingse uitstulpingen van
de ampulla ductus deferentis.
diverticulum calicis renis, uitstulping van een
nierkelk in het nierparenchym.
diverticulum spurium, onecht d., nl. een uitstulping
van de darmmucosa door een spleet van de tunica
muscularis.
diverticulum verum, echt d., nl. een uitstulping van
alle lagen van de darmwand.
Meckel-divertikel, diverticulum verum, een echt
divertikel van het ileum, rest van de ductus omphaloentericus.
slokdarmdivertikel, zakvormige uitstulping van de
wand van de slokdarm; zie ook Zenker-divertikel.
tractiedivertikel, een door tractie van buiten of
ontstaan d.
Zenker-divertikel, pulsie-d. van de slokdarm.
divide (D., d.) [L.] verdeel (rec.).
dizygoot, ontstaan uit twee bevruchte eicellen; bijv.
dizygote tweeling; i.t.t. homozygoot; syn. twee-eiig; zie
ook zygoot.
dizygote tweeling, zie tweeling, twee-eiige
DKTP- vaccin, zie vaccin.
DKT-vaccin, zie vaccin.
DL, dosis letalis.
DLso, dosis die letaal is voor 50 pct van een groep proefdieren.

nieuwe en oude informatie een groot verschil (d.w z.
dissonantie) dreigt voor te doen.
distaal [L., distans = verwijderd] 1 perifeer, verwijderd van
het middelpunt (i.c. het hart, het centrale zenuwstelsel);
2 naar het uiteinde van een extremiteit toe, tegengesteld
aan proximaal.
distaal convoluut, tubulus contortus secundus.
distaal intestinaal obstructiesyndroom (DIOS),
obstructie van het terminale ileum door impactie van
feces, m.a.g. buikkramp, braken en obstipatie; komt o.a.
voor bij cystische fibrose.
distalis [L., -le], distaal; vb. facies d-lis.
distantia [L., mv. -iae], afstand.
distantia biparietalis, (verloskunde, antropometrie)
grootste dwarse afmeting van de schedel, van het ene
wandbeen tot het andere.
distantia bitemporalis, (verloskunde, antropometrie)
buitenafstand tussen de twee slaapbeenderen.
distantia cristarum, de afstand tussen de beide cristae
iliacae.
distantia pubococcygea, de afstand tussen de onderrand van de symfyse en het staartbeen.
distantia sacropubica, de afstand tussen de onderrand
van de symfyse en de onderrand van het sacrum.
distantia spinarum, de afstand tussen de buitenkanten
van de spinae iliacae anteriores superiores.
distantia trochanterica, de afstand tussen de beide
trochanteres majores.
distantiegeruis [D., Distanzton] hartgeruis dat men reeds
op afstand kan waarnemen (Lewis graad 6).
distensie, uitrekking.
distensieluxatie, spontane luxatie door uitrekking van
het gewrichtskapsel.
distensieverband, rekverband.
distensus [L., -sa, -sum], uitgerekt; vb. striae distensae (mv.
van d-sa).
distichia, distichiasis [G., distichon = dubbele rij] aanwezigheid van een tweede, naar het oog gerichte rij
oogharen; zie ook tristichia.
distinctus [L., -ta, -turn], gescheiden.
dist o rsie, distorsio [L.] verstuiking, verzwikking,
gewelddadige rekking en scheuring van het gewrichtskapsel, ev. ook van de gewrichtsbanden, met bloeduitstorting om of in het gewricht.
distorsus [L., -sa, -sum], verdraaid; vb. collum d-sum.
distractie [L., distractio] 1 trek naar weerszijden, ter
reponering van geluxeerde of gefractureerde beenstukken; 2 psychische toestand van 'afleiding' of van
verstrooid zijn.
distractie-epifysiolyse, zie epifysiolyse.
distress [E.] benauwdheid, moeilijkheid.
distributie, (farmacokinetiek) verdeling van een geneesmiddel (bijv. antibioticum) over de verschillende weefselcompartimenten in het lichaam; mate van verdeling
bepaalt kort na toediening de plasmaconcentratie.
distributiearterie, verdelende, musculeuze arterie;
onderdeel van het (arteriole) vaatstelsel op welk niveau
de verdeling van bloed over te doorstromen organen of
weefsels wordt gereguleerd.
districhie [G., thrix = haar] aanwezigheid van twee haren in
eon follikel.
DIT, dijodotyrosine.
diurese [<L., diuresis, van Gr. diourein = urineren] urinevorming.
geforceerde diurese, vergroten van de diurese bij
intoxicaties door toediening van vocht om de
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DMARD
DMARD, zie disease-modifying antirheumatic drug [E.].
DMF, (tandheelkunde) decayed-missing-filled.
DMF-index, getal dat de verhouding aangeeft tussen de
aantallen rotte (decayed), ontbrekende (missing) en
gevulde (filled) gebitselementen enerzijds en het totale
aantal gebitselementen anderzijds.
DNA, de(s)oxyribonucleinezuur.
DNA-cytofotometrie, techniek om met gebruikmaking
van licht het DNA-gehalte in cellen te bepalen.
DNA-fingerprintmethode, het direct op het gen aantonen van mutaties door DNA-analyse van cellen;
vb. DNA-onderzoek in de prenatale diagnostiek, in de
erfelijkheidsvoorlichting en bij afwijkende geslachtsdifferentiatie.
DNA-hybridisatie, zie hybridisatietechniek.
DNA-ligase, zie ligase.
DNA-polymerase, zie polymerase.
DNA-recombinatietechniek, verzamelnaam voor een
veelheid van technieken waarbij een gewenst
DNA-fragment wordt verkregen m.b.v restrictieenzymen of PCR; vervolgens wordt het fragment vermenigvuldigd door inbouw in autonoom replicerende
vectoren of door PCR, totdat een overvloed aan DNA is
verkregen voor analyse, productie of biologische/
medische toepassingen.
DNA-replicatie, verdubbeling van DNA; vindt plaats in
S-fase van de celcyclus; noodzakelijke stap ter voorbereiding van de celdeling.
DNA-schade, zie genetische schade.
DNase, zie desoxyribonuclease.
DNA-streng, keten van nucleotiden, elk bestaand uit een
desoxyribose (suiker)ring, een fosfaatgroep en een der
vier organische basen (adenine, thymine, guanine,
cytosine); syn. DNA strand [E.].
DNA-virus, zie de rubriek virus.
dochterchromosoom, zie chromatide.
dochtergezwel, metastase van een gezwel; zie ook
moedergezwel.
doctor's delay [E.] vertraagd realiseren van diagnostiek
en/of therapie doordat de arts de ernst van klachten of
verschijnselen te laat onderkent; bijv. doordat een
darmsymptoom voor kanker wordt gemaskeerd door
een reeds langer bestaande andere aandoening.
Doderlein, Albert (1860-1941; gynaecoloog te Munchen).
Doderlein-bacil, zie Lactobacillus acidophilus.
dode vingers, zie digitus mortuus.
Doehle, Karl Gottfried Paul (1855-1928; patholoog te
Kiel).
Doehle-lichaampjes, basofiele insluitsels in neutrofiele
leukocyten, bij beginnende roodvonk, vlektyfus,
pneumonia, Hegglin-syndroom.
doelmatigheid, een zo efficient mogelijke inzet van
schaars aanwezige menskracht en middelen ter bereiking van een doel.
doelorgaan, doelstructuur, orgaan (of structuur) dat
kan worden beschouwd als het doelwit van een toegediend geneesmiddel.
doeltreffendheid, mate waarin een doel wordt bereikt;
syn. effectiviteit.
doelwitorgaan, orgaan waarop de betreffende lichaamseigen stof een specifieke werking uitoefent, bijv. een
hormoon dat via transport in de bloedbaan een specifiek
orgaan bereikt; syn. target organ [E.] , doelorgaan.
dol, eenheid van pijngevoeligheid (Hardy).
dolabra [G., schaafkrul] zwachtelverband met renversees.
dolens [L.] pijnlijk; vb. phlegmasia alba d.
dolhuis [obsoleet], benaming uit vroegere tijden voor de

geinstitutionaliseerde opvang voor berooide, zwakke,
aan de zelfkant van de maatschappij geraakte mensen,
die tegenwoordig 'chronisch psychotisch', 'psychisch
geretardeerd' of `dement' zouden worden genoemd.
dolichocefaal, langhoofdig, met lange schedel (index
cephalicus <75,9); zie ook brachycefaal, mesocefaal.
dolichocefal ie, lange schedelvorm.
dolichocgphalus, individu met lange schedel.
d o lichocolon, lang colon.
dolichomorfie [G., dolichos; morphe = vorm] lichaamstype
met lange pijpbeenderen, lange schedel, slappe spieren,
weinig onderhuids vet.
dolichosigmoid, lang sigmoid.
dolichostenomelie [G., stenos = nauw; melos = lid] zie
acanthodactylie.
Dollinger, A. (arts te Berlijn).
syndroom van Dollinger-Bielschowsky, laat-infantiele vorm van amaurotische idiotic.
doll's head phenomenon [E.] ter beoordeling van de abductie bij kleine kinderen met congenitaal strabismus wordt
een oog afgedekt en het hoofd naar die kant bewogen;
hierdoor gaat het andere oog gewoonlijk abduceren; dit
fenomeen blijft uit bij paralytisch scheelzien.
dolor [L., my dolores], pijn; een der vijf klinische kenmerken van ontsteking; zie ook tumor, functio laesa.
dolores ad partum, baringsweeen.
dolores post partum, naweeen.
dolores praeparantes, voorbereidende weeen.
dolores praesagientes, voorzeggende weeen; zie ook
calor.
dolorosus [L., -sa, -sum], pijnlijk; vb. anaesthesia d-sa.
dominant, overheersend.
autosomaal dominant, (overervingspatroon van een)
fenotype, berustend op een allel van een gen op een
autosoom dat in heterozygoten en homozygoten op
dezelfde wijze tot uiting komt; het onderscheid tussen
dominant en recessief is overigens niet absoluut, maar
hangt of van het niveau (organisme, cel, molecuul)
waarop men naar het fenotype kijkt; zie ook recessief.
dominant-erfelijk, het overwegen van de werking van
een allel bij heterozygoten boven die van een andere
(recessieve) allel van hetzelfde gen, zodat dit laatste in
het fenotype niet herkenbaar is.
dominante hemisfeer, een hersenhemisfeer die de
andere in een bepaalde functie overheerst.
dommelkuur, variant van slaapkuur waarbij de slaapdiepte echter gering is.
Donders, Franciscus Cornelis (1818-1889; fysioloog en
oogarts te Utrecht).
accommodatieformule van Donders, A = i/P - i/R (A:
accommodatiebreedte; P: punctum proximum; R:
punctum).
confrontatiemethode volgens Donders, zie confrontatiemethode.
druk van Donders, verschil tussen de intrathoracale (_
interpleurale) en atmosferische druk (ca. -o,s kPa).
Donders-glaucoom, glaucoma simplex atrophicum.
Donders-groefjes, foveolae gastricae.
Donders-haarpptometer, zie optometer; zie ook cycloscoop.
Don-Giovanni-type, man met complex karakter dat zich
op erotisch-seksueel gebied uit; bezeten door castratieangst zoekt hij dwangmatig steeds nieuwe seksuele
contacten om zo zijn potentie te bewijzen; syn. fallischnarcistisch karakter.
donkeradaptatie, fenomeen dat na de overgang van een
lichte naar een vrij donkere ruimte geleidelijk een
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dopamine
doof, i zeer slecht horend; syn. surdus [L.]; z. met gestoorde
sensibiliteit; vb. een d. gevoel.
doofheid, totaal verlies van het hoorvermogen (partieel
gehoorverlies heet hard- of slechthorendheid); syn. surdi-

grotere lichtgevoeligheid van de staafjes ontstaat
waardoor men steeds beter gaat zien; te verklaren door
een toenemende rodopsinevorming in het duister.
donkerveldbelichting, donkerveldmicroscopie,
microscopisch onderzoek van een zijdelings belicht
object tegen donkere achtergrond.
donkerveldpreparaat, dekglaasje met weefselvocht uit
de huidlaesie ter aantoning van m.n. Treponema pallidum
bij verdenking op syfilis; zie ook donkerveldbelichting.
Donnan, Frederick George (1870 - 1956; E. chemicus te
Londen).
Donnan-evenwicht, een ionenevenwicht aan weerszijden van een membraan die voor de ene soort ionen
minder doorlaatbaar is dan voor de andere soort; afhankelijk van de doorlaatbaarheid komen ter weerszijden
van de membraan dan verschillende ionen-concentraties
tot stand.
donor [L., donare = geven] een mens (of dier) die een orgaan
of weefsel, c.q. bloed of semen afstaat ten gebruike bij
een ander mens (of dier), de recipient; zie ook bloedtransfusie, kunstmatige inseminatie, transplantatie.
universele donor, persoon met bloedgroep O.
donorcodicil, zie codicil.
donor-ovum, zie donor-oocyt.
donorscreening, onderzoek van een donor om te
bepalen of het te doneren orgaan (bv, bloed) geschikt en
veilig is, bijv. op virussen.
donovanose, zie granuloma inguinale.
dood, 1 [z. nw.], mors [L.]; z [bijv. nw.], mortus [L.].
acute dood, onverwachtse natuurlijke dood binnen i
uur na het optreden van symptomen, onafhankelijk van
preexistente ziekte; meest voorkomende oorzaken zijn
hartdood t.g.v. hartlijden, longembolie, cerebrovasculair
accident, hoge tractus-digestivus-bloedingen.
biologische dood, irreversibele schade aan organen
door circulatiestilstand, die niet met het leven verenigbaar is.
cerebrale dood, toestand waarin de lichaamscirculatie
nog intact is, maar waarin alle vitale functies die afhankelijk zijn van hersenen of hersenstam zijn uitgevallen,
zonder dat er sprake is van ernstige intoxicatie of
onderkoeling; de patient is t.g.v. totale irreversibele
hersenbeschadiging niet uit zijn coma to wekken;
vegetatieve reacties, inclusief spontane ademhaling,
ontbreken en op het EEG wordt geen activiteit meer
geregistreerd; syn. hersendood.
hartdood, dood als gevolg van het uitvallen van de
hartwerking; de term wordt gewoonlijk gebruikt in de
uitdrukking `plotse hartdood'; zie ook hersendood.
hersendood, zie dood, cerebrale -^-.
klinische dood, toestand met circulatiestilstand en
diepe bewusteloosheid, die reversibel kan zijn indien
geen met het leven onverenigbare orgaanschade is
opgetreden.
dode ruimte, het gedeelte van de luchtwegen, dat niet
actief deelneemt aan de gaswisseling.
schijndood [zelfst. naamw.], klinische dood.
doodgeboorte, zie sterfte, foetale ---.
doodsbrief-A, zie A-brief, overlijdensverklaring.
doodsbrief-B, zie B-brief, overlijdensverklaring.
doodskruis [L., crux mortis] het kruis, gevormd door de
dalende temperatuurlijn en de stijgende polslijn, een
ongunstig teken bij acute ziekten.
doodsoorzaak, de door een medicus vastgestelde oorzaak
van overlijden; dient te worden vermeld op overlijdensakte; zie ook doodsbrief-A, doodsbrief-B, overlijdensverklaring.

tas [L.].
basdoofheid, gehoorverlies voor lage tonen.
binnenoordoofheid, gehoorverlies door laesie van het
binnenoor (cochlea en sensore structuren).
centrale doofheid, gehoorstoornis door aandoening
van de gehoorbanen en de gehoorcentra in de hersenen.
cerebrale doofheid, gehoorstoornis door beschadiging
van de hersenen.
corticale doofheid, gehoorstoornis door aandoening
van de cortex cerebri.
discantdoofheid, gehoorverlies voor hoge tonen.
geleidingsdoofheid, gehoorverlies door defect aan het
geleidingssysteem (uitwendig gehoorkanaal, trommelvlies, middenoor, gehoorbeentjes, ovale venster).
labyrintdoofheid, gehoorverlies door beschadiging van
het labyrint.
lawaaidoofheid, gehoorverlies door langdurige blootstelling aan sterk geluid.
paradoxale doofheid, gehoorstoornis, waarbij het
gehoor nog het best is in lawaaiige omgeving;
syn. paracusis Willisii.
perceptiedoofheid, zie sensineurale d.
sensineurale doofheid, gehoorverlies door aandoening
van het orgaan van Corti of (en) van de gehoorzenuw of
de centrale akoestische hersengedeelten.
woorddoofheid, zie afasie, akoestische ---.
doofstomheid, surdomutitas [L.].
dooier, syn. vitellus [L.]; de (niet-levende) voedingssubstantie, in druppelvorm in de eicel aanwezig, bestaande
uit vetten en eiwitten; zie ook deuteroplasma.
eidooier, de geel-oranje substantie in een (vogel)-ei, van
het eiwit gescheiden door de membrana vitellina; bevat
fosfoproteinen (vitelline en livetine), olie, lecithine.
dooierzak, omhulling van de dooier; zie ook chorion.
doolhof, zie labyrint, labyrinthus.
doorbloeding, mate waarin een weefsel van bloed wordt
voorzien, afhankelijk van de toe- en afvoerende vaten, de
bloeddruk en viscositeit.
doorbraakbloeding, bloeding uit het endometrium
tijdens (ondanks) behandeling met ovulatieremmende
hormonen.
doorlichten, rontgenonderzoek waarbij de rontgenstralen, na het te onderzoeken lichaamsdeel te zijn
gepasseerd, op een scherm een oplichtend beeld ontwerpen; syn. rontgenoscopie, fluoroscopie; z diafanoscopie.
doorliggen, zie decubitus.
doornappel, 1 Datura stramonium; 2 het uiterlijk dat
erytrocyten door schrompeling aannemen in hypertonische zoutoplossing en bij sommige bloedziekten;
syn. Stechapfel [D.].
doornuitsteeksel, processus spinosus (vertebrarum).
doorsnede, doorsnee, 1 het na doorsnijding ontstane
sneevlak; z foutief voor diameter (middellijn).
doostoon, het hypersonore percussiegeluid dat te horen
is bij ernstig longemfyseem.
DOPA , dopa dioxyphenylalanine [E.] , dioxyfenylalanine,
een tussenproduct dat onder invloed van tyrosinase
wordt gevormd uit tyrosine bij de synthese van epinefrine en van melanine.
dopamine, een `precursor' van noradrenaline; een door
de hypothalamus afgescheiden sympathicomimetische
stof die via axonen naar de hypofyse wordt getransporteerd en daar de afscheiding van prolactine remt;
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dopaminereceptor
voorts werkzaam als (inhibitore) neurotransmitter;
waarschijnlijk identiek met prolactin-inhibiting factor
(PIF).
dopaminereceptor, zie receptor, dopaminerge ^.
dopaminerg, reagerend op dopamine; zie ook receptor.
DOPA-oxidase, enzym dat DOPA omzet in melanine
(huidpigment).
DOPA-reactie, aantoning van dopa-oxidase, berustend
op de omzetting van DOPA in de donker gekleurde
DOPA-melanine.
dopase, zie DOPA-oxidase.
doping [E.] toediening of gebruik van `dope' (stimulans in
ruime zin) ter verbetering van lichamelijke of geestelijke
prestaties bij sportwedstrijden e.d.
Doppler, Christian Johann (1803-1853; fysicus te Wenen
en Praag).
Doppler-effect, het verschijnsel dat een waarnemer een
lagere trillingsfrequentie (lagere toon) ontvangt uit een
geluidsbron wanneer deze zich van hem verwijdert dan
wanneer deze hem nadert.
Doppler-echocardiografie, onderzoeksmethode d.m.v.
(ultrasone) golven, met toepassing van het D.-effect
waarbij de stroming van het bloed in het hart words
weergegeven; toont de stroomrichtingen en stroomsnelheid van het bloed, zodat onder andere klepfuncties
kunnen worden beoordeeld; syn. D.-sonografie, hemotachygrafie.
Doppler, Karl (geb. 1887; chirurg te Wenen).
operatie van Doppler, sympathicodiafterese.
Doppler-ultrageluidonderzoek, zie Doppler-echocardiografie.
Dormia-korfje, korfje aan het uiteinde van een katheter
die d.m.v. een endoscoop wordt ingebracht; toegepast
om b.v. stenen uit de ductus choledochus te verwijderen.
dorsaal [L., dorsum = rug] aan of naar de rugzijde; zie ook
ventraal.
dorsale flexie, buiging naar de rugzijde van hand, voet,
vingers of tenen.
dorsale ganglia, ganglia thoracica.
dorsaal merg, het deel van het ruggenmerg waaruit de
wortels Th.i-iz ontspringen.
dorsale zenuwen, de spinale zenuwen van Th.i-iz,
nervi thoracici.
dorsal column stimulator [E.] operatief ingebouwd
apparaat waarmee de achterstrengen van het ruggenmerg elektrisch worden geprikkeld ter bestrijding van
pijn.
dorsale extensie, zie dorsale flexie.
dorsalis [L., -le], dorsaal; vb. chorda d-lis; mesenterium
d-le commune.
dorsolateralis [L., -le], achter-opzij; vb. fasciculus d-lis.
dorsomedialis [L., -le], dorsaal-mediaal; vb. nucleus d-lis.
dorsoventraal, van de rug naar de buik gericht, van
achter naar voren.
dorst, dipsa [G.], sitis [L.].
dorstproef, zie concentratieproef.
dorsum [L., gen . -si], rug.
dorsum linguae, tongrug.
dorsum manus, handrug.
dorsum nasi, neusrug.
dorsum pedis, voetrug.
dorsum penis, de bovenkant van de penis.
dorsum sellae, de achterwand van de sella turcica.
dosering, de hoeveelheid en de frequentie van toediening
van een geneesmiddel; zie ook kinderdosering.
doseringsschema, schema waarin de hoeveelheid en de
frequentie van een toediening van een geneesmiddel

staan uitgeschreven; m.n. belangrijk bij wisselende dosis
en/of frequentie van toediening en bij het opladen of
afbouwen van een middel.
dosimeter, zie persoonsdosismeter.
dosimetrie, het meten van een energie-dosis.
dosis [G., gift] de hoeveelheid van een geneesmiddel of van
straling, die per keer of per tijdvak wordt toegediend.
booster-dosis [<E.] dosis van een antigeen die nodig is
om een booster-effect te bereiken.
dagdosis, de hoeveelheid die per dag wordt toegediend.
dosis effectiva, dosis die een bepaald effect teweegbrengt; syn. dosis efficax.
dosis letalis, de hoeveelheid die in het algemeen de
dood ten gevolge heeft.
dosis letalis media (DLso, LDso), dosis waaraan 50 pct
van de proefdieren sterven.
dosis maxima, maximale d., maximaal toelaatbare d.
(bij voorschrift van nog hogere dosis moet op het recept
een ! toegevoegd worden).
dosis totalis, de hoeveelheid die in totaal wordt toegediend.
erytheemdosis, de hoeveelheid (rontgen)stralen die een
huidverbranding van de eerste graad (erytheem) teweegbrengt; zie ook Holzknecht.
gonadendosis, stralingsdosis die de gonaden (ovaria,
testes) belast, uitgedrukt in mSv (millisievert).
huiddosis, hoeveelheid energie die de huid bij radiotherapie ontvangt.
initiele dosis, aanvangsdosis, de eerste gift.
minimale erytheemdosis (MED), dosis UV-licht die
nog net een zichtbaar erytheem veroorzaakt.
minimale infectieuze dosis (MID), kleinste hoeveelheid micro-organismen (van een bepaalde soort of stam)
die nog juist tot infectie leidt.
minimale letale dosis (MLD), kleinste hoeveelheid stof
of micro-organismen (van een bepaalde soort of stam)
die tot de dood leidt.
onderhoudsdosis, dagelijkse dosis van een geneesmiddel die nodig is voor het behouden van een constante
serumconcentratie van de betreffende stof.
oplaaddosis, de dosis die moet worden toegediend om
onmiddellijk de gewenste plasmaconcentratie van een
bepaald middel te verkrijgen; zie ook onderhoudsdosis.
reactieve dosis, de hoeveelheid antigeen die in een
gesensibiliseerd organisme een allergische reactie
oproept.
sensibiliserende dosis, de hoeveelheid antigeen die
sensibilisering teweegbrengt.
speurdosis, kleine hoeveelheid van een radioactieve
isotoop, toegediend voor diagnostische doeleinden.
startdosis, de voorgeschreven dosis van een farmacon
bij aanvang van de therapie waarmee de therapeutisch
werkzame concentratie in het lichaam wordt bereikt;
mogelijkheden: langzame opbouwdosering, snelle
oplaaddosering of normale standaarddosering.
tolerantiedosis, de grootste hoeveelheid stralingsenergie die zonder bezwaar kan worden ontvangen.
toxische dosis, de hoeveelheid van een geneesmiddel
die vergiftig werkt.
tracerdosis, speurdosis.
dosisaerosol, spuitbus onder druk waarin een geneesmiddel als niet-colloIdale suspensie aanwezig is; een
doseerventiel zorgt voor het vrijkomen van een
constante hoeveelheid geneesmiddel per `puff'; wordt
toegepast voor inhalatie van antiastmatische middelen;
syn. pressurized metered dose inhaler [E.]; zie ook inhala-

tie.
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drainage
Doyen-operatie, hydrokele-operatie.
Doyne, Robert Walter (1857-1916; oftalmoloog te
Oxford).
Doyne-choroiditis, familiale honingraatchoroiditis,
erfelijke degeneratieve choroiditis met bleke vlekken in
de buurt van de macula.
DPA, dual-photon absorptiometry; zie ook absorptiometrie.
DPG 2,3- difosfoglyceraat (2,3- diphosphoglycerate), een
bestanddeel van de erytrocyt dat de affiniteit van
hemoglobine tot zuurstof reguleert.
draadextensie, methode voor langzame repositie van
beenfractuurstukken; door het perifere fractuurstuk (ev.
de tuberositas tibiae, de calcaneus, het olecranon) words
een Kirschner-draad geboord, waaraan vervolgens
constante trek wordt uitgeoefend.
draadspalk, zie Braun.
draadworm, zie Nemathelminthes.
draagkracht, vermogen van een persoon om aan draaglast tegernoet te komen; bepalend hierbij zijn bepaalde
stabiele en variabele eigenschappen en vaardigheden,
waaronder persoonlijkheid, welzijn, gevoelens en
lichamelijke conditie; zie ook draaglast, coping.
draaglast, waargenomen eisen en dreigingen uit de
omgeving; psychische conditie is afhankelijk van
verhouding tussen draagkracht en draaglast; zie ook
draagkracht.
draagmoeder, vrouw die op verzoek van derden een
zwangerschap voldraagt en na de bevalling het kind aan
hen afstaat.
draagmoederschap, situatie waarbij een vrouw zwanger
is geworden met het voornemen een kind te baren ten
behoeve van een ander die de verzorging en opvoeding
van dat kind op zich wil nemen.
draaideurpatient, veelal chronisch psychiatrische
patient die in een cyclus van kortdurende opnames en
ontslagen in instellingen blijft ronddraaien.
draaiduizeligheid, zie duizeligheid.
draaier, tweede halswervel), axis; vroeger geheten
epistropheus.
draaigewricht, zie radgewricht; zie ook articulatio.
draainystagmus, zie nystagmus.
draaistoelproef, zie Barany.
dracontiase, dracunculiasis, infestatie met Dracunculus.
Dracunculus [L., kleine draak] een nematodengeslacht.
Dracunculus medinensis, guineaworm, komt voor in
tropisch Afrika, Arabie en Klein-Azie; het volwassen
wijfje leeft bij de mens onder de huid; de larven die vrij
komen, infecteren Cyclops-soorten (watervlooien) die als
tussengastheer dienen; oude naam: Filaria medinensis.
dragee [< F. = versuikerde amandel] versuikerde pil.
drager, zie bacillendrager, bacteriedrager, virusdrager.
dragereiwit, zie proteine, drager--.
dragerschaponderzoek, zie carrier-onderzoek.
dragerstof, zie carrier (sub 3).
drain [E.] een textielweefsel of buis waarmee de afvloeiing
van vocht (secreet, etter) mogelijk wordt gemaakt.
sigarettendrain, een d. bestaande uit een door rubber
omgeven strookje gaas.
drainage, het onbelemmerd laten afvloeien van vocht,
secreet, etter, d.m.v. een drain.
aspiratiedrainage, zie BUlau.
geforceerde drainage, de bij meningitis toegepaste
intraveneuze inspuiting van eon hypertone zoutoplossing, gepaard met lumbale punctie, om de liquordruk
te verlagen; syn. forced drainage [E.].

dosis-effectrelatie, verband tussen de grootte van een
effect en de intensiteit of duur van de veronderstelde
oorzakelijke factor.
dosisequivalent, biologisch effectieve dosis, geeft de
hoeveelheid van een standaardstraling aan in J/kg die
hetzelfde effect heeft op weefsel als een J/kg van een
ander type straling, waarbij verschillende typen straling
met elkaar vergeleken worden, uitgedrukt in de eenheid
sievert (Sv).
infectied o sis, hoeveelheid micro-organismen die nodig
is om na besmetting de gastheer ziek te maken; afhankelijk van de weerstand van de gastheer.
dosisresponsrelatie, relatie tussen toegediende dosis en
het effect van een farmacon; afhankelijk van werkingsmechanisme van het farmacon is er een lineair of een
logaritmisch verband; syn. dosiswerkingscurve.
dosistempometer, dosis, exposie.
dot-blot-hybridisatie, techniek om specifieke
DNA-sequenties op te sporen; wordt o.a. gebruikt om
viraal DNA in weefsels of lichaamsvloeistoffen aan te
tonen; syn. dot-blot-analyse.
Dotter-methode, transluminale desobstructiemethode
waarbij men d.m.v. een percutaan ingebrachte katheter
een door atheromatosis vernauwde arterie weer
doorgankelijk kan maken; syn. arteriole ballondilatatie,
`dotteren', Pinkhof.
douairierebult, zie hyperkyfose.
double-bind [E., bijv. nw ], aanduiding van het type interactie
(`double-bind-relatie') tussen ouder en schizofreen kind
waarin de ouder dubbelzinnige, tegenstrijdige opdrachten geeft aan het kind (commandeert bijv het kind
minder gehoorzaam te zijn); het kind weet geen raad
met het dilemma, maar leert op den duur de communicatie te vermijden; een dergelijk conflict zou ontwikkeling van schizofrene symptomen stimuleren.
double bubble [E.] twee gasbellen op de rontgenfoto van de
buik van een pasgeborene, duidend op een darmafsluiting.
double-outlet right ventricle [E.] aangeboren hartafwijking
waarbij de twee grote vaten beide aan de rechter kamer
ontspringen.
double-swivel pelvic band (DSPB) [E.] verbindingsscharnier
tussen rompbandage en bovenbeenprothese met
bewegingsmogelijkheid in twee vlakken.
doublet [< F., dubbel stel, paar] twee achtereenvolgende
extrasystolen van het hart; zie ook extrasystole.
Douglas, James (1675-1742; Schots anatoom en chirurg te
Londen).
abces van Douglas, abces in het cavum Douglasi.
cavum Douglasi, excavatio recto-uterina.
metastase van Douglas, uitzaaiing van maligne tumor
in de holte tussen rectum en uterus (= cavum Douglasi).
dowager's hump [E.] zie hyperkyfose.
Down, John Langdon Haydon (1828-1896; arts te
Londen).
Down-syndroom, aangeboren geesteszwakte, gepaard
met mongool-achtig uiterlijk; berust op G-zi-trisomie;
syn. (minder juist) mongolisme, mongoloide idiotic; zie
ook chromosoom.
down-regulatie, vermindering van het aantal receptoren
door internalisatie van receptoreiwitten; veroorzaakt
door langdurige incubatie met de agonist.
doxoggen [G., doxa = mening; gennan = veroorzaken, teweegbrengen] door voorstellingen (gedachten, opvattingen)
ontstaan.
Doyen, Eugene Louis (1859-1916; Fr. chirurg te Parijs).
Doyen-klem, darmklem.
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drang
waarbij op drie tijdstippen na het intraveneus inspuiten
van 99 mTc- methyleendifosfonaat scintigrammen worden
gemaakt, vlak na injectie, na een paar minuten en na 3
uur, zodat zowel de botombouw als de vasculaire
component bestudeerd kan worden, waarmee een
vaatarm van een vaatrijk proces onderscheiden kan
worden; syn. tripelskeletonderzoek.
driefasenskeletscintigrafie, zie driefasenskeletonderzoek.
drie-glazenproef, urine-onderzoek ter lokalisering van
een etterig proces; de patient urineert zonder onderbreking van de straal achtereenvolgens in drie glazen;
troebeling in het eerste glas wijst op uretritis anterior, in
het laatste glas op prostatitis, in alle glazen tegelijk op
ontsteking van hogere urinewegen.
drie-kleurentheorie, zie Young.
driemaandenkoliek, veelal 's avonds voorkomende
aanvallen van extreem huilen bij verder gezonde zuigeling, gecombineerd met krampachtige gastro-intestinale
klachten waarbij krachtige darmgeluiden hoorbaar zijn;
de klachten zijn meestal na drie maanden verdwenen.
driepootfenomeen, het bij acute meningitis soms
voorkomende verschijnsel dat het patientje bij het zitten
de rug niet sterk wil buigen, en om deze te ontlasten de
handen tot steun achter het zitvlak op het bed of op de
onderzoektafel plaatst.
drietakslijden, coronarialijden waarbij in alle drie
kransslagaderen een vernauwing van meer dan 50% van
het lumen voorkomt; men onderscheidt voorts eentakslijden en tweetakslijden; zie ook angina pectoris.
I drift [E.] geleidelijke verandering in het genoom van een
organisme, niet berustend op selectiedruk, maar op
blijvende mutaties.
II drift, driften, psychische krachten, die een levend
wezen ertoe brengen, bepaalde, voor het leven noodzakelijke of belangrijke handelingen te verrichten; de drift
wordt vaak lijfelijk gevoeld; uitvoering van de handeling
geeft gevoelens van bevrediging. Men onderscheidt: a.
vitale driften (honger, dorst, geslachtsdrift); b. drift tot
zelfbehoud; c. sociale driften (gemeenschapszin e.d.); d.
op lustbevrediging gerichte driften; e. cultuurdriften.
drifthandeling, een meestal zeer heftige handeling,
waarvan de betrokkene de motieven verstandelijk niet
meer overziet en beheerst, en die aan een heftige
driftimpuls moet worden toegeschreven.
driftleven, het geheel der driften; volgens psychoanalyse
is `Es' hiervan de bron; zie ook drift.
drifttheorie, theorie volgens welke de consistent hogere
prevalentie van onder meer schizofrenie en oligofrenie
in lagere inkomensgroepen t.o.v. beter gesitueerden te
verklaren is, doordat de schizo-/oligofrenen ten gevolge
van hun stoornis naar een lagere inkomensgroep afdrijven ('drift' is in dit begrip uiteraard op te vatten als
`afdrijven naar' en niet als 'grote woede').
drijfgas, zie propellant.
drip [E.] een druppelsgewijs toegediende infusie.
nasal drip [E.] voedingsinfusie via een neussonde.
postnasal drip [E.] de druppelsgewijs uit het achterste
deel van de neusholte naar de pharynx afvloeiing van
neussecreet.
droesem, i bilaterale (peri)foveale ophopingen van debris
juist onder het retinale pigmentepitheel (in de
membraan van Buch), veel gezien bij ouderen; kan het
eerste teken van een maculadegeneratie zijn, die dan tot
visusdaling leidt; a hyaliene lichaampjes op de papil van
de oogzenuw, te zien bij o.a. retinitis pigmentosa,
angioIde strepen of familiair bij overigens gezonde ogen;

gesloten drainage, drainage met een afvoersysteem
waarin geen buitenlucht kan doordringen.
getijdrainage, drainage van de urineblaas met een
apparaat dat de blaas afwisselend met vloeistof vult en
vervolgens de vloeistof weer laat weglopen; syn. tidal
drainage [E.].
heveldrainage, zie BUlau.
houdingsdrainage, d. toegepast bij longabces en
bronchiectasie, waarbij d. wordt bereikt door de patient
met het hoofdeind omlaag te leggen.
liquordrainage, laten afvloeien van liquor uit het
hersenventrikelsysteem d.m.v een drain.
lumboperitoneale drainage (LPD), het laten afvloeien
van vocht vanuit het lumbale gebied naar de buikholte
d.m.v een kunstmatige verbinding, bijv. bij hydrocephalus communicans.
nasobiliaire drainage, afvoer door een drain die is
ingebracht in de galwegen en het lichaam door de neus
verlaat; o.a. gebruikt om gal te laten afvloeien of de
galwegen te spoelen.
Spitz-Holter-drainage, afvoer van liquor tussen
cerebraal zijventrikel en cardiaal rechter atrium;
voorkomt terugflow; wordt toegepast bij ontlasting van
hydrocephalus.
ventriculocardiale drainage, afvloed van overmatige
ventrikelliquor naar de rechter hartkamer.
ventriculoperitoneale drainage, afvloed van overtollige ventrikelliquor naar de buikholte.
drang, stoornis in de impulscontrole waarbij het
onmogelijk is een impuls te onderdrukken, ook al is
deze schadelijk voor de persoon of diens omgeving.
drankzucht, zie potomanie, potatorium.
3D-reconstructie, constructie van een driedimensionaal
beeld door het combineren van diverse radiodiagnostische afbeeldingen.
drekgezwel, zie coproom.
dreksteen, zie enteroliet, coproliet, fecoliet.
drempeladaptietest, zie toonvervaltest.
drempelaudiogram, audiogram waarbij de minimale
geluidsintensiteit over het hele toonspectrum wordt
bepaald; zie ook audiometric.
drempelpotentiaal, grenswaarde van de membraanpotentiaal waaronder een snelle depolarisatie ontstaat;
door een vergroting van de membraanpermeabiliteit
voor natriumionen start dan een voortgeleide actiepotentiaal.
drempelwaarde, de hoeveelheid of het gehalte van een
stof, of de sterkte van een prikkel, waarboven wel, en
waaronder geen werking of gewaarwording volgt.
drepanocyt [G., drepanon = sikkel; kytos = cel] sikkelcel.
drepanocytemie [G., drepanon; kytos; haima = bloed] sikkelcelziekte, sikkelcel-anemie; zie ook anemie.
Dressler (19e-eeuwse arts te Wurzburg).
Dressler-ziekte, intermitterende hemoglobinurie.
Dressler, William (geb. i9oo; Amer. cardioloog te Brooklyn).
Dressler-syndroom, pericarditis na een hartinfarct;
syn. postmyocardinfarctsyndroom.
DREZ lesion Dorsal Root Entry Zone lesion [E.] , chirurgische beschadiging van de achterstreng ter plaatse van de
binnentreding van de ruggenmergwortel.
drie-fasenpil, anticonceptiepil die een geleidelijke
verhoging van het progestageen en soms aanpassing van
het oestrogeengehalte in drie stappen bewerkstelligt;
veroorzaakt een natuurlijker opbouw van het endometrium.
driefasenskeletonderzoek, scintigrafie van het skelet
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druktransducer
drug-induced injury [E.] bijwerking van een geneesmiddel
waardoor het fysieke en/of mentale functioneren permanent wordt geschaad.
drug-pushing behaviour [E., drugs-opdringend gedrag] aspect
van sociaal afhankelijk gedrag van mensen die verslaafd
zijn aan een psychoactief middel waarbij ze de neiging
hebben om dit middel aan anderen op te dringen.
drug-seeking behaviour [E., drugszoekend gedrag] aspect van
sociaal afhankelijk gedrag van mensen die verslaafd zijn
aan een psychoactief middel waarbij het dagelijks Leven
geheel in het teken staat van het verkrijgen van het
betreffende middel.
druilnier, rontgencontrastbeeld van het nierbekken,
enigszins gelijkend op een verwelkende bloem.
druiper, urethritis gonorrhoica.
druivenmola, zie mola hydatidosa.
druivensuiker, zie glucose.
druk, zie bloeddruk, centraal-veneuze druk, colloidosmotische druk, liquordruk.
interstitiele druk, druk die in de intercellulaire ruimte
in weefsels heerst; deze ruimte is gevuld met een
elastisch geheel van waterbindende gelmassa en vezels;
de druk is gewoonlijk licht subatmosferisch door de
aanzuigende werking van de lymfevaten; bij een toegenomen capillaire filtratie treedt aanvankelijk een snelle
drukstijging op (a.g.v. vochtopname door de gel), totdat
vrij vocht (oedeem) gevormd words.
intra-abdominale druk, druk in de buikholte; supraatmosferisch door tonus van buikspieren.
intracapillaire druk, druk die het bloed op de wanden
van de haarvaatjes uitoefent en die het vocht naar buiten
drijft; wordt bepaald door de arteriole bloeddruk, de
mate van drukdaling in m.n. de arteriolen, de druk in de
veneuze circulatie en de hydrostatische druk door de
stand in de ruimte.
intrapulmonale druk, de druk in de alveolen van de
longen; daalt tijdens inspiratie en stijgt tijdens expiratie.
intrarenale druk, de druk die in het nierparenchym
buiten de tubuli heerst.
systolische druk, druk in het arteriole vaatstelsel die
ontstaat t.g.v. de ventrikelcontractie; het instromende
bloed rekt de vaatwanden, wat leidt tot spanningstoename in de wanden en tot intraluminale drukverhoging; de hoogte van de druk hangt of van het slagvolume van het hart, de elastische toestand van de
vaatwanden en de vaatvulling.
drukbelasting, druk waartegen het hart moet pompen;
in de linkerkamer is deze verhoogd in geval van
aortaklepstenose en hypertensie.
drukneuropathie, zie neuropathie.
drukparalyse, zie paralyse.
drukpijn.
paravertebrale drukpijn, bij een radiculopathie
optredende lokale pijn met uitstraling die optreedt
wanneer men paravertebraal druk uitoefent op de
uittredeplaats van een zenuwwortel.
tangentiele drukpijn, door knijpen opgewekte pijn
aan de metacarpofalangeale gewrichten; vroeg
symptoom van artritis.
drukpunt, punt op het lichaamsoppervlak, bij druk
waarop pijn wordt opgewekt, pathognomonisch voor
een bepaalde aandoening.
druktransducer, meetinstrument dat druk omzet in een
elektrisch signaal; hiermee kan via een katheter de druk
in een hartcompartiment of in een bloedvat worden
gemeten.

3 seniele plaques in de schors van cerebrum en cerebellum bij seniele atrofie, syndroom van Alzheimer;
syn. Drusen [D.] ; deze term is niet te verwarren met het
Duitse woord `Drusen' (klieren).
droge arbeid, baring na het vroegtijdig breken der
vliezen; syn. dry labour [E.].
drogebedtraining, droogbedtraining, diverse plasinstructies en -oefeningen, gecombineerd met plaswekker,
als therapie bij enuresis nocturna; syn. dry-bed training
[E.].

dr o motroop [G., dromos; trepein = wenden] de geleidingssnelheid van de (hart)impuls beinvloedend; positief d. _
versnellend; negatief d. = vertragend; zie ook chronotroop, inotroop.
dronkemansgang, zie gang.
dronkenschap, zie ook potatorium.
droogsterilisator, zie sterilisator.
droogvriezen, het bij zeer lage temperaturen (ca. -150
graden Celsius) doen uitdrogen van materiaal, met het
doel de biologische eigenschappen te behouden.
droom [G., oneiros; L.: somnium] onwillekeurige, psychische
activiteit tijdens de slaap, i.h.b. de REM-slaap; er blijft
juist zo veel in het bewustzijn hangen, dat de droom in
waaktoestand min of meet reproduceerbaar is. De
droominhoud is vaak opgebouwd uit dagresten; volgens
Freud zou vrijwel elke droom een verdrongen wens
uitdrukken, vaak in gemaskeerde vorm; derhalve de
noodzaak van de 'droom-duiding'.
drop attack [E. = kataplexie (sub z)] pardoes neervallen zonder
bewustzijnsverlies; syn. sudden fall [E.].
drop-out [E.[ iemand die het contact met de medemens en
de interesse in de samenleving geheel verloren heeft.
dropping beat [E.] wegvallende (hart)slag, het uitvallen van
een hartkamercontractie bij prikkelgeleidingsstoornis.
dropping fingers [E.] paralyse van de strekspieren van de
vingers, veroorzaakt door een uitval van de n. radialis
(ramus profundus) onder de elleboog.
dropping foot [E.] `vallende voet', teken van verlamming
van de n. peroneus: de voet kan niet worden opgetrokken, hangt slap omlaag.
dropping hand [E. = vallende hand] paralyse van de strekspieren van de pols en de vingers, veroorzaakt door een
uitval van de n. radialis (ramus communis) boven de
elleboog (zg. 'hoge' radialisuitval); syn. carpoptosis,
dropping wrist [E.] , wrist drop [E.].
dropsy [E., L. hydrops, < Gr. hydor = water] hydrops, ophoping
of vermeerdering van vloeistof in weefsel of in een
lichaamsholte.
abdominal dropsy [E.] zie ascites.
articular dropsy [E.] zie hydrarthron.
cutaneous dropsy [E.] zie oedeem.
war dropsy [E.] zie hongeroedeem.
wet dropsy [E.] zie beriberi.
wind dropsy [E.] i meteorismus; z huidemfyseem.
drowned lung [E.] 'verdronken long': ophoping van secreet
in een longgedeelte, perifeer van een bronchusafsluiting.
drug [< E., wordt vernederlandst uitgesproken], 1 (in de Engelse
taal) een geneesmiddel in het algemeen; s, een in een
bepaald cultuurpatroon niet geaccepteerde, psychisch
actieve stof; zie ook psychofarmaca.
hard drug, harddrug [< E.] drug die lichamelijke en
psychische afhankelijkheid veroorzaakt; vb. heroine,
morfine, speed.
soft drug, softdrug [< E.] drug die geen afhankelijkheid
zou veroorzaken; het onderscheid tussen hard d. en soft
d. is wetenschappelijk gezien niet gefundeerd.
drug fever [E.] geneesmiddelkoorts.
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drukusuur
hangend hart, o.a. bij asthenia universalis; zie ook cor
pendulum.
druppelinfectie, vorm van aerogene infectie van de ene
mens op de andere, waarbij virus of bacterien in fijne
uitgehoeste druppeltjes in de lucht blijven zweven en zo
kunnen worden ingeademd.
druppelinfusie, zie infusie.
druppelkern, partikel, veelal een bacterie, dat als kern
voor fijne condens fungeert.
druppelklysma, druppellavement, zie lavement.
druppelzakje, uitwendig opvangmateriaal bij urineincontinentie bij de man; een kokervormig zakje om de
penis vangt de urine op.
Drusen [D.] zie droesem.
dry cervix, ontbrekende of zeer beperkte slijmproductie
in het cervicale kanaal; ontstaat na verwijdering van een
groot deel van het slijmvormende epitheel van de cervix
uteri en kan infertiliteit tot gevolg hebben.
dry socket [E. socket = tandkas] droge lege tandkas na tandextractie, hevig pijnlijk, stinkend; berust op plaatselijke
osteomyelitis.
dry tap [E.] onmogelijkheid tot opzuiging van materiaal
(beenmerg) bij beenmergpunctie; zie ook punctie.
DS, D.S., ds, d.s. [L.] da signa, geef, noteer (rec.).
DSA, digitale subtractieangiografie; zie ook angiografie.
DSM-IV, zie Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders IV.
DSPB, double swivel pelvic band.
dtd, dentur tales doses (rec.).
DTH, zie hypersensitiviteit, delayed-type
d-thyroxine, zie thyroxine.
DTP-vaccin, zie vaccin.
D-trias, de combinatie van drie voor pellagra (en arsenicumvergiftiging) kenmerkende symptomen, beginnend
met een d: depressie, diarree, dermatose.
dU, internationale afkorting voor `daily urin' (dagelijkse
hoeveelheid urine).
dual photon absorptiometry, zie absorptiometrie.
Duane, Alexander (1858 -1926; Amer. oogarts te New
York).
Duane-syndroom, aangeboren afwijking waarbij de
rectus medialis bulbi vervangen is door een fibreuze
band; bij adductie van de bulbus wordt deze naar
achteren getrokken, o.a. zichtbaar aan de nauwer
wordende oogspleet; syn. retractiesyndroom.
dubbelcontrastonderzoek, contrastonderzoek waarbij
een combinatie van een positief en negatief contrastmiddel in de juiste samenstelling wordt gebruikt; o.a.
toegepast bij colononderzoek indien men geringe
slijmvliesafwijkingen nauwkeurig wil waarnemen;
contrastmiddel.
dubbele aortaboog, aangeboren afwijking die ontstaat
doordat de vierde rechter aortaboog niet verdwijnt
tijdens de embryonale ontwikkeling.
dubbelgeruis, een door een kort interval gescheiden
systolisch en diastolisch geruis.
dubbelkleuring, techniek waarbij een microscopische
coupe met zowel peroxidase-gelabelde als met andere,
alkalische fosfatase-gelabelde antistoffen words geIncubeerd; na toevoegen van substraat geven de twee
enzymen een verschillende kleuring (bijv. rood en
blauw), waardoor de twee verschillende antistofbindingsplaatsen (= antigeen) kunnen worden getraceerd.
dubbellumen-tube, beademingsbuis met twee lumina
om beide longen afzonderlijk te kunnen beademen.
dubbelmonstrum, product van onvolkomen of
gestoorde intra-uteriene ontwikkeling van een eeneiige

drukusuur, druk-usuur, atrofie, optredend door
circulatiestoornissen t.g.v. langdurige mechanische
druk; een aneurysma van de aorta kan een wervel doen
afslijten.
drukverhoging.
intracraniale drukverhoging, symptomencomplex
van hoofdpijn, braken, bewustzijns- en psychische
veranderingen, n.-abducens-uitval en papiloedeem,
veroorzaakt door verhoogde intracraniale druk, meestal
gecombineerd met hersenverplaatsing; meest frequente
oorzaak is een ruimte-innemend proces.
intrathecale drukverhoging, drukverhoging binnen
de hersen- en ruggenmergsvliezen, fysiologisch door
abdominale drukverhoging zoals hoesten, niezen en
persen, pathologisch door intracerebrale ruimteinnemende processen of hydrocephalus; kan tractie aan
ruggenmergswortels en meninges veroorzaken,
waardoor pijn ontstaat.
drukverschijnselen, verschijnselen, veroorzaakt door
druk op belangrijke structuren met geleidende of
passagefuncties (zenuwen, bloedvaten, darmen); de druk
words bijv. uitgeoefend door een groeiend gezwel of
door schrompeling van weefsel.
drukverwonding, letsel dat ontstaat door druk op de
huid en een vaste structuur (bot) eronder; vb. doorliggen
van de stuit of de heup, huidnecrose t.g.v. een (te strak
zittend) gipsverband; zie ook decubitus.
drukvolumearbeid, arbeid die het hart verricht om
tijdens de isovolumetrische fase van de systole
voldoende druk op te bouwen en de uitstroomkleppen
te openen en het slagvolume uit te pompen; wordt
berekend als product van druk en hartvolume;
syn. versnellingsarbeid.
drukvolumediagram, druk-volume-diagram, grafiek
die de relatie aangeeft tussen de druk in een hol orgaan
en het volume; de helling van de lijn is de compliantie.
hartdrukvolumediagram, dynamische curve die het
verloop aangeeft van druk en volume tijdens een
complete hartcyclus (PV lus); de curve is opgebouwd uit
de diastolische vullingsfase, de fase van de isovolumetrische drukstijging, de ejectiefase en de isovolumetrische
drukdaling.
longdrukvolumediagram, grafiek die de relatie
aangeeft tussen het volume van de long en de druk die
nodig is om dit volume te handhaven; de long verkeert
gewoonlijk altijd in een opgespannen toestand,
waardoor deze aan zijn aanhechtingen trekt; dit
verklaart de lage interpleurale druk; het drukvolumediagram geeft het verband tussen het longvolume en het
verschil tussen interpleurale en interpulmonale druk.
drumstick-geslachtschromatine [< E. drumstick =
trommelstok] een in segmentkernige leukocyten voorkomend uitsteeksel op een der kernlobben, komt voor in 2
pct van de leukocyten van vrouwen, niet in die van
mannen.
druppel.
dikkedruppelproef, `dikke druppel', snelle onderzoeksmethode om in bloed evt. aanwezige malariaparasieten te ontdekken: een ingedroogde bloeddruppel op
een objectglas wordt met water gehemolyseerd, zodat de
erytrocyten onzichtbaar worden, waarna met Giemsa of
andere kleurstof gekleurde malariaparasieten duidelijk
opvallen.
hangende druppel, bacteriologische onderzoekmethode, waarbij een aan een dekglas hangende druppel
met de microscoop wordt bekeken.
druppelhart, een als een druppel aan de vaatsteel
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ductus
ductuli efferentes testis, een tiental kanaaltjes tussen
rete testis en ductus epididymidis.
ductuli excretorii (glandulae lacrimalis), een tiental
afvoerkanaaltjes van de traanklier; monden uit in de
fornix conjunctivae superior.
ductuli interlobul a res (hepatis), tussen de leverlapjes
verlopende galafvoergangen.
ductuli prostatici, een twintigtal in de pars prostatica
urethrae uitmondende kliergangetjes.
ductuli transversi (epoophori), een 15-tal kleine, in de
ductus epoophori uitmondende kliergangetjes, resten
van oernierkanaaltjes.
ductus [L., mv. ductus], kanaal, buis.
ductus arteri o sus (Botalli), ductus Botalli, de bij de
foetus bestaande verbinding tussen de vertakkingsplaats
van de truncus pulmonalis en de aortaboog, oblitereert
na de geboorte tot ligamentum arteriosum; zie ook
Botallo.
ductus arteriosus Botalli apertus, zie Botallo.
ductus cervicalis, de bij de foetus zich vernauwende
sinus cervicalis, verdwijnt ten slotte geheel.
ductus choledochus, extra-hepatische galafvoergang,
ontstaan uit de vereniging van d. hepaticus communis
en d. cysticus, uitmondend in het duodenum bij de
papilla duodeni major; syn. ductus biliaris.
d u ctus cochlearis, de spiraalvormige, met endolymfe
gevulde vliezige buis, driehoekig op doorsnee, bevat de
zintuigcellen voor het gehoor.
ductus colligens, verzamelbuis in de nier die de urine
naar het nierbekken afvoert; ontvangt urine uit een
aantal kleinere verzamelbuizen (ductuli colligentes),
waarin nefronen uitmonden.
ductus Cuvieri, de bij de foetus beiderzijds uit de
vereniging van de venae cardinalis cranialis en caudalis
gevormde aderstam, wordt aan de rechter zijde tot vena
cava superior, terwijl de linker scam grotendeels regredieert, met als resten de sinus coronarius en de vena
obliqua atrii sinistri.
ductus cysticus, afvoergang van de galblaas, verenigt
zich met de d. hepaticus tot d. choledochus.
ductus deferens, een ongeveer 50 cm lang afvoerkanaal
van de epididymis, aanvankelijk gekronkeld, later
gestrekt verlopend en uitmondend in de pars prostatica
urethrae.
ductus ejaculatorius, het vernauwde laatste deel van
de d. deferens, ligt geheel in de prostaat, mondt uit in de
pars prostatica urethrae.
ductus endolymph a ticus, een vliezig kanaaltje in de
aqueductus vestibuli, met endolymfe gevuld, ontspringend aan sacculus en utriculus en blind eindigend in de
saccus endolymphaticus.
d u ctus epididymidis, afvoergang van de epididymis,
een kluwen van een ongeveer 5 m lang kanaal, waarin de
ductuli efferentes uitmonden.
ductus epo o phori longitudin alis (Gartneri), de in de
mesosalpinx gelegen rest van het oernierkanaal.
ductus excretorius (vesiculae seminalis), de in de
ductus deferens uitmondende uitvoergang van de
vesicula seminalis.
ductus glandulae bulbo-urethralis, dunne uitvoergang van de glandula bulbo-urethralis, dringt door de
bulbus penis en mondt uit in de achterwand van de
urethra.
ductus hepaticus communis, galafvoergang, ontstaan
uit de vereniging van de d. hepaticus sinister en dexter.
du ctus hepaticus dexter, galafvoergang van de rechter
leverkwab.

tweeling, waarvan de partners met elkaar vergroeid zijn;
soms is er een bijna niet ontwikkeld en bevindt deze
zich als parasiet op of in de andere partner (de autosiet);
syn. gemini conjuncti; zie ook hemipagus.
dubbeltumoren, term voor tegelijkertijd in een lichaam
aanwezige tumoren van verschillende herkomst.
dubbelzien [L., diplopia: L., van Gr] zie visus duplicatus.
Dubin, Isadore Nathan (geb. 1913; patholoog te
Washington).
syndroom van Dubin Johnson, familiale recidiverende niet-hemolytische icterus.
Dublinse handgreep, voortdurende manuele controle
van de barende uterus, soort handgreep van Crede.
DuBois, Eugene F. (1882 -1959; fysioloog te New York).
standaardtabel van Aub-D, zie Aub.
formule van DuBois, (ter berekening van het lichaamsoppervlak) surface area (in cm2) = C x W t o,425 x H t o,725,
waarin C een constante is die voor elke diersoort
verschilt en voor de mens 71,84 bedraagt, Wt = lichaamsgewicht in kg, en Ht = lengte in cm.
DuBois-Reymond, Emil Heinrich (1818-1896; fysioloog
te Berlijn).
wet van DuBois-Reymond, de elektrische prikkeling
van spieren en zenuwen hangt of van de snelheid van
verandering van de stroomsterkte (dus van de steilheid
van de grafiek) en niet van de absolute waarde van de
stroomsterkte.
Dubreuilh, William (1857-1935; dermatoloog te
Bordeaux).
ziekte van Dubreuilh, melanosis circumscripta
praecancerosa.
Duchenne, Guillaume Benjamin Amand (1806-1875;
Fr. neuroloog te Parijs).
teken (symptoom) van Duchenne, inspiratoire
intrekkingen van het epigastrium bij hydropericard of
diafragma-verlamming.
ziekte van Duchenne, een geslachtsgebonden (alleen
bij jongetjes voorkomende), recessief erfelijke spierziekte; begint in de eerste levensjaren, verloopt progressief en eindigt letaal omstreeks het 15e levensjaar, door
verlamming van de ademhalingsspieren; kenmerkend is
het verhoogde CPK-gehalte van het serum.
ziekte van Duchenne-Aran, spinale progressieve
spieratrofie.
Duchenne-Friedreich-atrofie, pseudo-hypertrofische
vorm van de myopathische progressieve spierdystrofie.
syndroom van Duchenne-Von Leyden, infantiele
vorm van dystrophia musculorum progressiva.
Ducrey, Agosto (1860-1940; Ital. huidarts te Rome).
Ducrey-bacil, zie Haemophilus ducreyi, verwekker van
chancrold.
ductilitei t [L., ducere = trekken] eigenschap van een stof,
zich tot draden te laten trekken.
ductulus [L., my. -ii, verkleinwoord van ductus] kanaaltje,
buisje.
ductulus aberrans superior (epididymidis), blind
eindigend zijkanaaltje in de top van de epididymis.
ductuli aberrantes, blind eindigende zijtakjes van de
ductus efferentes en epididymidis, resten van de caudale
oernierkanaaltjes.
ductuli alveolares (pulmonis), eindvertakkingen van
de bronchioli respiratorii, waarvan de wand slechts uit
alveolen bestaat.
ductuli biliferi, kleine galafvoergangetjes die de d-li
interlobulares verbinden met de ductus hepaticus
sinister en dexter.
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Duhring, Louis Adolphus
glandula sublingualis, mondt uit op de caruncula
sublingualis.
ductus submandibularis, afvoergang van de glandula
submandibularis, mondt uit op de caruncula sublingualis.
ductus submaxillaris (Whartoni), d. submandibularis.
ductus sudoriferus, uitvoergang van een zweetklier.
ductus thoracicus, grootste afvoerend lymfevat, begint
bij het middenrif aan de cisterna chyli, loopt achter de
aorta omhoog en mondt uit in de hock tussen vena
subclavia sinistra en vena jugularis (angulus venosus).
ductus thor. dexter, d. lymphaticus dexter.
ductus thyroglossus, een epitheelstreng, die soms een
lumen bevat; ontstaat bij het embryo bij het afdalen van
de schildklier als tijdelijke verbinding tussen de
schildklier en het foramen caecum achter op de tong.
ductus umbilicalis, d. omphalo-entericus.
ductus utriculosaccularis, smal verbindingskanaaltje
tussen utriculus en sacculus.
d u ctus venosus (Arantii), de bij het embryo bestaande
verbindingsweg tussen de vena umbilicalis sinistra en de
vena cava inferior; oblitereert later tot ligamentum
venosum.
Duffy-factor-systeem, bloedgroepensysteem op grond
van antigenen Fya en Fyb.
Duhring, Louis Adolphus (1845-1913; Amer. dermatoloog te Philadelphia).
ziekte van Duhring(-Brocq), zie dermatitis herpetiformis.
Diihrssen, Jacobus Alfred (1862-1933; gynaecoloog te
Berlijn).
bus van Duhrssen, metalen bus met steriel gaas voor
tamponnade.
Diihrssen-operatie, sectio caesarea vaginalis.
Duhrssen-tamponnade, stevige tamponnade van
uterus en vagina bij atonische nabloeding na een baring;
zie ook boeddha-geboorte.
duiding, centrale kenmerkende interventie in psychoanalytische therapie; interpretatie en verbalisatie van
gedrag, gekoppeld aan motivatie, verschaft hierbij
inzicht in het ontstaan en de samenhang van problemen
en conflicten; syn. Deutung [D.].
duikreflex, zie reflex.
duim, pollex.
zwevende duim, aangeboren afwijking van de duim
met hypoplasie van beide falangen en soms metacarpus
en intrinsieke musculatuur van de duim met afwezige
stabiliteit in het metacarpofalangeale gewricht.
duimbal, zie thenar.
duimdrukfenomeen, zie thumbprinting.
duivelsgreep [< E. devil's grip] zie myalgia epidemica.
duivelsgrijns, duivelslach, risus sardonicus.
duivenmelkerslong, wisselende ontsteking en uiteindelijke longfibrose, kan ontstaan bij duivenhouders na
herhaalde inhalatie van organisch materiaal uit duivenserum, duivenuitwerpselen en het wit van duiveneieren;
syn. duivenmelkersziekte, syn. vogelhouderslong; zie ook
alveolitis, extrinsieke allergische
duizeligheid, zie vertigo.
benigne paroxismale positieduizeligheid, benigne
paroxismale positieveranderingsduizeligheid
(BPPD), frequent optredende duizeligheid met nystagmus en soms misselijkheid en braken bij plotselinge
standsverandering van het hoofd; oorzaak o.a. perifere
vestibulaire afwijkingen, zoals otolithiasis.
centrale duizeligheid, duizeligheid, veroorzaakt door

ductus hepaticus sinister, galafvoergang van de linker
leverkwab.
ductus incisivus, rest van het Jacobson-orgaan, een
rechts en links achter de snijtanden aanwezige blinde
uitbochting van de neusholte in het harde gehemelte.
ductus lacrimalis [BNA], canaliculus lacrimalis.
ductus lactiferi, de i5 a 20 klieruitvoergangen van de
lobi glandulae mammariae, uitmondend op de papilla
mammae.
ductus lobi caudati dexter (sinister), de uit de
rechterhelft (linkerhelft) van de lobuscaudatus komende
en meestal in de ductus hepaticus dexter (sinister)
uitmondende tak.
ductus lymphatici, de hoofdlymfegangen.
ductus lymphaticus dexter, een uit de vereniging van
de rechter trunci jugularis, subclavius en bronchomediastinalis gevormd, kort lymfe-afvoerend vat, dat
uitmondt in de angulus venosus dexter.
ductus mesongphricus, de bij het embryo voorkomende, door de voornier gevormde oerniergang (gang
van Wolff); ontwikkelt zich bij de man tot ductus
deferens.
ductus nasolacrimalis, afvoergang van de saccus
lacrimalis naar de neusholte.
ductus nasopalatinus, oude naam voor d. incisivus.
ductus o mphaloentericus, foetale verbinding tussen
darm en dooierzak die normaal in de zevende week van
het foetale leven oblitereert; blijft dit uit, dan ontstaat
een Meckel-divertikel; syn. dooierzakgang.
open ductus Botalli, zie Botallo.
d u ctus pancreaticus access o rius (Santorini), een niet
altijd aanwezige tweede afvoergang van het pancreas,
mondt iets boven de papilla duodeni major in het
duodenum uit.
ductus pancreaticus (Wirsungi), afvoergang van het
pancreas, mondt samen met de d. choledochus op de
papilla duodeni major in het duodenum uit.
ductus papillaris, verzamelkanaaltje, beginnend bij
een niertubulus, daarna zich met andere verzamelkanaaltj es verenigend tot een afvoergang die aan het
oppervlak van een nierpapil in het nierbekken
uitmondt.
ductus paramesonephricus, gang van Muller, een
opzij van de oerniergang gevormde buis, waaruit bij de
vrouw tuba, uterus en een deel van de vagina ontstaan.
ductus para-urethrales, gangen van Skene, rechts en
links van het ostium urethrae externum bij de vrouw
uitmondende afvoergangen van de glandulae urethrales.
d u ctus parotideus, afvoergang van de glandula parotis.
ductus perilymphaticus, verbindingsweg tussen de
perilymfatische ruimte van het binnenoor en de
subarachnoidale ruimte.
persisterende ductus Botalli, zie ductus art. Botalli
apertus.
ductus pleuroperitonealis, een bij het embryo beiderzijds aanwezige, tijdelijke opening dorsaal in het
septum transversum; zie ook Bochdalek.
ductus reuniens, smalle (later oblitererende) verbinding tussen sacculus en d. cochlearis.
ductus semicircularis, halfcirkelvormig kanaal van het
binnenoor, waarvan er drie zijn, een d.s. anterior, een
d.s. posterior en een d.s. lateralis.
ductuli sublinguales minores, een veertigtal afvoergangetjes van de glandula sublingualis, monden uit in
de plica sublingualis en op de caruncula sublingualis.
ductus sublingualis major, hoofdafvoergang van de
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Duroziez, Paul Louis
duodenumatresie, obstructie van het duodenum t.g, v.
een rotatie- of fixatiestoornis; komt o.a, ook in
verhoogde frequentie voor bij het syndroom van Down.
duodenumsondage, het inbrengen van een duodenumsonde via de mond of de neus, tot voorbij de maag in het
duodenum, vnl. voor het verkrijgen van duodenuminhoud en A-, B- en C-gal; zie ook gal.
duodenumsonde, dunne rubberbuis van 150 ern lengte
voor duodenumsondage.
duodenumzweer, zie ulcus duodeni.
duopraktijk, praktijk waarin twee huisartsen een
organisatorische eenheid vormen; bijv, in financieel en
juridisch opzicht; zie ook maatschap.
duplex [L.] 1 dubbel; vb. uterus d; 2 aan beide zijden
voorkomend.
duplexscanner, apparaat dat Doppler-onderzoek van de
bloedstroom en echografisch onderzoek van de bloedvaten combineert, vooral toegepast voor het opsporen
van vernauwingen in halsslagaders.
dupticatus [L., -ta, -tum, plica = plooi] dubbel, verdubbeld;
vb. visus d-tus, paracusis d-ta; zie ook conduplicato
corpore.
duplicatuur [L., plica] verdubbeling; plooi, twee tegen
elkaar liggende vliezen, bijv, het mesenterium.
dupljcitas, dubbelmonstrum.
duplicitas completa, dubbelmonstrum bestaande uit
twee geheel ontwikkelde kinderen die slechts op enkele
plekken met elkaar verbonden zijn, bijv. de Siamese
tweeling; syn. diplosomie.
dupljcitas incompleta, dubbelmonstrum waarvan
slechts een gedeelte verdubbeld is, bijv, het bovenste of
het onderste deel.
Dupuytren, Guillaume, baron (1777-1835); chirurg te
Parijs.
Dupuytren-contractuur, langzaam toenemende
schrompeling en contractuur van de aponeurosis palmaris, waarbij de hand hoI gaat staan en de vingers een
klauwstand aannemen; syn. contractura palmaris.
Dupuytren-fascie, zie aponeurosis palmaris.
Dupuytren-ftegmone, brede halsflegmone.
Dupuytren-fractuur, enkelfractuur met de talus
gedislokeerd tussen tibia en fibula.
dura [L., durus = hard; mater = moeder] verkorte vorm van
'dura mater', het harde hersenvlies.
duraschede, 1 schedevormige omhulling van een
ruggenmergswortel tot aan het foramen intervertebrale,
waar ze in het perineurium overgaat; 2 vagina externa
nervi optici, de buitenste omhulling van de n. opticus.
durazak, 1 dura mater spinalis; 2 zakvormige verwijding
van de d. mater encephali.
dura mater encephalr, het buitenste, harde hersenvlies; syn. pachymeninx.
dura mater splnalfs, het buitenste, harde ruggenmergsvlies, door de epidurale ruimte gescheiden van de
wand van het wervelkanaal.
duraal, m.b.t. de dura.
Durand, Joseph (geb. 1876; dermatoloog te Lyon).
ziekte van Durand-Nicolas-Favre, lymphogranuloma
venereum.
duraplastiek, vervanging van een stukje hersenvlies door
een transplantaat.
Duroziez, Paul Louis (1826-1897; Fr. arts te Parijs).
Duroziez-(dubbel)geruis, door lichte druk met de
stethoscoop op de a. femoralis opwekbaar (dubbel)
geruis, bij aorta-insufficientie, anemie, ziekte van
Basedow.
ziekte van Duroziez, aangeboren mitralisstenose.

aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, vaak met
centrale symptomen als o.a. dubbelzien en slikstoornissen.
cervicale duizeligheid, d. veroorzaakt door afwijkingen in de nek, vaak gepaard met hoofd- en nekpijn,
soms met depressie en oorsuizen.
draaiduizeligheid, d. waarbij draaisensaties op de
voorgrond staan.
labyrintaire duizeligheid, duizeligheid, veroorzaakt
door aandoeningen van het binnenoor, zoals o.a. acute
labyrinthitis.
plaatsduizeligheid, zie positieduizeligheid;
syn. Lageschwindel [D.], position dizziness [E.]
plaatsingsduizeligheid, voorbijgaande plaatsd., enkele
minuten na verandering van de lichaamshouding;
syn. Lagerungsschwindel [D.], positioning dizziness [E.]
positieduizeligheid, duizeligheid bij bepaalde stand
van het hoofd t.o.v, de romp; gaat gepaard met nystagmus.
duizendpoot, Myriapoda.
Duke, William Waddell (1883-1945; patholoog te Kansas
City, Miss.).
bepaling van de bloedingstijd volgens Duke, met
vloeipapier wordt het uit een steekwondje sijpelende
bloed om de 30 seconden opgezogen, tot er geen bloed
meer te voorschijn komt; de tijdsduur tussen het maken
van het wondje en het ophouden van de bloeding is de
bloedingstijd volgens D; zie ook stollingstijd.
dumping syndrome [E. dumping = plotselinge Iediging] een
syndroom dat zich soms voordoet bij patienten die een
maagresectie (speciaal die volgens Billroth II) hebben
ondergaan; zij worden plotseling onwel na een maaltijd
door plotselinge val van de spiismassa in de darm;
syn. postgastrectomiesyndroom,
dunne darm, zie darm, dunne ~.
dunnedarmadaptatie, hyperplasie van het darmepitheel
na een uitgebreide darmresectie, die ertoe leidt dat na
een jaar de functionele capaciteit van de darm zodanig is
toegenomen dat er vrijwel geen malabsorptie en diarree
meer is.
dunnenaaldpunctie, diagnostisch hulpmiddel bij
diagnostiek van o.a. vergrote lymfeklieren waarbij in de
zwelling een o.smm dikke naald wordt gestoken en zo
materiaal wordt verkregen voor cytologisch onderzoek.
duodenaal, het duodenum betreffend.
duodenalts [L., -Ie], duodenaal; vb. recessus d-lis.
duodenitis, ontsteking van het duodenum.
duodenografie [G., graphein = schrijven, afbeelden] rontgencontrastonderzoek van het duodenum.
hypotone duodenografie, onderzoek van het duodenum, ductus choledochus, ductus pancreaticus of
pancreaskop door vulling van het duodenum met
bariumpap door een ingebrachte sonde, in combinatie
met een spasmolyticum, veelal een glucagoninjectie;
weinig toegepast sinds de komst de echografie en CT.
duodenoieiunalis [L., -Ie], betrekking hebbend op duodenum en jejunum; vb, flexura d-lis.
duodenoscopie [G., skopein = kijken] endoscopische
bezichtiging van het duodenum.
duodenostomie [G., stoma = mond] 1 het aanleggen van een
naar buiten de buik afvoerende duodenumfistel;
2 (minder juist) de fistel zelf.
duodenotomie [G., temnein = snijden] het insnijden van de
duodenumwand, het openen van het duodenum.
duodenum [L., gen. -nil, twaalfvingerige darm, een 25 a 30
em lang stuk darm tussen pylorus en flexura duodenojejunalis.
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merg, wordt benoemd naar het hoogste intacte ruggenmergsegment waaronder complete of partiele uitval van
willekeurige motoriek en sensibiliteit ontstaat.
cervicale dwarslaesie, dwarslaesie op niveau van
cervicale wervels waardoor tetraplegie, verhoogde
reflexen, anesthesie onder het betreffende niveau,
incontinentie en vaak priapisme ontstaan, veelal na
traumatische luxatie C.5; laesies boven C.3-4 zijn
doorgaans niet met het leven verenigbaar t.g.v uitval
van ademhalingsspieren.
om, het complex van verschijnselen
dwarslaesiesyndro_
zoals die zich bij een traumatische dwarslaesie van het
ruggenmerg voordoen, echter niet-traumatisch veroorzaakt, maar bijv door plaatselijke druk van een tumor,
door intradurale penicilline-injectie, door ontstekingsproces (zoals myelitis transversa).
dwarsligging, afwijkende ligging van het kind in utero
(bij 1 pct van alle baringen), waarbij de lengteas van het
kind dwars op die van de moeder staat, o.a. bij misvorming van de baarmoeder, placenta praevia, slappe uterus
bij multipara; de ligging maakt ingrijpen noodzakelijk.
verzuimde dwarsligging, d. waarbij niet tijdig is
ingegrepen, zodat na het breken van de vliezen een deel
van het kind in het onderste uterussegment wordt
gedreven.
dwarsuitsteeksel, van een wervel: processus transversus
(vertebrae).
dwerggroei, sterk achterblijven in lengtegroei (tot
minder dan 150 cm), door verschillende oorzaken;
syn. nanismus; zie ook achondroplasie, lipochondrodystrofie.
hypofysaire dwerggroei, achterblijven van de groei
door hypofunctie van de hypofysevoorkwab.
renale dwerggroei, zie rachitis renalis.
dwerglintworm, zie Hymenolepis nana.
DXA dual x-ray absorption [E.] , bepaling van de botmineraaldichtheid door het meten van de stralingsabsorptie;
diagnostische/prognostische bepaling bij osteoporose;
zie osteodensimetrie.
D-xylosetest, test voor opsporen van darmspruw;
D-xylose is een monosacharide dat in het lichaam
gedeeltelijk gemetaboliseerd wordt; het restant wordt
uitgescheiden in urine; bij goede darmresorptie dient bij
orale toediening van 25 gram D-xylose binnen 5 uur
meer dan 5 gram D-xylose in urine aanwezig te zijn.
dying-back phenomenon [E.] degeneratie van een neuron,
beginnend in de periferie van een axon en zich uitbreidend in de richting van de cel; syn. cellulipetale (_
celzoekende) degeneratie.
dynamicus [G., -ca, -cum, dynamis = kracht] m.b.t. kracht;
vb. strabismus d-cus.
dynamisch, i betrekking hebbend op krachten en
versnellingen; z (psychologie) actief, beweeglijk, i.t.t.
statisch; ant. mechanisch; vb. d-sche ileus = stilstand van
de darmpassage door hetzij verlamming (paralytische
ileus) van de darmspier, zodat er geen peristaltiek is,
hetzij spasmus van de darmspier, zodat het darmlumen
wordt dichtgeknepen.
dynamisch scheelzien, zie strabismus dynamicus.
dynamometer [G., dynamis = kracht] toestel waarmee men
de spierkracht kan meten.
dyne? ne, contractiel eiwit, belangrijk onderdeel van de
cilia in de luchtwegen.
-dynie [G., odyne = pion] achtervoegsel in woordverbindingen betreffende pijn.
dys- [G.] voorvoegsel in woordverbindingen met de
betekenis 'moeilijk, slecht, mis-, on-, wan-'; N.B.: de

Durrer, Dirk (geb. 1918; Ned. cardioloog te Amsterdam).
naaldelektrode van Durrer, dunne, atraumatische
elektrode met een aantal elektrodepunten voor registratie van de elektrische potentiaal op verschillende diepten
in de hartspier.
durus [L., -ra, -rum], hard; vb. pulsus d-rus, d-ra mater,
ulcus d-rum.
Dutch cap [E.] occlusief vaginaal pessarium.
duurarbeid, arbeid die gedurende langere tijd kan
worden volgehouden doordat een evenwicht tussen
zuurstofverbruik en energievrijmaking is ontstaan.
duurprestatievermogen, de hoeveelheid verrichte
arbeid per tijdseenheid tijdens een duurprestatie; is te
bepalen door meting van het maximale zuurstofverbruik (V0 2 max); syn. aeroob vermogen.
duurvertekening [E.] zie bias, length-time
DVI digital vascular imaging [E.] zie angiografie.
dwang, het voorkomen van dwanggedachten die angst
veroorzaken m.a.g. dat dwanghandelingen moeten
plaatsvinden.
dwangbehandeling, elke behandeling waarbij (aanmerkelijke) dwang wordt uitgeoefend ongeacht de vraag
of de patient feitelijk bekwaam of onbekwaam is; de
term wordt ook wel aangewend als synoniem van
`behandeling zonder toestemming'; vb. behandeling die
een psychiatrische patient onvrijwillig tijdens de
inbewaringstelling ondergaat, veelal bestaande uit
medicatie; zie ook wilsbekwaam.
dwangbuis, zie camisia follium.
dwanggedachte, angstwekkende gedachte die i.h.alg.
een agressieve of seksueel-agressieve inhoud heeft;
vb. smetvrees; zie ook fobie, obsessie.
dwanggrijpen, zie grijpreflex.
dwanghandeling, excessieve handeling die tot doel heeft
angst, veroorzaakt door dwanggedachten, te neutraliseren; vb. wasdwang; syn. compulsie.
dwanghuilen, dwanglachen, i het ontbreken van elke
rem op huilen en lachen, zodat dit zich bij de geringste
emotie al voordoet, soms in een vorm die het midden
houdt tussen huilen en lachen; 2 onweerstaanbare,
automatische huil- en lachbuien, vaak in afwijkende
vorm, zonder dat er sprake is van de overeenkomstige
emoties; syn. uncontrollable laughing, irresistible
laughing [E.].
dwangnagel [L., unguis incarnatus, onychocryptosis] een nagel
die aan de mediale of laterale kant in de nagelwal is
binnengegroeid.
dwangneur o se, zie neurose.
dwangneurotisch karakter, zie obsessieve compulsieve
stoornis.
dwangstand, gedwongen stand van een lichaamsdeel
t.g.v een organisch pathologisch proces; vb. deviation
conjuguee.
dwangsymptomen, symptomen die obsessief en/of
compulsief zijn, bijv dwanggedachten resp. dwanghandelingen.
dwangvoorstellingen, beelden of levendige fantasieen
die zich geregeld tegen de wil opdringen.
dwarsdoorsnedeonderzoek, onderzoek waarbij op
hetzelfde tijdstip verschillende waarnemingen worden
verricht bij een te onderzoeken persoon; er is een
meetmoment; ant. longitudinaal onderzoek; syn. crosssectioneel onderzoek, transversaal onderzoek.
dwarsdoorsnede-onderzoek, zie transversaal onderzoek.
dwarslaesie, klinisch beeld t.g.v onderbreking van
functionele continuiteit van zenuwbanen in het ruggen-
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Woordenlijst Nederlandse taal (het 'groene boekje'), die
gebaseerd is op de in 1996 ingevoerde spellingregels,
schrijft voor verschillende termen ten onrechte het
Latijnse voorvoegsel 'dis-' (= Ned. 'ont-') voor waar het
Griekse 'dys-' worth bedoeld, o.a. bij 'dysfunctie' en
`dysproportie'; zie ook eu-; zie ook dis-.
dysacus ie , dysacusis [G., akousis = het Koren] 1 vermindering van het gehoor; 2 het ondervinden van onaangename gewaarwordingen bij het horen van sommige
tonen; zie ook anacusie.
dysanagnosie [G., anagnosis = herkennen, lezen] vorm van
dyslexie, waarbij sommige woorden niet worden
herkend.
dysarthria [G.] zie dysartrie.
dysartrie, dysarthria [G., arthroein = articuleren] spraakstoornis van centrale of perifere oorsprong.
bulbaire dysartrie, uitspraakstoornis met slissen,
zachte, nasale stem en slikstoornissen veroorzaakt door
aandoeningen van perifeer motorische neuronen en/of
spieren van mond, pharynx en larynx.
cerebellaire dysartrie, uitspraakstoornis met scherpe,
los uitgesproken medeklinkers, gestoorde zinsmelodie
(lallen, scanderen) en ataxie; veroorzaakt door laesie van
de kleine hersenen.
corticale dysartrie, uitspraakstoornis met binnensmonds praten en onscherpe medeklinkers, daarbij
parese van tong en hemiparese van mimiekspieren;
veroorzaakt door in de hersenschors gelegen laesies; zie
ook pseudo-bulbaire dysartrie.
dysarthria syllabaris, stoornis in de vorming van
lettergrepen, stotteren.
neuromusculaire dysartrie, tijdens het spreken
progressieve uitspraakstoornis met nasale spraak,
verbeterend na rust; komt voor bij myasthenia gravis.
pseudo-bulbaire dysartrie, uitspraakstoornis met
nasale spraak, ontremde emotionele motoriek (dwanghuilen, dwanglachen) en relatief ongestoord slikken;
veroorzaakt door dubbelzijdige laesie van het centraal
motorisch neuron en tractus corticobulbaris zoals bij
MS, diffuse doorbloedingsstoornissen en tumoren in het
mesencephalon; zie ook corticale dysartrie.
dysartr o se [< G., arthron = gewricht] 1 slechte functie van een
gewricht; 2. misvorming van een gewricht.
dysautonom ie [G., autonomos = eigen wetten volgend]
abnormaal functioneren van het autonome zenuwstelsel.
familiaire dysautonomie, zie Riley-Day-syndroom.
dysbasia [G., basis = schrede, gang] loopstoornis; zie ook
abasie.
dysbasia intermittens, claudicatio intermittens; zie ook
dysstasia.
dysbulie [G., bule = wil] stoornis in de wilsvorming.
dyscalculie [L., calculus = rekensteen, telraam] stoornis in het
vermogen te rekenen.
dyscaryose [< G., karyon = kern] atypie of onrijpheid van de
celkern.
dyschezie [G., chezein = defeceren] moeilijke, pijnlijke
stoelgang en proctogene constipatie, door gestoorde
defecatiereflex.
dyschondroplas ie, dyschondroplasia [G., chondros =
kraakbeen; plassein = vormen] stoornis in de kraakbeenontwikkeling; syn. chondrodysplasie, chondrodystrofie,
chondromatosis, enchondromatose; zie ook achondroplasie.
dyschondroplasia haemangiomatosa, zie syndroom
van Mafucci.
dyschromasie, i dyschromatopsie; z dyschromie.
dyschromatopsie [G., chroma = kleur; opsis = gezicht]

zie ook euchromatopsie; 2 gezichtsstoornis waarbij de voorwerpen met een andere kleur
worden gezien dan ze in werkelijkheid hebben.
dyschromie [G., chroma = kleur] stoornis in de huidpigmentatie.
dyschronisme [< G., chronos = tijd] stoornis in de tijdzin.
dyscongruentie, geen, of gebrek aan, overeenstemming;
i.h. bijz. de wanverhouding tussen zwangerschapsduur
en grootte van de uterus.
negatieve dyscongruentie, d. waarbij de uterus te
klein is voor de zwangerschapsduur.
positieve dyscongruentie, d. waarbij de uterus te
groot is voor de zwangerschapsduur.
dyscorie [G., kore = pupil] onregelmatigheid in vorm of
functie van de pupil(len).
dyscrasie [G., krasis = menging] volgens antieke opvatting
slechte menging van lichaamssappen, gestoorde gezondheid.
plasmaceldyscrasie, proliferatie van plasmacellen die
een homogeen immuunglobuline afscheiden;
vb. monoklonale gammopathie, heavy chain disease,
ziekte van Kahler en ziekte van Waldenstrom.
dyscrinie [G., krinein = afscheiden] endocriene stoornis.
dysdiadochokinesis, dysdiadochokinese, gestoorde
diadochokinese vgl. adiadochokinese, bradydiadochokinese.
dysembryoom [G., embryon = ongeboren vrucht] gezwel uit
embryonale resten.
dysembryoplasie [G., embryon; plassein = vormen] embryonale misvorming.
dysencephalia splanchnoc y stica, combinatie van
neurale misvormingen met poly- en syndactylie, microftalmie, cystische veranderingen in nieren, lever en
pancreas, rachischisis, epi- en hypospadie.
dysentericus [L., -ca, -cum], m.b.t. of gekenmerkt door
dysenterie; vb. colitis d-ca.
dysenter ic, dysenteria [G., enteron = darm] ziekte die
gepaard gaat met ontsteking van de dikke darm, lozing
van bloed en slijm met de ontlasting en veelal diarree.
amoebendysenterie, d. verwekt door Entamoeba
histolytica, evt. met zweren in het colon en voorts met als
kenmerkende verschijnselen geen of matige koorts,
enkele keren per dag diarree, bloed en slijm in de
ontlasting en neiging tot recidief; syn. dysenteria
amoebica, dysenteria endemica; zie ook amoebiasis.
bacillaire dysenteric, dysenterie t.g.v. infectie met
Shigella (verschillende soorten), gekenmerkt door koorts,
vele malen per dag diarree met bloed en slijm, weinig
neiging tot recidief; syn. dysenteria bacillaris, syn. dysenteria epidemica [L.].
dysergie [G., ergon = arbeid] gestoorde werking van organen
of organismen; zie ook allergie, anergie, hyperergie.
dyserytropoese, dyserythropoesis, falende productie
van erytrocyten ondanks aanwezigheid van voldoende
erytropoetisch merg.
dysesthesie [G., aisthesis = gevoel] stoornis in het gevoel.
dysfagie [G., phagein = eten] slikstoornis; zie ook dysphagia.
cervicale dysfagie, bemoeilijkt slikken in het halsgebied; een vaak voorkomende klacht waarvoor oesophagusonderzoek m.b.v. barium en videoregistratie geindiceerd is; zie ook globusgevoel.
orofaryngeale dysfagie, stoornis in het transport van
de spijsbrok van mondholte naar slokdarm.
dysfasie [G., phasis = spraak] gestoorde spraak t.g.v. een
centraal proces.
dysfibrinogenemie, een congenitale aandoening met
abnormale fibrinogenen; men onderscheidt een aantal
1 kleurenblindheid;
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dyskeratosis, dyskeratose [G., keras = hoorn] stoornis in de
verhoorning.
dyskeratosis diffusa congenita, oude naam voor
ichthyosis congenita.
dyskeratosis follicularis vegetans, zie Darier.
dyskinesia [G., kinesis = beweging] 1 stoornis in de
beweging; s. stoornis, gekenmerkt door abnormale,
onwillekeurige bewegingen zoals bij chorea en parkinsonisme.
dyskinesia tarda, bewegingsstoornis, met groteske
bewegingen, bij oudere mensen, of na langdurige
behandeling met neuroleptica; zie dysbasia, dyspraxia.
dyskines ie, zie dyskinesia.
biliaire dyskinesie, i stoornis in de motoriek van de
afvoerende galwegen; z i.h.b. de klachten die zich soms
voordoen na cholecystectomie.
ciliaire dyskinesie, gestoorde beweging van trilharen,
bij het immotile-cilia-syndroom gekarakteriseerd door
vertraagde of afwezige mucociliare schoning van de
luchtwegen en in mindere mate verminderde beweeglijkheid van spermatocyten.
orofaci a le dyskines ie, een extrapiramidale stoornis
t.g.v encefalitis of arteriosclerosis, waarbij de onderkaak
onwillekeurige bewegingen maakt.
tardieve dyskinesie, extrapiramidale verschijnselen
(o.a. oro-faciale dyskinesieen) die optreden na langdurig
gebruik van fenothiazinen.
dyskritisch, ongenuanceerd.
dyskritische sensibiliteit, zie sensibiliteit, epikritisch.
dyskritisch zien, het waarnemen van licht zonder meer
(zonder differentiering of lokalisering).
dyslalie [G., lalia = spraak] stamelen, articulatiestoornis
zonder aantoonbare afwijkingen van tong, lippen of
gehemelte; zie ook anartrie.
dyslex ie, dyslexia [G., lexis = het zeggen, lezen] verminderd
vermogen te lezen, veelal als gevolg van verminderde
capaciteit van de verbindingsbanen tussen optische en
akoestische hersenschors, kan optreden bij diplopie,
heteroforie, hersenletsels en emotionele stoornissen;
syn. leeszwakte; zie ook afasie, alexie, dysanagnosie.
dyslogie [G., logos = verstand] gestoorde spraak door geestelijke aandoeningen; zie ook dysfrasie, echolalie, logorroe,
stereotypie.
dysmasesie [G., masesis = het kauwen] kauwstoornis.
dysmaturiteit, dysmaturitas [L.] zie small for gestational
age; syn. light for date, small for date, small for gestational age [E.]; zie ook praematuritas, immaturitas.
dysmatuu r, gekenmerkt door dysmaturiteit.
dysmelie [G., melos = lid] aangeboren misvorming van een
of meer ledematen; zie ook focomelie.
dysmenorrhoea, dysmenorroe [G., men = maand; rheein =
vloeien] pijnlijke, soms ook onregelmatige menstruatie,
soms met algemene klachten.
dysmenorrhoea intermenstrualis, pijn midden
tussen twee menstruaties, `middenpijn'.
dysmenorrhoea membranacea, pijnlijke menstruatie
waarbij de uterusmucosa als een samenhangende
membraan wordt afgestoten; syn. endometritis dissecans
s. exfoliativa.
dysmetrie [G., metron = maat] bewegingsstoornis als gevolg
van onvermogen om afstand te schatten, een specifiek
cerebellair symptoom.
dysmorfie [G., morphe = vorm] (aangeboren) misvorming.
faciale dysmorfie, uiterlijk zichtbare variatie van het
aangezicht; zie ook dysmorf kenmerk.
dysmorf kenmerk, uiterlijk zichtbare anatomische
variaties wijzend op syndromen met mentale retardatie

typen: Amsterdam, Bethesda II, Cleveland, Los Angeles,
Saint Louis, Zurich I en II.
dysfonie [G., phone = stem] stoornis in de stemvorming,
i.h.b. de zangstem; zie ook dysphonia.
dysfoor [G., pherein = dragen] prikkelbaar-neerslachtig,
ontstemd; zie ook eufoor.
dysforie [G., dysphoria] ontstemming; zie ook euforie.
genderdysforie [< E. gender = geslacht] zie transseksualiteit.
dysfrasie [G., phrasis = zin, uitdrukking] centraal gelokaliseerde stoornis in het vermogen zinnen te vormen; zie
ook afrasie.
dysfunctie, gestoorde functie; vb. neuromusculaire d.
dysgenes ie [G., genesis = ontstaan] gebrekkige ontwikkeling; zie ook agenesie.
gonadale dysgenesie, ovariele d., zie Turnersyndroom.
reticulaire dysgenesie, ontbreken van de voorloper van
de lymfoIde cellen en van die van de myeloIde cellen (van
deze laatste kan een zeer gering aantal aanwezig zijn);
leidt tot een niet met het leven verenigbare immuundeficientie.
dysgenetisch, slecht ontwikkeld; zie ook choristoom.
dysgenitalisme, gebrekkige ontwikkeling van de genitalia of van de algemene geslachtskenmerken; zie ook
agenitalisme.
dysgerminoom [L., germen = spruit, kiem] een van ongedifferentieerd kiemepitheel uitgaand ovarium- of testisgezwel, met infauste prognose.
dysgeusie [G., geusis = smaak] smaakstoornis; zie ook hypergeusie, hypogeusie.
dysglobulinemie [G., haima = bloed] kwantitatieve of
kwalitatieve afwijking van de serumglobulinen.
dysgnath ie [G., gnathos = kaak] aangeboren morfologische
of functionele afwijking van de kaak; zie ook agnathie.
dysgnosie [G., gnosis = inzicht] stoornis in het logisch
denken, intelligentiestoornis.
dysgrafie [G., graphein] lichte vorm van agrafie.
dysgrammatisme [< G., gramma = letter] stoornis in het
grammaticaal spreken; zie ook agrammatisme.
dysharmonicus [L., -ca, -cum, van Gr. harmonia = juiste
verhouding] onharmonisch, van verkeerde toonhoogte;
vb. paracusis d-ca.
dyshem(at)opoese [< G., haima = bloed; poiesis = het maken,
het scheppen] stoornis in de bloedvorming.
dyshematopoetisch syndroom [obsoleet], zie preleukemie, myelodysplastisch syndroom.
dyshidrose [< G., hidrosis = het zweten] 1 stoornis in de
zweetvorming; zie ook an-, hyper-, hyp(o)hidrose;
z huidaandoening waarbij zich vele kleine met vocht
gevulde blaasjes vormen; zie ook pompholyx.
dyshidroticus, vb. eczema d-cum.
dyshidrotisch, gepaard met dyshidrose; vb. d. eczeem (_
cheiropompholyx).
dyshormonaal, m.b.t. een hormonale stoornis.
dyshormonie, stoornis in de hormoonvorming.
dysimmunoglobulinemie, afwezige of sterk verminderde productie van een of meerdere immunoglobulineisotypen; bijv. selectieve IgA-deficientie, IgG-subklassedeficientie; klinisch beeld varieert van klachtenvrij tot
volledige humorale immunodeficientie; zie ook
IgA-deficientie.
Rosen-type-dysimmunoglobulinemie, immunodeficientie waarbij IgG en IgA ontbreken; serum-IgM is
normaal of verhoogd.
dysjunctie, zie disjunctie.
dyskaryose [< G., karyon = kern] zie dyscaryose.
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dysph a gia spastica, slikstoornis door kramp van de
slokdarmspieren, o.a. bij hersen- en ruggenmergsziekten; syn. oesofagisme.
dysphagia lus o ria, slikstoornis doordat de rechter a.
subclavia door een speling der natuur (lusus naturae)
distaal van de linker a. subclavia aan de aorta ontspringt
en de slokdarm dichtdrukt.
dysphagia parad o xa, stoornis bij doorslikken van
kleine spijsbrokken, niet van grote brokken, voorkomend bij hernia diaphragmatica.
sideropenic dysphggia [E.] zie Plummer-Vinson, syndroom
van
dysph e mia [G., pheme = spraak] spraakstoornis, stotteren.
dysphonia [G., phone = stem] dysfonie, stemstoornis.
dysphonia clericorum, d. door overinspanning van de
stem bij sprekers (predikanten).
dysphonia puberum, d. bij pubers tijdens de periode
van stemwisseling.
dysph o ria [G.] zie dysforie.
dyspinealisme, dyspinealismus [L.] functiestoornis van
de pijnappelklier (corpus pineale) met vermeerderde
lengtegroei en macrogenitosomia praecox.
dyspitultarisme, dyspituitarismus [L.] stoornis in de
functie van de hypofyse (glandula pituitaria).
dysplasie, dysplasia [G., plassein = vormen] abnormale
ontwikkeling.
anhidrotische ectodermale dysplasie, geslachtsgebonden, recessief erfelijke aandoening gekenmerkt
door droge dunne huid, het ontbreken van zweetklieren
en het vrijwel geheel ontbreken van tanden.
bronchopulmonale dysplasie (BPD), chronische
longziekte bij kinderen die vanwege hyalienemembraanziekte langdurig zijn beademd, gekenmerkt
door tachypnoe, dyspnoe, langdurige zuurstofafhankelijkheid, recidiverende luchtweginfecties, slechte groei
en, in ernstige gevallen, een cor pulmonale.
cartilage-hair dysplasia [E.] autosomaal recessieve cellulaire immuundeficientie; kenmerken: partieel of selectief
defect van T-celeffectorfunctie, chronische neutropenie,
dwerggroei en abnormaal fijn haar; syn. kraakbeenhaarhypoplasie.
chondro-ectoderm a le dysplasie, zie Ellis-van Creveld,
syndroom van -.
congenitale heupdysplasie, aangeboren misvorming
van het heupgewricht, dat zich dan veelal op slechte
wijze ontwikkelt.
ectodermale dysplasie, verzamelnaam van vormafwijkingen, ontstaan door abnormale ontwikkeling van
ectoderm; zie ook anhidrotische ectodermale d., chondroectodermale d., hereditaire d.
fibreuze dysplasie, benigne botafwijking met haard(en)
van fibreus weefsel, waarin primitief bot met abnormale
uitrijping wordt gevormd; ontstaat op kinderleeftijd;
wordt onderverdeeld in solitaire, monostotische en
polyostotische vorm; de laatste geeft de ernstigste
symptomen, zoals een spontane fractuur of misvorming;
rontgenologisch diagnosticeerbaar door het ontbreken
van spongiosastructuur en versmalling van de corticalis;
behandeling van de haard bestaat uit uitkrabbing
(excochleatie) en opvulling met botsnippers.
fibromuscul ai re dysplasie, idiopathische, nietatherosclerotische aandoening (collageenophopingen,
toeneming van fibreus weefsel, hyperplasie van spierweefsel), leidend tot stenose in arterien, vnl. de nierarterien, m.a.g. (renovasculaire) hypertensie.
hereditaire ectodermale dysplasie, ontwikkelingsstoornissen in allerlei ectodermale organen (huid, haren,

en/of aangeboren misvormingen van organen; voorbeelden zijn cafe-au-lait-vlekken, laag ingeplante oren,
apenplooi, hypertelorisme, syndactylie en tics.
dysmorfofobie [G., morphe; phobos = vrees] i de obsessie van
behept te zijn met een misvormd lichaamsdeel (vooral
de neus, maar ook de kin, de borsten, de penis); z ziekelijke vrees, misvormd te worden; 3 ziekelijke vrees,
misvormde kinderen te krijgen.
dysmorfologie, het identificeren van syndromen a.h.v.
combinaties van dysmorfe kenmerken; zie ook dysmorf
kenmerk.
dysmorfose, zie dysmorfie.
dysmyelinisatus [G., -ta, -turn, myelos = merg] gepaard
gaand met verdwijning van de mergscheden van zenuwvezels; vb. status d-tus.
dysnoesie [G., nous = zin, verstand] stoornis in het denken.
dysodontiase, dysodontie, dysodontiasis [G., odous =
tand] stoornis in de dentitie.
dysontogenese, dysontogenie [G., ontos = bestaand; gennan
= voortbrengen] stoornis in de ontogenie.
dysontologie [G., ontos; logos = leer, wetenschap] leer van de
ontwikkelingsstoornissen.
dysop ie [G., ope = gezichtsvermogen] gezichtsstoornis.
dys o p(s)ia algera [G., algos = pijn] pijn bij het kijken.
dysost o se [< G., os = been] gestoorde beenontwikkeling,
i.h.b. gestoorde ossificatie.
dysostosis acrofacialis, zie syndroom van WeyersFulling.
dysostosis cleidocranialis, gestoorde ossificatie van de
schedel- en sleutelbeenderen (de schouders kunnen voor
de borst bij elkaar worden gebracht).
dysostosis craniofacialis hereditaria, misvorming van
de aangezichtsbeenderen, acrocefalie, oog-anomalieen,
papegaaiesnavelneus, binnenoordoofheid, zwakzinnigheid; syn. Crouzon-syndroom; zie ook syndroom van
Carpenter.
dysostosis craniohypophysaria, zie Hand-SchiillerChristian, ziekte van ---.
dysostosis enchondralis, erfelijke symmetrische epi- of
metafysaire ossificatiestoornissen van de enchondrale
beenvorming.
dysostosis enchondralis metaphysaria, type Murk
Jansen, metafysaire chondrodysplasie, gepaard met
dysproportioneel verminderde groei, extreme O-benen.
dysost o sis epiphys a ria, zie achondroplasie.
dysost o sis mandibulofaci alis, autosomaal-erfelijke
afwijking (van de eerste kieuwboog) met kenmerkende
gelaatsvorm en afwijkingen aan boven- en onderkaak;
syn. syndroom van Franceschetti, syndroom van
Treacher-Collins.
dysostosis multiplex, zie lipochondrodystrofie.
dyspareun ie [G., eune] genitale pijn bij man of vrouw
voorafgaand aan, tijdens of na seksueel contact.
dyspepsie, dyspepsia [G., pepsis] verteringsstoornis,
meestal door veranderde enzymproductie.
gistingsdyspepsie, verteringsstoornis door gistingsbacterien, met kenmerkend zure lucht van de ontlasting.
non-ulcer dyspepsia [E.] bovenbuikklachten die lijken op
ulcusklachten zonder dat er een maag- of duodenumzweer bestaat.
rottingsdyspepsie, verteringsstoornis door rottingsbacterien, met kenmerkende zwavelwaterstoflucht van
de ontlasting.
zuigelingendyspepsie, de eenvoudigste voedingsstoornis bij zuigelingen, met lichte diarree.
dyspeptisch, gepaard met of veroorzaakt door dyspepsie.
dysphagia [G., phagein = eten] zie dysfagie.
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dysplastisch
pes valgus of planus, trechterborst, halsribben, hypertrichose, mondspleten, oligofrenie.
dysraphia, zie dysrafie.
dysraphicus [G., -ca, -cum, rhaphe] gepaard gaand met
dysrafie; vb. status d-cus.
dyssomnie [L., somnus = slaap] gestoorde slaap.
dysstasia, dysstasie [G., stasis = het staan] stoornis in het
staan.
dysstasia cum dysbasia, stoornis in het staan en lopen.
dysthermosie [G., thermos = warm] stoornis in de warmteproductie.
dysthyme stoornis, chronische, lichte depressieve
stemmingsstoornis waarbij een depressieve (of bij
kinderen prikkelbare) stemming het grootste deel van de
dag aanwezig is en veelal gepaard gaat met concentratieverlies, eet- en slaapproblemen, moeheid en/of
gering gevoel van eigenwaarde.
dysthymie [G., thymos = gemoed] i lichte cyclothyme
depressie; z. functiestoornis van de thymus.
dysthyr(e)oidie, -re o sis, -reose, functiestoornis van de
schildklier; zie ook eu-, hyper-.
dystokie, -ocie [G., tokos = geboorte] abnormaal baringsproces; tegenstelling eutokie.
cervix-dystokie, baringsstoornis door langzame
rekking van de cervix uteri.
metrodystok ie , baringsstoornis t.g.v een afwijking aan
de uterus.
dystonie, dystonia [G.] stoornis in de tonus van spieren.
focale dystonie, stoornis in de tonus van spieren van
een lichaamsdeel of spiergroep; vb. syndroom van Meige,
torticollis, spastische dystonie, blefarospasme, schrijfkramp.
gegeneraliseerde dystonie, dystonia musculorum
deformans.
neurocirculatoire dystonie, circulatiestoornissen door
dysfunctie van het sympathisch systeem.
neurovegetatieve dystonie, stoornis in het sympathische systeem door dysfunctie van de diencefale centra.
dystopia, dystopie [G., topos = plaats] abnormale lokalisatie; syn. allotopie.
dystopia canthorum [G., kanthos = ooghoek] verplaatsing
van de binnenooghoeken naar opzij (bij het syndroom
van Waardenburg).
dyst pisch, op abnormale plaats; zie ook eutopisch.
dystrofie, dystrophia [G., trophe = voeding, groei] groeistoornis door gebrekkige voeding; zie ook eutrofie,
atrofie, hypertrofie.
atrofische dystrofie, dystrofie, gepaard gaande met
atrofie; vb. lichen sclerosus et atrophicus.
chronische dystrofie, verzamelnaam voor de verschillende vormen van dystrofie van de vulva; de term is
enigszins misleidend, aangezien dystrofie i.h.a. een
typisch chronische aandoening is.
dystrophia adiposogenitalis, in de puberteit beginnende algemene vetzucht en hypoplasie van de genitalia
t.g.v. van diencefaal-hypofysaire processen.
dystrophia (cutanea) bull o sa (congenita), zie epidermolysis bullosa hereditaria.
dystrophia epithelialis corneae, troebeling van het
hoornvliesepitheel, na iridocyclitis met glaucoom.
dystr o phia musculorum progressiva, verzamelnaam
voor een aantal erfelijke en progressieve spierziekten;
vb. syndroom van Erb, ziekte van Duchenne, Becker,
Emery-Dreifuss, Steinert, Thomsen en het gordeltype;
voorts myotonia congenita, facio-scapulo-humerale en
congenitale dystrofie.

zweetklieren, tanden), gepaard met intolerantie voor
warmte, voorts ontstekingen van pharynx en larynx,
gestoorde geestelijke ontwikkeling.
dysplasie periostale [F.] defectueuze periostale ossificatie.
skeletdysplasie, ontwikkelingsstoornis van het skelet
met disproportionele lichaamsbouw en functieverlies;
kan worden veroorzaakt door stoornis in de epifyse,
metafyse en/of diafyse; syn. osteochondrodysplasie.
vasculaire dysplasie, zie angiodysplasie.
dysplastisch, i in de ontwikkeling gestoord; z een
lichaamstype van Kretschmer; zie ook aplastisch, euplastisch, normoplastisch, hyperplastisch.
dysplastische-naevussyndroom, dysplastischecelnaevussyndroom, syndroom, gekenmerkt door
multipele atypische naevi met wisselende kleuren bruin
op roze achtergrond en onregelmatige contouren; er is
een verhoogde kans op maligne ontaarding tot
melanoom; komt familiair (autosomaal dominant
erfelijk) en niet-familiair voor.
dyspneu, dyspnoea, dyspnoe [G., pnoia = adem]
ademnood, kortademigheid, luchthonger, benauwdheid;
zie ook apneu, eupneu, hyperpneu, hypopneu.
cardiale dyspneu, door hartinsufficientie veroorzaakte
ademnood.
dyspnee d'e ort [F.] ademnood die reeds bij betrekkelijk
geringe lichamelijke inspanning optreedt.
dyspnee de repos [F.] ademnood in rust.
expiratoire dyspneu, dyspneu t.g.v een belemmering
in de onderste luchtwegen, bijv bij asthma bronchiale.
inspiratoire dyspneu, door vernauwing van de bovenste luchtwegen (tumor, struma, oedeem) veroorzaakte
stoornis in de inademing, gepaard met intrekkingen in
het epigastrium.
nachtelijke dyspneu, kortademigheid bij een patient
met hartfalen in liggende toestand, gepaard gaand met
niet-productieve kriebelhoest en nycturie t.g.v. mobilisatie van vocht uit de onderste lichaamshelft in liggende
houding, samen met vasodilatatie van niervaten.
paroxismale dyspn eu, zie asthma cardiale.
warmtedyspneu, versnelde ademhaling door stijging
van de lichaamstemperatuur.
dyspnoisch, gepaard gaand met dyspnoe.
dyspragia, zie dyspraxia.
dyspraxia, dyspraxie [G., praxis = handeling] lichte vorm
van apraxie; zie ook dyskinesie.
dyspraxia intermittens angiosclerotica abdomin alis, koliekachtige buikpijnen bij voortgeschreden
arteriosclerose van de mesenteriale vaten; zie ook claudicatio abdominalis.
verbale dyspraxie, spraakstoornis door het onvermogen tot coordinatie en uitvoering van ademdrukregulatie, stemgeving en articulatie; komt voor bij focaal
letsel in de parietale kwab.
dysproportie, geen, of gebrek aan, onderlinge verhouding; i.h. bijz. de wanverhouding tussen het bekken van
de moeder en de foetus.
dysproteinemie, verstoorde samenstelling der bloedeiwitten.
dysprotein o se, zie dysproteinemie.
dysrafie [G., rhaphe = naad] uitgebleven of incomplete
sluiting van de neurale buis, bijv cranioschisis, rachischisis, spina bifida; syn. status dysraphicus.
dysrafiesyndroom, een groep dominant-erfelijke
aandoeningen (syndromen van Arnold-Chiari, DandyWalker, Klippel-Feil, Nielsen) die een aantal afwijkingen
gemeen hebben zoals spina bifida, wervelmisvormingen,
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dysuria
dystrophia papillaris et pigmentosa, acanthosis
nigricans (Darier).
dystrophia (unguium) mediana canaliformis,
longitudinale spleet in de nagel.
gemengde dystrofie, dystrofie met zowel atrofie als
hypertrofie.
hypertrofische dystrofie, dystrofie, gepaard gaande
met hypertrofie; zie ook condyloma acuminatum.
dystrophia mesodermalis congenita, zie EhlersDanlos, Marfan.
pseudo-Hurler-dystrofie, pseudo-Hurler-polydystrofie, lysosomale stapelingsziekte; klinische kenmerken: dysmorfie, mentale retardatie, dysostosis multiplex
en soms neurologische afwijkingen.
reflexdystrofie, pijnklachten, zwelling, veranderde
kleur en stijfheid in een extremiteit als gevolg van een
vasomotore dysfunctie van het sympathische zenuwstelsel.
sympathische reflexdystrofie, aandoening in het
gebied van een beschadigde zenuw, gekenmerkt door
zenuwpijn, spieratrofie en osteoporose; in het acute

stadium vooral ontstekingsverschijnselen, later overmatige sympathicusactiviteit, spieratrofie en osteoporose;
syn. algoneurodystrofie, posttraumatische reflexdystrofie, syn. Sudeck-atrofie.
dystrofine, eiwit, gelokaliseerd aan de overgang van
T-tubulus en sarcoplasmatisch reticulum in de spiercel;
bij deficientie van dystrofine (door een gendefect)
ontstaat de ziekte van Duchenne; zie ook Duchenne,
ziekte van -^-.
dystrofisch, gepaard gaand met dystrofie, sterk vermagerd; zie ook atrofisch, hypertrofisch, hypotrofisch.
dystrophia [G.] zie dystrofie.
dystrophicus [L., -ca, -cum], dystrofisch; vb. geroderma
genito-d-cum.
dysuria, dysurie [G., ouron = urine] pijnlijke urinedrang en
bemoeilijkte mictie.
dysuria psychica [D., begaiement urinaire: (Fr.)] onvermogen
onafgebroken to urineren, 'Harnstottern'.
dysuria spastica, blaaskramp met aandrang tot urineren, cystospasmus.

235

ec- [G., ek] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis uit.

E, i eenheid; z exa (10 18 ); 3 (oogheelkunde) emmetropie.
Eagleton, Wells Philipps (1865-1946; Amer. neuroloog te
Newark, N.J).
teken van Eagleton, horizontaal-rotatore nystagmus
wijst op perifeer-vestibulaire genese, diagonale of
verticale op centraal-vestibulaire genese, spontane
rotatore op cerebellaire genese.
Eales, Henry (1852 - 1913; E. oogarts te Birmingham).
Eales-ziekte, recidiverende bloedingen in retina en
glasvocht.
early-antigen complex [E.] geheel van aantal polypeptiden
die door het Ebstein-Barr-virus tot expressie worden
gebracht in geinfecteerde B-lymfocyten; dit zijn het early
antigen D (EA - D) en het early antigen R (EA - R).
early diastolic dip, zie dip, early diastolic -^-.
early gastric cancer [E.] kwaadaardige tumor van de maag;
beperkt tot de submucosa; uit zich o.a. in hongerpijn en
maagbloedingen.
eastern equine encephalitis, zie encefalitis.
Eaton, Monroe D. (Amer. bacterioloog).
Eaton-agent, Mycoplasma pneumoniae; syn. PPLO.
syndroom van Eaton-Lambert, pseudo-myasthenie bij
longcarcinoom, een van de paraneoplastische syndromen.
Ebola-virus, zie de rubriek virus.
ebrietas [L.] dronkenschap.
Ebstein, Wilhelm (1836 - 1912; D. internist te Gottingen).
Ebstein-kuur, vermageringskuur door dieet met weinig
eiwit en koolhydraten maar met veel vet, tot een totaal
van 1100 - 1400 kcal (4600 - 5860 kJ) per dag.
koortstype van Pel-Ebstein, zie Pel.
ziekte van Ebstein, i aandoening waarbij de slibben
van de tricuspidalisklep zijn misvormd en gedeeltelijk
aan de anulus fibrosis en gedeeltelijk met het bekledingsweefsel van de rechterkamer zijn vergroeid;
syn. anomalie van Ebstein; 2 nefrotisch syndroom; zie ook
nefrose.
Ebstein-anomalie, congenitale hartafwijking waarbij
tricuspidaalklepslibben zijn misvormd; leidt tot tricuspidaalklepinsufficientie.
eburnatie, eburnatio, eburnificatie, eburnisatie [L.,
ebur = ivoor] ivoorachtige verdichting van beenweefsel
(osteosclerose), waarbij de compacta toeneemt ten koste
van de spongiosa.
eburneus [L ., - ea, - eum] , van ivoor, ivoren, ivoor-achtig;
vb. substantia e-ea, osteoma a-eum.
eburnisans [L., ebur] ivoorvormend; vb. osteosis e.
EBV, EB - virus, Epstein - Barr- virus; zie ook de rubriek virus.

ecarteur [F

.,

ecarter = verwijderen, uit de weg ruimen of houden]

ooglidhouder.
ECCE, extracapsulaire cataractextractie.
eccentro - osteoch o ndrodysplasie [G., ekkentros = uit het
centrum; osteon = been; chondros = kraak] stoornis in de

verbening, waarbij deze niet uitgaat van een enkel
centrum maar van een aantal kleine centra; gekenmerkt
door familiaal voorkomen, dwerggroei en lichaamsdeformaties; zie ook osteochondrodystrofie.
ecchondroom, zie chondroom.
ecchymose [<G., ekchymosis, van chymos = sap] kleinvlekkige
bloeding in de huid of in een slijmvlies; zie ook hemorragische diathese.
eccrien [G., ek-; krinein = afscheiden] een vorm van exocriene

secretie, waarbij geen protoplasma verloren gaat, i.t.t.
apocrien; zie ook klier.
ECG elektrocardiogram, de curve die bij elektrocardiografie wordt verkregen; aan het normale ECG onderscheidt men een P-top (elektrische uitdrukking van de
boezemcontractie), een PQ-segment (overeenkomend
met de prikkelgeleidingstijd van de boezems naar de
kamers), een QRS-complex (prikkeluitbreiding over de
kamers), een ST-gedeelte (maximale prikkeling van de
kamers), een T-top (duur van de vermindering van de
prikkeling) en een U-golf (napotentiaal).
ambulant ECG, registratie van de elektrische activiteit
van het hart gedurende 12-48 uur m.b.v. draagbaar
opnameapparaat; dient voor opsporen van niet-permanente ritmestoornissen; syn. dynamisch ECG, HolterECG.
dynamisch ECG, zie ambulant ECG.
Holter-ECG, zie ambulant ECG.
inspannings-ECG, registratie van ECG voor, tijdens en
na inspanning; inspanning vindt in het algemeen plaats
op fietsergometer of loopband; dient vooral om ischemie
op te wekken, maar ook voor evaluatie van ritmestoornissen en hartfalen.
oesophagus-ECG, registratie van de elektrische activiteit van het hart via een elektrode in de slokdarm voor
differentiele diagnostiek van ritmestoornis; syn. transoesofagale echocardiografie.
ECG-afleiding, registratie van her ECG bij een bepaalde
opstelling van elektroden.
echappement [<F., dchappement = ontsnapping; obsoleet],
fenomeen dat optreedt bij palpatie van de nieren; tijdens
diepe inademing beweegt de nier naar beneden en kan
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ectocrine
echopraxie [G., praxis = handeling] zie echokinesie; zie ook
Befehlsautomatie.
echoscopie, onderzoek zoals bij echografie, maar met
zichtbaar maken van de trillingen via een oscilloscoop.
ECHO-virus, zie virus, enteric cytopathogenic human
orphan -^-.
e.c.i. e causa ignota [L.] , door onbekende oorzaak.
eclabium [L., labium = lip] buitenwaartse kering van de
lip(pen).
eclampsia, eclampsie [G ., eklampein = schitteren, plotseling
verschijnen] convulsies bij een zwangere met toxicose;
veelal voorafgegaan door preeclampsie, soms gepaard
gaand met hersenbloeding.
eclampsia gravidarum, e. tijdens de zwangerschap.
eclampsia puerperalis, e. in het kraambed.
eclamptisch, m.b.t. eclampsie.
eclecticisme, het door elkaar gebruiken van diagnostische en therapeutische methoden en technieken vanuit
verschillende theoretische scholen; vb. gelijktijdige
toepassing van reguliere en alternatieve geneeskunde.
eclipsfase, zie fase.
ecmnesie [G., mneme = herinnering] een zich terugver plaatsen in de vroege jeugd met overeenkomstig gedrag
en spreken, o.a. tijdens diepe hypnose, in psychogene
schemertoestand, bij seniele dementie.

deze even tussen beide handen worden vastgehouden;
bij loslaten glipt de nier tussen de handen weg.
echelonnering, indeling van de gezondheidszorg in
eerstelijnszorg (bijv. huisarts) en tweedelijnszorg (bijv.
specialist).
echinococcose [<G., echinos = egel ; kokkos = pit] echinokokkose, aanwezigheid van hydatiden van Echinococcus

granulosus.
Echinococcus [G., echinos; kokkos] een geslacht van dunnedarmparasieten van de klasse Cestoda (familie Taeniidae),
bij carnivoren.
Echinococcus alveolaris, E. multilocularis.
Echinococcus granulosus, hondenlintworm, 4-6 mm; de
eieren worden via handencontact door de mens
ingeslikt; de larve (oncosfeer, hexacant) doorboort de
darm, bereikt via het bloed de lever en de hersenen,
groeit uit tot Cysticercus, die de grootte van een kinderhoofd kan bereiken (echinococcusblaas).
Echinococcus multilocularis, lintworm van de vos.
echinococcuscyste, echinococcusblaas; zie ook Echinococcus

granulosus.
echinokokkose, zie echinococcose.
Echinostoma [G., stoma = mond] een darmparasiet van de
klasse Trematoda, bij reptielen, vogels, zoogdieren,
inclusief de mens.
echinostomiase, infestatie met Echinostoma, vnl. in
Zuidoost-Azie; besmetting vindt plaats door het eten
van zoetwaterslakken en -mosselen.
echocardiografie, echografie m.b.t. het hart.
echocardiogram, het beeld dat bij echocardiografie
wordt verkregen.
echo-encefalografie [G., enkephalos = hersenen] echografie
m.b.t. de hersenen.
echo-encefalogram, het beeld dat bij echo-encefalografie
wordt verkregen.
echofonie, echo-achtig geluid, auscultatoir hoorbaar
onmiddellijk na het foneren; niet verwarren met egofonie.
echografie, registratie van teruggekaatste ultrasone
trillingen (> zo.000/s); de terugkaatsing wordt
beinvloed door de dichtheid van de tussenliggende
materie; deze met radarpeilingen te vergelijken methode
wordt gebruikt o.a. ter vaststelling van de grootte van
organen of orgaan-gedeelten, en voor het opsporen van
ruimte-innemende processen of van verplaatsing van

ecologic [G., oikos = huis, nest; logos = leer, wetenschap] de

wetenschap betreffende de interactie tussen organismen
en hun omgeving.
ecologisch, m.b.t. de ecologie.
Economo, Constantin von (1876-1931; Oostenr. neuroloog te Wenen).
trias van Von Economo, koorts, slaapzucht, oogspierverlamming, kenmerkend voor een bepaalde vorm van
encefalitis epidemica.
ziekte van Von Economo, zie encephalitis epidemica.
ecoulement [F.] uitvloeiing, i.h.b. bij gonorroe.
ecrasement [F., verbrijzeling] onbloedige doorsnijding d.m.v.
een ecraseur.
ecraseur [F.] metalen lus die om de basis van een tonsil of
poliep wordt gelegd en langzaam words aangetrokken.
ecstasy (XTC), methyleendioxymethamfetamine; behoort
tot de amfetaminen (hallucinogenen); heeft perifere en
centrale (euforiserende) sympathicomimetische werking;
geen therapeutische toepassingen i.v m. verslavende
werking.
ECT electroconvulsive therapy, zie elektroshocktherapie.

organen.
A-scan-echografie, vorm van echografie waarbij de
teruggekaatste geluidsgolven achter elkaar worden
geregistreerd; in de oogheelkunde wordt op deze wijze
de aslengte van het oog bepaald voor de berekening van
de benodigde sterkte van de implantatielens bij cataractchirurgie.
B-scan-echografie, in de oogheelkunde toegepaste e.
om vooral bij mediatroebelingen een tweedimensionaal
beeld van het achtersegment van het oog te verkrijgen,
bijv. voor de analyse van een tumor of het opsporen van
een netvliesloslating bij glasvochtbloedingen.
cardio-echografie, zie echocardiografie.
encefalo-echografie, zie echo-encefalografie.
echokinesie [G., kinesis = beweging] dwangmatig nabootsend bewegen.
echolalie [G., lalia = spraak] dwangmatig naspreken; zie ook
Befehlsautomatie, dyslogie.
echomatisme, dwangmatig nabootsend spreken,
gebaren, bewegen.
echomimie [G., mimesis = nabootsing] nabootsing van
gebaren.

ectasia, ectasie [G., ektasis = verwijding] uitzetting, verwij -

ding.
capillairectasie, verwijding van haarvaten; zie ook
naevus vasculosus.
ectasia corneae, zie staphyloma corneae.
ectasia ventriculi, zie gastrectasie, buidelmaag.
ecthyma [G., ekthyma = offer, huiduitsiag] omschreven
groepen puntgrote huidveretteringen waaruit zich
scherp begrensde ulcera ontwikkelen.
ecto- [G., ektos = buitenwaarts] voorvoegsel in woordsamenstellingen, dat een ligging aan de buitenkant aanduidt.
ectoblast [G., ektos; blastos = kiem] zie ectoderm.
ectocervix, het deel van de cervix dat in de vagina
zichtbaar is; voor het grootste deel bekleed met plaveiselepitheel.
ectocrien, zie exocrien.
ectocrine [G., ektos; krinein = afscheiden] 1 een naar buiten

afgescheiden stof; z (i.e.z.) een hormoon-achtige substantie ('ectohormoon') die door individuen wordt afgescheiden en het gedrag van andere individuen van dezelfde
soort beinvloedt; syn. feromoon.
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ectoderm
ectropion cicatricale, e. door een schrompelend
litteken in het gelaat (bijv. bij ernstige verbranding).
ectropion luxurians, zie e. sarcomatosum.
ectropion paralyticum, e. door verlamming van de m.
orbicularis oculi.
ectropion sarcomatosum, oude term voor e. met
sterke verdikking van de conjunctiva, bij e. senile.
ectropion senile, e. door versiapping van de m. orbicularis bij bejaarden.
ectropion spasticum, e. bij ontstekingen die gepaard
gaan met blepharospasmus.
ectropioneren, het binnenstebuiten keren, omklappen
van de oogleden.
ectropium, zie ectropion.
eczeem, eczema [G., ekzein = opkoken] jeukende ontsteking
van de huid met wisselend, vaak chronisch verloop,
gekenmerkt door een onscherp begrensde, grillig
gevormde, polymorfe eruptie, d.w z. uit meerdere
efflorescenties bestaand, zoals erytheem, papels,
vesikels, schilfers, korstjes en lichenificatie.
acrovesiculeus eczeem, zie dyshidrotisch e.
allergisch eczeem, zie eczeem, contactallergisch ^.
asteatotisch eczeem, zie craquele-e.
atopisch eczeem, zie constitutioneel e.
bakkerseczeem, beroepsdermatose door allergie voor
meel of meelveredelingsstoffen (ammoniumpersulfaat),
meestal aan de onderarmen; syn. baker's itch [E.].
constitutioneel eczeem, door aangeboren inwendige
factoren veroorzaakt e. waardoor men allergisch reageert
op stoffen uit de leefomgeving; men onderscheidt:
i vroeg c. e. = dauwworm, ontstaat bij kinderen in de
eerste levensmaanden; a laat c. e., ontstaat bij kleuters,
blijft vaak aanhouden, vnl. op gelaat, in knieholten,
elleboogsplooien; syn. atopisch eczeem, atopische
dermatitis, neurodermitis disseminata, prurigo van
Besnier; zie ook atopie, atopisch syndroom.
contactallergisch eczeem, eczeem, ontstaan door
contact met een stof waarvoor het lichaam is gesensibili-

ectoderm [G., ektos; derma = huid] het buitenste kiemblad,
de buitenste cellaag der gastrula, waaruit zich de
organen voor de animale verrichtingen ontwikkelen
(zenuwstelsel, huid, zintuigen); zie ook blastoderm,
chorion, gastrula.
ectodermaal, m.b.t. het ectoderm, van het ectoderm
afkomstig.
ectodermotroo [G., ektos; tropos = zich richtend] met

affiniteit tot het ectoderm en de daaruit ontwikkelde
organen, een eigenschap bijv. van het rubella-virus.
ecto-enzym, een door een cel naar buiten afgescheiden
enzym, bijv. de verteringsenzymen in het maag-darmkanaal; zie ook endo-enzym.
ectofyt [G., ektos; phyton = plant] plantaardige parasiet die
op de buitenkant van een dierlijk organisme leeft.
ectohormoon, zie ectocrine.
- ectom ie [G., ektome = uitsnijding] achtervoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis uitsnijding, excisie;
bijv. gastrectomie, splenectomie. (N.B. Het lijkt wenselijk, de uitgang -ectomie te reserveren voor het wegnemen van het gehele orgaan, en de term resectie te
gebruiken voor partiele verwijdering. In de praktijk
houdt men zich echter niet altijd hieraan).
ectoop, zie ectopisch.
ectoparasiet, een buiten op de gastheer levende parasiet;
zie ook endoparasiet.
ectopia, ectopie [G., ektos; topos = plaats] aangeboren of
verworven verplaatsing van een orgaan naar een abnormale plaats, hetzij buiten, hetzij binnen het lichaam.
ectopia lentis, aangeboren dislocatie van de ooglens; zie
ook luxatio lentis.
ectopia portionis, omstulping van de portio, waarbij
eenlagig cilinderepitheel het plaveiselepitheel van de
vagina verdringt; zie ook erosie.
ectopia testis, zie testisectopie.
ventriculaire ectopie, een locatie in de linkerhartkamer waar abnormale prikkels worden gevormd,
leidend tot ventriculaire extrasystolie.
ectopisch [G., ektos; topos] buiten zijn normale plaats;
syn. heterotoop; zie ook normotoop, orthotoop.
ect pische 1 ormoonproductie, hormoonproductie in
maligne tumor of metastase daarvan.
ectppische prikkelvorming, prikkelvorming buiten de
sinusknoop van het hart.
ectppische zwangerschap, zie zwangerschap.
ectoplasma, buitenste laag cytoplasma (van eencelligen),
waarvan bewegingsorganellen uitgaan (pseudopodia,
cilia, flagellen, undulerende membraan); zie ook endoplasma.
ectoprothese, prothese aan de (relatieve) buitenzijde van
het lichaam, welke door de drager naar believen kan
worden verwijderd (kunstgebit, kunstledematen, enz.);
zie ook endoprothese.
Ectothrix [G., ektos; thrix = haar] schimmel die in de buitenste lagen van het haar of daarbuiten groeit (Microsporum

seerd.
craquele - eczeem [ <F., = gebarsten, met barstjes] e . dat
ontstaat door uitdroging van de huid; syn. asteatotisch
eczeem.
dyshidrotisch eczeem, acuut vesiculeus e., vnl. aan
handpalmen en voetzolen, met ontwikkeling van bullae;
soms is het een mykide (bij tinea pedis); syn. cheiropompholyx, syn. acrovesiculeus eczeem.
eczema cruris, zie eczeem, hypostatisch
eczema facici, eczeem van het gelaat, vooral bij
overvoede kinderen (crusta lactea).
eczema herpeticum (Kaposi), herpesinfectie op reeds
bestaande huidafwijkingen; vnl. bij patienten met
constitutioneel eczeem.
eczema hyperkeratoticum et rhagadiforme, zie
eczeem, tylotisch -^-.
eczema nummulare, ronde eczeemplekken bij oudere
mensen, vaak symmetrisch; syn. nummulair eczeem.
eczema rhagadiforme, zie eczeem, tylotisch -^-.
eczema rubrum, eczeem t.g.v veneuze insufficientie;
gekenmerkt door onscherp begrensd erytheem met
schilfering en vaak krabeffecten aan de onderbenen door
chronische veneuze insufficientie; syn. hypostatisch
eczeem, stasis dermatitis, varikeus eczeem.
eczema seborrhoicum (infantum, adultorum),
eczeem met erytheem en vettige, gele schilfers; syn. berg,
parakeratosis psoriasiformis [L.] , seborrheic dermatitis

audouinii, M. canis, M. gypseum, Trichophyton mentagrophytes, T. verrucosum).
ectropia [G., trepein = draaien] omstulping, omkering naar
buiten; syn. ecstrophia, syn. exstrophia, syn. eversio.
ectropia vesicae urinariae, aangeboren spleetvorming
in de voorste buikwand en blaaswand, waarbij de
achterwand van de blaas open en bloot is komen te
liggen.
ectropion [G.] omstulping, uitstulping van een slijmvlies,
i.h.b. van het onderste ooglid (maar ook bijv. van de
cervix uteri), gepaard met tranenvloed door eversie van
het traanpunt.

[E.]

eczema solare, eczeem t.g.v. zonbestraling.
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effectorfase
een introducer geplaatst en over een voerdraad door de
stenose gevoerd, veelal onder rontgencontrole.
Edinger, Ludwig (1847-1918; neuroloog te Frankfort a.d.
Main).
kern van Edinger Westphal, kleincellige autonome
laterale kern van de n. oculomotorius; zie ook gnosis.
EDTA, ethyleendiaminotetra-acetaat.
Edwards, John Hilton (Zoe eeuw; E. kinderarts).
Edwards-syndroom, een syndroom, gekenmerkt door
zwakbegaafdheid en ernstige lichamelijke afwijkingen;
berust op Ei-trisomie (aanwezigheid van een extrachromosoom Ei).
EEG, elektro-encefalogram.
eelt, zie callus.
eencelcultuur, zie clone.
eencelligen, Protista.
eendebekspeculum, zie speculum.
eendengang, typisch, waggelend looppatroon met
verbreed gangspoor door relatieve insufficientie van de
mm. glutaei.
eeneiig, uit een bevruchte eicel ontstaan; zie ook tweeling.
eenkennigheidsperiode, periode (van 0,5-1 jaar) in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind,
bestaande uit angst voor vreemden en later separatieangst (emotionele reactie op scheiding van moeder).
eentakslijden, coronarialijden waarbij in een van de drie
kransslagaderen een vernauwing van meer dan 50% van
het lumen voorkomt; men onderscheidt voorts tweetakslijden en drietakslijden; zie ook angina pectoris.
eerste-orde-kinetiek, model in de farmacokinetiek met
als aanname dat de hoeveelheid geneesmiddel die per
tijdseenheid wordt geabsorbeerd, gedistribueerd en
geelimineerd recht evenredig is met de hoeveelheid die
resp. voor resorptie, distributie en eliminatie wordt
aangeboden; zie ook nulde-ordekinetiek.
eerste-orde-snelheidsconstante, constante die het recht
evenredige verband aangeeft tussen omzetting van een
chemische verbinding en de aanwezige concentratie van
die stof; bijv halfwaardetijd van geneesmiddelen.
eetstoornis, abnormale voedselinname zonder organische oorzaak; vb. anorexia nervosa, boulimia nervosa.
efeliden, ephelides [G., mv.], sproeten.
efemeer, een dag durend, voorbijgaand; zie ook ephemera.
effect, uitwerking; zie ook de verschillende bijvoeglijke
naamwoorden, bijv. 'cytopathisch effect'.
effectevaluatie, methode om m.b.v een experimentele
groep en controlegroep te onderzoeken in hoeverre een
interventie voldoet aan de doelstelling.
effectiviteit, doeltreffendheid, mate waarin een doel
wordt bereikt, bijv. van diagnostiek, therapie en preventie; deze wordt bepaald door resp. de sensitiviteit, de
specifiteit en de voorspellende waarde van de test, het bij
dierproeven en randomised clinical trials gebleken effect
en de primaire en secundaire preventie zoals uit bevolkingsonderzoek gebleken; wordt onderscheiden van de
begrippen doelmatigheid (efficientie) en werkzaamheid
(efficacy [E.]).
effectmodificatie, samenhang tussen twee determinanten of risicofactoren die elkaar kunnen versterken of
verzwakken; vb. elkaar versterkende invloed van roken
en asbest op het ontstaan van longkanker; syn. interactie; zie ook synergisme, antagonisme.
effector [L., uitvoerder] orgaan (bijv. spier, klier) dat de bij
een bepaalde zenuwprikkel bedoelde werking effectueert; zie ook receptor.
effectorfase, (farmacologie) periode waarin een reactie of
proces in het uiteindelijke effect resulteert.

fotocontactallergisch eczeem, bijzondere vorm van
contactallergisch eczeem die niet zonder licht (m.n.
UV-Licht) kan ontstaan.
huisvrouweneczeem, zie eczeem, ortho-ergisch ^.
hybride eczeem, combinatie van constitutioneel en
contact-allergisch eczeem.
hyperkeratotisch eczeem, vnl. aan handpalmen en
voetzolen gelokaliseerd e. met overmatige verhoorning
en ragadevorming; zie ook eczema tyloticum.
hypostatisch eczeem, op veneuze stuwing in de
onderbenen berustende eczemateuze uitslag; syn. eczema
hypostaticum, stasis dermatitis, eczema cruris.
intertrigineus eczeem, e. met maceratie in
huidplooien, vaak met secundaire infectie (schimmels,
bacterien).
kokkogeen eczeem, eczeem door overgevoeligheid
voor bacterien in combinatie met warmte, vocht en
wrijving; syn. microbieel eczeem.
luiereczeem, intertrigineus e. bij zuigelingen, aan de
nates; syn. luierdermatitis; zie ook luieruitslag.
microbieel eczeem, zie kokkogeen eczeem.
mycotisch eczeem, door schimmels verwekte huidaandoening met de kenmerken van eczeem of dermatitis.
nattend eczeem, zie vochtig eczeem.
ortho-ergisch eczeem, e. dat ontstaat door chronische
inwerking van irriterende, zwak-toxische stoffen in
huishoudelijke artikelen (schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen e.d.); syn. huisvrouweneczeem.
perifocaal eczeem, eczeem rondom een open ontstekingshaard; syn. dermatitis perifocalis.
seborroisch eczeem, zie eczema seborrhoicum.
tylotisch eczeem, eczeem met hyper- en parakeratose,
vooral aan handpalmen en voetzolen; syn. e. hyperkeratoticum et rhagadiforme.
vochtig eczeem, e. met afscheiding van dun secreet;
syn. nattend eczeem.
zwemmerseczeem, zie tinea pedis.
eczematide, droge, schilferende vorm van seborroisch e.
eczematoggen [G., genos = atkomst] eczeem-verwekkend.
eczematosus [L ., - sa, - sum] , gepaard met, gekenmerkt door
eczeem; vb. trichophytia e-sa.
ED, i effectieve dosis (de dosis van een middel die effect
heeft); z erytheemdosis; zie ook dosis.
EDso , i dosis van een geneesmiddel die bij 50% van de
proefdieren effectief is; z dosis van een antimicrobieel
middel die 50% van de proefdieren tegen een infectie
beschermt na een gestandaardiseerde kunstmatige
besmetting.
Eddowes, Alfred (1850-1946; E. arts).
Eddowes-syndroom, een erfelijk syndroom, met
blauwe sclerae, otosclerose en fragilitas ossium;
syn. osteogenesis imperfecta tarda.
Edelmann, Adolf (1855-1939; arts te Wenen).
Edelmann-syndroom, een bij chronische pancreatopathie voorkomend syndroom, gekenmerkt door cachexie,
huidveranderingen, vestibularis-stoornissen, polyneuri-

tis.
Edelmann, Max Theodor (1845-1913; natuurkundige te
Munchen).
Edelmann-fluit, toonfluitje, gebruikt in de oorheelkunde.
edema [E.] zie oedeem.
non-pitting edema, oedeem waarin geen putjes
achterblijven na vingerdruk.
Eder-Puestow-olijf, olijfvormig metalen voorwerp,
gebruikt voor dilatatie van slokdarmstricturen; wordt op
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efferens
efferens [L., gen. -entis, effere = afvoeren] afvoerend, efferent;
vb. vas e. (mv vasa e-ntia); ant. afferens.
efficax [L.] werkzaam; vb. dosis e.
efficiens [L.] werkzaam; vb. causa e.
efficientie, zie doelmatigheid.
efflorescentie, min of meer scherp begrensde huid- of
slijmvliesverandering van beperkte omvang, element
van huidziekte.
primaire efflorescentie, macula, urtica, vesicula, bulla,
pustula, papula, nodulus.
secundaire efflorescentie, (ontstaan uit primaire e.):
squama, crusta, erosio, ulcus, ragade, cicatrix.
effluent, efflux, uitvloeiende doorstromingsvloeistof.
effluvium [L., effluo = uitvloeien] uitstorting.
anageen effluvium, door beschadiging van de wand
van de haarfollikel ontstane haaruitval in de anagene
groeifase, bijv. door rontgenstraling, cytostatica; leidt
binnen i tot 3 weken tot 80-90% haaruitval.
effluvium capillorum, haaruitval.
effluvium seminis, zaaduitstorting.
telogeen effluvium, haaruitval in de telogene groeifase; minder ernstig dan bij anageen effluvium; leidt tot
diffuse haaruitval na z tot 3 maanden.
effusie, uitvloed van vloeistof in omliggend weefsel of
een (lichaams)holte; bijv. bloed na ruptuur van een vat,
ontstekingsexsudaat, pericardeffusie.
(e) frigore [L.] zie acrocyanosis e frigore.
ego [L., ik] zie `Ich'.
egocentriciteit, attitude waarbij het eigen ik in het
middelpunt van de gedachten staat en men alles op
zichzelf betrekt; behoort bij een theatrale persoonlijkheid.
egofonie [G., aix, aigos = geit; phone = stem] 1 mekkerend
(stem)geluid; 2 auscultatoir geluid boven partieel
atelectatische longgedeelten; N.B. niet verwarren met
echofonie.
ggotroop [G., tropos = zich richtend] op het ik betrokken,
egocentrisch.
E-haken, afbeeldingen van de hoofdletter E in verschillende posities en afnemend in grootte op een kaart die
wordt gebruikt voor de visusbepaling bij oudere kleuters
of analfabeten; zie ook Landolt-ring.
EHBO, eerste hulp bij ongelukken.
Ehlers, Edvard (1863-1937; Deens dermatoloog).
ziekte (syndroom) van Ehlers-Danlos, dystrophia
mesodermalis congenita, erfelijk syndroom met congenitale afwijkingen: fragilitas cutis, fragilitas vasorum,
hyperelastosis cutis, hypermobilitas articulorum.
Ehrlich, Paul (1854-1915; chemicus, seroloog te Frankfort
a.d. Main), Nobelprijs 19o8, samen met Metchnikoff;
grondlegger van de chemotherapie.
Ehrlich-diazore actie, zie diazoreactie.
zijketentheorie van Ehrlich, theorie van Ehrlich over
het bestaan van zijketens of receptoren aan het protoplasmamolecule; deze kunnen stoffen (bijv. voedingsstoffen) chemisch binden, maar ook toxinen, indien deze
een passende haptofore groep bezitten, waar de binding
kan plaatsvinden. Na binding van een toxine bewerkstelligt de toxofore groep de giftige werking.
ei, zwangerschapsproduct, d.w.z. embryo en vruchtzak;
syn. ovum.
eiblaasje, folliculus ovaricus vesiculosus.
eicel, onrijp ei, oocyt.
bevruchte eicel, zygoot.
eicelaspiratie, techniek waarbij vlak voor de te verwachten ovulatie een aspiratienaald via een vaginaal
ingebrachte echoscoop intraperitoneaal wordt

ingebracht en daarmee de eicellen uit de follikels
worden gezogen, die vervolgens in vitro kunnen worden
bevrucht.
eiceldonatie, het aan een ander ter beschikking stellen
van eicellen die door punctie zijn verkregen.
Eichhorst, Hermann (1849-1921; Zwitsers internist te
Zurich).
Eichhorst-neuritis, interstitiele neuritis, die zowel de
zenuwscheden als het interstitiele weefsel van de spieren
aantast.
Eichhorst type, vorm van progressieve spieratrofie,
waarbij speciaal de spieren van boven- en onderbeen
worden aangetast.
Eicken, Carl von (1873-1960; D. KNO-arts te Giessen en
Berlijn).
hypofaryngoscopie volgens Eicken, na anesthetisering van de larynx wordt deze met een haak naar voren
getrokken, waarbij de hypopharynx trechtervormig
wordt geopend.
eicosanoIden, stoffen die zijn afgeleid van twintig
koolstofatomen en die vetzuren bevatten; vb. prostacycline, tromboxaan, leukotrienen.
EIEC, entero-invasieve Escherichia coli; zie ook Escherichia.
eierstok, ovarium [L.], oophoron (oophoron) [G.].
eierstokzwangerschap, vorm van extra-uteriene graviditeit, waarbij het bevruchte ei zich in het ovarium heeft
ingenesteld.
Eijkman, Christiaan (1858-1930; Ned. fysioloog en
hygienist te Batavia (Djakarta) en Utrecht; ontdekker van
vitamine B 1 : 1929 Nobelprijs, samen met F. G. Hopkins).
platen van Eijkman, voedingsbodems ter bepaling van
het vermogen van bacterien om koolhydraten (stijfselplaat) of vetten (vetplaat) te splitsen.
vloeistof van Eijkman, een oplossing van glucose,
pepton en zout.
eikel, glans penis [L.].
Eihenella corroders, bacteriegeslacht in de sectie facultatief anaerobe Gram-negatieve staven; normale bewoner
van de mond; words als pathogene bacterie aangetroffen
bij menginfecties (vaak met anaeroben) uitgaande van
mond of gebit.
eilandjes, zie Langerhans.
eileider, tuba uterina [L.], salpinx [G.].
eileiderzwangerschap, extra-uteriene graviditeit
waarbij het bevruchte ei zich in de wand van een eileider
heeft ingenesteld; syn. tubaire graviditeit.
eindarterie, eindtak of laatste deel van een arterie, die
geen anastomosen met andere arterien vormt (in hersenen, milt, nier, schildklier, long).
einddiastolische druk, druk in de hartventrikel aan het
einde van de vulling vanuit de boezem.
einddiastolisch volume (EDV), volume bloed dat een
hartkamer bevat aan het einde van de ontspanningsfase
van het hart na het sluiten van de atrioventriculaire
kleppen; zie ook ventrikelfunctiecurve.
eindgastheer, zie gastheer.
eindgevoel, waarneming door de arts of fysiotherapeut
bij passief bewegingsonderzoek van gewrichten; gevoel
bij het eindigen van passieve beweging.
eindhersenen, zie telencephalon.
eindorgaan, vormsel aan het eind van een zenuw met
sensibele of motore functie.
motoor eindorgaan, motoor eindplaatje.
sensibel eindorgaan, sensoor eindorgaan, corpusculum nervosum terminale, het opvangorgaan van een
sensore zenuw.
eindorgaanhyperreactiviteit, allergische reactie die
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elastische kousen
zich uit in een eindorgaan; vnl. in weefsels die sterk
worden blootgesteld aan omgevingsinvloeden; de
klinische reactie is weefselafhankelijk; bijv slijmvlieszwelling, hypersecretie of contractie van glad spierweefsel.
eindplaatje, klein orgaan aan het eind van een zenuwvezel, voor overdracht van een zenuwimpuls.
accessoir eindplaatje, eindapparaat van vegetatieve
(sympathische) zenuwvezels in dwarsgestreept spierweefsel.
motoor eindplaatje, eindorgaan van motore zenuwvezel in dwarsgestreepte spier, 'neuromusculaire
synaps'.
eindstandnystagmus, zie nystagmus.
eindsystolisch volume (ESV), volume bloed dat in een
ventrikel na een contractie achterblijft, gewoonlijk circa
40 procent van het einddiastolisch volume; neemt of bij
een vermindering van de nabelasting (aortadruk) en
neemt toe bij hartzwakte ('hartfalen').
Einthoven, Willem (1860-1927; fysioloog te Leiden;
Nobelprijs 1924).
driehoek van Einthoven, positie van elektroden bij
standaard-ECG-registratie in vorm van een driehoek.
elektrocardiogram volgens Einthoven, grafiek van
hartactiestromen, opgenomen van drie afleidingspunten
(borstwand, een arm, een been) d.m.v. de snaargalvanometer van E.
snaargalvanometer volgens Einthoven, door E.
ontworpen instrument waarmee een elektrocardiogram
kan worden opgetekend.
Eisenmenger, Victor (1864-1932; arts te Wenen).
Eisenmenger-complex, ventrikelseptumdefect,
normale of verwijde truncus pulmonalis, hypertrofie van
de rechter ventrikel, dextrolocatie van de aorta, met
cyanose t.g.v. rechts-links-shunt.
Eisenmenger-reactie, het ontstaan van pulmonale
hypertensie bij een ventrikel-septumdefect m.a.g. een
rechts-links-shunt (omkering van de shunt).
eivliessteek, het via het ostium uteri aanprikken van de
eivliezen ('vliezen breken'), als gevolg waarvan het
vruchtwater afvloeit, zulks met de bedoeling een partus
of een abortus in te leiden.
eivliezen, amnion, chorion en decidua, de vliezen die
intra-uterien het embryo omhullen.
eiwit, zie ook proteine.
totaal eiwit, het totale eiwitgehalte van bloedserum,
bestaande uit albuminen en globulinen.
eiwitafbraak, afbraak van eiwit tot aminozuren met als
doel aminozuren voor energievoorziening te mobiliseren; optredend o.m. tijdens vasten en inactiviteit.
eiwitbalans, het in een gezond organisme bestaand
evenwicht tussen opneming en verbruik van eiwit.
negatieve eiwitbalans, toestand waarbij meer eiwit
wordt verbruikt dan opgenomen.
positieve eiwitbalans, toestand waarbij meer eiwit
wordt opgenomen dan verbruikt.
eiwitbinding, non-covalente binding van stoffen (bijv.
farmaca, afbraakproducten, bouwstoffen) aan circulerende eiwitten, vnl. aan albumine; wordt uitgedrukt in
procenten van de totaal aanwezige circulerende hoeveelheid.
eiwitminimum, de absolute ondergrens van eiwitopname die noodzakelijk is om de eiwitafbraak in de
bouwstofwisseling (ca. 15 g/dag) aan te vullen; in de
praktijk moet meer eiwit worden gegeten, omdat het
onmogelijk is de voeding zo samen te stellen dat deze de

verloren gegane aminozuren precies in de juiste verhoudingen dekt; zie ook eiwitoptimum.
eiwitmolecuul, groot molecuul, bestaand uit Lange
ketens van aminozuren; geproduceerd in het cytoplasma; vb. hormonen, enzymen, immunoglobulinen en
bij spiercontractie betrokken eiwitten.
eiwitoptimum, de hoeveelheid eiwit die moet worden
gegeten om de in de bouwstofwisseling verloren gegane
aminozuren aan te vullen; is afhankelijk van de mate
waarin de aminozuursamenstelling van de voedingseiwitten overeenstemt met die van de lichaamseiwitten;
als regel wordt i gram/kg lichaamsgewicht aangehouden.
eiwitquotient, het verhoudingsgetal tussen het
albumine- en het globulinegehalte in het bloed, belangrijk diagnosticum bij leverziekten en infectieziekten.
eiwitspectrum, de door analyse bepaalde kwantitatieve
verhouding van de eiwitfracties in het bloed; zie ook
chromatografie, elektroforese.
ejaculaat, het bij ejaculatie geproduceerde zaadmengsel
(sperma).
ejaculatie, ejaculatio [L., ejaculare = uitwerpen] zaaduitstorting, normaliter bij het bereiken van het orgasme,
door contractie van de zaadafvoerwegen, prostaat en
bekkenbodem; zie ook sperma, pollutio.
ejaculatio praecox, voortijdige ejaculatie, d.w.z. voor
het bereiken van het orgasme; syn. premature ejaculatie.
premature ejaculatie, zie ejaculatio praecox.
ejaculatio retardata, vertraagde ejaculatie.
retrograde ejaculatie, ejaculatiestoornis waarbij het
ejaculaat niet naar buiten komt, maar in de blaas blijft
t.g.v. ontbreken van een reflectoire blaashalssluiting
tijdens het ejaculeren.
ejaculatorius [L., -ia, -ium], m.b.t. ejaculatie, bijv. ductus
e-ius.
ejectie [L., e = uit; jacere = werpen] 1 uitstoting (bijv. van
bloed uit het hart naar de grote slagaderen); 2 afstoting
(bijv. van een transplantaat).
ejectiefase, de tweede fase van de systole van de ventrikels van het hart, waarin een deel van het bloed uit de
ventrikels door de arteriole ostia wordt gedreven;
syn. uitdrijvingsfase; zie ook isovolumetrische contractie.
ejectiefractie, de fractie die het slagvolume vormt van
het einddiastolisch volume.
ejectiegeruis, geruis, veroorzaakt door uitdrijving van
her bloed uit de kamer.
ejectieklik, extra toon aan het begin van de systole dat
samenhangt met de ejectie.
eksteroog, zie clavus.
elastance, de reciproke waarde van compliance.
elastase, enzym dat o.a. elastine splitst.
elasticiteit, mate van rekbaarheid van de long; wordt
uitgedrukt als reciproke waarde van de compliantie.
elasticus [L., -ca, -cum], elastisch, rekbaar; vb. conus e-cus,
lamina a-ca, pseudoxanthoma a-cum.
elastine, een fibrillaire scleroproteine, hoofdbestanddeel
van elastisch bindweefsel.
elastinemembraan, al dan niet gevensterde membraan,
opgebouwd uit het fibrillaire eiwit elastine; komt voor
als scheiding tussen de tunica intima en media van het
bloedvat (t. elastica interna) en als membraan in de t.
media van elastische arterien.
elastisch bindweefsel, bindweefsel waarin elastische
vezels overheersen; zie ook vezels.
elastische kousen, strak aansluitende stevige kousen;
gebruikt ter voorkoming van oedeemvorming en/of
verbeteren van de circulatie in de onderste extremitei241

elastoidosis (nodularis) cystica et comedonica
werden opgetekend; Einthoven gebruikte drie afleidingen, waarbij de elektroden op de borstwand, een arm
en een been werden geplaatst. Tegenwoordig worden
meer afleidingen gebruikt). De e. verschaft informatie
over het hartritme, de hartfrequentie, de prikkelgeleiding en de toestand van het myocard.
elektrocardiogram, zie ECG.
elektrocardioscoop, zie cardioscoop.
elektrocaustiek [G., kausis = verbranding] het wegbranden
van weefsel d.m.v een platina-lus die door een elektrische stroom rood of wit gloeiend is gemaakt; syn. galvanocaustiek.
elektrocauter, zie cauteriseren.
elektrochirurgie, chirurgie waarbij gebruik words
gemaakt van het snijdend vermogen van een draadvormige elektrode waardoor een hoogfrequente, licht
gedempte wisselstroom met laag voltage en hoog
amperage wordt geleid.
elektrochromatografie, zie chromatografie.
elektrocoagulatie, het coaguleren van weefsel d.m.v
bipolaire diathermiestroom (hoge stroomsterkte,
geringe spanning); zie ook diathermia (chirurgische).
elektrocochleografie, een methode ter beoordeling van
de gehoorscherpte bij jonge kinderen; hiertoe worden
d.m.v een elektrode die door een gemaakte perforatie
van het trommelvlies op het promontorium words
geplaatst, de actiepotentialen van de cochlea op geluidsprikkels geregistreerd.
elektroconversie, zie cardioversie.
elektroconvulsieve therapie (ECT), de elektroshockbehandeling zoals die bij enkele psychiatrische aandoeningen wordt toegepast.
elektrocorticogram, een elektro-encefalogram aan het
hersenoppervlak zelf opgenomen, na trepanatie.
elektrodesiccatie, vernietiging van weefsel door het te
verdrogen met een sterk gedempte, hoogfrequente
wisselstroom van hoog voltage en laag amperage.
elektrodeverwisseling, per abuis verwisselen van
elektroden zodat verkeerde afleidingen op het twaalfkanaals-ECG worden geregistreerd.
elektrodiafakie [G., phake = lens] ooglensextractie met een
diathermienaald.
elektrodiagnostiek, algemene term voor diagnostische
methoden waarbij van galvanische of faradische stroom
wordt gebruik gemaakt, bijv. voor het herkennen van
afwijkingen aan spieren en zenuwen.
elektro-encefalograaf, toestel waarmee men de elektrische hersenactiviteit kan registreren.
elektro-encefalografie [G., enkephalos = hersenen; graphein =
schrijven] het optekenen van de elektrische stromen die
door hersenactiviteit ontstaan.
elektro-encefalogram (EEG), de curve die ontstaat bij
registratie van de hersenactiviteit; de amplitudo van de
golven geeft het spanningsverschil tussen de elektroden
aan; men onderscheidt golven met alfa- (8-13 /s), beta(18-3o/s), delta- (0,5-3,5/s), theta- (4-7/s) en kapparitme
(14- i8/s).
elektro-endosmose, zie endosmose.
elektroferogram [G., pherein = dragen, voeren] het beeld dat
bij elektroforese ontstaat.
elektroforese [< G., pherein] verplaatsing (elektromigratie)
van elektrisch geladen colloiddeeltjes in een elektrisch
veld; zie ook kataforese.
countercurrent electrophoresis [E.] elektroforese met twee
reagerende stoffen in een agar-gel; de gel heeft een pH
waarbij de ene stof positief en de andere negatief

ten; o.a. bij veneuze insufficientie en decompensatio
cordis.
elastoidosis (nodularis) cystica et comedonica [L.] door
langdurige (levenslange) blootstelling aan zonlicht
veroorzaakte bindweefseldegeneratie van de huid
rondom het oog waarbij epitheelcysten en intrafolliculaire massa's door hoornlamellen en talgresten worden
gevormd; syn. ziekte van Favre-Racouchot.
elastolyse [< G., lysis = oplossing] vertering van elastische
vezels.
elastoom, tumor van elastisch bindweefsel; zie ook
pseudoxanthoma elasticum.
elastorrhexis [G., rhexis = verscheuring] degeneratie en
verscheuring van elastische vezels, bijv bij pseudoxanthoma elasticum.
elastorrhexis generalisata, erfelijke systeemziekte van
het elastisch bindweefsel met pseudoxanthoma elasticum, angioid streaks in het netvlies, circulatiestoornissen (angina pectoris, cerebrale insulten, hypertensie),
soms neurovegetatieve en psychische stoornissen;
syn. syndroom van Darier-Groenblad-Strandberg.
elastose, degeneratie van elastisch weefsel.
elastosis senilis, degeneratie van het elastisch weefsel
van de huid bij bejaarden; zie ook cutis rhomboidalis
nuchae.
elastosis solaris, e. als gevolg van overmatige zonbestraling.
electief [L., eligere = uitkiezen] i selectief; z geschikt voor
toepassing in het bijzondere geval.
electieve ingreep, het uitvoeren van een operatic bij
een aandoening die in de toekomst (levensbedreigende)
complicaties kan veroorzaken; vb. een liesbreuk opereren voordat een beklemming is opgetreden, een sectio
uitvoeren bij een vernauwd bekken voordat de weeen op
gang zijn gekomen, een sterilisatie verrichten om een
zwangerschap te voorkomen.
electrotonus, de elektrische prikkelbaarheid van een
zenuw of spier waardoorheen men een galvanische
stroom laat gaan; in de buurt van de anode heerst
verminderde prikkelbaarheid (anelectrotonus), in de
buurt van de kathode vermeerderde prikkelbaarheid
(katelectrotonus).
elefantiase, zie elephantiasis.
eleidine [G., elaion = olie] olie-achtige proteine in het
stratum lucidum van de huid, misschien identiek aan
keratohyaline.
Elektra-complex [Elektra = dochter van Griekse held Agamemnon] overmatige binding van dochter aan vader, gepaard
met vijandige instelling t.o.v moeder; zie ook Oedipuscomplex.
elektro-anesthesie, algemene term voor een d.m.v. een
elektrische stroom teweeggebrachte analgesic, anesthesie of narcose.
elektro-audiometrie, audiometrie die gebaseerd is op
registratie van elektrische verschijnselen die door
akoestische stimulatie worden opgewekt in de cochlea
en de kerncomplexen van het auditieve systeem; bestaat
uit elektrocochleografie en brainstem-evoked response
audiometry.
elektrobioscopie [G., bios =leven; skopein = zien] een onderzoek naar de elektrische prikkelbaarheid van de spieren
(die enkele uren na de dood verdwenen is).
elektrocardiograaf, toestel voor het opnemen van een
elektrocardiogram.
elektrocardiografie, onderzoek van de met de hartwerking gepaard gaande elektrische veranderingen (die
aanvankelijk via een snaargalvanometer als curven
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elektroretinogram
elektrolarynx, apparaat dat met de membraan tegen de
hals van de patient gehouden een toon kan produceren
die, voortgeleid naar de pharynx, met articulatiebewegingen wordt omgezet in spraak; wordt gebruikt na
totale laryngectomie; zie ook spraakknoop.
elektrolyse [< G., lysis = oplossing] het verschijnsel dat in
een (geleidende zout-)oplossing waardoorheen een
elektrische stroom gaat, de positief geladen ionen zich
naar de negatieve elektrode (kathode) bewegen en de
negatief geladen ionen naar de positieve elektrode
(anode); meestal ontstaan daarbij aan de kathode reducerende processen, aan de anode oxiderende.
elektrolyt, stof die, opgelost in water, in ionen wordt
gesplitst.
elektrolytenhuishouding, regulatie van verschillende
elektrolytenconcentraties in het bloed door veranderde
opname, uitscheiding en door uitwisseling met andere
elektrolyten.
elektromagnetische extractie, extractie van een ijzersplinter uit het oog d.m.v een elektromagneet.
elektromotore punten, prikkelpunten voor spiercontractie.
elektromyografie [G., mys, myos = spier; graphein = schrijven]
registratie van potentiaalverschillen in de spieren tijdens
de contractie.
elektromyogram (EMG), curve die de potentiaalverschillen in de spieren tijdens de contra, - tie weergeeft.
oppervlakte-elektromyogram, curve van actiepotentialen in contraherend spierweefsi :l d.nt.v. op de huid
boven de spier geplakte elektroden.
elektronarcose, narcose, teweeggebracht met een
gedurende 15-30 s via op de beide slapen geplaatste
elektroden doorgeleide wisselstroom van 1zo -zoo mA,
waarna gedurende 7 min. de bewusteloosheid wordt
onderhouden met een stroom van 50 -1oo mA.
elektronenbestraling, bestraling met elektronen, i.h.b.
gebruikt bij de behandeling van mycosis fungoides.
elektronystagmografie, zie nystagmografie.
elektro-oculografie [L., oculus = oog; Gr. graphein = schrijven]
registratie van de bio-elektrische potentiaal van het
pigmentepitheel, ter beoordeling van de 'intra-oculaire
batterij'; hierbij wordt een indruk verkregen van de
functie van het pigmentepitheel, de visuele receptoren
en de choroidea-circulatie.
elektro-oculogram (EOG), de bij elektro-oculografie
verkregen curve.
elektro-oftalmologie [G., ophthalmos = oog; logos = leer] de
kennis van de elektrische verschijnselen in het visuele
systeem.
elektropathologie, de leer van de door elektrische
stroom veroorzaakte aandoeningen: elektrische ongevallen, blikseminslag, enz.
elektroporatie, techniek waarbij in vitro m.b.v. een
elektrisch veld gaten in de membraan van een cel
worden gemaakt; DNA kan zo in de cel worden
ingebracht en ingebouwd.
elektropyrexie, het opvoeren van de lichaamstemperatuur door toepassing van hoog-frequente elektromagnetische golven.
elektroresectie, resectie van weefsel met elektrochirurgische middelen; zie ook endoresectie.
elektroretinografie, registratie van de potentiaalschommelingen in de retina bij belichting van het oog;
hierbij wordt een aanwijzing verkregen omtrent de
functie van de receptoren.
elektroretinogram (ERG), de curve die bij elektroretinografie wordt verkregen.

geladen is; hierdoor verloopt de reactie in de gel effectief
en snel.
denaturerende-gradient-gel-elektroforese (DGGE),
scheidingstechniek voor het analyseren van DNA;
dubbelstrengs DNA-fragmenten worden in een
elektrisch veld gebracht en bewegen als gevolg van hun
negatieve lading door een gel met een toenemende
denaturerende werking; als een fragment denatureert,
kan het zich amper nog voortbewegen; A-T-basenparen
laten gemakkelijker los dan G-C-paren; fragmenten
hopen zich dus op andere plaatsen op, afhankelijk van
hun basenpaarsamenstelling; deze ophopingen kunnen
zichtbaar worden gemaakt.
immuno-elektroforese, precipitatie van de serumprotefnen door diffunderende specifieke antisera van
dieren die met menselijke serumproteinen geimmuniseerd zijn.
papierelektroforese, scheiding van de serumproteInen
in het elektrisch veld, naar hun loopsnelheid in een met
een draagmedium doordrenkt papier.
polyacrylamidegel-elektroforese (PAGE-elektroforese), analysetechniek voor macromoleculen (bijv. DNA,
RNA), waarbij gebruik wordt gemaakt van de negatieve
lading van de moleculen; in een elektrisch veld begeven
de moleculen zich door een polyacrylamidegel van
kathode naar anode, waarbij de bewegingssnelheid
afhankelijk is van de grootte en de lading van de
moleculen; de moleculen worden zichtbaar gemaakt en
geanalyseerd; zie ook elektroforese.
pulsed field gel electrophoresis (PFGE) [E.] scheidingstechniek voor grote moleculen; moleculen worden in een
elektrisch veld gebracht en zullen zich door hun lading
voortbewegen, waarbij kleinere moleculen zich sneller
voortbewegen dan grotere; de moleculen worden
zichtbaar gemaakt en geanalyseerd; (minder gangbare)
opstellingvarianten bij deze techniek zijn field-inversion-gel electrophoresis (FIGE) en clamped-hexagonalelectric-field (CHEF) electrophoresis.
zone-elektroforese, e. waarbij het elektrisch veld op
een vaste onderlaag (papier, plastic, stijfsel) wordt
teweeggebracht.
elektrofrenische ademhaling, regulering van de
ademhaling door ritmische elektrische prikkeling van de
nervi phrenici.
elektrofysiologie, de fysiologie betreffende de elektrische verschijnselen in het levende organisme of in
levend weefsel.
elektrografie, registratie van de elektrische activiteit van
zenuw -en spierweefsel; vb. elektrocardiografie, elektromyografie, elektro-encefalografie.
His-bundel-elektrografie (HBE), registratie van
elektrische activiteit nabij de bundel van His; vindt
plaats bij elektrofysiologisch onderzoek.
elektrogymnastiek, het opwekken van spierbewegingen
door elektrische prikkeling.
elektrohomeopathie, een door Cesare Mattei in 1871
aangegeven methode waarbij d.m.v. geheime plantenextracten een op een elektrische schok lijkend effect zou
worden teweeggebracht.
elektrohysterografie [G., hystera = baarmoeder; graphein =
schrijven] het registreren van de actiestromen van de
uterusmusculatuur.
elektrokatalyse, de stimulering van het opnemen van
stoffen door de huid d.m.v. een elektrische stroom; zie
ook iontoforese.
elektrokutie [L., exsecutio = executie] dood door elektrische
stroom.
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elektroshock
eliminatiehalfwaardetijd, zie halveringstijd.
eliminatiesnelheidsconstante, de evenredigheidsfactor
die het verband aangeeft tussen de hoeveelheid geneesmiddel die per tijdseenheid wordt geelimineerd en de
totale hoeveelheid van het middel die in het lichaam
aanwezig is.
eliminatietherapie, behandeling van een aandoening
door de veroorzaker te verwijderen of te vermijden; bijv.
eliminatiedieet bij coeliakie.

elektroshock, een epileptiform insult, opgewekt door
applicatie van elektrische stroom op de hersenen.
elektroshocktherapie, zie elektroconvulsieve therapie
(ECT).

elektrostimulatie, toedienen van elektrische prikkels;
wordt o.a. toegepast ter bestrijding van chronische pijn,
bijv via de huid (transcutane stimulatie) of via de
achterstrengen van het ruggenmerg.
functionele elektrostimulatie (FES), experimentele
methode waarbij verlamde spiergroepen tot contractie
worden gebracht door elektrische prikkels.
elektrosynerese, methode tot scheiding van immunoglobulinen d.m.v elektro-endosmose, waarbij de
immunoglobulinen zich naar de kathode toe bewegen.
elektrotherapie, geneeskundige behandeling d.m.v.
elektriciteit.
cerebrale elektrotherapie, toediening van zwakke
stromen, beneden de pijndrempel, via ver uit elkaar op
de schedel liggende elektroden, vlak voor het inslapen;
in Oost-Europa toegepast ter behandeling van neurotische en psychosomatische klachten en slaapstoornissen.
elementair [L ., elementum = grondstof, grondslag] tot de
grondslagen behorend.
elementaire functies, de aan de werkzaamheid van een
orgaan ten grondslag liggende functies.
elephantiasis, elefantiase [L., elephas = olifant] verdikking
van een lichaamsdeel (meestal de onderbenen) door
fibrotische veranderingen t.g.v. langdurige lymfestuwing; bekend gevolg van filariasis.
elephant i asis Arabum, e. door filariasis; syn. Barbadosbeen.
elephantiasis filariense, e. als gevolg van filariasis.
elephantiasis genito a norectalis, bijzondere vorm van
lymphogranuloma venereum, gepaard gaand met
ontstekingachtige elephantiasis van anus en genitalia;
syn. syndroom van Huguier Jersild.
elephantiasis neuromatosa, vorm van neurofibromatosis van von Recklinghausen waarbij grote weke
huidkwabben ontstaan; syn. pachydermatokele.
elephantiasis nostras, niet door filariasis ontstane e.
(door lymfestuwing na erysipelas, of na operatieve
verwijdering van oksellymfeklieren); zie ook Milroy,
ziekte van -^-.
elephantiasis simplex, zie elephantiasis nostras.
elevateur [F.] ooglidhouder.

ELISA [L., eliminare = over de drempel verwijderen; limen =
drempel] enzyme -linked immunosorbent assay.

zie enzyme-linked immunoabsorbent spot.
elixer, elixir [ <Arab., el iksir = het wezenlijke; Ksir = steen der
wijzen] (farmac.) oude term voor wijnextract van planten.
elleboog, zie cubitus.
ellepijp, zie ulna.
Elliot, Robert Henry (1864 - 1936; E. oogarts bij de Indian
Medical Service).
Elliot-operatie, corneo-sclerale trepanatie met perifere
iridectomie, ter drukontlasting, bij chronisch glaucoom.
ellipsis [G., elleipsis = weglating] 1 het weglaten van belangrijke elementen of woorden, tijdens het ondergaan van
een psychoanalyse; z ellips.
ellipsoid gewricht, een gewricht waarvan de gewrichtsvlakken een in verschillende richtingen ongelijke
krommingsgraad bezitten.
elliptocyt [G., elleipsis = ellips] ellipsvormige erytrocyt;
syn. ovalocyt.
elliptocytose, erfelijke vormafwijking van de erytrocyten, waarvan een aantal een elliptische of ovale vorm
hebben, meestal zonder dat de drager ervan klinische
verschijnselen heeft; syn. ovalocytose.
Ellis, Calvin (1826 - 1883; Amer. arts te Brooklyn).
kromme van Ellis, zie Damoiseau-Ellis, kromme van ^.
Ellis, Richard White Bernhard (geb. i9oz; Brits kinderarts).
Ellis-Van Creveld-syndroom, een recessief erfelijke
chondro-ectodermale dysplasie (dwerggroei, korte
pijpbeenderen, polydactylie, multipele exostosen,
hypoplasie van het gebit en van de nagels), gecombineerd met vitium cordis congenitum.
Ellison, Edwin H. (geb. 1918; Amer. chirurg te Columbus,
Ohio).
syndroom van Zollinger-Ellison, zie Zollinger.
elongatio [L., longus = lang] verlenging.
elongatio cervicis, e. colli, verlenging van de cervix
uteri.
El Tor, een quarantainestation voor Mekka-gangers op
het Sinai-schiereiland; zie ook Vibrio eltor.
eluaat [L., e = uit; lucre = wassen] door elueren verkregen
oplossing.
elueren, uitwassen, het los maken en oplossen van
geadsorbeerde stoffen.
ELISPOT,

elevatorium [L., elevare = opheffen] stomp, hevelvormig

instrument waarmee men het periost van het been kan
afschuiven of een fractuurstuk kan opheffen.
elevatus [L., - ta, - turn], verheven; vb. scapula e-ta, erythema
e-tum.
elfjesgezicht, elfengelaat, hoog voorhoofd, grote mond,
grote oren en een brede kaak; symptoom van het
syndroom van Williams, waartoe een supravalvulaire
aortastenose en mentale retardatie behoren.
Elford, W.J. (1901 - 1952; E. arts).
Elford-membraan, collodiummembraan voor ultrafiltratie en ter bepaling van grootte van virussen;
syn. gradocolmembraan.
eliminatie [ <L., eliminare = over de drempel verwijderen; limen
= drempel] verwijdering, vernietiging, onwerkzaammaking.
eliminatiefase, fase waarin een stof wordt gemetaboliseerd en/of uit het lichaam wordt verwijderd; volgend op
absorptie- en distributiefase; belangrijkste eliminatiemechanismen zijn biotransformatie en renale klaring en
voorts eliminatie via gal, zweet, longen en andere

elusive ulcer [E., elusive = ontwijkend, handig ontsnappend]
pijnlijke, niet op behandeling reagerende 'zweer' in de
urineblaas (Hunner-zweer).
elutie [L., lucre] uitwassing.
elutriatie, methode voor celverrijking; ter verkrijging
van een homogene celpopulatie; maakt gebruik van
verschillen in celgrootte, gebaseerd op tegenstroomprincipe.
emaciatie, emaciatio [L., macies = magerheid] sterke

vermagering.
email, tandglazuur, de harde deklaag van de tandkroon,
bestaande uit emailvezels of -prisma's en een verbindende tussenstof; syn. substantia adamantina, enamelum.

secreta.
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emailcel, zie amelocyt.
emailorgaan, de nog ongedifferentieerde e.-vormende
cellen; zie ook adamantinoom.
emailspoor, zie glazuurspoor.
emailloblast, zie ameloblast.
eman a tie [< L., emanare = uitvloeien] het vrijkomen van
gasvormige radioactieve elementen.
emanatorium, toestel of vertrek voor het inademen van
radioactieve gassen.
emasculatie, emasculatio [L., ontmanning] 1 chirurgische
verwijdering van de uitwendige mannelijke geslachtsdelen; z (minder juist) castratie.
Embden, Gustav E. (Duits fysioloog (1874-1933) uit
Frankfurt am Main).
Embden-Meyerhof-keten, serie reacties die zich
tijdens het anaerobe deel van de glucoseafbraak (de
glycolyse) voltrekken; uit een molecuul glucose worden
twee moleculen pyrodruivenzuur en energie voor de
vorming van twee moleculen ATP gevormd.
d'emblee [F., ineens] zie bubon, delire, syphilis.
embolectomie [G., ektome = uitsnijding] verwijdering van
een embolus.
embolie, embolia [G., mv. embolieen, emballein = (er)in
werpen] 1 het blijven steken van een embolus in een
bloed- of lymfevat; z het losraken en meegesleept
worden van een embolus, die elders blijft steken; zie ook
luchtembolie, vetembolie.
celembolie, proces waarbij cellen die niet in de bloedbaan of lymfbaan thuishoren wel daarin worden
verplaatst en er vervolgens in blijven steken; dit is de
belangrijkste manier waarop kwaadaardige tumoren
metastasen kunnen vormen.
cholesterolembolie, cholesterolpartikel dat in de
bloedcirculatie is terechtgekomen en elders in de bloedbaan blijft steken; cholesterolpartikels zijn vaak afkomstig uit geulcereerde atheromateuze plaques.
gekruiste embolie, zie embolie, paradoxale
luchtembolie, afsluiting van een vat door een luchtbel;
zie ook caissonziekte.
micro-aero-embolie, verstopping van een capillair
door een gasbelletje (bijv. stikstof), optredend bij een
snelle overgang van een omgeving met een hoge atmosferische druk naar een omgeving met een lagere druk;
treedt onder meer op bij te snel stijgende duikers; zie ook
caissonziekte.
paradoxale embolie, embolie door een embolus die via
een opening in het harttussenschot, uit de veneuze baan
in de linker harthelft, of omgekeerd uit de linker
harthelft in de longslagaderen is geraakt.
septische embolie, afsluiting van een vat door een
geinfecteerde embolus; zie ook embolus.
systemische embolie, afsluiting van een perifere
arterie, coronaire arterie of cerebrale arterie door een
embolus; zie ook embolus.
tumorembolie, afsluiting van een vat door tumorweefsel dat in de bloedcirculatie is terechtgekomen.
vetembol ie , embolie van vetdruppels, afkomstig van
beenmerg, vetweefsel en mogelijk ook vettig ontaarde
levercellen, die via het bloed in de capillairen van longen
of hersenen terechtkomen t.g.v. trauma's, verbranding,
operaties; bij embolie naar de hersenen volgt sours een
apoplexie, bij embolie naar de longen plotselinge
hartdood.
vruchtwaterembolie, ernstige complicatie tijdens de
baring waarbij vruchtwater met tromboplastisch
materiaal van de decidua in de maternale circulatie
terechtkomt; hierdoor ontstaat acuut een ernstige

vasoconstrictie in het longvaatbed, gevolgd door longoedeem en decompensatio cordis, voorts shock en gedissemineerde intravasale stolling.
emboliformis [L., -me], embolus-achtig, propvormig;
vb. nucleus a-mis.
embolisatie [< G., emballein] 1 de vorming van een
embolus; z het doen ontstaan van een embolus.
therapeutische embolisatie, behandeling van
bepaalde vaatafwijkingen en tumoren door in het
aanvoerende bloedvat een embolus te doen ontstaan.
embolisatietechniek, inspuiten van lichaamsvreemd
materiaal (partikels, coils) via een katheter in een bloedvat; wordt bijv toegepast om bloedingen tijdens een
operatic te beperken.
embolisch, door embolie ontstaan.
embolofrasie, e mbololalie [G., phrasis = uiting; lalein =
spreken] spraakstoornis waarbij telkens zinloze woorden
als tussenwerpsels worden gebruikt.
embolus [G., embolos = wat ergens is ingedrongen, een prop]
een met de bloed- of lymfebaan meegesleept brokje
weefsel of druppel, stolsel, enz. dat zich ergens verderop
in de stroombaan heeft vastgezet.
ruiterembolus, grote embolus ter hoogte van de
bifurcatie van de a. pulmonalis, leidt tot plotselinge
dood door totale circulatiestilstand; syn. rijdende
embolus.
embryo [G., embryon] 1 bevruchte eicel; a de intra-uterien
zich ontwikkelende vrucht in de periode tot de 85e
zwangerschapsdag; zie ook foetus.
donorembryo, embryo dat wordt verkregen door
inseminatie van een aantoonbaar fertiele vrijwilligster
met zaad van de partner van de onvruchtbare vrouw van
het kinderloze paar; wordt in de pre-implantatiefase
overgeplaatst naar de uterus van de patiente.
embryoblast [G., embryon; blastos = kiem] de door trofoblast
omgeven celmassa waaruit een embryo ontstaat.
embryocardie [G., embryon; kardia = hart] 1 persisterend
open foramen ovale zoals bij het embryo; 2 (ten
onrechte) pendelritme, tiktak-ritme, waarbij de eerste en
de tweede harttoon even luid zijn en elkaar met gelijke
tijdsintervallen opvolgen.
embryodonatie, het aan een ander ter beschikking
stellen van een bevruchte eicel.
embryofoor [G., embryon; phoros = dragend] larve van een
lintworm, reeds beweeglijk, maar nog omgeven door een
eischaal en dientengevolge resistent tegen uitdroging.
embryogenese, embryogenie [G., embryon; genesis =
voortbrenging] 1 voortbrenging en vorming van het
embryo; z ontwikkeling van het embryo; de ontwikkeling vanaf de 85e zwangerschapsdag heet foetogenese.
embryologic [G., embryon; logos = woord, leer] de leer, de
kennis van de embryogenese.
embryonaal, m.b.t. het embryo.
embryonaal bindweefsel, gelei-achtig weefsel met
weinig cellen; zie ook gelei van Wharton.
embryonaal schild, e-nale vlek, area germinativa.
embryopathie [G., embryon; pathe = het lijden] afwijking aan
het embryo door infectieuze, toxische, hormonale,
chemische of fysische inwerking op het moederlichaam
tijdens de organogenese; zie ook foetopathie.
rubella-embryopathie, aangeboren afwijking bij een
kind van een vrouw die in de eerste zwangerschapsmaanden aan rubella heeft geleden; gekenmerkt door
oogafwijkingen (cataract, microphthalmus, retinopathie), oorafwijkingen (doofheid) en hartafwijkingen
(open ductus Botalli, septumdefect); syn. Greggsyndroom.
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embryoplastisch
embryoplastisch [G., embryon; plassein = vormen] m.b.t. de
vorming van een embryo.
embryotomie [G ., embryon; temnein = snijden] noodoperatie
waarbij het embryo (eigenlijk is bedoeld: de vrucht in
een later ontwikkelingsstadium) in utero in stukken
wordt gesneden, om het daarna snel tevoorschijn te
kunnen brengen; zie ook craniotomie, cleidotomie,
decapitatie.
embryotoxon [G., embryon; toxon = boog] troebeling van de
hoornvliesrand bij de pasgeborene; syn. arcus juvenilis;
zie ook gerontoxon.
embryotoxon posterius, zie Rieger-syndroom.
embryotransfer (ET), inbrengen van een in vitro
bevruchte eicel; zie ook IVF.
embryotrofie, voeding van het embryo.
embryotroof [G ., embryon; trophe = voeding, voedsel] het aan
het embryo toegevoerde voedsel.
EMC-virus, zie virus, encefalomyocarditis-^-.
Emden, zie Embden.
emesis [G.] braking; syn. vomitus (sub 1); zie ook cholemese,
hyperemese.
emeticum [L., my. -ca, uit het Gr.] braakmiddel.
emfyseem, emphysema [G ., emphysaein = inblazen, opblazen] i aanwezigheid van lucht in weefsels die gewoonlijk
geen lucht bevatten; z verkorte aanduiding van `longemfyseem, aanwezigheid van te veel lucht in de longen;
syn. luchtzucht.
alveolair emfyseem, zie vesiculair emfyseem.
compensatoir emfyseem, e. van een longgedeelte dat
extra uitgerekt wordt doordat een ander gedeelte niet
aan de ademhaling meedoet; syn. vicarierend e.
congenitaal lobair emfyseem, aangeboren afwijking
van de long waarbij door een grote hoeveelheid lucht in
de longkwab overexpansie ontstaat, met verplaatsing
van het mediastinum.
cutaan emfyseem, zie huidemfyseem.
emphysema pulmonum, toestand, gekenmerkt door
min of meer wijd uitgezette longalveolen, distaal van de
terminale bronchioli, gepaard met verwoesting van de
alveolaire septa; syn. longemfyseem.
huidemfyseem, aanwezigheid van lucht in het subcutane weefsel; syn. wind dropsy [E.].
interstitieel emfyseem, aanwezigheid van lucht in het
longparenchym, als gevolg van beschadiging van de
alveolaire tussenschotten.
lobair emfyseem, lobulair emfyseem, hyperinflatie
van een longkwab, veroorzaakt door een ventielstenose
als gevolg van een obstructie of een congenitale afwijking in de bronchuswand; zie ook panacinair emfyseem.
longemfyseem, zie emphysema pulmonum.
mediastinaal emfyseem, zie pneumomediastinum.
panacinair emfyseem, vernietiging van gehele trossen
alveoli, leidend tot emfyseem; kan ontstaan door bijv
ernstige virale infectie op kinderleeftijd, maar ook door
een aangeboren eiwitdeficientie (alfa-l-antitrypsinedeficientie).
subcutaan emfyseem, zie huidemfyseem.
vesiculair emfyseem, emphysema alveolare, verwijding
van de longalveoli.
emfysemateus, gepaard met, veroorzaakt door, of m.b.t.
emfyseem.
EMG, elektromyogram.
emigratie, uittocht, de trek van bloedcellen door de
vaatwand naar het omgevende weefsel; syn. diapedese; zie
ook migratie.
emigratio externa, intra-abdominale overgang van een

ei uit het linker ovarium naar de rechter tuba en
omgekeerd.
eminentia [L., mv. -iae] , verhoging, verheffing.
eminentia arcuata, welving op het voorvlak van de
pars petrosa van het slaapbeen.
eminentia collateralis, een door de sulcus collateralis
veroorzaakte welving in het laterale deel van de onderhoorn naast de hippocampus.
eminentia conchae, de met het cavum conchae corresponderende welving op de achterzijde van de oorschelp.
eminentia cruciformis, kruisvormige welving midden
op de binnenzijde van het achterhoofdsbeen.
eminentia fossae triangularis, de met de fossa triangularis corresponderende welving op de achterzijde van
de oorschelp.
eminentia iliopectinea [PNA], syn. e. iliopubica (NA) een
vlakke welving aan het proximale deel van het os pubis.
eminentia intercondylaris, een welving op de proximale gewrichtsvlakte van de tibia, tussen de beide
condyli.
eminentia medialis, langwerpige welving op de bodem
van de fossa rhomboidea, ter weerszijden van de
mediaanlijn.
eminentia occipitalis, een bij het embryo aanwezige
welving van de schedel, ongeveer overeenkomend met
de sulcus parieto-occipitalis.
eminentia pyramidalis, een holle welving aan de
achterwand van het cavum tympani, waarin de m.
stapedius ontspringt.
eminentia restiformis, verbreding van de medulla
oblongata aan de dorso-laterale zijde, de plaats waar de
pedunculus cerebellaris inferior aan het verlengde merg
begint.
eminentia scaphae, de met de scapha corresponderende welving op de achterzijde van de oorschelp.
eminentia triangularis, zie e. fossae triangularis.
EMI-scanning [<EMI afk. van bedrijfsnaam `Electric and
Musical Industries', vroeger geheten `His Master's Voice']

tomografie van hersenen en orbita d.m.v een computer;
het hiervoor gebruikte apparaat heet EMI-scanner.
emissarium [L., mv. - ria, klein afvoerkanaal, van emittere =
wegzenden] een van de vele kanaaltjes die de schedelbeenderen doorboren en bloed van de dura afvoeren.
emissarius [L., -ia, -ium, emittere] afvoerend; vb. vena a-ia,
foramen e-ium.
emissie, fase in de ejaculatie waar zaadvloeistof en
spermatozoa in de urethra pars prostatica worden
geperst door contracties van zaadafvoerwegen; hierop
volgt de expulsiefase.
emissietomografie, zie tomografie.
emmetroop [G., emmetros = in de juiste maat; ops, opos = oog]
normaal oog met een anteroposterieure diameter van 24
mm, zodat evenwijdige stralen die het oog treffen, op
een punt in het netvlies samenkomen; tegenstelling:
ametroop.
emmetropie, normale verhouding tussen de brekende
media van het oog en de lengte van de oogas;
ant. ametropie; zie ook hypermetropie, myopic, presbyopie.
emolliens [L., mv. - ientia, mollis = zacht] verzachtend middel,
dat verharde weefsels, huid, slijmvliezen weker maakt.
emotie [L., emotio = beweging] gemoedsbeweging.
emotiedyspepsie, spijsverteringsstoornis in samenhang met emotionele belevingen.
emotieneurose, zie neurose.
emotionaliteit, neiging tot gemoedsbeweging,
verhoogde prikkelbaarheid van het gemoed.
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(emulgendum) in een andere vloeistof (emulgens); zie ook

emotioneel, m.b.t. emotie, door emoties veroorzaakt,
met emoties gepaard gaand, tot emoties neigend.
emotionele incontinentie, affect-incontinentie.
emotionele labiliteit, zie labiliteit.
emotionele verwaarlozing, de verwaarlozing van
kinderen t.g.v. gebrek aan werkelijke genegenheid en
warmte van de kant van de ouders.
emotionele deprivatie, inadequate en onvolledige
relatieontwikkeling in de eerste levensjaren van het kind
(i.h.b. m.b.t. de ouders), waardoor een sociale ontwikkelingsstoornis ontstaat, gelijkend op autisme, echter
zonder specifieke taalstoornis.
empathic [G., en; pathos = voelend] ontvankelijkheid,
mogelijkheid tot meevoelen, invoelen van stemmingen
van een ander.
emphraxis [G ., emphrasein = verstoppen, versperren] verstopping van de vaten of de huidporien.
emphysema, zie emfyseem.
emphysematosus [L ., - sa, - sum] , emfysemateus;
vb. gangraena e-sa.
empirisch [G., empeirikos = experimented, volgens ervaring] op
ervaring of proefneming berustend, niet op berekening
of redenering.
empirisme, i behandelingswijze die uitsluitend op
ondervinding berust, vaak met de bijkomende deprecierende betekenis van onwetenschappelijk (vroeger heette
de kwakzalver empiricus); 2 de leer dat alle eigenschappen, ideeen en karaktertrekken resulteren uit
ervaring (i.t.t. nativisme).
emplastrum [G., emplastron] pleister.
emplastrum adhaesivum, kleefpleister.
emporiatrie, zie geneeskunde, reizigers-.
empyeem [G., pyon = etter; empyema = inwendige etterophoping] etterophoping in een bestaande lichaamsholte.
galblaasempyeem, ophoping van etter in de galblaas
t.g.v. een gecompliceerde cholecystitis; zie ook empyeem,
galweg-.
galwegempyeem [<G.] ophoping van etter in ontstoken
galwegen, vaak door een belemmerde galafvloed; bijv.
door een steen met plaatselijke dilatatie van de galwegen; zie ook empyeem, galblaas-^-.
interlob ai r empyeem, tussen twee longkwabben
gelegen e.
pleuraempyeem, etterophoping in de (afgekapselde)
pleuraholte; zie ook empyema.
empyema [G.] zie empyeem.
empyema articuli, gewrichts-e.
empyema mastoidei, subperiostale etterophoping na
doorbraak van een etterige mastoiditis.
empyema pericardii, pericard-e., etterophoping in het
hartzakje.
empyema pleurae, zie pleura-empyeem.
empygma sinus maxillaris, kaakholte-e.
empyema thoracis, thorax-e; syn. pyothorax.
empyema ventriculi cerebri, etterophoping in een
hersenventrikel.
empygma vesicae felleae, galblaas-e.
empyese [<G.] verettering.
empyesis oculi, zie hypopyon.
emulgator, zie emulgens.
emulgendum, de in een emulsie fijn verdeelde stof.
emulgens, een stof die words gebruikt voor het stabiliseren van een emulsie; syn. emulgator; z de vloeistof
waarin het emulgendum is gesuspendeerd; zie ook

colloid.
emundans [L., mv. - dantia, ex = uit; munditia = zuiverheid,
reinheid] 'reinigend' (afvoer-, braak-)middel.
ENA extraheerbar nucleair antigeen, onderdeel van het
antigeen dat verantwoordelijk is voor de immuuncomplexziekte `mixed connective tissue disease'; bestaat
vnl. uit ribonuclease; zie ook immuuncomplexziekte.
enamelum, email, tandglazuur; syn. substantia adamantina, enamel [E.] zie ook mottled enamel.
enantheem [G., en = binnen; antheein = bloeien, uitspruiten]
efflorescentie van de slijmvliezen; zie ook exantheem.
enartrose, zie articulatio cotylica, kogelgewricht, nootgewricht.
encapsulans [L., capsula = kapsel , membraan] inkapselend;
vb. peritonitis e.
encefal - [G., enkephalos = hersenen] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de hersenen.
encefalalgie [G., enkephalos; algos = pijn] hoofdpijn.
encefaline, zie enkefaline.
encefalisatie [<G., enkephalos] het verschijnsel dat functies
die bij lagere dieren in het ruggenmerg zetelen, bij
hogere door de hersenen worden overgenomen.
encefalitis, encephalitis [G.] hersenontsteking, al of niet
gepaard met meningitis (encefalomeningitis) of myelitis
(encefalomyelitis).
Bogaert-encefalitis (Ludo van Bogaert, neuroloog to
Antwerpen), subacute scleroserende panencefalitis
(SSPE); syn. subacute inclusion body encephalitis [E.] ,
subacute scleroserende leuko-encefalitis; zie ook panencefalitis.
syndroom van Biemond-van Bogaert, zie Biemond.
eastern equine encephalitis [E.] ernstige meningo-e.
veroorzaakt door een arbovirus. Behalve paarden
kunnen ook mensen (kinderen) worden geinfecteerd.
encephalitis epid e mica, epidemische e., Europese
slaapziekte met nog onbekende verwekker (virus?)
waarvan in 1916 in aansluiting op een griepepidemie een
hevige epidemie in Europa heeft gewoed, die 5 miljoen
slachtoffers heeft gemaakt, tot 1927 heeft geduurd en
daarna nog slechts sporadisch is waargenomen; kenmerken waren koorts, somnolentie, oogspierverlammingen,
myoclonieen, singultus, hoge letaliteit of invalidisering
(postencefalitisch parkinsonisme).
encephalitis haemorrhagica superior, zie polioencephalitis haemorrhagica superior (Wernicke).
encephalitis lethargica, met slaapzucht gepaard
gaande e. epidemica.
equine encephalitis [E.] zie encephalomyelitis, equine
herpes-simplex-encefalitis, snel progressieve hersenontsteking met koorts, hoofdpijn, nekstijfheid, verwardheid, focale neurologische afwijkingen en insulten;
veroorzaakt door infectie met herpes-simplex-virus.
japanse B-encefalitis, een in Oost-Azie voorkomende
meningo-e., veroorzaakt door een arbovirus B.
leuko-encefalitis [G., leukos] ontsteking van de witte [G.
leukos = wit] hersensubstantie; zie ook Van Bogaert.
encephalitis postvaccinalis, ernstige e. die zich een
enkele keer voordeed na pokkenvaccinatie, vooral na
primo - vaccinatie.
St. Louis-encefalitis, een in de Verenigde Staten
voorkomende e., veroorzaakt door een arbovirus B, met
als vector Dermanyssus gallinae en Culex.
subacu te scleroserende pan-encefal i tis (SSPE), zie
panencefalitis.
tekenencefalitis, virusziekte die in drie vormen
voorkomt: Russische t.e., Centraal-Europese t.e. en

emulsie.
emulsie, fijn-disperse vermenging van een vloeistof
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encefalitogeen
(vanwege het bizarre ren- en springgedrag van de
koeien); zie ook prion, Creutzfeldt Jakob, ziekte van
koeroe, scrapie.
dialyse-encefalopathie, vorm van e. die zich voordoet
bij hemodialyse (ook bij peritoneale dialyse), wellicht
t.g.v. aluminiumvergiftiging.
hepatische encefalopathie, chronische neuropsychiatrische aandoening die ontstaat wanneer bepaalde (niet
nader bekende) stoffen de hersenen bereiken zonder dat
de lever er ontgiftend op heeft kunnen werken; vandaar
dat de aandoening (in zo pct der gevallen) volgt op
portocavale anastomose.
hypertensive encefalopathie, de cerebrale symptomen bij ernstige hypertensie.
infantiele encefalopathie, door een geboortetrauma
ontstane encefalopathie, met als belangrijkste restverschijnselen hemi-(tetra)plegie, oligofrenie, epilepsie en
athetose van de handen; de meest frequente vormen zijn
diplegia spastica infantilis (syndroom van Little) en
hemiplegia spastica infantilis.
metabole encefalopathie, cerebrale functiestoornis
t.g.v. gestoorde stofwisselingsprocessen, zoals gestoorde
suikerstofwisseling, water- en elektrolythuishouding of
vitaminedeficienties.
portale enxcefalopathie, zie hepatische encefalopathie;
syn. leverencefalopathie.
(post-)infectieuze encefalopathie, blijvende afwijkingen aan hersenweefsel na encefalitis (intra-uterien of op
jonge leeftijd) door rubella, toxoplasmose, HIV-infectie,
lues, herpes simplex, mazelen, waterpokken en cytomegalie.
progressieve multifocale leuko-encefalopathie, een
langzaam verergerende virale ontsteking van de hersenen.
spongiforme encefalopathie, zie encefalopathie,
boviene spongiforme -^-.
toxische encefalopathie, cerebrale functiestoornis
door lever- en nierfunctiestoornissen; aanvankelijk
delirant beeld met attentiestoornis, overgaand in
lethargie, sopor en coma met soms irreversibele hersenschade.
uremische encefalopathie, cerebrale functiestoornis
door verhoogd ureumgehalte bij ernstige nierfunctiestoornis met verschijnselen van apathie, verwardheid,
concentratie- en inprentingsstoornissen, ataxie, myoclonieen en tremor.
Wernicke-encefalopathie, zie Wernicke, syndroom van

louping ill [E.]; verwekker is een arbovirus B, dat door
teken (Ixodes) van mens op mens of van dier op mens
wordt overgebracht; de teken vormen ook het virusreservoir; klinisch een meningo-encefalitis met verloop
in twee koortsperioden.
Venezolean equine encephalitis [E.] zie encefalomyelitis, equine -^-.
encefalitoggen [G., enkephalos; gennan = veroorzaken]
encefalitis veroorzakend.
encefalitogene factor (EF), een van myeline afkomstige
encefalitis-verwekkende factor.
encefalocystokele, zie hydrencefalokele.
encefalografie [G ., enkephalos; graphein = schrijven] het in
beeld brengen van bepaalde anatomische verhoudingen
of bepaalde functionele aspecten van de hersenen.
echo-encefalografie, zie aldaar.
elektroencefalografie, zie aldaar.
gamma-encefalografie, e. met radioactieve isotopen
die gammastralen uitzenden.
pneumo-encefalografie, rontgenografisch onderzoek
van het hoofd na injectie van lucht of gas in de liquorruimten, waardoor de hersenschors en de hersenventrikels zichtbaar worden; syn. luchtencefalografie.
encefalogram, het beeld dat bij encefalografie words
geproduceerd.
encefalokele [G ., enkephalos; kele = breuk, hernia] hersenprolaps, aangeboren uitstulping van hersenweefsel door
een spleet in de schedel; zie ook hydromeningokele,
hydrencefalokele.
encefaloliet [G., lithos = Steen] concrement in de hersenen.
encefalomalacie [G ., enkephalos; malakia = weekheid] hersenverweking, meestal haardvormig, door embolie en
trombotische processen.
encefalomeningitis, ontsteking van hersenen en hersenvliezen.
encgphalomeningitis herpetica, primaire aandoening
van het centraal zenuwstelsel door herpesvirus.
encefalomeningokele, de combinatie van encefalokele
en meningokele.
encefalomyelitis, ontsteking van hersenen en ruggenmerg.
encefalomyeloneuropathie, bacterieel-toxische
aandoening van het gehele zenuwstelsel t.g.v bacteriele
exotoxinen; de belangrijkste zijn tetanusinfectie,
difterie en botulisme.
encefalomyelopathie [G ., enkephalos; myelon = merg; pathos
= ziekte] aandoening van hersenen plus ruggenmerg.
encefalomyeloradiculitis, complicatie van syndroom
van Guillain-Barre waarbij naast ruggenmergswortels
ook ruggenmerg en soms hersenstam zijn aangedaan.
encefalopathie, encephalopathia [G., pathos = het lijden]
degeneratieve hersenziekte.
alcoholencefalopathie, zie Wernicke, syndroom van ^.
bestralingsencefalopathie, encefalopathie optredend
ten gevolge van bestraling van hersenweefsel in het
kader van radiotherapie bij carcinomen of metastasen.
bilirubine-encefalopathie, hersenafwijkingen t.g.v.
versterkte geelzucht; zie ook icterus, kern--.
boviene spongiforme encefalopathie (BSE),
langzaam degeneratieve aandoening van het CZS,
aangetroffen bij vnl. Engelse runderen sinds 1985,
verworven via krachtvoer waarin resten van schapen met
scrapie waren verwerkt; via consumptie van besmette
rundvleesproducten overdraagbaar op mensen; manifesteert zich dan als een afwijkende vorm van de ziekte van
Creutzfeldt Jakob; het oorzakelijke agens is waarschijnlijk een zogeheten prion; syn. gekkekoeienziekte

encephal-, zie encefal-.
encephaliticus [L., - ca, - cum] , m.b.t. encefalitis; vb. myoclonus a-ca.
encephalocele, zie encefalokele.
encgphaloenteritis acuta, aandoening bij zuigelingen
van 6-i2 maanden, met peracuut begin, hyperpyrexie,
diep coma, convulsies, deegachtige turgor, waarschijnlijk door virus-infectie bij pasteuze habitus.
encgphalomalacia, zie encefalomalacie.
encephalomyelitis disseminata, ontsteking, verspreid
over hersenen en ruggenmerg.
equine encephalomyelitis [E.] paardenencefalomyelitis;
hiervan bestaan drie vormen: een oostelijke (oosten van
de VS), een westelijke (westen van de VS) en een Venezolaanse vorm; meestal bij paarden en ezels, soms bij
mensen; verwekker is een der arbovirussen A, overgebracht door muggen (Culex).
encephalon [G., enkephalos = hersenen] het voorste deel van
het centraal zenuwstelsel, ontstaan uit de drie hersen248

endogeen
blaasjes; te onderscheiden in telencephalon, prosencephalon (diencephalon = tussenhersenen, hypothalamus, thalamencephalon), mesencephalon,
rhombencephalon (metencephalon = achterhersenen,
myelencephalon = nahersenen).
enchondraal [G., chondros = kraakbeen] in kraakbeen;
vb. e-drale beenvorming.
enchondralis, vb. dysostosis a -us.
enchondromatose, zie Oilier, ziekte van -; zie ook
chondromatose.
enchondroom, zie chondroom.
enchondrose, enchondrosis, groeistoornis van de
ventrale zijde van de sluitplaten van de wervellichamen;
veroorzaakt misvorming van de wervels m.a.g. een
hyperkyfose of een verstreken lordose; zie ook Scheuermann, ziekte van -.
enclavement [F., inklemming, insluiting] 1 inklemming van
het kinderhoofd in het moederlijk bekken; z, onbeweeglijke inclavatie van het ene beenfractuurstuk in de
mergholte van het andere.
encoprese, encopresis [G., kopros = drek] incontinentie
voor feces; zie ook enurese.
encounter [E., ontmoeting, gevecht] ongeveer hetzelfde als
sensitivity training, soms meer vrijblijvend en niet door
beroepskrachten georganiseerd.
encyclotropie, zie cyclotropie.
encystering [G., kystis = zak] het zich hullen in een kapsel.
encysticus [L., -ca, -cum], geencysteerd, van cysten
voorzien; vb. hernia e-ca.
end-, zie endo-.
endangiftis, endagiitis [G., endon = in; angeion =vat]
ontsteking van de binnenste laag van een (bloed)vat;
syn. intimitis.
endangiitis obliterans, zie thrombangiitis obliterans.
endaortitis, ontsteking van de aorta-intima; zie ook
Takayasu-syndroom.
endarteriectomie [G., ektome = uitsnijding] uitpelling van
de atheromateuze intima van een arterie, om deze weer
doorgankelijk te maken.
endarteriitis, endarteriitis [G.] ontsteking van de intima
van een arterie.
endauraal [G., endon; L. auris = oor] binnen in het gehoororgaan.
endeldarm, zie rectum.
endemicus [L., -ca, -cum], endemisch, inheems; vb. neuritis
e-ca.
endemie [G., endemos = inheems] voortdurende aanwezigheid van een bepaalde ziekte in een bepaald gebied,
schijnbaar zonder begin of eind; zie ook epidemic.
endemisch, voortdurend aanwezig als ziekte of andere
verstoring van de norm.
endergonisch, endergoon, energie-behoevend, energieopnemend; zie ook anabool, endotherm; ant. exergoon.
endermaal [G., derma = huid] zie intracutaan.
endesmaal, in het bindweefsel.
endesmale verbening, syn. intramenbraneuze directe
verbening; zie ook ossificatie.
endo- [G., endon = binnen] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis in, binnen.
endobrachy(o)esophagus, slokdarm die zelf een
normale lengte heeft, terwijl de mucosa ervan te kort is,
zodat het terminale deel bekleed is met maagslijmvliesepitheel; gaat gepaard met gestoorde afsluiting en
refluxoesofagitis.
endobronchiaal, in de bronchi.
endobronchiale operatic, ingreep van de binnenkant
van een bronchus uitgaand, via een bronchoscoop.

endobulbair [L., bulbus = bol] in de bulbus oculi, intraoculair.
endocard, zie endocardium.
endocardiaal, i binnen het hart gelegen; 2 m.b.t. het
endocard.
endocarditis, ontsteking van het endocard.
bacteriele endocarditis, endocardontsteking veroorzaakt door bacterien; syn. infectieuze endocarditis.
endocarditis lenta, langzaam verlopende aanvreting
van het endocard door Streptococcus viridans; syn. subacute
bacteriele e; zie ook sepsis lenta.
endocarditis rheumatica, endocardontsteking bij
acuut reuma.
endocarditis viridans, zie e. lenta.
kunstklep-endocarditis, bacteriele ontsteking van het
weefsel op en rond een hartklepprothese.
subacute bacteriele endocarditis, zie e. lenta.
endocarditisprofylaxe, preventieve antibioticumkuur
bij patienten met verhoogd endocarditisrisico tijdens en
12 tot 24 uur na diagnostische of therapeutische ingreep
die gepaard gaat met bacteriemie; risicoverhogende
factoren zijn: aangeboren of verworven afwijkingen van
hart(kleppen) en/of grote vaten.
endocardium [G., endon; kardia = hart] de uit een laag
endotheel bestaande binnenbekleding van het hart.
endocardkussendefect, defect van endocard met verbinding tussen atria en ventrikels links en rechts; geeft
volumebelasting links en rechts, en drukbelasting
rechts; syn. atrioventriculair septumdefect compleet
(AVSD).
endocervicitis, ontsteking van het slijmvlies van de
cervix uteri.
endocervix, het cervixkanaal van de uterus; dit is sterk
geplooid, bekleed met slijmvormend cilinderepitheel en
bevat vele crypten.
endochondraal, zie enchondraal.
endochorion, het binnenste blad van het chorion.
endocolpitis [G., endon; kolpos = vagina] ontsteking van het
vagina-slijmvlies.
endocraniaal [G., kranion = schedel] binnen de schedel;
vb. e-iale hyperostose.
endocraniltis, endocraniitis [G.] ontsteking van het
endocranium; zie ook pachymeningitis externa.
endocranium [G., kranion] de kraakbenige aanleg van de
schedel; zie ook exocranium.
endocrien [G., endon; krinein = afscheiden] naar binnen
secernerend; gewoonlijk bedoeld in de zin van 'hormonaal'; zie ook exocrien.
endocrinium [L.] het endocriene systeem in zijn geheel.
endocrinologie [G., endon; krinein; logos = leer, wetenschap]
de wetenschap of het specialisme betreffende de klieren
met inwendige afscheiding.
endocrinoloog, specialist in de endocrinologie.
endocrinon [G., L.] zie endocrinium.
endocrinopathie [G., endon; pathos = het lijden] ziekte van
een of meer endocriene klieren.
endocrinotherapie, zie hormoontherapie.
endocytose [< G., endon; kytos = cel] opneming van deeltjes
(voedsel, bacterien, enz.) via de celmembraan, naar het
inwendige van de cel; syn. fagocytose; zie ook exocytose.
endodontitis, zie pulpitis.
endo-enzym, een enzym dat binnen de cel blijft die het
geproduceerd heeft; zie ook ecto-enzym.
endogeen [G., endon; gennan = voortbrengen] 1 van binnen uit
ontstaan (bijv. e. urinezuur, ontstaan uit celkernen);
s. gevolg van een hereditaire aanleg (bijv. a-gene
psychose); tegenstelling: exogeen; 3 (psychiatric) als
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endogene flora
gevolg van een oorzaak in het lichaam; zie ook cryptogeen.
endogene flora, normale microbiele flora van huid,
colon, slijmvliezen van keel, urinewegen en genitalia;
mogelijke infectiebron bij leukopene patienten en/of bij
operaties en onderzoekingen (bijv inbrengen van
katheter of maagsonde).
endoglobulair [L., globulus = bolletje] binnen een erytrocyt
(bijv de a-re ontwikkeling van malariaparasieten).
endolaryngeaal, binnen de larynx; bijv e-eale operatic.
endolarynx, zie cavum laryngis.

het cytoplasma, dun vloeibaar, met granula; zie ook
ectoplasma.
endoplasmatisch, behorend tot het endoplasma; vb. e.
reticulum.
endoprothese, implantaat, een alloplastische prothese
die in het lichaam wordt aangebracht, bijv. ter vervanging van een bloedvat of van een botgedeelte; zie ook
ectoprothese.
endoresectie, transuretrale elektroresectie van de
prostaat.
endorfinen [samentrekking van `endogeen' en `morfine', aanduiding van een groep polypeptiden met opiaatachtige
werking, afkomstig uit het voorstadium van het ACTHmolecuul, geproduceerd in hypofyse en hersencelweefsel.
beta-endorfine, l-endorfine, endorfine met opiaatachtig en immunosuppressief effect.
endorotatie [< G., endon; L. rotatio = draaiing] binnenwaartse
draaiing; zie ook exorotatie.
endosalpingiose, adenomyosis van de eileider.
endosalpingitis, ontsteking van de endosalpinx.
endosalpinx [G., endon; salpigx = buis] het slijmvlies van de
eileider, tunica mucosa tubae uterinae.
endoscoop [G., endon; skopein = bezichtigen] instrument
voor het verrichten van endoscopie.
endoscopie, inwendige bezichtiging van een hol orgaan
(blaas, maag, bronchus, buikholte) d.m.v. een endoscoop;
zie ook bronchoscopie, cystoscopie, gastroscopie, laparoscopie.
endoskeleton bearing [E.] prothese waarbij de krachten
door een centraal buissysteem worden overgebracht.
endosmose, osmose door een membraan, gericht van
buiten naar binnen, i.t.t. exosmose.
elektro-endosmose, e. onder invloed van een elektrisch
spanningsveld.
endosomen, vloeistofblaasjes die worden gevormd uit de
celmembraan wanneer een cel opgeloste stoffen naar
intracellulair transporteert (constitutionele endocytose).
endospore, spore die zich binnen een cel (protozoon,
cryptogame plant) ontwikkelt; syn. gonidospore; tegenstelling: exospore.
endost, endosteum [JNA, G., endon; osteon = been] inwendig
beenvlies, dat de mergholte bekleedt; syn. periosteum
internum; zie ook periost.
endostaal, tot het endost behorend, van het endost
uitgaand; zie ook periostaal.
endostitis, ontsteking van het endost; zie ook periostitis.
endotheel [G., endon; there = tepel] eenlagig plaatepitheel
dat de binnenzijde van hart, bloed- en lymfevaten
bekleedt; zie ook epitheel, mesotheel.
endotheelbeschadiging, beschadiging van het epitheel
aan de binnenzijde van een vat, leidend tot het vrijkomen van weefselfactoren, vasoconstrictie, adhesie van
bloedplaatjes aan subendotheliaal bindweefsel en mede
daardoor thrombusvorming.
endotheelkanker, endothelioom, mesothelioom.
endotheel klepsysteem, naam voor overlappende
endotheelcellen van lymfecapillairen, die daardoor als
klep functioneren; de vloeistof kan de lymfecapillair wel
instromen (tussen endotheelcellen door), maar bij
passage naar buiten worden de overlappende zones
dichtgedrukt.
endotheelsymptoom, zie symptoom van Rumpel-Leede.
endotheline-I, peptide dat o.a. tijdens het proces van
bloedstelping door het vaatendotheel wordt uitgescheiden en tot vasoconstrictie leidt.
endotheliod, endotheel-achtig.

Endolimax nana [G., leimax = weide, tuin; L. nanus = dwergachtig] kleine, kosmopolitisch voorkomende apathogene

darmamoebe, bij mensen en dieren.
endolymfe, endolympha [L., lympha = rein bronwater] het
vocht in het vliezige labyrint (utriculus, sacculus, ductus
semicirculares).
endolymphangitis, ontsteking van de binnenste laag
van een lymfevat.
endolymphaticus, m.b.t. endolymfe; vb. ductus e-cus.
endolysine, intracellulaire stof, bijv in leukocyten, die
lytisch op bacterien werkt.
endometrioom [G., endon; metra = baarmoeder] gezwel
bestaande uit endometriumweefsel, zonder enig
verband met het uterusslijmvlies.
endometriose, 1 aanwezigheid van endometriumweefsel
op ongewone plaatsen in het lichaam; a ontwikkeling
van endometriomen.
endometriosis externa, aanwezigheid van endometriumweefsel resp. endometriomen in ovaria of darm of
buiten op de uterus.
endometriosis interna, aanwezigheid van endometriumweefsel resp. endometriomen in de uterusspier of
in een eileider; syn. adenomyosis uteri.
endometritis, ontsteking van het baarmoederslijmvlies.
endometritis puerperalis, ontsteking van het
baarmoederslijmvlies na een bevalling (`kraamvrouwenkoorts').
endometrium [G., endon; metra] het slijmvlies dat de
uterusholte bekleedt; syn. tunica mucosa uteri.
endometriumcarcinoom, zie carcinoom, endometrium-.
endomysium [G., endon; mys = spier] de dunne bindweefselmantel om de afzonderlijke spiervezel; zie ook perimysium internum.
endonasaal, in de neus.
endoneuraal, in een zenuw.
endoneurium, dunne bindweefselschede rondom de
afzonderlijke zenuwvezel.
endonuclease, enzym dat een polynucleotide op plaatsen
van inwendige binding kan klieven; zie ook exonuclease;
zie ook nuclease.
restrictie-endonuclease, zie restrictie-enzymen.
endoparasiet, een parasiet die voornamelijk binnen het
lichaam van de gastheer leeft; zie ook ectoparasiet.
endopgptidase, een proteolytisch enzym, dat inwerkt op
de middelste bindingen van peptiden.
endoperoxide, zie prostaglandine.
endophlebitis [G., endon; phleps = ader] ontsteking van de
intima van een ader.
endophthalmitis, endoftalmitis, infectie aan de
binnenzijde van het oog; oorzaak: traumatische of
chirurgische perforatie van het oog; meest frequente
verwekkers: bacterien of Candida albicans.
endophthalmus [G., endon; ophthalmos] zie enophthalmus.
endoplasma, binnenplasma, het hoofdbestanddeel van
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enteric coated
endothelio-leukocytaire recidiverende meningitis,
zie meningitis.
endothelioom, tumor van endotheelcellen; zie ook
mesothelioom.
endotheliose, i reticuloendotheliosis; z aanwezigheid
van veel endotheelcellen, bijv. in een exsudaat; 3 capillaire e-se: Eng.-Amer. term voor degeneratieve en
proliferatieve endotheelveranderingen bij niet-trombopenische purpura.
endothelium, zie endotheel.
endothelium camerae anterioris (corneae), het
eenlagig plaatepitheel op de achterkant van de cornea.
endothelium camerae anterioris (iridis), het eenlagig
plaatepitheel op de voorzijde van de iris.
endotherm [G., therme = warmte] gepaard gaand met
absorptie van warmte; zie ook endergoon.
endothoracicus [L., -ca, -cum], intrathoracaal, zich in de
thorax bevindend; vb. fascia e-ca.
endotorsie [G., endon; L. torsio = draaiing] binnenwaartse
rotering om lengte-as.
endotoxine [G.] inwendig toxine van Gram-negatieve
bacterien, komt pas bij afsterven van de bacterien vrij;
bestaat uit drie structurele componenten: lipide-A
(verantwoordelijk voor de toxische activiteit), een
polysacharidekern en het O-antigeen (polysacharide).
endotoxineshock, shock op basis van massale productie
van cytokinen, getriggerd door bacteriele endotoxinen
(vnl. van Gram-negatieve bacterien); kan Leiden tot
levensbedreigende koorts, circulatoire collaps, diffuse
intravasculaire coagulatie en hemorragische necrose;
syn. septikemische shock.
endotracheaal, in de trachea; vb. e-eale narcose; zie ook
cuffed tube.
endovesicaal [L., vesica urinaria = urineblaas] in de blaas.
endozoiet, zie tachyzoIet.

enkefaline, aanduiding van een groep stoffen bestaande
uit fragmenten van endorfinen.
enkel, malleolus (lateralis, medialis) [L.].
enkel-armindex, maat voor de bloeddoorstroming in de
voet; weergegeven als quotient van de hoogst gemeten
systolische bloeddruk aan de enkel en de arm.
enkelbandletsel, verwonding van de laterale enkelbanden (lig. talofibulare of calcaneofibulare) door een
inversietrauma of van de mediale enkelband door een
eversietrauma (lig. deltoideum), varierend van een lichte
verzwikking (uitrekking) tot een volledige verscheuring.
enkelgewricht, zie articulatio subtalaris, articulatio
calcaneocuboidea, articulatio talocalcaneonavicularis,
articulatio talocruralis.
enkeloedeem, ophoping van vocht rond de enkels,
kenmerkend voor o.a. chronisch veneuze insufficientie
en het nefrotisch syndroom; zie ook pitting.
enoftalmie, enophthalmus [G., ophthalmos] naar achteren verplaatste oogbol, o.a. bij het verdwijnen van het
vet in de orbita, bij fractuur van de orbitawand, bij laesie
van de halssympathicus (deel van het Horner-syndroom);
ant. exoftalmie.
Enoplida, orde van nematoden waartoe de superfamilies
Trichuroidea en Dioctophymatodia behoren.
enorchisme, zie cryptorchisme.
enostose [< G., osteon = been] abnormale beengroei aan de
binnenkant van de schedel of in de mergholte van een
beenstuk; zie ook exostose.
ens [L.] het wezen.
ens morbi, het wezen, de essentie van een ziekte.
en sandwich [F., uitspr. an sandwietsj], een bij larynxtumoren
toegepaste behandelingsmethode, bestaande uit bestralen, dan opereren, daarna weer bestralen, enz.
ensiformis [L., -me, ensis = zwaard] zwaardvormig; zie ook
processus e-mis.
Entamoeba [uitspr. entameuba], geslacht van de klasse Rhizopoda, waarvan verschillende vertegenwoordigers als
parasiet in de dikke darm bij mensen huizen. In het
vegetatief stadium bewegen ze zich d.m.v. pseudopodia
voort, in het ruststadium zijn ze beveiligd in een
onbeweeglijke cyste.
Entamoeba coli, kosmopolitisch voorkomende, apathogene darmparasiet van de mens.
Entamoeba histolytica, verwekker van amoebendysenterie; in het vegetatief stadium in twee vormen voorkomend: minuta-vorm (io -2o µm) en magna-vorm (20-30
µm); alleen deze laatste dringt de weefsels binnen.
Daarentegen is de amoebe alleen in het tweede stadium,
de cyste-vorm, in staat een ander mens to besmetten. Bij
amoebiasis, hetzij in het chronische, hetzij in het acute
stadium, worden vele cysten met de ontlasting uitgescheiden; de infectieweg gaat bijna uitsluitend door
fecaal contact via voedsel en dranken.
enten, i het verrichten van een vaccinatie, vaccineren;
2 het aanbrengen van een vrij transplantaat (bijv. een
huidlapje); 3 in het algemeen het inbrengen van levende
cellen of micro-organismen op een plaats of in een
milieu waar ze verder kunnen gedijen.
enter-, entero- [G., enteron = darm] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de darm.
enteralis [- le], m.b.t. de (dunne) darm; vb. diarrhoea e-lis.
enterectomie [G., enteron; ektome = uitsnijding] darmresectie.
enteric coated [E.] van een mantel voorzien, gezegd van
tabletten die de maag ongehinderd moeten passeren en
pas in de darm mogen worden aangetast (`manteltabletten').

end-tidal air [E., tidal air = de hoeveelheid lucht van een
ademteug] de laatste portie lucht van een ademteug.

end to end [E.] type van hechting van buisvormige organen
(vaten, ureters, meer i.h.b. de darm) waarbij het einde
van het ene stuk aan het einde van het andere wordt
gehecht; syn. terminoterminaal.
end to side [E.] type van hechting van buisvormige organen
(vaten, ureters, darm) waarbij het einde van het ene stuk
in de zijkant van het andere wordt gehecht; syn. terminolateraal.
enema [G., het naar binnen gezondene] lavement, klisteer,
klysma; zie ook instillatie.
energiebalans, de balans tussen de opgenomen en de
voor de stofwisseling verbruikte energie; bij een
positieve e. blijft er materiaal over dat als reserve wordt
opgeslagen, bij negatieve e. wordt aanwezig reservemateriaal afgebroken en verbruikt.
enervatie [<L., nervus = zenuw] 1 neurectomie; 2 uitputting,
ontzenuwing.
ENG, elektronystagmografie; zie ook nystagmografie.
Engelse ziekte, zie rachitis.
enhancement [E., versterking, versnelling] het immunitaire
fenomeen dat door voorbehandeling met een donorweefselpreparaat, i.p.v. de verwachte sensibilisering van
de recipient en versnelde afstoting van een transplantaat, de overlevingsduur daarvan toeneemt.
tumor enhancement [E.] situatie van verbeterde overleving van tumorcellen en/of versnelde doorgroei van een
tumor door voorafgaande immunisatie voor de antigenen van de tumor. Het fenomeen wordt verklaard door
het bestaan van blokkerende antistoffen.
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entericus
t.g.v. een zuurstoftekort, veroorzaakt door een to geringe
bloedtoevoer, meestal o.b.v. trombose.
necrotiserende enterocolitis, hemorragische intestinale necrose t.g.v. een infectie met Clostridium perfringens,
voornamelijk bij prematuren en jonge zuigelingen;
wordt gekenmerkt door in korte tijd ontstaan van
gezwollen buik, kortademigheid, galbraken en slijmerige, bloederige diarree; het sterftepercentage is hoog.
pseudo-membraneuze enterocolitis, verstoring van
de darmflora door antibioticagebruik leidend tot ontstekingsreacties met cholera-achtige diarree; endoscopie
geeft een typische slijmvliesnecrose met grijs
membraanachtig beslag.
enterocolostomie [G.] 1 het maken van een verbinding
tussen dunne en dikke darm; z (minder juist) de verbinding zelf.
enterocyste, aangeboren, van de ductus omphaloentericus afkomstige cyste.
enterocystokele, darmblaasbreuk: breuk die zowel
darmen alsook de urineblaas bevat.
enterocyt, zie cel, darmepitheel---.
entero-gpiplokele, darm-netbreuk, hernia die behalve
darmlissen ook omentum bevat; zie ook epiplokele.
enterogeen [G., enteron; genein = voortbrengen] 1 afkomstig
uit de darm; z veroorzaakt door een darmziekte; vb. egene peptonurie.
enteroglucaggn, darmglucagon, een glucagon-achtig
hormoon, afgescheiden door de wand van maag, duodenum en jejunum.
enterohepatisch [G., enteron; hepar = lever] m.b.t. (dunne)
darm en lever; vb. e-sche kringloop.
enterohormonen, door de darmwand geproduceerde
hormonen, die o.a. remmend werken op de gastrineproductie.
enterokele [G., enteron; kele = breuk] ingewandsbreuk,
hernia (met darm als inhoud).
enterokinase, een in het darmsap voorkomende activator
die het proteolytisch pancreasenzym trypsinogeen in
trypsine omzet.
enteroklysma [G., enteron; klysma = spoelwater] darmspoeling; syn. enteroclysis.
enterokokken, groep D van de streptokokkenclassificatie
volgens Lancefield; zie ook Enterococcus, Streptococcus
faecalis.
enteroliet [G., enteron; lithos = steen] darmsteen, dreksteen;
zie ook coproliet, fecoliet.
enterolyse [< G., enteron; lysis = oplossing] het operatief
losmaken van darm-adhesies; zie ook adhesiolyse.
Enteromonas, een flagellatengeslacht.
enteron [G.] darm.
enteroneuritis, ontsteking van de ingewandszenuwen.
enteroneurose, neurose, gefixeerd aan de ingewanden.
enteropathicus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met enteropathie; vb. acrodermatitis e-ca.
enteropathie [G., enteron; pathos = lijden] ingewandsziekte.
protein losing enteropathy [E.] aandoening van mucosa,
submucosa en lymfevaten in de darmwand, waarbij
proteIne (albumine, globuline) naar het darmlumen
weglekt, hetgeen kan leiden tot hypoproteinemie,
gepaard gaand met oedeem; zie ook gastro-enteropathie.
I enteropathogeen [G., enteron; pathos =lijden; gennan =
veroorzaken, bijv. nw.], een darmziekte verwekkend.
II enteropathogeen [z.nw.], een agens dat een darmziekte
verwekt.
enteropexie [G., enteron; pexis = vasthechting, fixatie] operatieve fixatie van de darm aan de buikwand.

entericus [- ca, -cum], m.b.t. de darmen of de ingewanden;
vb. plexus e-cus.
enteritis, ontsteking van de ingewanden, i.e.z. ontsteking van de dunne darm; zie ook colitis, enterocolitis.
bestralingsenteritis, darmslijmvliesontsteking t.g.v.
bestraling.
enteritis catarrhalis, e. die zich tot het slijmvlies
beperkt, met slijmvlieszwelling en slijmsecretie.
enteritis diphtherica, e. met vorming van pseudomembranen (zoals bij difterie), veroorzaakt door bacteriele infectie of vergiften (kwik), uremie, obstipatie.
enteritis infectiosa, e. bij salmonellose.
enteritis regionalis, een vooral bij jonge volwassenen
voorkomende onspecifieke recidiverende ontsteking,
meestal van het laatste stuk ileum; syn. ileitis regionalis,
ileitis terminalis, ziekte van Crohn.
stafylokokkenenteritis, maagdarminfectie, veroorzaakt door Staphylococcus aureus; meest voorkomende
vorm is een voedselvergiftiging, waarbij 1 -6 uur na het
nuttigen van het voedsel enteritis ontstaat die veroorzaakt wordt door enterotoxinen; symptomen zijn
plotselinge buikpijn, misselijkheid, braken en soms
diarree gedurende maximaal 24 uur.
enteritis terminalis, zie e. regionalis.
enteroanastomose [< G., enteron; anastomosis = verbindende
opening] operatieve verbinding tussen twee stukken
darm.
Enterob a cter, een tot de fam. Enterobacteriaceae behorend
genus beweeglijke Gram-negatieve staafjes.
Enterobacter aerogenes, komt voor in aarde, afvalwater,
feces; veroorzaakt `ziekenhuisinfecties' (meestal ontsteking van urinewegen).
Enterobacter cloaca, komt voor in aarde, spoelwater,
feces; veroorzaakt eveneens `ziekenhuisinfecties'.
Enterobacteriaceae, familie van de orde Eubacteriales resp.
Bacteriales, onderverdeeld in Escherichieae, Erwinieae,
Serratieae, Proteae en Salmonelleae; Gram-negatieve plompe
staafjes; zie ook bonte rij.
enterobacterien, Gram-negatieve, niet-sporenvormende,
gedeeltelijk van zweepdraad voorziene staafjesbacterien,
facultatief anaeroob; zie ook Enterobacteriaceae.
enterobiasis, infectie met Enterobius.
Enterobius [G., bios = het seven] een nematode van de familie
Oxyuridae, darmparasiet bij de mens.
Enterobius vermicularis, `made, een worm die vooral bij
kinderen in de darm voorkomt en anus-jeuk veroorzaakt; vroegere naam Oxyuris vermicularis.
enterochroomaffiene cellen, chroomaffiene en argentaffiene cellen met basale korreling, kenmerkend voor
carcinoId van de dunne darm.
enteroclyse [< G., enteron; klysis = spoeling] enteroklysma,
darmspoeling.
Enterococceae, groep van Gram-positieve bacterien die tot
de normale darmflora behoren; vroeger aangeduid met
Streptococceae; meestal wordt bedoeld Enterococcusfaecalis.
Enterococcus, streptokok die in het maag-darmkanaal
leeft; meestal wordt bedoeld E. faecalis.
Enterococcusfaecalis, alfa-hemolytische enterokok; in
hoge aantallen als commensaal in darm voorkomend;
buiten darmlumen pathogeen, kan endocarditis veroorzaken en via urine- en galwegen en darm sepsis bij
pasgeborenen en immuungecompromitteerden.
enterocoel [G., enteron; koiloma = holte] buikholte; zie ook
coeloom.
enterocolitis, ontsteking van dunne en dikke darm
(enteritis en colitis).
ischemische enterocolitis, ontsteking van de darm
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enzym
enteroplastiek [G., enteron; plassein = vormen] darmplastiek,
plastische operatie aan de darm.
enterorragie, zie darmbloeding.
endoscoop die, hetzij peroraal, hetzij peranaal in het
darmkanaal wordt gebracht, voor enteroscopie.
enteroscopie [G., enteron; skopein] bezichtiging van het
slij mvlies-oppervlak van de darm (colon, duodenum en
begin van het jejunum, laatste ileum-lis) d.m.v. een
enteroscoop.
enterospasmus, zie darmkramp.
enterostenose, stenose van de darm, darmstenose.

doorbraak van een tand binnen de tandenrij, aan de
zijde van de mondholte.
entotisch [G., ous = oor] in het oor gelegen, in het oor
ontstaan.
entotisch geruis, dat in het oor zelf ontstaat.
entrapment [E., to entrap = in een val bemachtigen] compressieneuropathie, inwendige compressie van een zenuw op
een plaats waar deze een nauwe doorgang passeert;
vb. carpale- of tarsaletunnelsyndroom.
entrapment points [E.] fibreuze verdikkingen van perifere
zenuwen op plaatsen waar deze aan druk onderhevig
zijn; syn. pseudo-ganglia.

enterostoma [G., enteron; stoma = mond, opening] de bij

entropion, entropium [G., entos; trepein = wenden, omkeren]

enterostomie vervaardigde opening waardoor darminhoud naar buiten kan worden geloosd.
enterostomie [G.] 1 het aanleggen van een darmfistel via
de buikwand naar buiten; s. (minder juist) de opening
zelf.
enterotomie [G., enteron; temnein = snijden] het insnijden
van de darm.
e nterotoxigeen [G., gennan = voortbrengen] enterotoxine
producerend; zie ook toxigeen.
enterotoxine, een door darmbacterien geproduceerde
toxine; enterotoxine A is de meest voorkomende oorzaak
van voedselvergiftiging.
enterovirus, zie de rubriek virus.
enthesiopathie, pijn ter plaatse van de aanhechtingsplaats van pezen, ligamenten of gewrichtskapsels zonder
ontstekingsverschijnselen; komt zowel geisoleerd als
binnen de symptomatologie van reumatische aandoeningen voor.

het naar binnen gestulpt zijn van de ooglidrand, zodat
de oogharen de oogbol raken.
entropion cicatriceum, e. ontstaan door schrompeling
van littekenweefsel.
entropion organicum, instulping t.g.v. weefselverandering, bijv. na trachoom.
entropion spasticum, instulping t.g.v. spasmus van de
m. orbicularis oculi.
enucleatie, enucleatio [L., nucleus = kern] het uitpellen
van een gezwel of een orgaan (de oogbol) in zijn geheel.
enucleatio bulbi, verwijdering van de oogbol.
myoomenucleatie, zie myomectomie.
enulis [G., oulon = tandvlees] granulatiegezwel binnen het
tandvlees; zie ook epulis.

e nterosc oop [G., enteron; skopein = beschouwen] een

enurese, enuresis [G., ourein = urineren] incontinentie voor

urine, i.h.b. het bedwateren van kinderen; zie ook
encoprese.
enuresis diurna, incontinentie voor urine alleen
overdag, kenmerkend voor aanwezigheid van een
extravesicaal uitmondende ureter, komt alleen bij
vrouwen voor.
enuresis nocturna, zie bedplassen.
enuresis ureterica, urine-incontinentie doordat een
ureter uitmondt op de huid, of in de vulva (ectopische
ureter-uitmonding).
env, zie pol.
enveloppe, lagen van een bacterie die het cytoplasma
omgeven, bestaande uit cytoplasma-membraan, peptidoglycaan, evt. lipopolysacharide en kapsel.
enzym [G., zyme = zuurdeeg] eiwit dat het verloop van een
biochemische reactie bij lage temperatuur bevordert;
men onderscheidt o.a. amylolytisch enzym (amylase),
angiotensine - converting enzyme (ACE; zet angiotensinogeen om in angiotensine (zie ook renine), hydrolytisch
enzym (hydrolase), lipolytisch enzym (lipase), proteolytisch enzym (protease) en sleutelenzym (zit op een
sleutelpositie en is onontbeerlijk voor het aanmaken van
een bepaalde stof); zie ook apo-enzym, co-enzym, holoenzym, restrictie-enzym.
angiotensine-converting enzyme (ACE) [E.] zet angiotensinogeen om in angiotensine; zie ook renine.
constitutief enzym, enzym dat constant door de cel
wordt geproduceerd, onafhankelijk van behoefte,
groeicondities en andere factoren; zie ook enzym,
induceerbaar ---.
hydrolytisch enzym, hydrolase.
induceerbaar enzym, enzym waarvan de productie kan
worden gestimuleerd door een andere stof (veelal het
substraat), bijv. het beta-galactosidase van Escherichia coli,
dat door verschillende galactosiden wordt geinduceerd;
zie ook enzym, constitutief -^-.
lipolytisch enzym, lipase.
lysosomaal enzym, enzym dat een rol speelt bij de
splitsing van stoffen tijdens het intra- en/of extracellu-

enthesis [G., en = in; thesis = plaatsing] i plaatsing van

levenloos materiaal ter vervanging van verloren gegaan
weefsel; z de verbinding tussen ligament en bot, of
tussen pees en bot.
enthesitis, ontstekingsverschijnselen ter plaatse van de
aanhechtingsplaats van pezen, ligamenten of gewrichtskapsels; kan zowel geisoleerd voorkomen, zoals bij
overbelasting, als binnen de symptomatologie van
reumatische aandoeningen, zoals bij spondylartropathie.
enthesopathie [G., pathos = ziekte] aandoening van de
enthesis; syn. insertie-tendopathie; zie ook tendopathie.
e nting, 1 immunisatie, vaccinatie; z (bacteriol.) de plaatsing van enkele microben op of in een voedingsbodem.
entmetastase [<G., entos = binnen] geheel van tumorcellen
die als gevolg van een invasieve kunstgreep in het
gelaedeerde normale weefsel zijn achtergebleven.
ent(o)- [G., entos = binnen] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis binnen, in; zie ook end-, endo-.
e ntoblast [G ., entos = binnen; blastos = kiem] zie entoderm.
e ntoderm [G., entos; derma = huid] binnenste blad van de
drie kiembladen van het embryo; syn. entoblast; zie ook
blastoderm, ectoderm, gastrula.
e ntomologie [G., entomon = insect; logos = kennis] het
zoologisch specialisme betreffende de insecten.
entonox, gasmengsel van 50% NO 2 en 50% 0 2 dat lichte
analgesie geeft; wordt vnl. gebruikt in ambulances en in
de obstetrie.
entoptisch [G., entos; ops = oog] afkomstig van het inwendige van het oog.
entoptisch verschijnsel, visuele gewaarwording,
veroorzaakt door een proces of een object binnen het
oog; zie ook aderfiguur van Purkinje.
entoptoscopie [G ., skopein = bekijken, waarnemen] onderzoek van het inwendige van het oog.
entostema [G ., entosthen = naar binnen; tithenai = plaatsen]
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enzymatisch
laire verteringsproces; intracellulair opgeslagen in
lysosomen; vb. muramidase, maltase; zie ook enzymopathie.
proteolytisch enzym, protease.
restrictie-enzym, endonuclease dat dubbelstrengsDNA kan knippen op de plaats van een specifieke
basevolgorde.
sleutelenzym, e. op een sleutelpositie, onontbeerlijk
voor het aanmaken van een bepaalde stof; zie ook
co-enzym.
enzymatisch, door bemiddeling van enzymen; vb. e-sche
reactie, omzetting.
enzymbepaling, bepaling van de hoeveelheid of activiteit van een bepaald enzym (in cellen of weefsel), bijv
om een stofwisselingsstoornis aan te tonen.
enzymdefect, zie enzymopathie.
enzymdiagnostiek, bepalen van de activiteit van een
enzym om een eventuele metabole ziekte aan te tonen of
uit te sluiten.
enzyme immunoassay (EIA) [E.] immunoassay waarbij een
enzym covalent gebonden wordt aan een antigen of
antistof; vb. enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA); zie ook immunoassay.
enzyme-linked immunoabsorbent spot (elispot) [E.] methode
voor het bepalen van de hoeveelheid cellen in een
monster; tevens meetmethode van de concentratie van
een bepaalde stof die de cellen uitscheiden; werkt m.b.v.
monoklonale antilichamen gericht tegen de te meten
stof; zie ook monoklonale antilichamen.
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), zie assay.
enzyminductor, stof (geneesmiddel) die de activiteit van
enzymen stimuleert.
enzyminhibitie, remming van enzymsynthese in het
endoplasmatisch reticulum van de cel; optredend o.m.
bij eiwittekort, radioactieve bestraling en foetale
immaturiteit.
enzymologie [G., zyme; logos = leer, wetenschap] het deel van
de biochemie dat zich bezighoudt met de bestudering
van enzymen.
enz ymopath ie [G., zyme; pathos = lijden] enzym-deficientie,
inborn error of metabolism, erfelijk defect in de enzymwerking.
lysosomale enz y mopath ie, lysosomale stapelingsziekte t.g.v lysosomale enzymdeficientie; dit is het geval
bij de sfingolipidosen en de mucopolysacharidosen.
enzymtherapie, het bij een stofwisselingsstoornis
toedienen van het deficiente enzym in zijn zuivere,
actieve vorm; wordt zelden toegepast omdat het enzym
veelal niet in de juiste cellen terechtkomt.
EOG, elektro-oculogram.
EOR, elektrische ontaardingsreactie.
cosine, een van fluoresceIne afgeleide zure, rode kleurstof, zeer veel toegepast in de histologische techniek,
samen met de basische blauwe kleurstof hematoxyline.
cosinofiel, zich kleurend met zure kleurstoffen, i.h. bijz.
met eosine; vb. e-le leukocyt; vgl. acidofiel, basofiel.
eosinofilie [G., philein = beminnen] vermeerdering van het
aantal eosinofiele leukocyten in het bloed, bijv bij
astma, roodvonk, trichinose, wormziekten.
tropische eosinofilie, in Zuidoost-Azie en MiddenAmerika voorkomende, waarschijnlijk hyperergische
reactie op filaria-antigeen, in het begin bij infectie met
Wuchereria, met sterke e., longinfiltraten, astmatische
bronchitis, lymfeklierzwelling, miltvergroting;
syn. syndroom van Meyers en Kouwenaar.
eosinopen ie [G., penia = armoede] te weinig eosinofiele
cellen in het bloed.

eosinophilicus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met eosinofilie; vb. granuloma e-cum.
epactalis [- le, G., epi = boven, op; epaktos = toegevoegd].
os epactale, tussenbeentje, sesambeentje.
EPEC, enteropathogene Escherichia coli; zie ook Escherichia.
ependym [G., epi; ependyma = bovenkleding] de laag epitheelcellen die de canalis centralis van het ruggenmerg en de
hersenkamers bekleedt; e.-cellen zijn prismavormig en
bezitten trilharen.
ependymdraad, ependymcentrale, term van Virchow
voor het complex van canalis centralis, ependym en
substantia gelatinosa centralis.
ependymitis, ontsteking van het ependym.
ependymitis granulosa, e. met korrelvorming en
verdikkingen, bij dementia paralytica.
ependymoom, gezwel uitgaande van ependymcellen.
eperytrocyt, een op erytrocyten levende parasitaire
ziekteverwekker (Bartonella, Haemobartonella, Eperythro-

zoon).
eperytrocytair, op erytrocyten levend.
EPF, early-pregnancy factor.
ephelis, lichtbruin vlekje, vooral in het gelaat, veroor zaakt.door hyperactieve melanocyten; syn. sproet,
zomersproet; zie ook lentigo.
gp(i)- [G.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis op of boven.
gpiblepharon [G., epi; blepharon = ooglid] zie epicanthus.
gpicanthus [G., epi; kanthos = ooghoek] verticale huidplooi
voor de binnen-ooghoek.
gpicard, zie epicardium.
epicardium [G., epi; kardia = hart] het viscerale blad van het
pericardium (lamina visceralis pericardii).
epicondylitis [G., kondylos] ontsteking of prikkelingstoestand van een epicondylus.
gpicondylitis lateralis, ontsteking van de epicondylus
lateralis humeri; syn. epicondylalgia lateralis, syn. tenniselleboog (heeft weinig met tennis te maken; het gaat om
overbelasting: 'surmenage-periostose').
gpicondylus [L.] knobbel op een condylus, voor de
oorsprong of aanhechting van spieren.
gpicondylus lateralis (humeri), knobbel buiten op de
condylus humeri, voor de oorsprong van strekspieren.
gpicondylus lateralis (ossis femoris), knobbel buiten
op de condylus lateralis ossis femoris.
gpicondylus medialis (humeri), knobbel aan de
binnenzijde van de condylus humeri, voor de oorsprong
van de oppervlakkige buigspieren van de onderarm.
gpicondylus medialis (ossis femoris), knobbel aan de
binnenzijde van de condylus medialis van het os
femoris.
gpiconus, het gedeelte van het ruggenmerg boven de
conus medullaris; hier ontspringen de onderste twee
lumbale en de bovenste twee sacrale zenuwen (L.4,5 en
S.i,z).
epicranialis [- le, G., epi; kranion = schedel] betrekking
hebbend op het epicranium; vb. aponeurosis e-lis.
epicranium [G.] de weke delen die de schedel bedekken
(huid, spieren, galea aponeurotica); syn. scalp.
gpicranius [L., -ia, -ium], i op de schedel gelokaliseerd;
2 m.b.t. het epicranium; vb. musculus e-ius.
epicrisis [< G., epikrisis = beslissing] eindoordeel, nabeschouwing van een ziektegeschiedenis.
epicutane test, zie huidtest, epicutane
gpidemicus [L., -ca, -cum], epidemisch; vb. genius e-cus,
cholera a-ca, erythema arthriticum a-cum.
epidemic [G., epidemios = aanwezigheid] snelle toeneming
van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte, na enige
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epiglottis
van tinea (eczema marginatum). N.B. alle vroeger met de
term E. bedoelde schimmels zijn herdoopt in Tricho-

tijd gevolgd door een afneming; zie ook endemie, pandemie.
epidemiologie [G ., epidemios; logos = leer, wetenschap] de leer
of het specialisme betreffende de incidentie, distributie
en beteugeling van epidemische of endemische ziekten.
klinische epidemiologie, tak van de epidemiologie die
het ziekteproces bestudeert in een klinische context.
epidemiologische breuk, grondvorm van verschillende
maten om ziektefrequentie in uit te drukken (incidentie,
prevalentie e.a.); het aantal zieken, gedeeld door de
grootte van de populatie waaruit zij afkomstig zijn.
gpidemisch, als epidemie voorkomend.
e pidermaal [G., epi; derma = huid] afkomstig van, behorend
tot de epidermis.
epidermidis [L.] gen. van epidermis; vb. stratum corneum
e-dis.
bestaande
uit meerlaepidermis
[G., gen. -idis],
epidemiologische
breuk,opperhuid,
grondvorm
van verschillende
gig verhoornend plaatepitheel.
epidermisatie, metaplasie van het endocervicale palissade-epitheel in de transformatiezone van de cervix
uteri.
epidermiscyste, zie cyste, epidermoid-^.
epidermitis, ontsteking van de epidermis (met ev.
zwelling, blaasvorming, necrose).
epidermitis bullosa, zie epidermolysis bullosa hereditaria.
epidermodermitis, ontsteking van het weefsel in het
overgangsgebied van dermis en epidermis.
epidermodysplasia verruciformis [G., dys-; plassein =
vormen; L. verruca = wrat] zeldzame familiair voorkomende
aandoening met uitgebreide verrukeuze laesies die in
carcinoom kunnen overgaan. In de etiologic spelen
genetische factoren en een bepaald type van het humane
papilloma-virus een rol.
epidermofyt [G., phyton = plant] plantaardige parasiet van
^ de epidermis; zie ook Epidermophyton.
epidermofytide, huidaandoening als allergische reactie
op schimmel-antigeen.
epidermofytie, dermatofytose door Epidermophyton (tinea
cruris, tinea pedis et manuum).
epidermoid,1 epidermis-achtig, uitgaand van de epidermis; vb. epidermoid-cyste (z.o. cyste); z atheroomcyste.
gpidermoidalis [L., -le], epidermis-achtig; vb. carcinoma
e-le (epidermoIdcarcinoom).
epidermolyse [<G., lysis = oplossing] loslating van de
epidermis.
gpidermolysis acuta toxica, acute necrotisering en
loslating van bijna de gehele epidermis, met vorming
van grote, confluerende blaren, waarschijnlijk toxischallergisch; syn. syndroom van Lyell.
epidermolysis bullosa hereditaria (Kobner),
zeldzame genodermatose, waarbij door een onbetekenend trauma blazen ontstaan; twee hoofdtypen; e-sis b.
hereditaria simplex: dominant erfelijk; syn. bullosis
mechanica hereditaria simplex, Goldscheider-ziekte; z
e-sis b. hereditaria dystrophica: recessief erfelijk; syn.
bullosis mechanica hereditaria dystrophica.
epidermolytisch, gepaard gaand met, veroorzaakt door
epidermolyse.
e pid e rmomycose [<G., mykes = schimmel] samenvattende
term voor schimmelaandoeningen van de huid.
epidermophytia, zie epidermofytie.
epidermophytia interdigitalis, schimmelaandoening
tussen de tenen; syn. athlete's foot, tinea pedis.
Epidermophyton [G., phyton = plant] huidschimmel, een
genus dat buiten op de huid leeft, met slechts een
species: E. floccosum: dermatofyt, een der verwekkers

phyton.
epidermotroop [G., trepein = wenden] met affiniteit tot de
epidermis.

e pididymectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van de epididymis.
epididymis [G., gen. - midis, mv - mides, epi; didymoi = tweelingen, testes] bijbal, afvoerorgaan en reservoir van de in de
testis geproduceerde spermatozoa; zie ook sperma.
gpididymitis, ontsteking van de epididymis.
epididymoorchitis, ontsteking van de epididymis en de
testis (= Gr. orchis), bijv. door bof-virus.
epiduraal, op of buiten de dura mater; vb. e. hematoom.
epidurale anesthesie, zie anesthesie.
epidurale ruimte, de ruimte tussen de dura mater en
de wand van het wervelkanaal.
epifasciaal, boven (buiten) een fascie; vb. e-iale ader.

epifenomeen [G., epi; phainein = verschijnen] 1 een nietobligaat verschijnsel bij een ziekte, een bijverschijnsel;
2 een objectief waarneembaar verschijnsel dat niet
gepaard gaat met ziekte.
epifreen, epifrenaal [G., phren = middenrii boven het
middenrif gelegen; vb. een e. oesophagusdivertikel.
epifysair, m.b.t. de epifyse; vb. e-re schijf = groeischijf.
epifyse, epiphysis [G., aanwas] i eindstuk van een
pijpbeen, bestaande uit spongieus bot; elk pijpbeen
bestaat uit een schacht (diafyse) en twee eindstukken
(epifysen); z corpus pineale; zie ook metaphysis.
epiphysis cerebri, zie corpus pineale.
epifysiodese, epifyseodese, epiphysiodesis, epiphyseodesis [G., desis = verbinding] orthopedische operatic
waarbij, ter remming van de lengtegroei, de beenvorming in een epifysaire schijf (gewoonlijk in het os
femoris of de tibia) wordt geblokkeerd.
epifysiolyse, epiphysiolysis [G., lysis = oplossing] al of niet
traumatische loslating van de epifyse ter plaatse van de
groeischijf.
distractie-epifysiolyse, het uit elkaar trekken van de
groeischijf om beenverkorting op te heffen.
epiphysiolysis capitis femoris [L.] afglijding naar
medio-posterior van heupkop ter hoogte van epifysaire
schijf; de afglijding duurt doorgaans maanden tot jaren
in de leeftijd van 10-17 jaar; bij 50% bestaat adipositas,
endocriene stoornis en een verlate puberteit; vroege
symptomen zijn vaak pijnklachten in de knie, later
ontstaat bewegingsbeperking van het heupgewricht;
behandeling, om vervroegde coxartrose te voorkomen,
bestaat uit operatief reponeren en fixeren van de
heupkop; syn. Bauernbein [D.].
epifyt [G., epi; phyton = plant] 1 een plant die als commensaal op een andere plant leeft; vb. een orchidee; z een op
de huid levende schimmel; zie ook parasiet, saprofyt,
mutualisme.
epigastricus [G., - ca, - cum, epi; gaster = buik] tot het epigastrium behorend, m.b.t. het epigastrium; vb. angulus
e-cus, arteria a-ca superior.
epigastrisch, van, in, op het epigastrium.
epigastrische hock, zie angulus epigastricus.
epigastrische pulsatie, de in het epigastrium zichtbare
of voelbare klopping van het hart, versterkt waarneembaar bij hypertrofie van de rechter hartkamer.
epigastrische reflex, zie buikhuidreflex.
gpigastrium [G., epi; gaster] bovenbuik, regio epigastrica.
e piglotticus [L ., - ca, - cum] , van de epiglottis; vb. angina
e-ca, tuberculum e-cum.
epiglottis [G., epi; glotta = mondstuk van een fluit] strotklepje,
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epiglottitis
psychomotorische epilepsie, epileptische aanval,
gekenmerkt door vreemde, automatische, zinloze, soms
gewelddadige handelingen die worden gepleegd bij
verlaagd of opgeheven bewustzijn, terwijl voor de aanval
amnesic bestaat; syn. complexe partiele epileptische
aanval; zie ook automatismus ambulatorius.
reflexepilepsie, vorm van e. waarbij een externe prikkel
op reflex-achtige wijze een epileptische aanval teweegbrengt.
Rolandische epilepsie, focale epilepsie bij kinderen
met nachtelijke tonische of klonische aanvallen bij
helder bewustzijn, uitgaand van de sulcus centralis
cerebri (fissura Rolandi); syn. benigne Rolandische
epilepsie.
salaamepilepsie [< Ar., `salaam' = groet, vroeger gepaard
gaande met knieval] plotseling beginnende bliksem-, kniken salaamkrampen bij kinderen van i8 maanden;
syn. infantile myoclonic encephalopathy with hypsarrhythmia (IMEH), syndroom van West, infantiele
spasmen, epilepsia infantilis.
symptomatische epilepsie, e. als gevolg van plaatselijke hersenaandoening of van intoxicatie.
temporale epilepsie, een aanval van verlaagd bewustzijn tijdens welke de patient zinloze stereotype handelingen uitvoert, bijv bewegen met de armen, prevelen;
syn. psychomotore e; zie ook syndroom van Lennox,
narcolepsie.
I epilgpticus, epileptica [z.nw], lijder(es) aan epilepsie.
II epilgpticus [bijv. nw., L., -ca, -cum], epileptisch; vb. status
e-cus, myoclonia a-ca.
gpilgptiform, lijkend op epilepsie.
gpilgptisch, betrekking hebbend op epilepsie.
gpilgptisch equivalent, bewustzijnsinzinking, gepaard
gaand met hoofdpijn of vegetatieve symptomen, zwerfzucht, enz., i.p.v de epileptische aanval.
epilgptisch insult, intermitterende stereotype stoornis
in gedrag, motorische of sensore functies, die op klinische gronden moet worden toegeschreven aan pathologische ontlading van corticale neuronen, klinisch
gekenmerkt door aura, schreeuw, tonische en klonische
krampen, tongbeet, plotselinge val, incontinentie.
gpilgptisch karakter, het zich langzaam bij de epilepticus ontwikkelende karakter: kleverigheid, traagheid,
overdreven precisie en netheid.
epilgptogeen [G., gennan = verwekken] epilepsie-veroorzakend.
epileptogene zone, lichaamszone waarvan prikkeling
een epileptisch insult kan teweegbrengen.
epileren [L., e = uit; pilus = haar] ontharen.
epimysium [G., mys = spier] de bindweefsellaag tussen een
spier en zijn fascie.
epinefrine [i.h.b. in V.S. gebruikt synoniem], adrenaline.
epinefritis, i ontsteking van de epinephros (bijnier);
s. paranefritis.
epingphros [G., bijnier] zie glandula suprarenalis.
gpineurium, bindweefsel-omhulling van perifere
zenuwen; zie ook endoneurium, perineurium.
gpiorchium [G., epi; orchis = testis] lamina visceralis tunicae
vaginalis testis.
gpipharynx, bovenste deel van de pharynx, pars nasalis
pharyngis.
epiphora [G., toevloed, aandrang] tranenvloed.
epiphysiolysis, zie epifysiolyse.
gpiplo-enterokele, breuk die omentum en darmen
bevat.
epiploicus [G., -ca, -cum, epiploon = omentum majus] van het
omentum; vb. appendicitis a-ca, foramen e-cum.

een met slijmvlies bekleed hyalien kraakbeenplaatje, dat
bij het slikken het strottenhoofd afsluit.
epiglottitis, zie laryngitis supraglottica.
epikeratofakie [G., keras = hoorn; fakos = lens] operatieve
methode om de refractietoestand van het oog te veranderen; daartoe wordt een uit een donorcornea vervaardigd lensje op het hoornvlies van de patient gehecht.
epikritisch [G., epikrisis = beslissing] de eigenschap van
zenuwvezels in de huid, kleine verschillen in temperatuur of tastgewaarwordingen te registreren: e-sche
sensibiliteit.
epikritische banen, achterstrengen, bestaande uit de
tractus gracilis en de tractus cuneatus; ascenderend
baansysteem in het dorsale deel van het ruggenmerg
voor de gnostische sensibiliteit; zie ook epikritische
informatie.
epikritische informatie, informatie die de gnostische
sensibiliteit betreft: de fijnere tastzin, het diepe gevoel,
het houdings- en bewegingsgevoel en het gevoel voor
bewegingsrichting; zie ook protopathische informatie.
epikritisch zien, het genuanceerde zien van vorm en
kleur, i.t.t. dyskritisch zien.
epilaesionaal [G., epi; L. laesio =letsel] boven, of buiten op
een laesie, i.t.t. intralaesionaal; vb. e-nale scarificatie.
epilatie, epilatio [L., ex = uit; pilus = haar] ontharing.
epilatorium [L., mv. -ia], ontharingsmiddel.
epilepsia [G., insult, aanval] zie epilepsie.
epilepsie, vallende ziekte, gekenmerkt door insulten van
een bepaald patroon; men onderscheidt drie groepen: i)
tonisch-klonische e. (`grand mal'), 2) absences ('petit
mal') en 3) psychomotorische e. ('psychische equivalenten'); zie ook epileptisch insult.
affectepilepsie, zie psychogene e.
amnestische epilepsie, e. zonder bewustzijnsverlies,
maar met verlies van herinnering.
cryptogene epilepsie, syn. genuiene e. e. van
onbekende oorsprong, althans zonder aanwijsbare
oorzaak.
epilepsie marmottante [F., marmotter = prevelen] Schwatzepilepsie; zie ook temporale e.
epilepsia tarda, epilepsie door hersenbeschadiging ten
gevolge van cerebrale infarcten, ontstaat meestal na 5oe
jaar en gaat gepaard met vasculaire dementie.
focale epilepsie, groep van epilepsievormen met tijdens
aanvallen EEG-afwijkingen beperkt tot een hersendeel
en verschijnselen van dysfunctie van dat hersendeel bij
intact bewustzijn; vaak uiting van lokale anatomische
afwijking (tumor, trauma, littekenweefsel).
fotosensibele epilepsie, reflexepilepsie waarbij lichtdonker-overgangen of stroboscopische lichteffecten een
epileptisch insult uitlokken; zie ook epilepsie.
hemi-epilepsie, epilepsie met krampen aan een
lichaamshelft.
hereditaire epilepsie, veelal gegeneraliseerde idiopathische epilepsie; syn. erfelijke epilepsie.
Jackson-epilepsie, symptomatische e., veroorzaakt
door een haard in de hersenen; de epileptische trekkingen beginnen, aanvankelijk zonder bewustzijnsverlies,
in een deel van het lichaam en breiden zich vervolgens
over het hele lichaam uit.
postoperatieve epilepsie, epilepsie na neurochirurgische ingrepen t.g.v. littekenweefsel in de hersenen.
posttraumatische epilepsie, epileptische aanvallen
(soms jaren) na contusio cerebri of penetrerende hoofdverwonding optredend.
psychogene epilepsie, e. waarbij de insulten door
psychische affecten worden uitgelokt.
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epoophoron
epiplokele [G., kele = breuk] een breuk die omentum bevat.
epiploon [G.] omentum majus.
episcleralis [L., -le], buiten op de sclera; vb. venae e-les
(mv. van e-lis).
episcleritis, ontsteking van de weefsels die de sclera
bedekken, of van de buitenste sclera-laag.
episiotomie, obstetrische ingreep bij uitdrijving van het
kind, ter vergroting van de schede, om inscheuring van
het perineum te voorkomen.
epispadie [G., epi; spadon = spleet] afwijkende uitmonding
van de mannelijke urethra aan de bovenzijde van de
penis; syn. anaspadie; zie ook hypospadie, paraspadie.
epistase, epistasis, epistasie, onderdrukking van een
functie van een hypostatisch gen door de werking van
een ander, epistatisch gen.
gpistaxis [G., overmatig druppelen] neusbloeding.
epitarsus [G., epi; tarsus = ooglid] soms voorkomende plooi
van de conjunctiva aan de achterzijde van het bovenooglid; syn. pterygium congenitale.
epithalamus, het boven de thalamus liggende deel van
de tussenhersenen, bestaande uit corpus pineale,
habenula, trigonum habenulae en commissura habenularum.
epitheel [G., epi; there = tepel] een- of meerlagig dekweefsel
van ecto- of entodermale herkomst, dat een beschermende functie heeft (huid), of een resorberende (darmepitheel) of een secernerende (klierepitheel) of een
sensore (zintuig-epitheel). Men onderscheidt eenlagig,
meerlagig, meerrijig epitheel, en naar de celvorm:
cilinder-e., kubisch e., plaat-e., plaveisel-e; zie ook epithelium.
cilinderepitheel, epitheel, bestaande uit cellen met
cilindrische vorm (hoogte > breedte); onder te verdelen
in eenlagig (in het maag-darmkanaal) en meerlagig
cilinderepitheel (o.a. in conjunctiva, urethra).
epitheellichaampjes, glandulae parathyroideae,
bijschildklieren.
epitheelparels, hoornparels, ui-achtige vormsels in
plaat-epitheelcarcinoom.
kubisch epitheel, epitheel, bestaande uit cellen met
een kubische vorm (hoogte = breedte); komt voor in
klierbuisjes (eenlagig) en zweetklieren (tweelagig).
meerrijig epitheel, bedekkend epitheel met celkernen
op verschillende niveaus; niet alle cellen reiken tot de
oppervlakte, maar wel tot de basale membraan; komt
onder andere voor in de luchtwegen; zie ook epitheel,
respiratoir ---.
overgangsepitheel, meerlagig e. waarvan de onderste
cellen cilindervormig zijn, de bovenste plat.
plaatepitheel, een- of meerlagig epitheel bestaande uit
platte, rage cellen.
plaveiselepitheel, plaveiselcelepitheel, epitheel,
gevormd door platte cellen (hoogte < breedte); er bestaat
eenlagig en meerlagig epitheel; epidermis is een
voorbeeld van meerlagig plaveiselepitheel.
respiratoir epitheel, epitheel van de (grotere) luchtwegen van het ademhalingssysteem; behalve in de neus
(meerlagig plaveisel) bevindt zich Tangs het grootste
gedeelte van het geleidende deer een meerrijig trilhaarepitheel met slijmbekercellen (respiratoir epitheel in
engere zin); in de kleinere vertakkingen wordt eenlagig
cilindrisch epitheel aangetroffen en in de terminate
bronchioli kubisch epitheel; de alveoli zijn bekleed met
speciaal eenlagig plat epitheel; alleen hier vindt gaswisseling plaats.
trilhaarepitheel, e. dat aan de vrije oppervlakte trilharen (cilia) bezit.

epitheelcelvoetjes, fijn vertakte uitlopers van podocyten,
waarmee deze contact maken met de basaalmembraan
van de glomeruluscapillair; tussen ineengrijpende
pedikels bevinden zich filtratiespleten; syn. pedikels.
epitheliaal, afkomstig van, behorend bij, bestaand uit
epitheel.
epithelialis [L., -le], epitheliaal; vb. dystrophia e-lis.
epithel(i)oid [G., eidos = vorm, gedaante] op epitheelcellen
gelijkend.
epithel(i)oide cel, bindweefselcel met het uiterlijk van
een epitheelcel, soms voorkomend in tuberkels en bij de
ziekte van Boeck.
epitheliomateuze hyperplasie, carcinoom-achtige
epitheelwoekering.
epithelioom, epithelioma, gezwel, uitgaande van
epitheel; klinisch te onderscheiden in goedaardig
(adenoom, papilloom enz.) en kwaadaardig (carcinoom).
epithelioma adenoides cysticum, multipele bleke
noduli naast de neus, bestaande uit cysten met epitheelcellen, uitgaande van de talgklierfollikels en soms
overgaand in een basale-cellencarcinoom; syn. trichoepithelioma papulosum multiplex.
epithelioma basocellulare, basale-cellencarcinoom,
carcinoma basocellulare; zie ook basalioom.
epithelioma calcificans, zeldzame solitaire tumorop
gelaat of armen, diep in de cutis of subcutis; histologisch: `schaduwcellen', basofiele cellen, verhoorning,
verkalking; syn. pilomatrixoom.
fibro-epithelioom, goedaardig menggezwel, bestaande
uit gewoekerde epitheel- en bindweefselcellen; zie ook
Brenner.
intradermaal epithelioom, zie Bowen, ziekte van -.
epithelioma pagetoides, basalioma pagetoides, op de
ziekte van Paget lijkende huidepitheelproliferaties.
epithelisatie, i het overgroeien van een defect door
epitheel; a het bedekken van een huid- of slijmvliesdefect met een transplantaat.
epithelium, zie epitheel.
epithelium folliculare, kernrijke, meerrijige laag van
follikelepitheelcellen in de eierstok; syn. stratum granulosum.
epithelium germinale, kiemepitheel.
epithelium lentis, epitheel aan de voorzijde van de
ooglens.
epithelium seminale, zaadepitheel.
epitoop, zie determinant, antigene
epitrichium [G., epi; trichion = klein haar] de buitenste,
verhoornde laag van het zoogdier-embryo, die aanvankelijk de haren bedekt, later loslaat; syn. periderm.
epitympanicus [L., -ca, -cum], op de trommelholte
gelegen; vb. recessus e-cus, os e-cum.
epitympanum, zie recessus epitympanicus.
gpizoonose [< G., epi; zoon; nosos = ziekte] huidziekte, door
epizoa veroorzaakt.
EPO, 1 eosinofiele peroxidase; z eosinofiele erytropoetine.
gponychia, etterblaar aan het eponychium.
eponychium [G., epi; onyx = nagel] 1 huidlaag over de
nagels bij embryo's, overeenkomend met het epitrichium; 2 nagelriempje, een huidplooitje aan de nagelwal.
eponym [G., eponymos = genoemd naar] een naam of term,
gevormd m.b.v. een eigennaam; vb. ziekte van Addison,
Fehling-reagens.
epoophoron [G., epi; oophoron = eierstok] een in de mesosalpinx gelegen oernierrest; syn. bij-eierstok, parovarium,
Rosenmuller-orgaan.

257

Epstein, Albert Arthur
Epstein, Albert Arthur (188o-1965; internist te New
York).
Epstein-Barr-virus, zie virus, Epstein-Barr--- -.
epulis [G., oulon = tandvlees, mv epulides], subepitheliale
tumorachtige verhevenheid in het tandvlees, die kan
ulcereren; de kleur is in wisselende mate bruin, afhankeljk van de aanwezigheid van oude bloedingen; microscopisch bestaat deze afwijking uit veel reuscellen in
vaatrijk fibreus stroma; er zijn veelal tekenen van oude
bloedingen; mogelijk betreft het een ongewone reactie
op een lokaal trauma; syn. (perifeer) reuscellengranuloom; zie ook enulis.
epulis gravidarum [G.] tijdens zwangerschap voorkomend vuurrood, gemakkelijk bloedend granuloma
pyogenicum, uitgaande van het tandvlees; meestal
ontstaan uit preexistente chronische gingivitis;
verdwijnt vaak spontaan na bevalling.
equaal [L., aequalis] gelijk.
equator [L., aequare = gelijk maken] de lijn die een bolvormig
lichaam op gelijke afstand van de twee polen in twee
gelijke delen verdeelt.
equator lentis, de cirkelvormige rand van de ooglens
waar voor- en achtervlak aan elkaar grenzen.
equi [L., gen. van equus = paard] van het paard; vb. Myxovirus

somaal recessief e-ke ziekten, vaak berustend op het
ontbreken van een bepaald enzym, bijv fenylketonurie.
erfelijkheidsleer, zie genetica.
erfelijkheidsvoorlichting, het verstrekken van informatie over de kans op het optreden van een bepaalde
aandoening bij iemand zelf of bij eventueel te krijgen
kinderen, over de aard en het verloop van die aandoening en over de mogelijkheden van preventie,
behandeling en begeleiding; wordt doorgaans aangevraagd door aanstaande ouders met ziekten of handicaps in de familie of door echtparen die al een gehandicapt kind hebben.
ERG, elektroretinogram.
ergo- [G., ergon = arbeid] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende arbeid.
ergocalciferol, internationale naam voor vitamine D 2
(bestraald ergosterol).
ergofoor [G., ergon; phoros = dragend] specifieke activiteit
dragend.
ergofore groep, een receptorgroep die (evenals de
haptofore groep) antigenen kan binden.
ergoft almologie [G., ergon; ophthalmos = oog; logos = wetenschap] de tak van de oogheelkunde die zich bezighoudt
met de zorg voor de ogen van de mens in zijn werk.
ergograaf [G., ergon; graphein = schrijven] toestel om de
prestatie van het lichaam of van een spier te meten en te
registreren.
ergografie, meting en registratie van lichamelijk prestatievermogen.
ergogram, de curve die bij ergografie wordt verkregen.
ergometer, toestel om de lichamelijke arbeidsprestatie
bij gedoseerde belasting te meten.
fietsergometer, stationaire fiets met regelbare
trapweerstand, om de lichamelijke arbeid te meten.
ergometrie, het meten van lichamelijke prestatie.
ergometrine, synthetische alfa-adrenerge agonist;
behoort tot de ergot-alkaloiden; is selectief werkzaam op
gladde spiercellen van de uterus (contractie); indicaties:
menorragie en bloeding post partum.
ergonomic [G., ergon; nornos = gebruik, traditie, recht E.: ergo]
het vakgebied (van fysiologen, psychologen, technici) dat
gericht is op de aanpassing van de arbeid aan de mens,
en omgekeerd op aanpassing van de mens aan de arbeid.
ergostaat [G., ergon; stasis = stand] toestel waarmee een
gedoseerde hoeveelheid arbeid kan worden verricht,
door draaien aan een kruk, terwijl snelheid en weerstand
constant worden gehouden.
ergosterol, provitamine van calciferol.
ergot-alkaloiden, groep alkaloide stoffen; in lage
concentraties (particle) alfa-adrenerge-receptoragonist,
in hoge concentraties alfa-adrenerge-receptor-antagonist; indicaties: afhankelijk van middel o.a. couperen
van migraine-aanval (ergotamine), uteruscontractie post
partum (ergometrine).
ergotamine, stof, gevormd door een Schimmel in
bepaalde granen; na inname kan ergotisme ontstaan.
ergotherap ie, i werktherapie, arbeidstherapie i.h.alg;
z therapie die speciaal gericht is op het herstellen of
aanpassen van gestoorde ADL-functies.
ergotisme, ergotismus, vergiftiging met Secale cornutum,
bijv. door het eten van met moederkoorn geinfecteerd
graan.
ergotismus gangraenosus, e. gepaard gaand met
versterf.
ergotrpp [G., ergon; tropos = wending, kering] werkzaamheid-verhogend, activiteit-vermeerderend.
eriggndi [L., erigere = oprichten] m.b.t. erectie; vb. potestas e.

influenza equi.
equine encephalitis [E.] zie encefalomyelitis.
equinovarus, combinatie van equinus- en varusstand;
vb. pes e.
equinus [L., -na, -num], als van een paard; vb. pes e-nus,
cauda e-na.
equinusstand, voet in plantairflexie; syn. spitsvoetstand.
equipotent [L., aequalis; potentia = vermogen] van gelijke
kracht, van hetzelfde vermogen.
equivalent [L., aequivalens = gelijkwaardig] 1 de hoeveelheid
geioniseerde stof die in elektrische lading overeenkomt
met i mol van een eenwaardige stof; z toestand die
overeenkomt met een bekende situatie; vb. epileptisch e.;
zie ooh epileptisch.
psychisch equivalent, zie psychomotore epilepsie.
toxisch equival ent, de hoeveelheid toxine per kg
lichaamsgewicht benodigd om vergiftiging teweeg te
brengen.
equivalentgewicht (Val), atoomgewicht, gedeeld door
valentie; zie ook gramequivalent.
ERCP endoscopische retrograde cholangiopancreatografie, zie cholangiopancreatografie.
erectie, erectio [L., erigere = oprichten] zwelling, verstijving
en opgerichte stand van een erectiel orgaan (penis,
clitoris, mamilla) door vulling van de zich erin bevindende caverneuze bloedruimten.
erectio matutina, penis-erectie in de ochtend.
pilo-erectie, zie aldaar.
erectiel, in staat tot erectie.
erectieprothese, prothese in de corpora cavernosa die
een kunstmatige erectie van de penis kan geven.
erectiezwakte, onvermogen tot erectie van penis of
aanhouden van erectie; zie ook impotentie.
erectiometer, onderzoeksmethode bij erectieproblemen
die uitzetting en rigiditeit van penis tijdens erectie in de
slaap registreert.
erector [L., gen. -oris], oprichter; zie ook musculus e.
erectus [L., -ta, -turn], opgericht, rechtop; vb. Homo e-tus,
luxatio e-ta.
erfelijk, via de genen op het nageslacht overgedragen of
overdraagbaar; zie ooh autosomaal, dominant, geslachtsgebonden (gonosomaal), recessief.
erfelijke stofwisselingsziekten, grotendeels auto258

erytheem
erigens [L., mv. - entes] , oprichtend; vb. nervi e-entes.
erkenning [obsoleet], zie toelating.
erkenningenstelsel, regeling waarbij d.m.v. een toelating (voorheen `erkenning' genoemd) wordt vastgelegd
welke van de wettelijke verstrekkingen de betrokken
instelling ten laste van de ziekenfondsverzekering of de
bijzondere ziektekostenverzekering kan leggen; heeft
een kwaliteitswaarborgende functie.
ernstige gecombineerde immunodeficientie, zie
immunodeficientie, ernstige gecombineerde -^-.
eroggen [G., eros = liefde; gennan = verwekken] geslachtsdriftprikkelend.
erogene zone, plaats op het lichaam, welker prikkeling
geslachtsdrift opwekt.
erosie, erosio [L., erosio = afknaging] oppervlakkig huid- of
slijmvliesdefect.

erysipeloid [G ., erythros; eidos = vorm, gedaante] pseudoerysipelas, op erysipelas lijkende huidontsteking door
infectie met Erysipelothrix rhusiopathiae (die de varkensvlekziekte veroorzaakt); de huid is pijnlijk, erythemateus, blauw-rood gezwollen; e. is een beroepsziekte bij
veehouders, vishandelaren, dierenartsen (Rosenbach).
Erysipelothrix [G., erythros; thrix = haar] een geslacht van de
familie Corynebacteriaceae, met slechts een soort: E.

rhusiopathiae.
Erysipelothrix rhusiopathiae, verwekker van varkenserysipelas, veroorzaakt bij mensen erysipeloid; vroegere
namen: E. insidiosa, Bacillus rhusiopathiae, Bacterium

erysipelatos suis.
erytheemdosis, zie dosis, erytheem--.
erytheem, erythema [G., erythros] niet omschreven,
vluchtige rode kleurverandering van de huid die berust

cervixerosie, portio - erosie.

op vaatverwij ding.

erosio interdigitalis, jeukende, erythemateuze aandoening van de huidplooien met ragaden en randschilferingen tussen de vingers en tenen, veroorzaakt door

erythema ab igne [L., ignus = vuur] erythemateuze, later
donkere verkleuring van de huid in een reticulair
patroon t.g.v. langdurige verhitting door hete voorwerpen of infraroodstraling.
allergisch erytheem, e. als gevolg van overgevoeligheid, vooral voor bepaalde voedingsmiddelen: garnalen,
mosselen, aardbeien enz.
erythema anulare centrifugum, erythemateuze
vlekken die zich langzaam perifeer uitbreiden en in het
centrum bicker worden; soms ontstaan guirlandefiguren.
erythema anulare rheumaticum, rode ringen en
guirlandes op de buik, bij reuma.
erythema caloricum, hitte-e. (bij eerstegraadsverbranding).
erythema chronicum migrans, op de plaats van een
tekenbeet zich langzaam uitbreidende erythemateuze
ring, die uiteindelijk na enkele weken tot maanden
vanzelf verdwijnt; is pathognomonisch voor het eerste
stadium van Lyme-borreliose.
erythema elevatum diutinum, zeldzame, vaak
langdurige en leukocytoklastische, secundair fibroserende vasculitis met rode, paarse en gele papels, plaques
en noduli aan strekzijde van de acra.
epidemisch erytheem, zie acrodynie.
erythema a pudore, erythema pudoris, erytheem van
het gelaat, hals of coeur; berust op vaatverwij ding door
vasoactieve aminen; syn. blozen.
erythema exsudativum multiforme, huidaandoening
met aanvankelijk rode vlakke urticariele papels met
centraal oedeem en perifeer een blauwrode, iets verheven zoom (typische irisvorm), vaak recidiverend, met
varianten (ziekte van Hebra); i e. e. m. bullosum: met
vorming van blazen; z syndroom van Stevens Johnson;
zie ook Stevens.
erythema faciale, verzamelnaam voor vluchtige erythemen van gezichtshuid met diverse oorzaken: blozen
door vasodilaterende neurotransmitters of aminen,
flushes in de menopauze, bij tachycardie en carcinoide
tumoren.
erythema fixatum, erythema fixum, onveranderlijk
persisterend erytheem, meestal t.g.v geneesmiddelenovergevoeligheid; syn. erythema perstans, fixed-drug
eruption [E.].
erythema fugax, vluchtig (komend en gaand)
erytheem.
erythema gyratum, e. met ring- of guirlandevormige
haarden.
erythema gyr. repens, e. met wisselende ringvormige

Candida albicans.
portio-erosie, rode zoom rondom het ostium uteri,
door woekering van het cilinderepitheel van de cervix.
erosivus [L ., - va, - vum] , met erosie gepaard gaand;
vb. ectodermosis e-va.
er o ticus [L., - ca, - cum, van Gr. eros = liefde] betrekking

hebbend op erotische gevoelens; vb. zoophilia e-ca.
erotiek [G., Bros] de direct of indirect op seksualiteit
berustende voorstellingen en handelingen.
allo-erotiek, zie aldaar.
anale erotiek, complex van lustgevoelens die zich op de
anus concentreren.
auto-erotiek, zie aldaar.
orale erotiek, lustgevoelens betreffende de mond.
erotofobie [G., eros; phobos = vrees] afkeer van, vrees voor
seksuele gevoelens.
erotoggen, zie erogeen.
erotomanie [G., eros; mania = waanzin] ziekelijk verhoogde
geslachtsdrift.
error [E.] font.
eruptie, eruptio [L., eruptio = het doorbreken] 1 uitslag van
de huid (exantheem) of van slijmvlies (enantheem); z het
min of meer plotseling uitbreken van een huiduitslag.
eruptio bullosa, blaasjesuitslag.
eruptio dentis, zie dentitie.
eruptio difficilis, zie dentitio difficilis.
eruptio macularis, huiduitslag met vlekjes.
eruptio miliaris, acuut exantheem met milia; zie ook
milium.
eruptio papularis, huiduitslag met papels.
eruption [E.] eruptie.
creeping eruption [E.] zie creeping disease, larva migrans.
eruptivus [L ., -va, -vum] , gepaard gaand met een eruptie;
vb. teleangiectasia macularis a-va.
Erwinia, bacteriegeslacht in de familie der Enterobacteriaceae; komt vooral voor op planten, zelden bij de mens.
erwtensoep-diarree, zie diarree.
erysipelas [G ., erythros = rood; pella = huid] belroos,
wondroos, een besmettelijke acute infectieziekte van
huid en onderhuids weefsel, door streptokokken; hoge
koorts, rode, pijnlijke huidzwelling, vaak rondom een
porte d'entree.
erysipelas bullosum, wondroos met vorming van
blazen.
erysipelas faciale, wondroos van het gelaat.
erysipelas recidivans, recidiverende e., vaak uitgaande
van een interdigitale mycose.
259

erythemateus
figuren, voorkomend bij patienten met een tumor van
de inwendige organen.
heliotroop erytheem, vlekkig of diffuus erytheem met
karakteristieke lila-violette kleur in m.n. het gelaat;
komt vnl. voor bij dermatomyositis.
erythema induratum, zie Bazin, erythema ^.
erythema infectiosum [D.] rodehond-achtige infectieziekte, met erytheem dat in het gezicht begint (slappedcheek disease [E.]), sours met vlindervorm, daarna op romp
en ledematen; grote, licht verheven, grillige confluerende plekken; syn. megalerythema epidemicum,
exanthema variabile, vijfde ziekte.
erythema marginatum, niet jeukend, viak of licht
verheven serpigineus erytheem, vaak vluchtig, soms
voorkomend bij acuut reuma, bijna altijd bij artritis,
chorea of carditis.
erythema multiforme, exanthematisch verschijnend
erytheem, met papuleuze, oedemateuze of vesiculeuze
haarden, allergisch of infectieus.
erythema natum, zie ook luieruitslag, erythema papulosum posterosivum (ammoniakdermatitis).
erythema neonatorum toxicum, erytheem, gekenmerkt door 2 tot 3 mm grote maculae op de romp met
centraal een blaasje waarin veel eosinofiele granulocyten
voorkomen; ontstaat door onbekende oorzaak binnen 48
uur na geboorte en verdwijnt spontaan zonder verlittekening; syn. erythema toxicum neonatorum eosinophilicum.
erythema nodosum, acuut exantheem met in de
subcutis nodeuze vaatontsteking (blauwrode bulten),
soms medicamenteus veroorzaakt, soms als nevenverschijnsel bij colitis ulcerosa, reumatische koorts, ziekte
van Behcet, sarcoidosis.
erythema nodosum leprosum (ENL), immuuncomplex-gemedieerde acute ontstekingsreactie bij
multibacillaire leprapatienten, gekarakteriseerd door
vele, grote en pijnlijke rode noduli en soms plaques,
gepaard met leukocytose en koorts; in beloop mogelijk
ook neuritis, artritis, episcleritis en iridocyclitis.
erythema palmare, e. van de handpalm.
erythema papulosum posterosivum, een pyodermie
in aansluiting op luiereczeem met vorming van vlakke,
rode, glanzende papels; syn. ammoniak-dermatitis.
erythema perstans faciei, vlekvormig e. met oedeem
van het gezicht, bij acute vorm van lupus erythematodes.
erythema plantare, e. van de voetzool.
erythema solare, zonnebrand, een eerste-graadsverbranding.
erythema subitum, zie exanthema subitum.
erythema toxicum neonatorum, bij pasgeborenen
frequent voorkomende huiduitslag, bestaande uit
vesiculopustels met rode hof. De pustels zijn steriel en
bevatten veel eosinofiele granulocyten.
erythema toxicum neonatorum eosinophilicum, zie
erythema neonatorum.
erythemateus, met de eigenschappen van erytheem,
gepaard gaand met erytheem.
erythematodes, zie lupus erythematodes.
erythematodes discoides, zie lupus e. discoides.
erythematogeen [G., erythema; gennan = verwekken]
erytheem-verwekkend.
erythematopapulosquameus, gekenmerkt door
erytheem, papels en afschilfering.
erythematosquameus, gekenmerkt door erytheem en
afschilfering; vb. e-euze dermatose.

erythematosus [L., -sa, -sum], m.b.t. erytheem; vb. lupus
e-sus, eczema a-sum.
eryt(h)r-, zie erythro-.
erythralgia, zie erytralgie.
erythrasma [G., erythros] een chronische, oppervlakkige
huidinfectie met difteroide, Gram-positieve Corynebacterien, meestal tussen de tenen, soms ook in de schaamstreek en de oksels, waar dan roodbruine onregelmatige
vlekken waarneembaar zijn, die bij ultraviolet-bestraling
een koraal-rode fluorescentie tonen.
erythro- [G., erythros = rood] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende rood.
erythroblastoma, zie erytroblastoom.
erythroblastosis fetalis, hemolytische anemie van
foetus of neonatus, veroorzaakt door transplacentaire
overgang van moederlijke antistof naar de foetus;
meestal betreft het antistof van een rhesus-negatieve
vrouw die door rhesus-positief bloed is geimmuniseerd;
syn. morbus haemolyticus neonatorum.
erythroblastosis, zie erytroblastose.
erythrocyanosis crurum puellarum, vorm van
perniosis bij vrouwen, aan de onderbenen.
erythrocyanosis, zie erytrocyanose.
erythrocytosis megalosplenica, zie polycythaemia
vera.
erythroderma, zie erythrodermia, erytrodermie.
erythrodermia [G., erythros; derma = huid] erytrodermie,

een chromodermatose met rode huidverkleuring.
erythrokeratodermia [G ., erythros; keras = hoorn; derma]
huidkeratose met wisselend sterk erytheem.
erythrokeratodermia variabilis, huidaandoening,
gekenmerkt door polycyclische haarden met schilferende huid, begrensd door hyperkeratotische rand.
erythromelalgia [G ., erythros; melos = lid; algos = pijn]
erytromelalgie, symmetrische roodheid en brandende
pijn van de acra der ledematen, vnl. 's nachts;
syn. acromelalgie.
erythron, het erytropoetisch systeem als afgerond geheel
beschouwd.
erythroplasia, zie erytroplasie.
erythropoeticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de erytropoesie;
vb. porphyria e-ca.
erythropoiesis [G., erythros; poiein = vormen] zie erytropoese.
erytralgie [G., erythros; algos = pijn] pijnlijke rode huid, een
vorm van angioneurose.
erytro-, zie erythro-.
erytroblast [G., erythros; blastos = kiem] kernhoudende cel
(in beenmerg), waaruit een erytrocyt ontstaat na uitstoting van de kern; zie ook blast, karyoblast.
erytroblastoom [G., erythros; blastos] erythroblastoma,
woekering van erytropoetisch weefsel, hetzij in
beenmerg, hetzij erbuiten, bijv. in de lever.
erytroblastose, erythroblastosis [G., erythros; blastos =
kiem] aanwezigheid van erytroblasten in het perifere
bloed, meestal gepaard met hemolytische anemie.
erytroclasie [G ., erythros; klasis = het stuk -breken] hemolyse
door mechanische laesie van erytrocyten, bijv bij
hartklepprothesen, hemodialyse.
erytrocyanose, erythrocyanosis [G., erythros; kyanos =
blauw] de aanwezigheid van blauwrode, onregelmatige
gezwollen plekken op de huid.
e rytrocyt [G., erythros; kytos = blaasje, cel] rode (bloed) cel,
biconcaaf, kernloos, hemoglobine - bevattend (normaliter
bij de man 4,12 - 5,57 x 1o 12 ; bij de vrouw 3,7 2 -4,97 X 10 12
per liter bloed).
colony-forming- unit erythrocyte (CFU-e, CFUe) [E.] geheel
z6o

esculaap

erytropoetine, glycoproteIne (165 aminozuren) dat in

van stamcellen waaruit de erytrocyten ontstaan; voorloper van de c. is de 'blastocyte-forming-unit erythrocyte'
(BFUe).
gewassen erytroc y ten, e-ten die via herhaaldelijk
centrifugeren en spoelen ontdaan zijn van antistoffen
die bij de recipient allergische reacties zouden kunnen
teweegbrengen.
erytrocytbicarbonaat, bicarbonaat dat zich in de rode
bloedcellen bevindt; is verantwoordelijk voor 18% van de
buffercapaciteit van het bloed.
erytrocytencilinder, bevinding in het urinesediment bij
glomerulonefritis waarbij erytrocyten cilindrisch zijn
opeengepakt.
erytrocytenconcentraat, zie packed red cells.
erytrocytentransfusie, transfusie van alleen erytrocyten
om het hemoglobinegehalte en daarmee de 0 2 -transportcapaciteit van het bloed bij een patient te verhogen.
erytrocytopenie, zie erytropenie.
erytrocytose, aanwezigheid van veel erytrocyten in het
bloed; syn. erytrocytemie.
erytrocyturie, voorkomen van meer dan 13.000 erytrocyten per ml in ongecentrifugeerde urine.
erytroderm ie, zie erythrodermia.
erytrodextrine, een zich met jodium rood kleurende
dextrine, die als tussenproduct ontstaat bij de enzymatische afbraak van zetmeel tot maltose.
erytrodontie, roodbruine verkleuring van melkelementen door opname van porfyrine in het dentine bij
congenitale porfyrie.
erytrofaag [G., erythros; phagein = eten] cel die erytrocyten in
zich opneemt door fagocytose.
erytrofagocytose, opname door de cellen van het
reticulo-endotheliale systeem van celresten die vrijkomen bij het uiteenvallen van oude of beschadigde rode
bloedcellen.
erytrogeen [G., erythros; gennan = veroorzaken] i erytrocytenvormend; z een rode huiduitslag veroorzakend, bijv.
e-gene toxine (een streptokokkentoxine die het roodvonkexantheem verwekt), a-gene stralen (ultraviolet).
erytrogenese [< G., erythros; genesis = wording] zie erytropoese.
erytromelalgie, zie erythromelalgia.
erytrometrie [G., erythros] 1 bepaling van de roodheidsgraad d.m.v een erytrometer; s, meting van de diameter
van de erytrocyten.
e rytropenie [G., erythros; penia = armoede] te weinig erytrocyten in het bloed.
erytroplakie, rode, niet afschraapbare aandoening van
slijmvliezen; een klinische diagnose waarbij vaak geen
(histo)pathologisch onderzoek wordt gedaan om een
zekere diagnose te verkrijgen; uiteenlopende oorzaken,
zoals ontsteking, dysplasie of geen afwijking; zie ook
leukoplakie.
erytroplasie [G., erythros; plassein = vormen] slijmvliesaandoening, gekenmerkt door erythemato-papuleuze
elementen.
erytroplasie van Queyrat, squameuze-celcarcinoom
aan de glans penis, overgaand in ulceratie; syn. erythroplasie du gland [F.].
erytroplasie van Zoon, goedaardige vorm van de
Queyrat-e.
erytropoese, erythropoiesis [G.] vorming van erytrocyten; zie ook leukopoese.
megaloblastaire erytropoese, differentiering van
bloedstamcellen tot primitieve erytroblasten; de producten hiervan zijn groter dan de cellen die bij de definitieve erytropoese ontstaan.

nier (85 %) en lever (15 %) wordt geproduceerd en dat de
vorming van de erytrocyten stimuleert.
erytropoetisch [G., erythros; poiein = vormen] erytrocytenvormend.
erytropoetisch hormoon, zie erytropoetine.
erytropoetische porfyrie, zie porphyria erythropoetica.
erytropoetisch systeem, de totaliteit van erytrocytenvormende weefsels.
erytrose, erythrosis [G.] 1 polycythaemia rubra; z erythrodermia.
erythrosis faci alis, roodheid van de wangen met
talrijke draadvormige teleangiectasieen bij status
seborrhoicus; syn. couperose.
erythrosis interfolliculare, huidafwijking bestaande
uit puntvormig erytheem, lichte atrofie en hemosiderine-pigmentatie; komt voornamelijk voor bij vrouwen
op middelbare leeftijd in de hals.
Es [D.] de drijvende kracht in het onbewuste, een van de
drie door S. Freud onderscheiden psychische instanties:
Es, Ich, Uber-Ich.
Esbach, Georges Hubert (1843-189o; arts te Parijs).
albuminimeter, albuminometer van Esbach, buisje
met schaalverdeling om m.b.v. het E.-reagens het
eiwitgehalte van urine te bepalen.
proef van Esbach, bepaling van het eiwitgehalte van
urine.
Esbach-reagens, 2 pct citroenzuur en 1 pct picrinezuur
in water.
ESC, eensecondecapaciteit; zie ook capaciteit.
escope phenomenon [E.] als men bij normale mensen bij
voldoende toevoer van natrium onafgebroken een
mineralocorticoid (aldosteron, desoxycorticosteron)
toedient, komt het na kortdurende natrium- en waterretentie, met overeenkomstige gewichtstoeneming, na
5 -12 dagen, ondanks voortgezette toediening van
mineralocorticoId tot natriurese en diurese. Bij verschillende toestanden (o.a. primair aldosteronisme) moet een
dergelijk C. ph. bestaan, anders zouden zich oedemen
moeten ontwikkelen.
escape-ritme, zie ritme.
escharotomie, het verwijderen van al het dode weefsel
bij een brandwond.
Escherich, Theodor (1857 -1911; kinderarts te Munchen),

zie Escherichia.
Escherichia, naar Escherich genoemd geslacht van de
tribus Escherichieae, Gram-negatieve staafjes.
Escherichia coli, colibacil, een normale darmbewoner,
gewoonlijk apathogeen (vroegere namen: Bacillus coli,
Bacterium coli commune).
entero-invasieve Escherichia coli (EIEC), benaming
voor E.- coli-stammen die het colonslijmvlies kunnen
binnendringen en zich gedragen als Shigella sp.
enteropathogene Escherichia coli (EPEC), bepaalde
typen van E. coli die darminfecties bij jonge kinderen
kunnen veroorzaken.
enterotoxische Escherichia coli (ETEC), E. coli die op
grond van plasmide-genen enterotoxine kan maken;
veroorzaakt waterige diarree, vnl. in (sub)tropen; belangrijkste oorzaak van reizigersdiarree.
Escherichieae [genoemd naar Escherich], tribus van de fam.
Enterobacteriaceae, omvat 5 geslachten: Aerobacter, Alginobacter, Escherichia, Klebsiella en Paracolobactrum.
escul aap [G., Asklepios, god van de geneeskunde] geneesheer,
arts.
esculaapteken, esculaapstaf, symbool van de artsenprofessie (en van apothekers, tandartsen, dierenartsen,
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esdoornstroopziekte
zij het telkens in een andere kleur): een slang die zich
om een staf kronkelt en zijn gif in een receptaculum
afgeeft; weergegeven op het omslag van dit woordenboek is het esculaapteken zoals dit werd gebruikt als
beeldmerk op de titelpagina van de eerste editie (1923)
van het woordenboek van dr. Pinkhof; let op de versiering met de papaver- ofwel slaapbollen; syn. caduceus [L.].
esdoornstroopziekte, zie maple-syrup-urine disease.
-esis, -ese, achtervoegsel in woordsamenstellingen ter
aanduiding van een toestand of vermogen; vb. diapedesis.
eskimogezicht, het pafferige gelaat bij myxoedeem van
volwassenen.
esoforie [G., eso = binnenwaarts; phora = beweging] heteroforie
met afwijking van een der oogassen naar binnen, strabismus; zie ook orthoforie.
esotropie [G., trepein = wenden] zie strabismus convergens.
espundia [Spaans, = buil] Zuid-Amerikaanse leishmaniasis
mucocutanea, met afzichtelijke aanvreting van neus en
mond.
essentialis [L., -le, essentia = het wezen, het innerlijke] essentieel, spontaan; vb. phthisis bulbi e-lis.
essentieel [L., essentia = het wezen ener zaak] ziektekundige
term voor ziekten waarvan de oorzaak niet bekend is,
bijv. a-iele hypertensie; syn. cryptogeen, idiopathisch,
spontaan; 2 onmisbaar, noodzakelijk, bijv. e. aminozuur.
Esser, Johannes Fredericus Samuel (1878-1946; Nederlands chirurg te Boedapest, Berlijn en in de VS).
Esser-plastiek, plastische operatie wegens gehemeltespleet, bovenlipdefect, wangdefect.
EST, elektroshocktherapie; zie ook ECT.
esterase, estersplitsend enzym.
acetylcholin(e-)esterase, zie cholinesterase.
-esthesie, esthesio- [G., aisthesis = gewaarwording] achtervoegsel resp. voorvoegsel in woordsamenstellingen
betreffende intacte of verminderde gewaarwording.
esthesiologie [G., aisthesis; logos = leer] leer der gewaarwordingen, leer der zintuigen.
esthetisch, m.b.t. de schoonheid; vb. e-sche chirurgie.
estivaal [L., aestivus, van aestas = zomer] in de zomer voorkomend.
estivo-autumnaal [L., autumnus = herfst] in zomer en
herfst voorkomend, zoals soms malaria.
Estlander, Jakob August (1831-1881; chirurg te Helsinki).
Estlander-operatic, extrapleurale thoracoplastiek, door
subperiostale ribresectie, bij restempyeemholte.
estradiol, oestradiol, vrouwelijk geslachtshormoon;
belangrijkste secretieproduct van de ovaria; effecten:
ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken, regulatie
menstruele cyclus, o.a. door remming LH- en FSH-secretie.
estrogeen, zie oestrogeen.
estrus, zie oestrus.
ET, embryotransfer.
etagehechting, laagsgewijze hechting van weefsels in
boven elkaar liggende etages.
etalagebeen, pijnklachten in een been op basis van
cyanose die optreedt na enige tijd lopen; de klachten
verdwijnen bij rust; typisch beeld bij vasculaire claudicatio intermittens; de term duidt op het regelmatig
(quasi-)ge7 nteresseerd etalages bekijken totdat de pijn
geweken is en de wandeling kan worden voortgezet; zie
ook claudicatie.
ETEC, enterotoxische Escherichia coli; zie ook Escherichia.
ethanol, ethylalcohol.
ether [< G., aither = hemelse lucht] krachtig anaestheticum
met goede analgetische eigenschappen; geeft in hoge

concentraties tevens spierrelaxatie; zeer licht ontvlambaar; wordt niet meer toegepast in operatiekamers;
syn. diethylether.
etherroes, oppervlakkige narcose met ether, waarbij wel
het pijngevoel, maar niet het bewustzijn is verdwenen.
ethiek [G., ethos = zede] zedenleer.
medische ethiek, het complex van gedragscodes die de
uitoefening van de medische professie bepalen.
ethinylestradiol, oestrogeen hormoon; wordt toegepast
in orale anticonceptiva (ovulatie-inhibitie) en ter bestrijding van hormoongevoelige maligniteiten (bijv
prostaatcarcinoom).
ethische commissie, zie medisch-ethische commissie.
ethmoidalis [L., -le, zeef-achtig, van Gr. ethmos = zeef] m.b.t.
het etmoid; vb. crista e-lis, os e-le.
ethmoiditis, ontsteking van het slijmvlies van de
zeefbeencellen; syn. sinusitis ethmoidalis.
ethmoidomaxillaris [L., -re], m.b.t. het etmoid en de
maxilla; vb. sutura e-ris.
ethologie [G., ethos = zede, gewoonte; logos = wetenschap] de
kennis, de leer omtrent de levenswijze c.q. het gedrag
(van mensen of dieren), gedragsleer.
ethyleendiaminotetra-acetaat (EDTA), chelator,
organische verbinding die o.a. wordt gebruikt bij de
behandeling van loodintoxicatie om het vrijkomende
lood te binden; wordt als omstreden alternatieve geneeswijze ook toegepast voor het 'schoonmaken' van bloedvaten (`chelatietherapie'); zie ook chelating agent [E.].
etiketteren, het voorzien van een etiket (label); syn. labellen [< E.].
positief etiketteren, directieve interventie waarbij
hulpverlener een door de patient negatief ervaren
symptoom of gedraging een positief etiket geeft,
bedoeld om medewerking van patient te verkrijgen.
etiologic [G., aitia = oorzaak; logos = wetenschap] 1 leer der
ziekteoorzaken; z (minder juist) ziekteoorzaak; zie ook
pathogenese.
etiologisch, m.b.t. de etiologie (sub z); zie ook causaal.
etmoid [G., ethmos = zeef] zeefbeen, os ethmoidale.
etmoidcel, zie cellulae ethmoidales.
etmoidotomie [G., tome = snede] het openen van de
zeefbeencellen.
etnografie [G., ethnos = volk; graphein = schrijven] beschrijving van volken, beschrijvende volkenkunde.
etnologie [G., ethnos; logos = leer, wetenschap] volkenkunde;
zie ook culturele antropologie.
etranglement [F.] worging, inklemming.
etranglement annulaire [F.] ringvormige insnoering van
een zenuwvezel (Ranvier).
etsing, beschadiging van slijmvliesweefsel van bijv de
slokdarmwand door een caustische stof; zie ook causticum.
etter, dun- of dik-vloeibare brij van vervallen weefselelementen, ontstekingsexsudaat, leukocyten en (levende en
dode) bacterien; syn. pyon [G.] , pus [L.]
ettercellen, e.lichaampjes, in etter voorkomende
necrotische leukocyten met pycnotische kernen.
chocolade-etter, etter met roodbruine kleur, o.a.
voorkomend in een Entamoeba-histolytica-abces.
etterkiemen, microben die ettering veroorzaken.
etterig [L., suppuratief] zie suppurativus.
ettering, suppuratie [L.].
Ettingen, J. (Nederl. arts).
symptoom van Ettingen, bij verlamming van het
gehemelte kan de patient niet persen (bijv. blazen met
de mond op de handrug), omdat de lucht door de neus
ontsnapt.
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EVC

eu raxie [G., Cu-; praxis = handeling] het kunnen uitvoeren
van gerichte handelingen bij intacte motiliteit en
coordinatie; zie ook apraxie.
euritmie [G., Cu-; rhythmos = maat, ritme] regelmatige
hartwerking; zie ook aritmie.
europide, lid van het blanke ras; tot de e-n behoren de
nordiden, dalofelischen, oosteuropiden, mediterraniden,
alpinen, dinaroiden, berberiden, orientaliden, armeniden, (gracil-)indiden.
Eurotransplant, in 1968 door Jon van Rood opgerichte
uitwisselingsorganisatie voor organen die beschikbaar
komen voor transplantatie; deelnemende landen:
Nederland, Belgie, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk:
doel is het vinden van een ideale ontvanger voor beschikbare organen.
Eustachio, Bartholomeo (1520-1574; Ital. anatoom te
Rome), zijn Latijnse naamsvariant is `Eustachius',
waarvan de genitiefvorm `Eustachii' is.
valvula Eustachii, valvula venae cavae inferioris;
syn. kep van Eustachius.
tuba Eustachii, tuba auditiva.
euthanasia [G., Cu- = zacht, goed, mooi; thanatos = dood]
1 opzettelijk levensbeeindigend handelen door een ander
op verzoek van de betrokkene: strafbaar, tenzij door een
arts uitgevoerd waarbij is voldaan aan bepaalde zorgvuldigheidseisen, geregeld via de Wet op de lijkbezorging;
2 [alg.], sterven zonder lijden.
euthanasiehulpvraag, vraag van de patient om hulp bij
actieve levensbeeindiging; zie ook euthanasie.
euthyreoidie, -oidismus, -oidisme, -osis, -ose, normale
schildklierwerking; ant. dys-, hyper-, hypothyr(e)oidie.
euthyr(e)otisch, gekenmerkt door euthyreose; vb. e-sche
struma.
euthyroid sick syndrome [E.] syndroom waarbij het transport van T4 door de celmembraan en de omzetting van
T4 in T3 gestoord is; dit leidt tot het laag-T3-syndroom,
dat echter niet met verschijnselen gepaard gaat; de
oorzaak van het ziektebeeld is gelegen buiten de
schildklier, bijvoorbeeld in de vorm van aanzienlijke
fysieke stress of een operatie; syn. non-thyroidal-illness
syndrome [E.]; zie ook laag T3- syndroom.
eutopisch [G., Cu-; topos = plaats] op de juiste plaats; tegenstelling: dystopisch.
eutrofie [G., Cu-; trophe = voeding] juiste voedingstoestand;
tegenstelling: dystrofie.
evacuans [L., mv. -antia], middel dat de darm ledigt.
evacuatio uteri [L., evacuare = ledigen] instrumentale of
digitale verwijdering van de uterusinhoud, bijv. bij
abortus, placentarest.
evaginatie [< L., vagina = schede] uitstulping; zie ook invaginatie.
evaluatie, waardebepaling, beoordeling; na afloop van
een gesprek, vergadering, therapie, wordt nagegaan hoe
een en ander is verlopen, met bijzondere aandacht voor
hetgeen niet goed is gegaan.
evalueren, het doen van een evaluatie (N.B. niet verwarren met evolueren).
evanidus [L., -da, -dum, evanescere = verdwijnen] vluchtig, snel
verdwijnend; vb. urticaria e-da.
Evans blue [E.] blauwe kleurstof die bij aanwezigheid van
vaatlekkage uit de vaten lekt; wordt in dierexperimenten toegepast om vaatlekkage aan te tonen.
evaporatie, proces van warmteafgifte aan het milieu
exterieur dat continu plaatsvindt via huid en slijmvliezen van de luchtwegen en vergroot kan worden via
actieve zweetsecretie; syn. verdamping; zie ook zweten.
EVC, expiratoire vitale capaciteit; zie ooh capaciteit.

Cu- [G., wel, goed; uitspr. in Ned. `ui ', in Belgie `eu'],

voorvoegsel
in woordsamenstellingen met de betekenis `goed, wel,
prettig'; ant. dys-.
Eubacteriales, orde van de klasse Schizomycetes.
eubiotiek, eubiotica [G., Cu-; bios = seven] de wetenschap of
de kunst om lang, gezond en gelukkig te leven.
eucapnie [G., Cu-; kapnos = damp] aanwezigheid van de
juiste hoeveelheid kooldioxide in het bloed; zie ook
hypercapnie, hypocapnie.
euchromatopsie [G., Cu-; chroma = kleur; opsis = het zien]
normale kleurenzin; zie ook dyschromatopsie.
euchromosoom, zie autosoom.
euchronie [G., Cu-; chronos = tijd] spierwerking op de juiste
tijd en in de juiste volgorde bij samengestelde, gecoordineerde bewegingen, bijv. het lopen.
Eucoccidiida, orde van de Protozoa, behorende tot de klasse
van Sporozoea; tot de E. behoren Cryptosporidium, Isospora,
Sarcocystis, Toxoplasma en Plasmodium.
eufoor, euforisch, opgewekt gestemd; zie ook dysfoor,
euforie.
euforie [G., eu-; pherein = dragen] verhoogd gevoel van
welzijn, gepaard met niet-gefundeerd optimisme; zie ook
dysforie, euphoricum.
eugenetica, eugenetiek [G., eugeneia = edele geboorte]
erfelijkheidshygiene, het complex van maatregelen die
beogen, schadelijke erfelijke factoren uit de voortplanting te weren en schadelijke invloeden op erfelijke
factoren tegen te gaan.
euglobuline, `echte' globuline, i.t.t. pseudo-globuline,
voorkomend in serum (serumglobulinen), melk en
andere eiwitmengsels, onoplosbaar in water, oplosbaar
in zwakke zoutoplossingen en zwakke alkalien.
euglobuline-lysistijd, de tijd die verloopt tussen de
euglobuline-stolling en de volledige oplossing ervan, een
gevoelige maatstaf voor de fibrinolytische activiteit van
plasma.
eukaryont, zie cel, eukaryotische
eukaryoot, eukaryotisch, aldus noemt men cellen, in
het bezit van een echte celkern met chromosomen, een
endoplasmatisch reticulum, mitochondrion en ev.
andere plastiden, en een echte celmembraan, zich delend
d.m.v. mitose.
Eumycetes [G., Cu-; mykes = schimmel] `echte' schimmels;
hiertoe behoren de fungi perfecti en de fungi imperfecti.
eumycetoom, een door Eumycetes veroorzaakt mycetoom;
zie ook actinomycetoom.
eunuch [G., eunouchos = gecastreerde man] een man of jongen
zonder testes.
Euphorbia, plantenfamilie waarvan het melksap (latex)
o.a. als geneesmiddel wordt gebruikt.
euphoricum [G., my. -ca, Cu-; pherein = dragen] geneesmiddel
dat het welzijnsgevoel verhoogt; vb. alcohol, morfine; zie
ook euforie.
euplastisch, normaal geproportioneerd; syn. normoplastisch; zie ook dysplastisch, hyperplastisch, hypoplastisch.
euploldie [< G., Cu-; ploid = vermenigvuldiging] aanwezigheid
van een normaal aantal chromosomen in de celkern,
d.w z. een veelvoud van het haploide aantal (= n); de
standaardlichaamscel is diploid, met 2 exemplaren van
elk chromosoom (bij de mens totaal2 x 23 = 46 chromosomen); de geslachtscel is haploid, met i exemplaar van
elk chromosoom; ook polyploide cellen (4n, 8n) zijn
euploid; ant. aneuploidie.
eupneu, eupnoea, eupnoe [G., eu-; pnoia = ademhaling]
normale ademhaling; zie ook apneu, bradypneu,
dyspneu, hyperpneu, hypopneu, tachypneu.
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eventratie
bronchiaal ademgeruis onder de scapulapunt links, bij
pericardexsudaat.
Ewing, Arthur Eugen (1855 -1929; oftalmoloog te St.
Louis).
punt van Ewing, de mediale orbitahoek op de grens
van de neus; het punt is drukpijnlijk bij sinusitis frontalis en sinusitis ethmoidalis.
Ewing, James (1866-1943; patholoog to New York).
Ewing-sarcoom, kwaadaardig, week, rondcellig gezwel
van beenmerg-reticulum in de lange pijpbeenderen.
Ewing-test, een door het echtpaar Ewing ontworpen
gehooronderzoek van jonge kinderen (io maanden),
waarbij hun lokalisatierespons wordt nagegaan.
ex- [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis uit, weg van, ontdaan van, aan de buitenzijde,
volledig.
exa (E), 1o 18 .
exacerbatie, exacerbatio [L., acerbus = bitter, wrang] verergering (van een ziekte).
exaeresis [G.] zie exerese.
exaltatie [< L., exaltatio = verhoging] opgewonden gemoedstoestand met verheven stemming.
exanimatie [< L., ex-; anima = ziel, leven, adem] diepe
bewusteloosheid.
exantheem, uitslag van de huid, dikwijls als symptoom
van een acute infectieziekte (mazelen, roodvonk, tyfus,
vlektyfus, enz.); zie ook enantheem.
artsenij-exantheem, huiduitslag als allergische reactie
op een geneesmiddel.
postvaccinaal exantheem, een meestal papulovesiculeus e., twee a drie weken na pokkenvaccinatie.
exanthema acutum, eruptief exantheem, zoals bij de
acute exanthematische infectieziekten.
exanthema subitum, acute koortsende ziekte in de
eerste levensjaren ('zesde ziekte'); met het verdwijnen
van de koorts verschijnt het exantheem; syn. roseola
infantum.
exanthema variabile, zie erythema infectiosum.
geneesmiddelenexantheem, schadelijke huidreactie
op een geneesmiddel die ontstaat bij een voor de mens
gebruikelijke dosering; syn. toxicodermie.
vlinderexantheem, vlindervormige rode verkleuring
over wangen en neusrug bij SLE.
exanthematicus [L., -ca, -cum], exanthematisch; vb. typhus
e-cus, febris a-ca.
exanthematisch, gepaard met exantheem.
acute exanthematische ziekte, infectieziekte (bijv
scarlatina, virusziekten) die met een plotseling verschijnend exantheem gepaard gaat.
exarticulatie, exarticulatio [L., ex-; articulatio = gewricht]
het afzetten van een extremiteit (of deel ervan) door in
een gewricht de twee gewrichtseinden van elkaar te
scheiden; zie ook amputatie.
exarticulatio mediotarsea, e. in het mediotarsale
gewricht (gewricht van Chopart).
exarticulatio metatarsea, e. in het Lisfranc-gewricht.
exarticulatio pedis sub talo, subtalaire a-ie.
excavatio [L., gen. -onis, ex-; cavus = ho!] uitholling, uitbochting.
excavatio disci, uitholling midden in de discus nervi
optici; syn. e. papillae nervi optici.
excavatio papillae fasciculi pptici, zie e. disci.
excavatio recto-uterina, peritoneale zak bij de vrouw,
tussen rectum, uterus en de plicae recto-uterinae;
syn. cavum Douglasi.
excavatio rectovesicalis, peritoneale zak bij de man
tussen rectum en blaas.

eventratie, eventratio [L., venter = buik] het uitpuilen van
de buikingewanden door een breukpoort, meestal bij
navelbreuk.
eventratio diaphragmatica, zie relaxatio diaphragmatica.
evenwicht, zie balans.
evenwichtsorgaan, in het mastoid aangelegd orgaan dat
informatie verschaft over de stand en standveranderingen van het hoofd en daarmee van het lichaam in de
ruimte; bestaat uit een otolietenstelsel (sacculus en
utriculus) en een kanalenstelsel (drie haaks op elkaar
staande halfcirkelvormige kanalen); zie ook apparatus
vestibularis [L.].
evenwichtspotentiaal, waarde van de transmembraanpotentiaal waarbij de kracht die een bepaald ion ondervindt van zijn concentratiegradient volledig wordt
gecompenseerd; te berekenen door de formule van
Nernst.
evenwichtsstoornis, cervicale, stoornis van het
evenwicht waarvan de oorzaak te vinden is in het
cervicale gebied, bijv. duizeligheid door prikkeling van
cervicale wortels en afwijkingen van de wervelkolom ter
hoogte van de nek.
eversie, eversio [L., vertere = kerenj binnenstebuitenkering.
eversio punctorum lacrim alium, het naar buiten
gekeerd zijn van de traanpunten, zodat er geen traanvocht naar de neus wordt afgevoerd; zie ook ectropium.
eversio uteri, binnenstebuiten-kering van de baarmoeder.
eviratie [< L., vir = man] 1 castratie; 2 verlies van mannelijke
geslachtsdrift met vervanging daarvan door vrouwelijke
seksuele gevoelens (Von Krafft-Ebing); zie ook transseksualisme.
evoked otoacoustic emissions [E.] het genereren van geluiden door het binnenoor als reactie op geluid; deze
akoestische prikkels zijn net als de spontane alleen waar
te nemen met speciale, zeer gevoelige microfoons.
evoked potential [E.] zie potentiaal.
evolutie, evolutio [L., evolvere = eruitrollen, ontwikkelen]
1 ontwikkeling, fylogenie, ontwikkeling der soorten,
berustend op de gecombineerde invloeden van erfelijke
variatie, selectie en isolatie van genotypen; 2 ontwikkeling van gepreformeerde embryonale aanleg; zie ook
evolutie, darwinisme.
evolutio spontanea, het zonder kunsthulp geboren
worden van een kind dat zich in een abnormale ligging
beyond; zie ook conduplicato corpore.
evulsie, evulsio [L., uitscheuring] het uittrekken; zie ook
avulsie.
evulsio nervi optici, afscheuring van de gezichtszenuw
door verwonding.
evulsio nerv o rum, het uittrekken van een blootgelegde
zenuwstam, bijv bij hardnekkige trigeminusneuralgie;
syn. neurexaeresis.
Ewald.
Ewald, Carl Anton (1845-1915; internist te Berlijn).
Ewald-proefontbijt, zie Boas.
Ewald-salolproef, voor onderzoek van de maagfunctie
laat men de patient salol innemen en gaat na, hoe lang
daarna nog fenol in de urine verschijnt.
Ewald, eerste wet van, bij prikkeling van een halfcirkelvormig kanaal ontstaan sensaties en reflexen in het
vlak van dit kanaal.
Ewart, William (1848-1929; E. arts te Londen).
Ewart-symptoom, gedempt percussiegeluid en
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exocrien

e xcrem e nt(um) [L ., my - ta, excernere = naar buiten afscheiden]

excavatio vesico-uter i na, peritoneale ruimte tussen
blaas en baarmoeder.
excavatus [L., -ta, -turn, ex-; cavus] hol; vb. pes e-tus, pectus
e-tum.
e xcementose, hypercementose aan de buitenzijde van de
tandwortel.
excentrisch [L., ex-; centrum = middelpunt] buiten het
middelpunt gelegen.
excentrische projectie, het verschijnsel dat prikkeling
van een sensibele zenuwstam een gewaarwording in de
periferie oproept alsof er een prikkel uit de buitenwereld
wordt ontvangen.
exc e ntrisch zien, perifeer zien, d.w.z. met het buiten
de fovea centralis gelegen deel van het netvlies.
Excerpta Medica, documentatiesysteem op het gebied van
de medische wetenschappen met 43 tijdschriften waarin
gegevens van publicaties zijn geordend; EMBASE is
hiervan de geautomatiseerde vorm; zie ook Medline.
excessen in baccho et venere, zie Bacchus.
excideren, uitsnijden; zie ook excisie.
excidum [L., my. - da] , het bij (proef-)excisie verkregen
weefselstukje; zie ook biopt.
excipiens [L., het in zich opnemende, van capere = nemen] het
bestanddeel van een geneesmiddel dat de hoofdmassa
uitmaakt, gewoonlijk geen eigen activiteit heeft, doch
het werkzame bestanddeel in oplossing brengt, verdunt,
of er een bepaalde consistentie aan verleent; syn. constituens, vehiculum.

excreet, drek, uitwerpselen, feces.
excrescentia [L., crescere = groeien] uitgroeisel, uitwas.

excr e ta [L., mv van excretum], excreten, uitwerpselen,
uitscheidingsproducten; zie ook secreta.
excr e tie, uitscheiding naar buiten; zie ook secretie.
excretoor, betrekking hebbend op excretie.
excretorius [L ., - na, - rium] , excretoor; vb. ductus e-rius.
excy cloforie, cycloforie met rolbeweging naar buiten; zie
ook incycloforie.

exencefalie [G., enkephalos = hersenen] aangeboren misvorming waarbij de schedel grote defecten toont en de
hersenen geheel buiten de schedel liggen.
exencephalus, monstrum met exencefalie.
exerceerbeentjes, zie parostose.
exere se, exaerese, exaeresis [G., exaireein = verwijderen,
wegnemen] verwijdering.

frenico-exerese, phrenico-exaeresis, avulsie van de n.
phrenicus.
exergoon, exergonisch, energie-afgevend, energieproducerend; zie ook katabool; ant. endergoon.
exfoliatie, exfoliatio [L., ontbladering] afschilfering,
vervelling.
exfoliatio areata linguae, zie lingua geographica.
exfoliatie ve cytolog ic , zie cytodiagnostiek.
exfoliatine, een epidermolytisch werkende toxine,
geproduceerd door Staphylococcus aureus, faaggroep II.
exfoliativus [L., - va, - vum, exfoliare = ontbladeren] afbladderend, afschilferend; vb. glossodynia e-va, endometritis
e-va.
exhaerese, zie exerese.
exhalatie, exhalatio [L.] uitademing; ant. inhalatie.
exhaustio [L.] uitputting.
exhaustio uteri, uitputting van de baarmoeder, (secundaire) weeenzwakte.
exhibitionisme [<L. exhibere = aanbieden] het ontbloten en
vertonen van lichaamsdelen, in het bijzonder de genitalia, meestal door mannen in het bijzijn van vrouwen,
hetgeen gepaard gaat met wellustgevoelens.
exhumatie, exhumatio [L., ex-; humus = aarde] het opgraven van een lijk.
existentialisme, existentiefilosofie, een na de Tweede
Wereldoorlog ontwikkelde filosofie, vnl. van jean Paul
Sartre, uitgaande van het bestaan, het zijn van de
individuele mens.
existentie [L ., existere = naar voren treden, worden] het levensbestaan, de voor de mens individuele typerende wijze
van bestaan.
exit block [E.] zie blok.
exitus [L.] uitgang, afloop, meestal bedoeld e. letalis.
exitus letalis, dodelijke afloop.
exitus pelvis, bekkenuitgang, apertura pelvis inferior.
exitus subitus, plotselinge dood; syn. mors subita.
ex juvantibus, ex juvantibus remediis [L.] op grond van
de werking van geneesmiddelen.
Exner.
Call-Exner-lichaampjes, zie Call.
exo- [G., buiten] voorvoegsel in woordverbindingen met de
^betekenis (naar) buiten; zie ook ecto-.
exocardiaal, zie extracardiaal, paracardiaal.
exocoeloom, het buiten het embryo gelegen gedeelte van
het coeloom.

excisie [L., excisio, van caedere = snijden] uitsnijding.

proefexcisie, uitsnijding van een stukje weefsel voor
pathologisch-anatomisch onderzoek; zie ook biopsie.
wondexcisie, het wegsnijden van wondranden tot in
het gezonde (onbeschadigde) weefsel; zie ook resectie.
excisiebiopsie, zie biopsie.
excitable gap [E.] tijd in de elektrische hartcyclus na het
einde van de refractaire periode tot het moment van
depolarisatie; gedurende die tijdspanne is de hartspiercel ontvankelijk voor prikkels, wat het begin kan zijn
van een ritmestoornis.
excitans [L., mv -antia] , prikkelend, opwekkend middel;
syn. analepticum, stimulans.
excitatie, excitatio [L.] prikkelingstoestand, opwinding.
excitatiestadium, tweede stadium van de (inhalatie-)
narcose, waarin het bewustzijn al is uitgeschakeld, met
de vele remmingen van het onderbewustzijn, zodat dit
laatste zich in zijn primitieve uitingen manifesteert.
excitatory postsynaptic potential (EPSP) [E.] lokale afname
van de postsynaptische membraanpotentiaal door
inwerking van een exciterende transmitter, die de
Na+-permeabiliteit verhoogt of de K+-permeabiliteit
verlaagt; bij voldoende productie (doordat de synapsen
met hoge frequentie worden geactiveerd (facilitatie in
tijd) of een aantal synapsen gelijktijdig worden geactiveerd (facilitatie van plaats)) kan de EPSP de ontladingsdrempel van het eerste deel van het axon bereiken en
een actiepotentiaal laten ontstaan: de excitatie.
excito-anab ool, excito-katabool, stimulerend werkend
op het anabole resp. katabole proces.
excito-motoor, beweging-, activiteit-stimulerend.
exclusio [L.] uitsluiting; vb. diagnosis per exclusionem,
het stellen van een diagnose door uitsluiting van andere
mogelijkheden.
excochleatie, excochleatio [L., ex-; chochlea = lepel] uitlepeling, uitkrabbing met een scherpe lepel.
exconisatie, zie conisatie.
excoriatie, excoriatio [L.] schaafwond.

exocranium [G., kranion = schedel] het totaal van de

dekbeenderen, waaruit de schedel wordt gevormd (de
schedel wordt gevormd uit exo- en endocranium).
exocrien [G., exo; krinein = afscheiden] naar buiten secerne-

rend, bijv. exocriene klier;
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zie ook endocrien.

exocytose
exotorsie, buitenwaartse rotatie om lengteas.
exotoxine, naar buiten uitgescheiden stofwisselingsproduct van bepaalde bacteriesoorten, zoals de verwekkers van difterie, roodvonk, tetanus, botulisme en
gasgangreen; exotoxinen worden tijdens het leven van
de bacterien uitgescheiden.
exotropie [G., trepein = wenden] zie strabismus divergens.
expander, zie plasma-expander.
expansie [L., expandere = uitbreiden] uitbreiding, uitzetting,
uitdijing.
expansief, uitdijend, zich uitbreidend.
expansieve groei, groei (van een gezwel) door uitdijing,
hetzij van de kern uitgaand, hetzij door appositie
tegenstelling: invasieve of infiltrerende groei.
expansieve pulsatie, een pulsatie die zich naar alle
richtingen uitbreidt.
expansief-confabulatoir syndroom, manisch
syndroom, gekenmerkt door confabulatie met zelfoverschatting, bijv bij dementia paralytica.
expectatief [L., exspectare = afwachten] afwachtend.
expectatieve therapie, behandeling die bestaat uit
waakzaam afwachten.
expectorans [L., mv. -antia, pectus = borst] geneesmiddel dat
de expectoratie bevordert.
expectoratie [< L., pectus] het ophoesten van sputum.
expectoreren, opgeven van sputum, ophoesten.
experientiele theorie, theorie van Rogers die benadrukt
dat behaviourisme te summier is om mens in zijn geheel
te kennen en dat de subjectieve ervaring van een
individu evenzeer hierbij moet worden betrokken.
experiment, experimentum, proefneming.
experimented, proefondervindelijk.
experimenteel onderzoek, prospectief onderzoek
waarbij een interventie wordt gepleegd en de toewijzing
van deze interventie over verschillende categorieen van
personen op gerandomiseerde wijze plaatsvindt;
syn. trial.
experimenteerfase, fase waarin nieuwsgierigheid, vaak
mede beInvloed door de sociale groep waartoe men
behoort, vooral bij jongeren leidt tot het eerste gebruik
van psychoactieve stoffen, zoals alcohol en drugs.
experimentum [L.] proefneming.
experimentum crucis, volgens Bacon een beslissende
proef die als het ware op een kruispunt als een
wegwijzer de juiste weg wijst; volgens Newton een
overtuigend experiment, waardoor een theorie words
bevestigd.
expert system [E.] een computerprogramma dat op basis
van (patient)gegevens adviezen en beslissingen kan
geven.
expiratie [< L., exspiratio] uitademing, exspirium; N.B. de
Ned. term wordt zonder s gespeld.
expiratiecentrum, in het caudale deel van de medulla
oblongata gelegen gebied dat onderdeel is van het
ademcentrum; bevat neuronen vanwaar de impulsen
uitgaan.
expiratoir, bij of tijdens het uitademen; vb. e. dyspnoe, e.
reservelucht; zie ook longcapaciteit.
expiratoire reservelongcapaciteit, zie reservelucht,
expiratoire --.
expireren, uitademen.
exploratie, exploratio [L., onderzoek] verkenning, onderzoek; meestal is bedoeld operatieve exploratie, d.i. het
operatief blootleggen en inspecteren van organen.
exploratief onderzoek, verkennend onderzoek gericht
op het ontwikkelen van hypothesen voor nieuwe problemen.

exocytose [< G., exo; kytos = cell i verwijdering van granula
en druppels in een cel door de celwand heen naar buiten;
zie ook endocytose; 2 het uittreden van ontstekingscellen
uit de bloedvaten.
exo-enzym, extracellulair enzym, een enzym dat door
een cel of een bacterie naar buiten words afgescheiden;
zie ook endo-enzym.
exo-erytrocytair, buiten de erytrocyten.
exo-erytrocytair (malaria-)plasmodium, een plasmodiumvorm die zich buiten de erytrocyten ontwikkelt, in
het reticulo-endotheel, in de lever, oorzaak van het
recidiveren van malaria.
exoforie [G., exo; phora = beweging] heteroforie met afwijking van een der oogassen naar buiten; zie ook orthoforie.
exoftalmie, exophthalmus [G., ophthalmos = oog] naar
voren verplaatste oogbol; syn. protrusio bulbi;
ant. enoftalmie.
exoftalmometer, toestel om de mate van exophthalmus
te bepalen.
exofyt [G., phyton = plant] zie ectofyt.
exofytisch [G., phyein = groeien] aan de buitenkant van een
orgaan of structuur groeiend; vb. e-sche groei van een
kwaadaardig gezwel; vgl. endofytisch.
exogeen [G., gennan = veroorzaken, teweegbrengen] i afkomstig van buiten het lichaam; zie ook endogeen; z (psychiatrie): a. als gevolg van een ziekteproces buiten het
cerebrum;, b. als gevolg van een oorzaak buiten het
individu; vb. de exogene reactievormen van Bonhoeffer;
zie ook psychogeen.
exomphalos [G., omphalos = navel] 1 hernia umbilicalis,
navelbreuk; z hernia funiculi umbilicalis, navelstrengbreuk.
exon, gedeelte van een gen dat bij een transcriptie niet
door splicing wordt verwijderd uit het pre-mRNA;
codeert een gedeelte van de aminozuurvolgorde van een
eiwit.
exonuclease, enzym dat een polynucleotide kan klieven
op de perifere bindingsplaatsen; zie ook endonuclease; zie
ook nuclease.
exophthalmicus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met exophthalmus; vb. tachycardia e-ca.
exoplasma, zie ectoplasma.
exorbitisme [< L., orbis = oog] uitpuiling van de oogbol
doordat de oogkas niet diep genoeg is (anders dan bij
exophthalmus) hetzij door malformatie, hetzij door
trauma.
exorotatie, rotatie naar buiten; vb. knie-exorotatie; zie
ook endorotatie.
exoskeleton bearing [E.] prothese waarbij de krachten
worden overgebracht door de buitenrand.
exosmose, osmose door een membraan, gericht van
binnen naar buiten; tegenstelling: endosmose.
exospore, aseksuele spore die zich aan het einde van
hyphae vormt door uitbottende knopvorming;
syn. conidiospore; tegenstelling: endospore.
exostose [< G., osteon = bot] benige uitwas, plaatselijke
woekering van beenweefsel aan de buitenoppervlakte
van een beenstuk; zie ook enostose.
osteocartilaginaire exostose, met kraakbeen bedekt
benig uitgroeisel van een skeletdeel bij kinderen; wordt
eventueel chirurgisch behandeld door resectie na sluiten
van de groeischijf; ontaardt in maligniteit bij i% van de
patienten; syn. osteochondroom.
subunguale exostose, reactief bot, bedekt met kraakbeen en gelokaliseerd op de distale falanx; is doorgaans
gelokaliseerd op de grote teen (phalanx distalis pedis I).
exotisch, uitheems, niet-inheems; vb. e-sche ziekten.
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extra-adrenaal
exspirium, uitademing, uitademingsperiode; zie ook
inspirium.
verlengd exspirium, langere duur van de uitademing
(bij asthma bronchiale, bronchitis, emfyseem).
exstirpatio, zie extirpatie.
exstrophia cloacae [L.] aangeboren afwijking met een
darmblaasfistel.
exsudaat [L., exsudare = uitzweten] ontstekingsvocht, een
troebel vocht dat bij ontstekingen uit de vaten treedt en
(in tegenstelling tot transsudaat) veel eiwit en (veel of
weinig) cellen bevat en een hoge soortelijke massa heeft.
exsudatie, het uittreden van exsudaat.
exsudatief, gepaard gaand met exsudatie; vb. e-tieve
diathese.
exsudativus [L., -va, -vum], exsudatief; vb. choroiditis e-va,
erythema e-vum.
ext., externus.
extase [< G., ekstasis] verrukking, geestvervoering.
extensie [L., extensio = strekking, rekking] 1 strekbeweging,
als tegenstelling tot buiging; 2 uitoefening van
trekkracht in de lengterichting van het lichaam of van
een extremiteit; zie ook dorsale flexie, spalk.
extensieverband, rekverband; zie ook draadextensie.
extensie-flexietrauma, zie whiplash injury.
extensor, gen. -ensoris: strekker, strekspier, spier die
strekking in een gewricht teweegbrengt, antagonist van
flexor (buigspier); vb. musculus e.
exteriorisatie, 1 het blootleggen of het buiten het
lichaam brengen van een orgaan; 2 (psych.) het naar
buiten wenden van de aandacht, het zoeken van een
object van wensen en affecten.
externa [L.] 1 geneesmiddelen voor uitwendig gebruik
(mv. van externum); 2 vr. van externus.
externaliseren, wijze van verklaren waarbij oorzaken
buiten de eigen persoon worden gelegd, bijvoorbeeld bij
anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen.
extern geweten, stelsel van normen en waarden in de
eerste ontwikkelingsfase van het kind, bestaande uit de
geboden en verboden van de ouders die het kind alleen
maar naleeft in aanwezigheid van de ouders.
externus [L., -na, num], aan de buitenkant gelegen;
vb. canthus e-nus, capsula e-na, ostium urethrae e-num.
exteroceptief [L., recipere = aannemen] van buiten komende
prikkels opnemend; z.o interoceptief, proprioceptief.
exteroceptieve reflex, zie reflex.
exterorecgptor, zie receptor, extero-.
extinctie, 1 (conditioneringstheorie) uitdoven van een
aangeleerde respons bij uitblijvende bekrachtiging;
2 (gedragstherapie) uitdoven van ongewenst gedrag door
exposure; zie ook bekrachtiging, exposure; syn. uitdoving.
visuele extinctie, vorm van agnosie optredend bij
eenzijdige parieto-occipitale hersenlaesies, waarbij aan
beide lichaamshelften gelijktijdig aangeboden prikkels
alleen worden waargenomen aan de niet-aangedane
zijde, terwijl aan beide zijden afzonderlijk toegediende
prikkels wel worden gezien.
extirpatie [< L., exstirpatio, van stirps = wortelstok] uitroeiing,
excisie (N.B. in de Ned. termen wordt de s weggelaten).
totale extirpatie, algehele uitsnijding, ectomie, excisie;
zie ook resectie.
extra- [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis buiten, behalve, bovendien, zonder verband
met.
extra-adrenaal, berustend op een proces buiten de
bijnieren, bijv. e. hyperaldosteronisme (Barttersyndroom).

exploratiegesprek, op de patient gericht gesprek waarbij
de arts tracht te verkrijgen uit het referentiekader van de
patient door vooral veel te luisteren en open vragen te
stellen.
explosief, i plotseling, met kracht; vb. e. braken (o.a. bij
pylorusstenose); 2 (emotioneel) uitbarstend; 3 met het
geluid van een explosie; vb. plofklanken, explosiva: b, d,
k, p, t en de Duitse g.
explosietrauma, zie trauma.
exposietempo, snelheid van een bundel rontgenstralen
tussen de rontgenbuis en het object; wordt mede
bepaald door de hoeveelheid geioniseerde luchtmoleculen tussen straalbuis en object; is omgekeerd evenredig
met het kwadraat van de afstand van de gemeten plaats
tot het focus en werd voorheen uitgedrukt in Rontgen/
min, tegenwoordig in 'exposie' (= C/kg lucht) en mettertijd de nieuwe eenheid 'kerma' in lucht; syn. exposiesnelheid.
expositie, blootstelling (aan zonlicht, aan besmetting,
enz.).
expositieattributief risico, attributieve proportie voor
geexposeerden; maat voor het deel van de ziekteincidentie onder aan risicofactoren blootgestelden dat
toe te schrijven is aan de expositie; risicoverschil gedeeld
door het risico bij de blootgestelden.
exposure [E., blootstelling] i zie expositie; 2 methode in de
gedragstherapie waarbij patient zo lang wordt blootgesteld aan stimuli die angst of vrees oproepen, dat
gewenning optreedt en ongewenst gedrag uitdooft;
syn. exposure treatment, flooding [E.].
exposure rate [E.] het verhoudingsgetal van het aantal
besmette personen tot een gehele groep of een bevolking.
exposure treatment [E.] i open wondbehandeling (vooral
brandwonden); z zie exposure.
expressed emotion (EE) [E.] houding zoals die in veel
gezinnen jegens een schizofreen gezinslid bestaat; gaat
gepaard met openlijke vijandigheid, kritiek en een
sterke overbetrokkenheid tegenover het gezinslid; een
hoge mate van expressed emotion correleert met
verhoogde kans op een recidiverende psychose.
expressie [< L., expressio = uitdrukking] i gelaatsuitdrukking; 2 het uitoefenen van kracht om iets tevoorschijn te
brengen, bijv. op de fundus uteri om kind of placenta
geboren te doen worden; 3 de mate waarin een dominant
gen zich bij heterozygoten manifesteert, de expressiviteit van een gen; zwakke e. is amper waarneembaar
(formes frustes), sterke e. veroorzaakt een duidelijk
klinisch beeld; zie ook penetrantie.
fenotypische expressie, de mate waarin een bepaald
genotype bij een individu tot uiting komt.
expressio [L.] uitpersing, uitdrukking.
expressio foetus, zie expressie (sub 2).
expressio placentae, zie expressie (sub 2).
expressiviteit, zie expressie (sub 3).
expressor, instrument om trachoomkorrels uit te
drukken, rolpincet.
expulsie, (seksuologie) fase in de ejaculatie waar ejaculaat
van urethra pars prostatica naar de meatus urethrae
wordt getransporteerd, leidend tot een zichtbare ejaculatie.
exsanguinatie [< L., sanguis = bloed] het onttrekken van
veel bloed aan de circulatie (gevolgd door het inbrengen
van ander bloed), wisseltransfusie.
exspiratie, expiratio [L., exspirare = uitademen; Nederlandse
vorm zonder s!], uitademing.
exspiratio prolongata, verlengd exspirium.
267

extra-articulair
extra-articulair [L., extra-; articulus = gewricht] buiten het
gewricht.
extrabuccaal [L., extra-; bucca = wang] buiten, of buiten op
de wang, buiten de mond.
extrabulbair [L., extra-; bulbus = ui-achtige verdikking, boll
buiten de bulbus (medulla oblongata, oogbol, bulbus
penis).
extracapsulair, buiten het kapsel.
extracardiaal, buiten het hart; syn. paracardiaal.
extracellul ai r, buiten de cel(len); vb. e. compartiment,
e-re ruimte, a-re vloeistof.
extracellulaire slijmsubstantie (ESS), substantie,
geproduceerd door coagulase-negatieve stafylokokken
(CNS); speelt rol in kolonisatie van biomaterialen door
CNS; bemoeilijkt afweer tegen CNS-infecties.
extracellulair vocht, het lichaamsvocht dat zich buiten
de cellen bevindt; onder te verdelen in intravasculair
vocht (bloedplasma), interstitieel vocht en transcellulair
vocht.
extrachromosomaal, buiten de chromosomen gelegen.
extrachromosomale (genetische) factor, erfelijkheidbepalende factor die niet aan de chromosomen gebonden is, bijv. de R-factor.
extracorporaal [L., extra-; corpus =lichaam] buiten het
lichaam; vb. e-rale circulatie, e-rale dialyse.
extracraniaal [L., extra-; Gr. kranion = schedel] buiten de
(benige) schedel.
extractie, extractio [L., extrahere = uittrekken] 1 het
manueel of instrumentedl (tang) trekken aan de foetus
om de geboorte te bespoedigen; z het trekken van een
tand of kies (e-io dentis); 3 het maken van een extract,
een aftreksel.
stuitextractie, kunstverlossing, toegepast indien
tijdens de partus de ontwikkeling van een foetus in
stuitligging door begeleiding van de handgreep van
Bracht onmogelijk is of de foetus snel vaginaal moet
worden geboren; hierbij wordt tractie uitgeoefend aan
de benen of aan de stuit, waarbij de foetus in de richting
van het baringskanaal wordt geextraheerd; er zijn
diverse technieken.
extraduraal, buiten de dura; syn. epiduraal; vb. e-rale
ruimte, e-rale bloeding.
extraduralis [L., -le], buiten de dura mater gelegen.
extra-erytrocytair, exo-erytrocytair.
extragenitaal, buiten de genitalia; vb. een e. primair
affect.
extrahepatisch [L., extra-; Gr. hepar =lever] buiten de lever;
vb. e-sche icterus.
e xtraheren, uittrekken; zie ook extractie.
e xtra-intestinaal, buiten de ingewanden; vb. e-nale
amoebiasis.
extramediaan, buiten de mediane lijn of het mediane
vlak liggend.
extramedull ai r, buiten het beenmerg; vb. e-re
^ hemopoese.
e xtramembraneus, 1 buiten de (ei)vliezen; z buiten de
basale membraan; vb. e-euze glomerulonefritis.
extramuraal [L., extra-; murus = wand] 1 buiten de (orgaan-)
wand; vb. e. myoom, d.i. een myoom aan de buitenkant
van de baarmoeder; 2 buiten de muren van een instelling, zoals ziekenhuis of verpleeghuis; zie ook eerstelijnsgezondheidszorg.
extranucleair [L., nucleus = kern] buiten de celkern.
extrapericardiaal, buiten het pericard, buiten op het
pericard; vb. e. wrijfgeruis.
extraperitoneaal, buiten het peritoneum, buiten de
buikholte.

extraperitonealisatie, i operatieve verplaatsing van een
buikorgaan naar buiten het peritoneum; z losmaking
van een met de blaas vergroeid peritoneum.
extrapiramidaal, buiten de piramidebaan.
extrapiramidale hyperkinesie, zie hyperkinesie,
chorea.
extrapiramidale loopstoornis, i hyperkinetische
vorm, met slingerende bewegingen; z hypokinetischrigide vorm, met onelastische gang met kleine pasjes.
extrapiramidaal syndroom, syndroom veroorzaakt
door aandoening van het a-dale systeem.
e xtrapiramidaal systeem, het complex van kernen van
corpus striatum en pallidum, die samen met de piramidebaan de motoriek verzorgen (o.a. kernen van corpus
striatum, pallidum, substantia nigra, nucleus tuber,
enkele ruggenmergsbanen); syn. pallidostriair systeem.
extrapiramidale banen, alle naar en in het ruggenmerg
afdalende motorische zenuwvezelbanen die niet door de
decussatio pyramidum lopen; afkomstig van hersenstamkernen die o.i.v de hersenschors staan; tr. rubrospinalis, tr. vestibulospinalis, tr. reticulospinalis lateralis en
medialis en de tr. tectospinalis; syn. indirecte corticospinale banen.
extraplacentair, buiten de placenta.
extrapleuraal, buiten de pleura; vb. a-tale thoracoplastiek, a-tale pneumothorax.
e xtrapulmonaal, extrapulmonair [L., pulmo = long]
buiten de long gelokaliseerd; vb. e-nale tuberculose.
extrarenaal [L., extra-; ten = nier] buiten de nier; vb. e-nale
proteinurie.
extrasensoor, extrasensorisch, bovenzinnelijk, niet
met de gewone zintuigen waarneembaar; vb. a-sore
perceptie; zie ook metafysisch.
extras y stole [L., extra-; Gr. systole = samentrekking] voortijdige contractie van het hele hart of van een deel van het
hart als gevolg van anomale prikkelvorming.
atriale extras ystole, boezem-e.
a trioventricul ai re extras ystole, voortijdige contractie
door prikkelvorming in de atrioventriculaire knoop.
auriculaire extrasystole, e. door abnormale prikkelvorming in het hartoor.
boezemextrasystole, voortijdige contractie van de
hartboezem door ectopische prikkelvorming in de
boezemwand.
kamerextrasystole, voortijdige kamercontractie door
prikkelvorming ergens in de kamerwand of in het
ventriculaire deel van de bundel van His.
nodale extrasystole, atrioventriculaire e.
sinusextrasystole, e. door abnormale prikkelvorming
in de sinusknoop.
supraventriculaire extrasystole, e. door prikkelvorming ergens boven de bundel van His (fasciculus
atrioventricularis, NA), dus een atriale of een atrioventriculaire e.
ventriculaire extras ystole, zie kamerextrasystole.
extrasystol ie , hartaritmie, gekenmerkt door extrasystolen.
extrathoracaal, buiten de thorax.
extrathyr(e)oidaal, 1 buiten de schildklier; 2 zonder dat
de schildklier aan het proces deelneemt.
extra-uterien, buitenbaarmoederlijk.
extra-uteriene graviditeit, buitenbaarmoederlijke
(tubaire, abdominale) zwangerschap.
extravagin aal, buiten de vagina.
extravasaal, extravasculair [L., vas = vat] buiten een vat of
de vaten; vb. a-sale bloedstolling.
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ex vacuo
extremiteit, lid (mv. ledematen), melos [G.], membrum

extravasatie [< L., extra; vas = vat] het uit een vat in het
weefsel treden van een (vloei)stof, het extravasaat.
e xtraversie [L., extra-; vertere = wenden] gerichtheid op de
omgevende wereld, naar buiten gekeerdheid; zie ook
introversie.
extravesicaal [L., extra-; vesica urinaria = urineblaas] buiten de
blaas.
extremitas [L., gen. -atis], uiterste eind, extremiteit.
extremitas acromialis, het naar het acromion toegekeerde einde van de clavicula.
extremitas anterior (lienis), het voorste einde van de
milt.
extremitas inferior (renis), de onderpool van de nier.
extremitas inferior (testis), de onderpool van de testis.
extremitas posterior (lienis), het achterste einde van
de milt.
extremitas sternalis, het naar het sternum toegekeerde
einde van de clavicula.
extremitas superior (renis), de bovenpool van de nier.
extremitas superior (testis), de bovenpool van de
testis.
extremitas tubaria (ovarii), de naar de tuba toegekeerde pool van de eierstok.
extremitas uterina (ovarii), de naar de uterus toegekeerde pool van de eierstok.

[L.].

bovenste extremiteit, membrum superius, arm.
onderste extremiteit, membrum inferius, been.
extremus [L., -ma, -mum, superlatief van externus = aan de
buitenkant gelegen] buitenste.
extrinsic factor [E.] van buiten komende factor (vitamine
B 12 ), die samen met de intrinsic factor de anti-perniciosafactor vormt; zie ook Castle.
extrinsiek, zie exogeen; ant. intrinsiek.
extrospectie [L., spicere = kijken] i onafgebroken beschouwing van gebeurtenissen en objecten buiten het eigen ik;
zie ook introspectie; 2 voortdurende beschouwing van de
eigen huid, uit vrees voor bevuiling.
extroversie [L., vertere = wenden] 1 extraversie; 2 ectropia.
extrovert, met de aandacht gericht op de omgeving; zie
ook introvert.
extubatie [< L., tubus = buis] het wegnemen van de bij
intubatie of tracheotomie ingebrachte buis (tube,
canule).
exulcerans [L., exulcerare = zweer vormen] zweervormend.
ex vacuo [L., vacuum = leegte] als gevolg van het ontstaan
van een lege ruimte in het lichaam; vb. oedema e.v.
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F
van te wijd en rimpelig geworden huid van gezicht en
hals, waardoor de huid strakker wordt aangespannen en
plooien en rimpels verdwijnen; syn. rhytidectomie [G.].
facet [<F. facette = vlakje] plat vlakje op de cornea, overblijfsel van een hoornvlieszweer.
facetbeleid, beleid van gemeenten en openbare nutsbe drijven die faciliteiten bieden voor een bepaalde bevolkingsgroep (bijv. 65 - plussers).
facetdenervatie, zie denervatie.
facetectomie, wegnemen van een gewrichtsuitsteeksel
van een wervel.
facetgewricht, zie gewricht.
facetsyndroom, pijn in lendenen, bil en bovenbeen door
artrose van een intervertebraal facetgewricht.
face validity [E.] validering waarbij wordt volstaan met het
op het eerste gezicht waarschijnlijk achten van de
bevindingen.
facialis [L., -le, facies = aangezicht] t m.b.t. of behorend tot
het gelaat of tot de aangezichtszenuw (nervus f-lis);
vb. erysipelas f-le; 2 nervus f-us.
facialisfenomeen, bij tetanie contraheren alle door de
nervus f-lis geInnerveerde spieren indien men (met de
vinger of percussiehamer) krachtig van boven naar
beneden over het gelaat strijkt; zie ook Chvostek.
facialisknie, zie geniculum.
facialisparalyse, verlamming van de nervus facialis;
twee vormen: centrale (onderste gelaatshelft geheel
verlamd, voorbijgaande verlamming van de oogtak) en
perifere (syn. Bell's palsy): aandoening van de n. facialis
met kenmerkende vervorming van het gelaat [E.].
facialisparese, zie facialisparalyse.
faciei [L.] gen. van facies.
facies [L., my facies], i aangezicht; z. vlak (gewrichtsvlak).
facies abdominalis, ingevallen gelaat met koude, spitse
neus en ingezonken ogen bij algemene peritonitis.
facies anterior, voorvlak.
facies anterior corneae, voorzijde van de cornea,
buitenste laag van het oog.
facies anterior dentium premolarium et molarium,
f. mesialis.
facies anterior lateralis, voor-zijvlak.
facies anterolateralis, naar voor en opzij gekeerd vlak.
facies articularis, het met hyalien kraakbeen bedekte
gewrichtsvlak van een beenstuk.
facies auricularis, (ossis ilii, resp. ossis sacri): oorvormig gewrichtsvlak (van ilium, resp. sacrum).
facies basalis cerebri, f. inferior cerebri.
facies basalis pyramidis, f. inferior partis petrosae.

f, femto = lo -15 ;vb.1 fl = i femtoliter =10 -15 liter.
F., f fiat, fiant, fac [L.] , er worde, er worden bereid; bereid!
(rec.).
FA, 1 fluorescentie-antistof; 2 folic acid; 3 fatty acid;
4 filterable agent.
faag, bacteriofaag.
faagtype, type bacterie dat zich op bepaalde wijze
gedraagt t.o.v. bacteriofagen.
faagtypering, typedifferentiering van bacterien d.m.v.
bacteriofagen, belangrijk voor epidemiologisch onderzoek.
faagpatroon, de karakteristieke combinatie van bacteriofagen waarvoor een bepaald faagtype gevoelig is.
Fab antigen-binding fragment [E.] , bij inwerking van
papaIne op het IgG-molecuul ontstaan twee `fragmenten, Fab en Fc, die beide nog in staat zijn antigeen te
binden.
F(ab')z-fragment, fragment van een IgG-antilichaam dat
ontstaat na splitsing in tweeen; het fragment bestaat uit
twee antigeenbindingsplaatsen en disulfidebruggen aan
de hinge region [E.]; het fragment is betrokken bij het
onderzoek naar functie en structuur van de verschillende immunoglobulinen.
FAB classification [E.] zie classificatie, French-AmericanBritish -^-.
fabella [L ., gen. - ae, boontje, van faba = boon] sesambeentje dat
soms aanwezig is aan de laterale oorsprong van de m.
gastrocnemius, boven de fibulaire femurcondylus.
fabella dolorosa, een spontaan en bij druk pijnlijke f.
fabisme [<L. faba = boon] zie favisme.
Fabricius, Hieronymus (Fabrizzi, Girolamo, d'Aquapendente, 1533-1619; anatoom te Padua).
bursa Fabricii, een epitheliale uitgroei van de cloaca
van kippenembryo's, die zich ontwikkelt zoals de
thymus bij zoogdieren, na 5-6 maanden atrofieert en
waarvan een fibreus overblijfsel te vinden is bij volwassen vogels; als men het orgaan bij jonge kippen verwijdert, gaat het vermogen tot vorming van humorale
afweerstoffen verloren; bij de mens is er geen vergelijkbaar orgaan (mogelijk de plaques van Peyer), maar de
term `bursa F -cu' wordt in de immunologie nog
gebruikt.
Fabry Johannes (1860-1930; dermatoloog te Dortmund).
naevus angiokeratosus Fabry, angioma corporis
circumscriptum Hallopeau.
ziekte van Fabry, thesaurismosis hereditaria lipoidica.
FAC, cytotoxische combinatietherapie.
face lift, facelifting [E.] chirurgische ingreep ter correctie

270

facilitated diffusion
facies masticatoria (dentis), kauwvlak van een tand of
kies.
facies maxillaris (ossis palatini, ossis sphenoidalis),
de naar de maxilla gekeerde zijde (van het os palatinum,
van het os sphenoidale).
facies mediales, de mediale vlakken van vingers en
tenen.
facies medialis, de ulnaire zijde van de bovenarm, het
mediale vlak van de cartilago arythenoidea, de tibiale
zijde van het onderbeen.
facies mesialis, de van de laatste molaar afgewende of
naar het midden van de bovenkaak toegewende zijde
van de tanden en kiezen.
facies myopathica, typerend gelaat bij spierdystrofie:
sfinxengezicht, met vermoeide uitdrukking.
facies nasalis, de naar de neus gekeerde zijde (van de
bovenkaak, van de lamina horizontalis ossis palatini, van
de lamina perpendicularis ossis palatini).
facies occlusalis, kauwvlakte van een tand of kies.
facies orbitalis, de naar de oogkasholte gekeerde zijde
(van bovenkaak, voorhoofdsbeen, wiggebeen, traanbeen).
facies palatina, de naar de mondholte gekeerde zijde
(van de lamina horizontalis ossis palatini).
facies palmares, de palmaire zij den (van de vingers).
facies patellaris, gewrichtsvlak op het os femoris voor
het gewricht met de patella.
facies pelvina ossis sacri, binnenzijde van het sacrum.
facies plantares, de onderkanten van de tenen.
facies poplitea, driehoekig vlak achter-onder op het os
femoris.
facies posterior, achtervlak, achterzijde (van onderarm,
cartilago arytenoidea, enz.).
facies pulmonalis (cordis), de aan de longen
grenzende zijde van het hart.
facies renalis, de naar de vier gekeerde zijde (van de
glandula suprarenalis, van de milt).
facies rubra [L.] niet-vluchtige roodheid in het gelaat;
komt vooral voor bij mensen die in de buitenlucht
werken, bij mitralisstenose en polycythaemia vera.
facies sacropelvina, de aan het sacrum grenzende zijde
van het ilium.
facies sternocostalis (cordis), de naar voren gerichte
convexe zijde van het hart.
facies superior, bovenzijde (van een cerebellumhemisfeer, van de talus).
facies superolateralis cerebri, de convexe zijde van de
grote hersenen.
facies symphysialis, de zijde van het os pubis, die deel
uitmaakt van de symfyse.
facies temporalis, de naar buiten gekeerde zijde (van os
frontale, os sphenoidale, os temporale, de naar de
slaapstreek gekeerde zijde van het os zygomaticum).
facies urethralis (penis), de onderkant van de penis.
facies vesicalis (uteri), de naar de urineblaas gekeerde
zijde van de baarmoeder.
facies vestibularis, de naar het vestibulum oris
gekeerde zijde van een tand of kies.
facies visceralis (hepatis, lienis), de onderkant, de naar
de darmen gekeerde zijde (van de lever, resp. de milt).
facilitated diffusion [E.] ondersteunde diffusie, transportproces van een hydrofiele stof door de plasmamembraan met de concentratiegradient mee, waarbij de stof
zich bindt aan een lipofiel molecuul dat vervolgens naar
de andere zijde van de membraan pendelt en het
substraat loslaat.

facies buccalis, f. vestibularis.
facies buccalis dentis, de naar de wang gekeerde zijde
van een tand of kies.
facies cardiaca, typerend gelaat bij chronische hartinsufficientie: ingevallen wangen, vermoeide, angstige
gelaatsuitdrukking, lichte cyanose.
facies cerebralis, de naar de hersenen toegekeerde zijde
van een schedelbeen.
facies cholerica, typerend gelaat bij cholera: spits,
ingevallen gelaat met livide kleur.
facies choreatica, typerend gelaat bij chorea: wijd open
mond, uitgestoken tong, omhoog gedraaide oogbollen,
grimasseren.
facies colica (lienis), het naar het colon gekeerde vlak
van de milt.
facies contactus, het contactvlak van een tand of kies.
facies costalis, (pulmonis, scapulae): de naar de ribben
toegewende zijde (van de longen, resp. het schouderblad).
facies diaphragmatica, (resp. cordis, hepatis, lienis,
pulmonis): de naar het middenrif toegewende zijde
(resp. van hart, lever, milt, long).
facies distalis, de van de eerste snijtand afgekeerde
zijde van de tanden.
facies dorsales (digitorum manus, digitorum pedis),
de aan de kant van de hand- (voet)rug gelegen zijden
(van de vingers, resp. de tenen).
facies dorsalis (ossis sacri, scapulae), de rugzijde (van
sacrum, resp. scapula).
facies externa, de naar buiten gekeerde zijde (van
schedelbeenderen).
facies gastrica lienis, de naar de maag gekeerde zijde
van de milt.
facies glutea (ossis ilii), buitenvlak van het ilium, waar
de musculi glutei ontspringen.
facies hippocratica, i = f. abdominalis; z. typerend
gelaat van een stervende, met spitse, bleke, koele
neuspunt, spitse kin, ingevallen slapen, koele oren,
vaal-grauwe tint, koud zweet op voorhoofd.
facies inferior, onderzijde (van cerebellum, pancreas,
e.a. organen).
facies inferolateralis (prostatae), de onder de isthmus
gelegen zijkant van de zijkwab van de prostaat.
facies infratemporalis (maxillae), het achter de
processus zygomaticus gelegen vlak van de bovenkaak.
facies interlobares (pulmonis), de naar elkaar toegekeerde raakvlakken van de longkwabben.
facies interna, binnenzijde (van schedelbeenderen).
facies intestinalis (uteri), het naar de darmen gekeerde
convexe buitenvlak van de baarmoeder.
facies laterales, zijvlakken (van vingers en tenen).
facies lateralis, zijvlak (van lichaamsdelen en organen).
facies leontina, typisch gelaat bij lepromateuze lepra,
`leeuwegezicht , met diepe groeven aan voorhoofd en
neuswortel, uitpuilende wenkbrauwen, haaruitval.
facies leprosa, f. leontina.
facies lingualis (dentis), de naar de tong gekeerde zijde
van een tand of kies.
facies lunata, het met kraakbeen bedekte halvemaanvormige gedeelte van de heupkom.
facies malaris (ossis zygomatici), de naar de wang
gekeerde zijde van het jukbeen.
facies malleolaris lateralis tali, het driehoekige vlak
op de talus, articulerend met de laterale malleolus.
facies malleolaris medialis (trochleae tali), het
driehoekige gewrichtsvlak van de talus voor de articulatio talocruralis.
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facilitatie
rondom de kern in het plasma van cellen van het wangslijmvlies, bij toepassing van de immunofluorescentietechniek, fluorescerende korrels doet ontstaan.
anti-VW-factor, zie Willebrand.
atriaal-natriuretische factor (ANF), zie peptide,
atriumnatriuretisch -^-.
bifidusfactor, factor die wel in vrouwenmelk maar niet
in koemelk voorkomt en die onontbeerlijk is voor de
groei van Lactobacillus bifidus in de kinderdarm.
bloedingsfactor, anti-VW-factor (VW = Von Willebrand)
een stollingsfactor die bij de ziekte van von WillebrandJiirgens ontbreekt.
B T -factor, zie carnitine.
C3-nephretic factor [E.] auto-antilichaam; bindt aan
C3-convertase, waardoor dit in de actieve fase wordt
gestabiliseerd; hierdoor wordt continu C3 geactiveerd,
waardoor complementgemedieerde weefselschade
ontstaat; treedt bijv. op bij membranoproliferatieve
glomerulonefritis.

facilitatie, bevordering, vergemakkelijking, tegendeel
van inhibitie.
facilitatory state [E.] toestand van verhoogde prikkelbaarheid van een neuron; door prikkeling in een relatief lage
frequentie depolariseert de membraan en komt de
membraanpotentiaal dichter bij de drempelwaarde to
liggen, maar overschrijdt deze de waarde nog niet; zie
ook subliminal fringe.
faco- [G., phakos = lens] voorvoegsel in woordsamenstellingen dat een betrekking tot de ooglens of een moedervlek aanduidt.
facoblastoom, phacoblastoma [G., phakos = vlek , naevus;
blastos = kiem] gezwel van naevus-achtige embryonale
cellen; zie ook facomatose.
faco-emulsificatie [<G., phakos] methode ter verwijdering
van de ooglens: het voorste lenskapsel words gespleten,
de in de voorste oogkamer uitpuilende lensmassa words
d.m.v. ultrasone trillingen (40.000/s) geemulsificeerd en
vervolgens afgezogen.
facoerese, phacoerysis [G.] , faco - erese [phakos; erysis =
verwijdering] verwijdering van de ooglens d.m.v. een
kopvormig instrument dat zich aan de lens vastzuigt
(lensextractie volgens Barraquer).
facogeen [G., phakos; gennan = veroorzaken] afkomstig van de
ooglens.
facokele [G ., phakos; kele = breuk] hernia (eigenlijk meer een
prolaps of luxatie) van de ooglens; syn. lentoptosis.
facolyse, phacolysis [<G., lysis = oplossing] 1 discisie van de
ooglens, ev. met navolgende extractie; 2 het oplossen van
de ooglens door een antigeen.
facomalacie [G., phakos; malakia = verweking] phacomalacia,
lensverweking.
facomatosen, neurocutane ziekten (Van der Hoeve).
facoom, phacoma [G., phakos] 1 tumor van de ooglens;
2 naevus-achtige verandering aan huid, retina, CZS en
andere organen.
facosclerose [<G., phakos; skleros = hard] verharding van de
lens, harde cataract.
facoscoo [G., phakos; skopein = zien] toestel waarmee
accommodatieve veranderingen van de ooglens kunnen
worden waargenomen.
facoscotasme, phacostotasmus [G., skotos = duisternis]
troebelheid van de lens.
factitius [L., -tia, tium], kunstmatig, onnatuurlijk;
vb. dermatitis f-tia; vgl. artificialis.
factor [L., dader] i component, meewerkende oorzaak; z zie
bloedstollingsfactor; zie ook bloedstolling.
anti-anemiefactor, erythrocyte-maturation factor
(EMF); zie ook Castle.
antibloedingsfactor, glycoproteine dat bij weefselbeschadiging een rol vervult bij de adhesie van trombocyten aan subendotheliaal gelegen collageen en tevens een
complex vormt met stollingsfactor VIII waardoor deze
factor tegen afbraak wordt beschermd; syn. Von Willebrandfactor.
antihemofiliefactor (AHF), zie bloedstollingsfactor
VIII, IX, XI.
antimitochondriale factor, antistof tegen mitochondria, vaak gevonden bij patienten met primaire biliaire
cirrose.
antineuritische factor, vitamine B 1 ; syn. aneurine,
thiamine.
antinucleaire factor (ANF), specifieke, met het DNA
uit de celkern reagerende antistof (bij systemische lupus
erythematodes); zie ook factor, antiperinucleaire -^-.
antiperinucleaire factor (APE), een in het serum van
lijders aan reumatoide artritis voorkomende factor die

Christmas-factor [genoemd naar een patient met de
voornaam Christmas, bij wie de bloedafwijking door Biggs en
medewerkers is ontdekt] stollingsfactor IX; syn. plasma-

tromboplastinecomponent (PTC; ontbreekt bij Christmas-ziekte).
citrovorumfactor, een voor de groei van Leuconostoc
citrovorum noodzakelijke factor; syn. foliniumzuur,
leukovorine.
clumping factor [E. = klonteringsfactor] gebonden coagulase;
enzym van Staphylococcus aureus dat konijnen- en
mensenplasma coaguleert en klontering van de bacterien veroorzaakt.
colony-stimulating factor (CSF) [E.] groeifactor die
colony-forming units aanzet tot deling en differentiatie;
voor verhoogde productie van cellen is stimulatie door
CSF gedurende de gehele celcyclus noodzakelijk;
verschillende types, bijv. G-CSF, GM-CSF.
cord factor [E.] een glycolipide in de celwand van
sommige soorten van het geslacht Mycobacterium. Door
deze factor groeit de soort in, vaak lange, guirlandes van
bacteridn.

corticotrophin-releasing factor

(CRF)
releasing hormone (ACTH-RH).

[E.] zie ACTH-

decay-accelerating factor (DAF) [E.] membraangebonden
complementregulator van lichaamseigen cellen;
voorkomt complementgemedieerde lysis van cellen door
remming van de activiteit van C3-convertase.
Duffy-factor [<Duffy = naam v.e. patient] antigeen Fya.

early pregnancy factor (EPF) [E.] stof die onder invloed
van de zygote door tubacellen wordt afgescheiden en een
rol speelt bij het voorbereiden van de innesteling.
endothelium-derived relaxing factor (EDRF) [E.] vaatverwijdende factor die door het endotheel geproduceerd
wordt o.i.v. een verhoogde bloedstroom of chemische
prikkels; mogelijk is sprake van meerdere stoffen,
waaronder stikstofmonoxide.
epidermale groeifactor, polypeptide dat verscheidene
(niet alleen epidermale) cellen tot proliferatie stimuleert.

erythrocyte maturation factor
-

(EMF) [E.] vormt zich

onder invloed van extrinsic en intrinsic factor (Castle),
bij gebreke waaraan perniciosa ontstaat.
erytropoetische factor, in het in het juxtaglomerulaire
apparaat van de nier geproduceerde stof die erytropoetine vormt uit een door de lever gesynthetiseerd
plasmaeiwit; zie ook erytropoetine.
extrinsic factor [E.] zie Castle.
fertiliteitsfactor (f-factor), bacteriele seksfactor die de
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factor
migratie-inhibitiefa ctor (MIF), lymfokine dat de
migratie van macrofagen remt.
Mullerian Inhibiting Factor (MIF) [E.] door Sertoli-cellen
vanaf de vierde zwangerschapsweek gesynthetiseerd
hormoon dat zorgt voor regressie van de buizen van
Muller; bij afwezigheid ontstaan differentiatiestoornissen in de tractus genitalis van het mannelijke kind;
syn. anti-Mullerian hormone [E.].
nerve growth factor [E.] nucleoproteine met antigene
eigenschappen, voorkomend in muizensarcoom,
slangengif en muizenspeeksel; stimuleert de groei van
sympathische en sensore zenuwcellen.
PA-factor, antiperniciosa-factor (APP = antiperniciosaprincipe) = vitamine B 12 = cyanocobalamine = hydroxocobalamine.
plaatjesfactor (PF), een in trombocyten gevormd eiwit,
waarvan een aantal varianten bekend zijn. (PF-i, PF-z,
enz.); PF-4 wordt gevormd in de trombocyten-granula,
en afgescheiden bij plaatjes-aggregatie.
plasm growth factor [E.] zie somatomedine.
platelet-activating factor (PAF) [E.] ontstekingsmediator,
afkomstig uit basofielen, neutrofielen en macrofagen;
stimuleert trombocyten tot aggregatie, veroorzaakt vasoen bronchoconstrictie, in lage concentratie vasodilatatie
en toegenomen veneuze permeabiliteit.
platelet-derived growth factor (PDGF) [E.] polypeptide,
afkomstig uit trombocyten, dat de groei van fibreus
weefsel bevordert op plaatsen waar de vaatwand beschadigd is.
PP-factor, pellagra-preventing factor; zie ook nicotinamide.
precipiterende factor, uitlokkende factor, d.w.z. factor
die directe aanleiding kan zijn voor het op dat moment
tot uiting komen van bijv. ziekte of bep. gedrag.
prolactin-inhibitingfactor (PIF) [E.] door de hypothalamus afgescheiden substantie die de secretie van prolactine door de hypofyse remt.
prolactin-releasingfactor, PRL-releasing hormone [E.]
een door de hypothalamus uitgescheiden stof die de
productie van prolactine stimuleert.
RA-factor, zie aldaar.
release-inhibiting factor [E.] negatief terugkoppelende
stof (hormoon) voor een bepaald hormoon die niet
afkomstig is van het doelorgaan van het betreffende
hormoon; vb. GH - iF, prolactine - iF, MSH - iF.
resist e ntiefactor (R-factor), extrachromosomaal
genetisch element dat van de ene bacterie of bacteriesoort op de andere kan worden overgedragen en de
geInvadeerde bacterie erfelijk resistent maakt tegen een
of meer antibiotica; de R-factor bestaat uit een complex
van resistentiedeterminant en een `resistance transfer
factor' (RTF); zie ook RF.
reumafactor (RF), macrogammaglobuline van de
klassen IgG of IgM die bij reuma door plasmacellen
wordt gevormd; zie ook latex-fixatietest, Waaler-Rose-

genen omvat die van belang zijn voor de eigen replicatie
en voor de genoverdracht d.m.v. conjugatie.
fibrinestabiliserende factor, zie bloedstollingsfactor

XIII.
Fletcher-factor, glycoproteIne dat een rol speelt in het
intrinsieke stollingssysteem; pro-enzym van kallikreIne
en cofactor bij de activatie van stollingsfactor XII;
syn. prekallikreIne.
granulocyte-colony-stimulatingfactor (G-CSF) [E.]
cytokine dat specifiek de differentiatie van granulocyten
in het beenmerg reguleert; zie ook colony-stimulating
factor.

granulocyte-macrophage colony stimulatingfactor
(GM-CSF) [E.] cytokine dat de ontwikkeling van voorlopercellen van granulocyten en macrofagen stimuleert; zie
ook colony-stimulating factor.
growth hormone-releasing factor [E.] zie GH-RH.
Hageman - factor [John Hageman is de patient bij wie in 1953
een verlengde bloedingstijd zonder bloedingsneiging werd
vastgesteld, gevolg van het ontbreken van stollingsfactor XII, die
destijds Hageman-factor werd genoemd] , zie bloedstollings-

factor XII.
hematopoetische groeifactor, groep van glycoproteInemoleculen die de bloedcelvorming reguleren;
deze moleculen stimuleren de celdeling en de differentiatie van de voorlopercellen resp. bloedcellen; vb. GMCSF (granulocyte/monocyte - colony - stimulating factor),
IL-5 (eosinofielen), erytropoetine (rode bloedcellen).
histamine-releasing factor [E.] het geheel van stoffen die
de afgifte van ontstekingsmediatoren door basofiele
granulocyten stimuleren; werken slechts in combinatie
met antigeencontact en/of IgE+; zijn o.a. verantwoordelijk voor klinische reactiviteit bij voedselallergie.
homologe restrictiefactor (HRF), membraangebonden
eiwit dat gastheercellen beschermt tegen lysis door
`membrane attack complex' (= complementgemedieerde
lysis); voorkomt binding van C9 aan C5b-8, waardoor
vorming van MAC wordt voorkomen; zie ook CD59.
insulin-like growth factor (IGF) [E.] zie somatomedine.
intrinsic factor [E.] zie Castle.
LE - factor, zie LE.
lymph-node permeability factor (LNPF) [E.] vasoactieve
factor, geproduceerd door lymfocyten bij cellulaire
immuniteitsreacties.
lymphocyte promoting factor (LPF) [E.] een van de toxinen
van Bordetella pertussis; stimuleert lymfocytose, verhoogt
histaminegevoeligheid en stimuleert insulineproductie.
macrofaag-activerende factor, lymfokine dat macrofagen zodanig activeert dat de cellen sterk fagocyterend en
lytisch worden voor bacterien.
macrofagenmigratie-inhibitiefactor, lymfokine;
voorkomt beweging van geactiveerde macrofagen uit een
ontstekingshaard.
macrophage-colony stimulatingfactor, macrophagecolony stimulation factor (M-CSF) [E.] cytokine die
specifiek de differentiatie van monocyt tot macrofaag
stimuleert; zie ook factor, colony-stimulating -^-.
macrophage -deactivating factor (MDF) [E.] enzym dat de
activiteit van geactiveerde macrofagen remt; blokkeert
de productie van reactieve zuurstofintermediairen en
stikstofoxiden.
macrophage-derived growth factor (MDGF) [E.] polypeptide, gevormd door macrofagen, dat andere cellen
(fibroblasten en endotheelcellen) aanzet tot proliferatie.

test.

reumatolde-artritisfactor (RA-factor), macroglobuline (i9 S) die bij 75 pct van de volwassen lijders aan
reumatoide artritis in het serum voorkomt (en niet bij
acuut reuma, jicht, osteoartritis, spondylitis ankylopoetica en arthritis purulenta); de factor heeft prognostische
waarde: voortdurende aanwezigheid duidt op ongunstig
ziekteverloop.
rhesusfactor (Rh-factor), agglutinogeen, in 1940 door
Landsteiner en Wiener gevonden bij rhesus-apen (Macaca
mulatta), later ook bij 85 pct der normale mensen
(rhesuspositief), terwijl het bij de overigen ontbreekt

melanocyte-stimulating hormone-inhibiting factor
(MSH-IF), hypothalamusfactor die remmend werkt op
de productie van MSH door de hypofyse.
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factoranalyse
(Rh-negatief); herhaalde transfusie van rhesuspositief
bloed bij Rh-negatieve personen leidt tot hemolyse; een
door een rhesuspositieve man verwekte rhesuspositieve
foetus bij een Rh-negatieve vrouw brengt in het moederlichaam de productie van Rh-antistoffen op gang, die
door de placenta heen diffunderen en de rhesuspositieve
foetus beschadigen; zie ook antagonisme, rhesus—.
Rosenthal-factor, plasmatromboplastine-antecedent
(PTA) = stollingsfactor XI.
somatotropin-release inhibiting factor [E.] zie GH-IH;
syn. somatostatine.
spreading factor [E.] zie hyaluronidase.
stamcelfactor, cytokine die stamcellen aanzet om de
celcyclus in te gaan; stimuleert zo de hemopoese.
stollingsfactor, zie bloedstollingsfactor.
Stuart-Prower-factor, zie bloedstollingsfactor X.
testis-determining factor (TDF) [E.] deel van het
Y chromosoom dat bepalend is voor de ontwikkeling van
de testes.
thymidinefactor, zie somatomedine.
thyrotrophin-releasing factor, thyrotrophin-releasing
factor (TRF), in de hersenstam gevormd hormoon dat
de hypofyse aanzet tot productie van thyreotropine
(TSH); TRF is gesynthetiseerd door Guillemin en Schally,
Nobelprijswinnaars in 1977; syn. thyrotrophin-releasing
hormone (TRH).
transcriptiefactor, eiwit dat kan binden aan een
promotor (DNA-element) en afhankelijk van de aard en
het aantal bindingen de transcriptie van DNA positief of
negatief kan beinvloeden.
transferfactor, in lymfocyten voorkomende factor die
het 'herinneringsvermogen' (dat deze in staat stelt op
bepaalde antigenen met productie van antistoffen te
reageren) op volgende generaties lymfocyten overdraagt;
belangrijkste eigenschap is de overdrachtsmogelijkheid
van `delayed hypersensitivity' van het ene individu op
het andere.
transforming-growth factor beta (TGF (3) [E.] familie van
vijf sterk verwante cytokinen die bindweefselgroei en
collageenvorming stimuleren en vrijwel alle immunologische en hemopoetische functies remmen; zie ook
cytokinen.
tumor-angiogenesis factor (TAF) [E.] hormoon, geproduceerd door maligne tumorcellen; stimuleert de vaatuitgroei in tumorweefsel; voorkomt of vermindert centrale
necrose in snel groeiende tumoren.
tumornecrosefactor (TNF), cytokine, verwant aan
interleukinen, dat door geactiveerde mononucleaire
fagocyten (TNF-a) of T-lymfocyten (TNF-(3) wordt
geproduceerd; speelt een rol bij celdoding (kanker) en
inductie van ontstekingsreactie; TNF-a is bij chronische
infecties verantwoordelijk voor cachexie; syn. tumornecrosis factor; zie ook cachexie, cytokinen, interleukine.
V-factor, essentiele groeifactor voor Haemophilus intluenzae; identiek met co-enzym i en NAD.
Willebrand-factor, von-Willebrand-factor (VWF),
macromoleculair complex dat adhesie van bloedplaatjes
aan de vaatwand bewerkstelligt; functioneert als carrier
voor factor VIII; zie ook bloedstollingsfactor VIII.
Wills-factor, factor in ruwe gist, werkzaam tegen
macrocytaire anemie, misschien identiek met vitamine
B 12 .
X-factor, essentiele groeifactor voor Haemophilus
influenza; mogelijk identiek aan haem.
factoranalyse, statistisch model dat de samenhang
tussen verschillende variabelen analyseert en de variabelen die tot dezelfde onderliggende dimensie behoren, in

een factor samenbrengt; relevante correlaties worden
herkend en beschreven; bijv tussen ziekte en risicofactoren; zie ook analyse, multivariate ---.
4-factorenconcentraat, zie vierfactorenconcentraat.
facultatief [L., facultas = vermogen, gelegenheid] naar keuze,
overeenkomstig de mogelijkheden, niet obligaat; vb. f.
anaeroob, f. mutisme.
faec-, voorvoegsel m.b.t. de ontlasting; zie ook fec-.
faecalis [L., -le], fecaal, m.b.t. ontlasting; vb. incontinentia
f-lis.
faecoliet, zie fecoliet.
FAG, zie angiografie, fluoresceIne—.
fago- [G., phagein = eten] voorvoegsel in woordverbindingen
betreffende het verslinden door, of opneming in een cel.
fagocyt [G., phagein; kytos = cel, blaasje] cel die uit haar
omgeving vaste deeltjes, o.a. bacterien, in zich kan
opnemen en verteren; zie ooh macrofaag.
mononucleaire fagocyt, zie macrofaag.
fagocytair, kenmerkend voor, of m.b.t. fagocytose of
fagocyten.
fagocytine, een globuline in het cytoplasma van leukocyten, met verondersteld bactericide werking.
fagocytolyse, zie fagolyse.
fagocytose, het opnemen van exogene vaste partikels,
o.a. bacterien, in het cellichaam; syn. endocytose; zie ook
pinocytose.
fagocytose-index, zie index.
fagolyse, phagolysis [G., phagein; lysis = oplossing] oplossing of vernietiging van fagocyten.
fagolysosomen, secundaire lysosomen, ontstaan door
versmelting van fagosomen met (primaire) lysosomen.
fagosoom, een in een fagocyt liggende vacuole, die een
opgenomen partikel bevat.
Fahnestock, William Baker (geb. 1804; Amer. arts te
Philadelphia).
Fahnestock-Mathieu-tonsillotoom, ringmes waarmee
de tonsil wordt afgesneden, nadat deze gefixeerd is met
een erdoorheen gestoken vorkje.
Fahr, Theodor (1877-1945; D. patholoog te Hamburg).
Fahr-syndroom, idiopathische, niet op arteriosclerose
berustende intracerebrale vaatverkalking bij jeugdige
mensen (20-30 j.), met progressieve dementie en spastische paresen.
Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686-1736; D. natuurkundige te Amsterdam).
thermometerschaal van Fahrenheit, graadverdeling
zodanig dat het vriespunt van water bij 32° ligt, het
kookpunt bij 212', de lichaamstemperatuur van de mens
bij ongeveer ioo°.
failure [E.] insufficientie, falende werking; zie ook
backward failure.
failure to thrive [E., 'onvermogen te gedijen/groeien'] ernstige
groeivertraging bij jong kind (gewicht < P 3 , lengte <
P 25 ); vaak met motorische ontwikkelings-achterstand;
organische (infectieuze, metabole, congenitale of neurologische aandoeningen) en niet-organische (deprivatie,
affectieve verwaarlozing) oorzaken.
fakir [< Arabisch, = behoeftig, arm] askeet, bedelmonnik.
fakirhand, gekromde hand met in de handpalm
gedrukte nagels, soms voorkomend bij paralysis agitans.
fakitis, phakitis [G., phakos = lens] ontsteking van de
ooglens.
falangisatie, operatieve scheiding van met elkaar
vergroeide vingers (tenen).
falangose, phalangosis [< G., phalanges = de gelederen; hier:
de rijen van ooghaartjes] zie trichiase.
falanx, phalanx [G., mv phalanges, falangen, phalanx = ronde
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Farber, Sidney
het bewijs dat een bepaalde stelling of uitspraak onjuist
is.
falsus [L., -sa, -sum], onecht, vals; vb. ankylosis f-sa; syn.
spurius.
falx [L., gen. falcis, sikkel] sikkelvormige bindweefselplaat.
falx cerebelli, klein sikkelvormig blad van de dura,
tussen rechter en linker cerebellum-hemisfeer.
falx cerebri, sikkelvormig deel van de dura in het
mediane vlak tussen de beide grote-hersenhemisferen.
falx inguinalis, driehoekige vezelplaat van de transversus-aponeurose uitstralend in het ligamentum pectineale; syn. tendo conjunctivus.
falx septi, valvula foraminis ovalis.
fa mes [L.] honger.
fames canina [L., hondenhonger] geeuwhonger; syn. boulimie, kynorexie.
familiaal, familiair, i in een familie met hogere frequentie voorkomend dan onder de doorsneebevolking;
z betrekking hebbend op naaste bloedverwanten.
familiaris [L., -re], familiair.
familie, een taxonomische groep van bacterien; in de
nieuwe indeling volgens Bergey minder gebruikt.
Fanconi, Guido (geb. 1892; Zwitsers kinderarts te
Zurich).
Fanconi-anem ie, hereditaire pancytopenie, gepaard
gaand met beenmerg-aplasie en multipele congenitale
anomalieen.
syndroom van Debre-De Toni-Fancy ii, zie Debre.
syndroom van Fanconi, tubulus ;toorais, bestaande uit
terugresorptie van aminozuren, door afzetting van
cystine in de niertubuli; bij ernstige vorm leidt nierinsufficientie v ©or het tiende jaar tot de dood, bij minder
ernstige vorm treedt o.a. troebeling van cornea en
conjunctiva op.
faneroscopie [G., phaneros = zichtbaar; skopein = beschouwen]
onderzoek van de huid d.m.v. een lens die licht op de
huid concentreert, zodat deze doorzichtig, en de
huidstructuur beter zichtbaar wordt.
fantoom [< F. fantome = zinsbegoocheling, spook] i zinsbegoocheling, phantasma; z model van een lichaamsdeel (ev.
met beweegbare onderdelen) voor oefendoeleinden bij
geneeskundig of verpleegkundig onderwijs.
fant oo mbelevingen, fantoom-bewegingen:, -pijnen,
verschijnselen bij geamputeerden, die sensaties beleven
in het geamputeerde lichaamsdeel, alsof dit nog aan het
lichaam zat.
fantoompijn, zie fantoombelevingen.
fantoomtenesmi, pijnlijke aandrang tot defecatie, na
rectum-extirpatie, gevoeld op de plek waar de verwijderde anus en het rectum hebben gezeten.
fantoomzwangerschap, schijnzwangerschap; zie ook
fantoomgezwel.
fantoomopname, controleopname van de gammacamera
in het kader van inhomogeniteitsdetectie.
Farabeuf, Louis Hubert (1841-1910; chirurg te Parijs).
driehoek van Farabeuf, de driehoekige streek, omsloten door v. facialis, v. jugularis interna en n. hypoglossus.
operatie van Farabeuf, ischiopubiotomie bij vernauwd
bekken.
Faraday, Michael (1791-1867; fysicus te Londen), zie
faradisatie.
faradisatie, faradis e ren [genoemd naar Faraday], toepassing
van de faradische stroom (inductiestroom) ter prikkeling
van spieren of zenuwen.
Farber, Sidney (geb. 1903; Amer. kinderarts te Boston,
Mass.).

balk, gelid, formatie soldaten] vingerlid (teenlid); vinger-

kootje (teenkootje).
deltafalanx, aanlegstoornis in de tubulaire botten meestal falangen - door abnormale groei van de proximale epifyse. Dit leidt tot het ontstaan van een driehoekige of trapezoIde vorm van de falanx.
phalanx distalis digitorum manus, eindkootje van
een vinger.
phalanx distalis digititorum pedis, eindkootje van
een teen.
phalanx media digitorum manus, middenkootje van
een vinger (de duim heeft geen middenkootje).
phalanx media digitorum pedis, middenkootje van
een teen (de grote teen heeft geen middenkootje).
phalanx proximalis digitorum manus, basiskootje
(proximaal kootje) van een vinger.
phalanx proximalis digitorum pedis, basiskootje
(proximaal kootje) van een teen.
falciformis [L., -me, falx = sikkel] sikkelvormig; vb. processus f-mis, ligamentum f-me.
falciparus [L., -ra, -rum, falx; parere = voortbrengen] zie Plasmo-

diutn f-rum.
fallectomie [G., phallos = penis; ektome = uitsnijding] amputatie van de penis.
fallisch, m.b.t. de phallus; vb. f. symbool.
fallische fase, (psychoanalyse van Freud) fase in de
driftontwikkeling van de kleuter waarin de genitale
streek centraal staat; in deze fase wordt het geslachtsverschil ontdekt, wat kan leiden tot penisnijd, castratieangst en ook wel een oedipaal conflict.
fallisch-narcistisch karakter, zie Don-Giovanni-type.
fallodynie [G., phallos; odyne = pijn] pijn in de penis.
Fallope-ring, nylon ringetje waarmee tijdens een laparoscopie een lus van de tuba wordt afgesloten; sterilisatietechniek.
Fallopio, Gabriele (1523-1562; Ital. anatoom te Ferrara,
Pisa en Padua), zijn Latijnse naamsvariant is 'Fallopius',
waarvan de genitiefvorm 'Fallopii' is.
tuba F-ii, tuba uterina.
canalis F-ii, canalis facialis.
ligam entum F-ii, ligamentum inguinale.
Fallot, Etienne Louis Arthur (185o -1911; Fr. arts te
Marseille).
pentalogie van Fallot, de vier defecten van de tetralogie, gepaard gaand met open foramen ovale of defect van
het boezemtussenschot.
t e tralogie (tetrade) van Fallot, congenitale hartanomalie, bestaande uit 4 afwijkingen: defect in het kamerseptum, dextropositie van een rijdende aorta, pulmonalisstenose en (als gevolg) hypertrofie van de rechter
hartkamer.
trilogie (triade) van Fallot, congenitale hartanomalie,
met 3 afwijkingen: pulmonalisstenose, boezemseptumdefect, hypertrofie van de rechter hartkamer.
falset [< Italiaans, falsetto] bij mannen het hoogste register
van de stem (minder gebruikelijk: bij vrouwen het
middelste register van de stem), bereikt door het aanspannen van de musculi cricothyreoidei; hierbij kan met
geringere inspanning grotere (zang)hoogte kan worden
bereikt dan bij gebruik van de lagere borst- of hogere
kopstem; de term `kopstem' wordt veelal abusievelijk
gebruikt voor `falsetstem, maar is feitelijk het hoogste
zangregister van de man waarbij de stembanden volledig in trilling blijven, dus voordat de breukhoogte
wordt bereikt en de falset intreedt; syn. falsetregister,
falsetstem; zie ook castratenstem.
falsificatie, falsificatio [L.] 1 vervalsing; z het leveren van
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de pharynx; symptomen zijn o.a. keelpijn kort na een
ontsteking van het neusslijmvlies, matige temperatuurverhoging, roodheid van en beslag op de keelwand.
pharyngitis follicularis, ph. met roodheid en zwelling
van de lymfefollikels.
pharyngitis granulosa, chronische ph. met vorming
van korrels (gezwollen lymfefollikels).
pharyngitis herpetica, acute ph. met vorming van
blaasjes; zie ook herpes.
pharyngitis kerat o sa, vorming van hoornkegeltjes van
epitheelcellen op de lymfefollikels in de keelholte.
pharyngitis sicca, atrofische ph. met uitdroging en
korstvorming.
faryngokele [G., pharynx; keie = hernia] een tussen de vezels
van de m. constrictor pharyngis doordringend
slokdarmdivertikel; syn. pulsiedivertikel van Zenker.
faryngoplastiek [G., pharynx; plassein = vormen] plastische
operatic ter correctie van een defect in de keel.
faryngospasme, krampachtige samentrekking van de
keelholte bij algemene nervositeit; ook bij tetanus en
rabies.
faryngotomie [G., pharynx; temnein = snijden] het operatief
openen van de pharynx.
fascia [L., my. -ae, band] i bindweefselplaat of -vlies;
2 verband; vb. f. spiralis.
fascia antebrachii, f. die de spieren van de onderarm
omhult.
fascia axillaris, okselfascie, verbindt de zijranden van
de musculi pectorales en latissimus dorsi.
fascia brachii, bovenarmfascie, omhult de spieren van
de bovenarm.
fascia buccopharyngea, wang-keelfascie, ligt op de m.
buccinator, loopt van de mondhoek in de diepte tot op
de m. constrictor pharyngis.
fascia bulbi (Ten o ni) [BNA], vagina bulbi.
fascia cervicalis, de drie fasciebladen van de hals.
fascia clavipectoralis, gemeenschappelijke fascie van
de musculi pectoralis minor en subclavius, vastgehecht
aan de processus coracoideus en de clavicula.
fascia clitoridis, bindweefselblad dat de clitoris
omhult.
fascia colli [BNA], f.cervicalis.
fascia colli m e dia [NA], lamina pretrachealis.
fascia colli profunda, zie lamina prevertebralis fasciae
cervicalis.
fascia colli superficialis [JNA], lamina superficialis
fasciae cervicalis.
fascia C oop eri, syn. f. cremasterica dunne bindweefselbekleding van de m. cremaster.
fascia cribrosa, een met gaten doorboorde bindweefsellaag die de hiatus saphenus afsluit.
fascia cruris, voortzetting van de f.lata van de knie tot
de enkels, dient gedeeltelijk als oorsprong van spieren, is
vastgehecht aan de vrije beenrand.
fascia deltoidea, stevig vergroeide fascie op de m.
deltoideus.
fascia diaphragmatis pelvis inferior, een aan de
buitenzijde van de m. levator ani gelegen fascie.
fascia diaphragmatis pelvis superior, een aan de
binnenzijde van de m. levator ani gelegen fascie.
fascia diaphragmatis urogenitalis inferior,
(membrana perinei): een aan de onderkant van de m.
transversus perinei gelegen fascie.
fascia diaphragmatis urogenitalis superior, een
fascie aan de bovenkant van de m. transversus perinei.
fascia dorsalis manus, een fascie aan de rugzijde van
de dorsale spierpezen van de hand.

Farber-ziekte, gedissemineerde lipogranulomatosis,
met multipele granulomen, periarticulaire zwellingen,
aantasting van het skelet, leververgroting; meestal in het
re of ze levensjaar letaal eindigend; berust vermoedelijk
op enzymdeficientie, nl. tekort aan ceramidase, m.a.g.
ophoping van ceramide in de organen.
farmaceut [G., pharmakeutis] apotheker.
farmacie [G., pharmakeia = (eigenlijk) toepassing van artsenijen]
artsenijbereidkunde.
farmacodynamiek [G., pharmakon = geneesmiddel; dynamis =
macht] de leer van de farmacologische effecten van een
stof op het lichaam; zie ook farmacokinetiek.
farmaco-epidemiologie, epidemiologisch onderzoek
naar de bijwerkingen van medicatie; m.n. door
follow-up en patientcontroleonderzoek.
fa rmacogeen [G., pharmakon; gennan = veroorzaken] veroorzaakt door een geneesmiddel.
farmacogenetica, leer van de invloed van genetisch
bepaalde predisposities waardoor een verhoogd risico
bestaat bij geneesmiddelengebruik; bijv. geringe hepatische acetyltransferaseactiviteit, leidend tot vertraagde
eliminatie van bepaalde geneesmiddelen.
farmacognosie [G., pharmakon; gnosis = kennis, leer] de leer
van de kenmerken der geneesmiddelen.
farmacokinetiek [G., pharmakon; kinein = bewegen] leer die
zich bezighoudt met de wijze waarop een farmacon in
het lichaam wordt omgezet; dit proces bestaat uit het
vrijkomen van de stof op de plaats van toediening, de
absorptie, de distributie, het metabolisme en de eliminatie; zie ook farmacodynamiek.
farmacologie [G., pharmakon; logos = leer] geneesmiddelenleer.
klinische farmacologie, studie van de werking van
geneesmiddelen in vivo.
farmacon [< G., pharmakon, mv. -ca], geneesmiddel, medicament; syn. medicijn.
radiofarmacon, radionuclide bevattende stof (radioactieve straler)die wordt toegepast in de diagnostiek of
therapie van een bepaalde aandoening; vb. 131 1-natriumjodide, 99m-Tc-colloid.
farmacopee [< G., pharmacopoea] officiele lijst van geneesmiddelen met beschrijving, eisen van zuiverheid,
dosering; vb. Informatorium van KNMP, Farmacotherapeutisch Kompas van de Ziekenfondsraad.
farmacotherapie, behandeling met geneesmiddelen.
farmer's lung [E.] boerenlong.
Farrar, zie McKee.
Farre, Arthur (i8io-i886; vrouwenarts to Londen).
lijn van Farre, licht getande lijn op de insertie van het
mesovarium aan het ovarium; syn. Farre's white line [E.].
Farr-test, methode voor het bepalen van de affiniteit en
aviditeit van een antilichaam voor een antigeen;
gebaseerd op de hoeveelheid gebonden en vrij antigeen
bij verschillende concentraties antistof; syn. Farr assay
[E.].

fartlek-training [tweeds, fartlek = ` snelheidsspel'] vorm van
aerobe training gebaseerd op wisseling in loopsnelheid
waarbij duur en frequentie van de hogebelastingsperioden bepaald worden door het gevoel van de sporter.
faryng- [pharynx = keel] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de keel; zie ook pharyng-.
faryngectomie [G., pharynx = keel; ektome = uitsnijding]
(gedeeltelijke) verwijdering van de pharynxwand, bijv.
bij maligne tumor.
faryngisme, zie faryngospasme.
faryngitis, pharyngitis [G.] ontsteking van de pharynx.
pharyngitis acuta, acute, meestal virale ontsteking van
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fasciculus
fascia transversalis, een fascie tussen peritoneum en
buikspieren.
fascicul ai r, betrekking hebbend op fasciculi; zie ook
fasciculus.
fasciculaire trekkingen, zie fibrillaire trekkingen.
fascicul a ris [L., -re, van fasciculus] bestaande uit bundels,
vezels; zie ook fasciculair; vb. neuroma f-re.
fasciculatie, onwillekeurige contracties van kleine
spierbundels.
fasciculatus [L., -ta, turn, van fasciculus] bundels bevattend,
in de vorm van bundels, bundelsgewijs gerangschikt,
gebundeld; vb. zona f-ta.
fascicul o sus [L., -sa, -sum], lijkend op een bundeltje;
vb. keratitis f-sa.
fasciculus [L., my. -ii, verkleinwoord van fasces = bundel] bundel
van spier- of zenuwvezels.
fasciculus atrioventricularis, bundel prikkelgeleidende vezels tussen de atrioventriculaire knoop en de
papillaire spieren van de hartkamers; syn. bundel van
His.
fasciculi corticothalamici, vezels uit allerlei gedeelten
van de hersenschors naar de verschillende thalamuskernen.
fasciculus cuneatus, lateraal deel van de achterstreng
van het ruggenmerg.
fasciculus d o rsolateralis, zie tractus dorsolateralis.
fasciculus fronto-occipitalis [1NA], f.longitudinalis
superior.
fasciculus gracilis, mediaal gedeelte van de achterstreng van het ruggenmerg.
fasciculus interfascicularis, f.semilunaris.
fasciculi intersegment ales, f-li proprii.
fasciculus lateralis, een zijstreng van de plexus
brachialis, bestaande uit de voorste takken van de trunci
superior en medius (C.5-7).
fasciculi longitudinales, bindweefselvezels tussen het
axis-lichaam en de voorrand van het foramen magnum.
fasciculus longitudinalis dorsalis, een vezelbundel in
de bodem van de fossa rhomboidea, komend van
hypothalamus en nucleus tegmenti.
fasciculus longitudinalis inferior, associatievezels
tussen temporale en occipitale kwab.
fasciculus longitudinalis medialis, een vezelbundel
tussen oogspierzenuwen en n. accessorius.
fasciculus longitudinalis superior, een vezelbundel
tussen frontale en occipitale kwab.
fasciculus mamillotegmentalis, een verbinding
tussen corpus mamillare en de dorsaal in het tegmentum gelegen kernen.
fasciculus mamillothalamicus, verbinding tussen
corpus marnillare en de nucleus anterior van de thalamus.
fasciculus medialis, mediale bundel van de plexus
brachialis, bestaande uit de voorste tak van de truncus
inferior (C.8-Th.i).
fasciculus posterior, achterste bundel van de plexus
brachialis, bestaande uit takken van alle drie trunci
(C.5-Th.i).
fasciculi proprii, korte en lange vezels dicht tegen de
grauwe ruggenmergssubstantie gelegen, verbinden
verschillende delen van het ruggenmerg.
fasciculus pyramidalis, piramidebaan, waardoor de
prikkels voor bewuste bewegingen worden geleid.
fasciculus r e troflexus, vezelbundel van de nuclei
habenulae naar voor-onder aan de nucleus interpeduncularis (Meynert).
fasciculi rubroreticulares, vezels van de tractus

fascia dorsalis pedis, een dunne fascie aan de voetrug.
fascia endothor acica, een losse beweeglijke bindweefsellaag tussen pleura parietalis en borstwand.
fascia iliaca, de bedekkende fascie van de m. iliacus en
het onderste deel van de m. psoas, vastgehecht aan de
crista iliaca, linea arcuata en ligamentum inguinale.
fascia lata, een fascie die de spieren van het bovenbeen
omhult.
fascia lumbodorsalis [BNA, JNA], f.thoracolumbalis.
fascia masseterica, een fascie die de m. masseter
bedekt.
fasciae muscul a res (muscul o rum oculi), van de
vagina bulbi uitgaande buisvormige omhullingen van de
zes oogspieren.
fascia n u chae, nekfascie, de dorsale voortzetting van de
lamina superficialis fasciae cervicalis.
fascia obturatoria, een fascie op de m. obturatorius
internus.
fascia parotidea, de bedekkende fascie van de glandula
parotidea, ten dele identiek met de f.masseterica.
fascia pectinea [BNA], het aan de pecten ossis pubis
aangehechte deel van de f.iliopectinea, ook genoemd
ligamentum Cowperi.
fascia pectoralis, de bedekkende fascie van de m.
pectoralis major.
fascia pelvis, bekkenfascie, de voortzetting van de
f.transversalis.
fascia pelvis pariet alis, een fascie die de bekkenwand
bedekt.
fascia pelvis visceralis, een fascie die de ingewanden
bedekt.
fascia penis profunda, de diepe fascie van de penis,
omhult de drie corpora cavernosa.
fascia penis superficialis, een oppervlakkig gelegen
penis-fascie.
fascia perinei superficialis, de fascie die het spatium
perinei superficiale naar voren begrenst.
fascia phary ngobasilaris, het bovenste, uit bindweefsel
bestaande deel van de slokdarmwand.
fascia phrenicopleuralis, het deel van de f.endothoracica dat de pleura parietalis met het middenrif
verbindt.
fascia plantaris, stevige fascie van het tuber calcanei
naar de tenen.
fascia profunda, diep gelegen fascie.
fascia prostatae, de met de omgeving vergroeide
prostaat-omhullende bindweefsellaag.
fascia renalis, dubbelblad van de fascia subperitonealis;
de fascia renalis omgeeft zowel de capsula adiposa als de
vier.
fascia spermatica externa, de op de m. cremaster
gelegen voortzetting van de externus-aponeurose.
fascia spermatica interna, (tunica vaginalis communis): de onder de m. cremaster gelegen omhulling van
testis en epididymis, een uitstulping van de f.transversalis.
fascia spiralis, zie dolabra.
fascia subperitonealis, los bindweefsel in het spatium
retroperitoneale.
fascia temporalis, de bedekkende fascie van de m.
temporalis; deelt zich in een lamina superficialis en een
lamina profunda.
fascia thoracica, fascie, behorend bij de binnenmusculatuur van de thorax.
fascia thoracolumbalis, de fascie die de rugspieren
bedekt; bestaat uit een oppervlakkig en een diep blad.
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fascie
rubrospinalis, van nucleus ruber naar nucleus reticula-

folliculaire fase, eerste helft van de menstruele cyclus;

ris.

syn. pre-ovulatoire fase.
gastrische fase, fase na het nuttigen van een maaltijd
waarin de ontstane lage pH de secretie van het
maagzuurstimulerende hormoon gastrine en daarmee
de maagzuursecretie remt; zie ook fase, intestinale -^-.
genitale fase, (psychoanalytische theorie van Freud)
laatste periode in de driftontwikkeling, waarin de
genitale seksualiteit zich ontwikkelt en uiteindelijk in
de persoonlijkheid wordt geIntegreerd.
intestinale fase, deel van de maagzuursecretie waarin
de secretie wordt gestimuleerd door de aanwezigheid
van voedsel in het duodenum; zie ook fase, gastrische
intestinale -^-.
latente fase, latentiefase, periode (6-12 jaar) in de
driftontwikkeling waarin kind steeds doelgerichter
kennis en vaardigheden opneemt en vriendschap,
rivaliteit en competitie leert kennen.
logaritmische fase, de periode van bacteriele vermeerdering waarin deze eenparig is en de delingstijd kort en
constant.
luteale fase, postovulatoire f. van de menstruele cyclus.
negatieve fase, zie aldaar.
oedipale fase, (psychoanalytische theorie van Freud)
onderdeel van de fallische fase waarin het kind leert
liefde en agressie jegens beide ouders te beleven en
compromissen te vinden; zie ook Oedipus-conflict.
orale fase, (psychoanalytische theorie van Freud) eerste
fase (o-1,5 jaar) in driftontwikkeling waarin zuigen en
voeden de bron van lust is; bij uitstel van bevrediging
ontstaat onrust en huilen; met de moeder is er een
periode van symbiose, differentiatie en separatie.
pre-ovulatoire fase, zie folliculaire f.
fasenonderzoek, protocol bij invoering van een nieuw
geneesmiddel; fase I: toediening aan gezonde vrijwilligers; fase II: toediening aan geselecteerde patienten; fase
III : clinical trial bij een grote groep patienten; fase IV:
onderzoek van reeds toegepaste geneesmiddelen.
fasenreactie, metabolisatieweg van een farmacon: bij
fase-I-reacties worden door oxidatie, reductie of hydrolyse nieuwe functionele groepen in een molecuul
aangebracht; fase-Il-reacties zijn conjugatiereacties of
synthetische reacties; de bij fase-I gevormde stoffen
binden hierbij aan endogene stoffen/cellen.
fasische psychose, zie psychose.
fastidium [L.] afkeer, weerzin.
fastidium cibi, afkeer van spijzen.
fastidium vitae, afkeer van het leven.
fastigium [L., top] i (klinisch) hoogtepunt van een ziekte;
syn. acme; 2 (anat.) uitspringend gedeelte van het dak van
de vierde hersenventrikel in de richting van het cerebellum.
fataal [L., fatum = noodlot] noodlottig, soms (foutief)
gebruikt voor letaal.
fatische stoornis, afasie, alexie of agrafie.
fatty streak [E.] vetstapeling in de intima van de vaatwand
die zich later kan ontwikkelen tot een atheromateuze
plaque.

fasciculus semilunaris, afdalende collateralen tussen
fasciculus cuneatus en fasciculus gracilis.
fasciculus sgptomarginalis, afdalende collateralen
rechts en links van het septum medianum tussen
thoracaal en sacraal merggedeelte.
fasciculus subcallosus, vezels van de frontale kwab,
onder het corpus callosum door naar de nucleus caudatus lopend.
fasciculus subthalamicus, vezelbundel uit de globus
pallidus naar de nucleus subthalamicus.
fasciculus thalamicus, een van de globus pallidus via
de capsula interna naar de thalamus lopende bundel
zenuwvezels.
fasciculi thalamocorticales, vezelbanen tussen thalamus en hersenschors.
fasciculi transversi, dwarsverlopende bindweefselvezels in de handpalm- en voetzoolaponeurose.
fasciculus triangularis, een op doorsnee driehoekige
bundel dorsaal in het sacrale ruggenmerg.
fasciculus uncinatus, associatievezels tussen het
onderste deel van de frontale kwab en het voorste deel
van de temporale kwab.
fascie, zie fascia.
fasciitis, fasciitis, fascia-ontsteking.
fasciitis eosinophilica, combinatie van diffuse f.,
hypergammaglobinemie en eosinofilie; syn. eosinofiele
fasciitis, Shulman-syndroom.
fasciitis necr o ticans, een acute, progressief verlopende,
met koorts gepaard gaande aandoening van het
bindweefsel met necrotisch verval, na streptokokkeninfectie.
fasciitis nodularis, vaste, snel groeiende, onpijnlijke
tumor in het onderhuidse weefsel, ongeveer i-z cm in
diameter, niet kwaadaardig, ondanks sarcomateus beeld.
fasciitis plantaris, pijnlijke aanhechtingsplaats van de
fascia plantaris aan het hielbeen.
fasciola [L ., verkleinwoord van fascia = band] smalle band, in
oude anatomische namen: f. cin e rea (= gyrus fasciolaris),
f. dentata (= gyrus dentatus).
Fasciola, geslacht der leverbotten.
Fasciola hepatica, parasiet in de galgangen van zoogdieren, ook van de mens; tussengastheer is de zoetwaterslak
(verschillende Lymnea-soorten).
fasciolaris [L.] bandvormig; zie ook fasciola; vb. gyrus f.
Fasciolppsis, een genus van de klasse Trematoda.
fasciorafie [G., rhaphe = naad] het reven van een fascie.
fasciotomie [G., temnein = snijden] incisie van een fascia.
fase [<G., phasis = verschijning] i periode van ontwikkeling,
stadium van ontwikkeling, bijv. van het uterusslijmvlies,
van de groei, enz.; 2 ziektestadium, bijv paralytische
fase, herstelfase; 3 verschijningsvorm, bijv van bacterien.
anale fase, (psychoanalytische theorie van Freud) fase in
de driftontwikkeling van kind waarin de ontlasting
centraal staat; belangrijk zijn lustgevoelens en trots ten
aanzien van productie en angst voor verlies van het
product; syn. koppigheidsfase.
continue fase, niet-veranderende toestand/vorm van
een stof; bijv vaste fase, vloeibare fase.
disperse fase, toestand waarbij een stof fijn verdeeld is
in een andere stof; gewoonlijk een vaste stof in een
vloeistof.
eclipsfase, periode na penetratie en ontmanteling van
een virus in de cel. In deze periode kan men het virus
niet ontdekken.

fauces [L., my van faux = nauwe doorgang] keel.

isthmus faucium, keelengte tussen de voorste
gehemeltebogen en de tong enerzijds, en de achterste
gehemeltebogen en de opening van het strottenhoofd
anderzijds.
faucium, zie fauces.
fauna [L ., van Faunus, god van de velden en de kudden] de
dierenwereld, het dierenbestand in een bepaalde streek;
zie ook flora.
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feminisatie

fausse route [F., verkeerde weg] foute weg die een katheter

rijstwaterfeces, zeer dunne, vrijwel kleurloze ontlasting zoals die bij cholera optreedt.
stopverffeces, ontkleurde en vettige ontlasting;
ontstaat bij galwegobstructie doordat de vetvertering
gestoord is geraakt en daardoor geen galpigmenten
meer in de darmen komen.
fecesimpactie, vastzitten van grote hoeveelheid harde
feces in het colon t.g.v obstipatie of megacolon; gevolgen zijn overloopdiarree en anale incontinentie.
fecesonderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek
van feces; omvat macroscopische en microscopische
beoordeling en chemisch onderzoek (bijv. pH, vet, occult
bloed); bij diagnostiek van maagdarmpathologie.
fecesreductietest, test voor het aantonen van lactose
en/of glucose in de feces.
Fechner, Gustav Theodor (18o1-1887; D. natuurfilosoof).
psychofysische wet van Weber-Fechner, zie Weber,
E.H.
fecoliet [L., faeces; Gr. lithos = steen] dreksteen; syn. coproliet,
enteroliet.
feculent, feces-achtig.
fecund a tie, fecundatio [L.] bevruchting.
fecundatio artificialis, kunstmatige bevruchting.
Fede, Francesco (1832-1913; kinderarts te Napels).
zweer van Fede-Riga, traumatisch zweertje van de
tongriem bij het nog zuigende kind, als de onderste
snijtanden doorbreken.
feedback [E.] terugkoppeling.
Fehling, Hermann von (1812-1885; chemicus te Stuttgart).
Fehling-reagens, vloeistof voor het aantonen van
glucose in urine, berustend op reductie van cupri(blauw) in cupro-oxide (bruingeel).
Fehlleistung [D.] term van S. Freud: foute handeling of
vergissing, die bij analyse zin blijkt te hebben, in zoverre
dat onbewuste gedachten de normale afloop van de
handeling gestoord hebben en deze in een op die
gedachten gerichte betekenis hebben geleid.
fel [L.] gal; syn. chole [G.].
fel tauri, rundergal.
Feldman, H.A. (Amer. arts).
reactie (kleuring) van Sabin-Feldman, zie Sabin.
fellatio [L., fellare = zuigen] vorm van seksuele bevrediging
waarbij de penis van de seksuele partner in de mond
wordt genomen; syn. coitus oralis, pijpen.
autofellatio [L., fellare = zuigen] vorm van seksuele
zelfbevrediging waarbij de eigen penis in de mond
wordt genomen; zie ook auto-erotiek.
felleus [L., -ea, -eum, uitspr. fellejus], betrekking hebbend op
gal (fel); vb. calculus f-eus, vesica f-ea.
Felty, Augustus Roi (geb. 1895; Amer. arts te Hartford,
Connecticut).
Felty-syndroom, reumatofde artritis bij volwassenen,
vergrote milt, neutropenie, pigmentvlekken op de
benen; het syndroom is nauw verwant aan Still's disease.
felypressine, vasopressine waarin tyrosine vervangen is
door fenylalanine.
femininus [L., -na, -num], vrouwelijk; vb. pseudohermaphroditismus f-nus, pudendum f-num.
feminisatie, -sering, ontwikkeling van secundaire
vrouwelijke geslachtskenmerken bij de man.
testiculaire feminisatie, lichamelijke en geestelijke
toestand van iemand die fenotypisch een vrouw is, doch
XY chromosomen en geen geslachtschromatine bezit;
uterus en eileiders mankeren of zijn rudimentair, en er
zijn inguinale testes; zie ook dihydrotestosteron.

kan nemen als men de urethra katheteriseert: i.p.v de
urethra te volgen, doorboort de punt van de katheter de
urethrawand en komt in het periuretrale weefsel terecht;
mutatis mutandis hetzelfde bij het katheteriseren van
het traankanaal, bij endoscopie, enz.
Faust, Ernest Carrol (Amer. parasitoloog).
favisme, overgevoeligheid voor tuinbonen (Viciafaba),
gaat steeds gepaard met G6PD-deficientie; syn. fabisme.
favosus [L., -sa, -sum], favus-achtig; vb. tinea f-sa.
Favre, Maurice (1876-1954; dermatoloog te Lyon).
ziekte van Durand-Nicolas-F, zie lymphogranuloma
venereum.
Favre-Racouchot, ziekte van, elastoidosis cystica et
comedonica.
favus [L., honingraat] bijzondere vorm van tinea capitis,
vroeger volksziekte bij kinderen in onhygienische
omstandigheden; veelal veroorzaakt door Trichophyton
schoenleinii, in schotelvormige culturen (scutula) op het
behaarde hoofd groeiend en een typische muizenlucht
verspreidend; favus kan tot littekenvorming en kaalheid
leiden; syn. tinea favosa.
favus barbae, f. van de baardhuid.
favus capitis, f. van het (behaarde) hoofd.
FcER, Fc-receptor voor immuunglobuline-E (IgE); speelt
belangrijke rol in type-I-overgevoeligheidsreactie; komt
o.a. voor op mestcellen en monocyten.
FD, zie lipoproteInemie, familiaire dys-beta-- -.
FDHP, first-day-of-hyperthermia plateau.
febriel, door koorts veroorzaakt; vb. febriele proteInurie;
zie ook febris.
febrifu gum [L., my -ga, febris; fugare = vluchten] koortsverdrijvend middel; syn. antipyreticum.
febrifugus [L., -ga, -gum, febris; fugare] koortsverdrijvend.
febrilis [L., -le], koortsig, met koorts gepaard gaand;
vb. pemphigus acutus f-lis, delirium f-le.
febris [L.] koorts.
febris e causa ign o ta, koorts door onbekende oorzaak.
febris intermittens, koortstype, gekenmerkt door
perioden van hoge temperaturen, afgewisseld door
perioden met normale of subnormale temperatuur.
febris puerperalis, kraamvrouwenkoorts; zie ook
puerperium.
febris quartana, vierdedaagse koorts; zie ook malaria
quartana.
febris recurrens, i koorts die met koortsvrije tussenpozen van ongelijke duur telkens opnieuw verschijnt;
2 borreliose, infectieziekte veroorzaakt door Borrelia
recurrentis en Borrelia duttoni.
febris remittens, koortstype, gekenmerkt door temperatuurverschillen groter dan i°C en een minimumtemperatuur boven de 37°C.
febris tertiana, derdedaagse koorts, malaria tertiana.
febris undulans, i koortstype met wekenlange koortsvrije perioden, langzaam stijgende en weer langzaam
dalende temperatuur, zodat de curve een golvende lijn
vormt (koortstype van Pel) bijv. bij lymfogranulomatose;
2 brucellose.
fecaal, feces-achtig, m.b.t. feces.
fecaal braken, braken van feces-achtig stinkend
materiaal, bij ileus.
fecalien, feces.
fecalold [G., eidos = vorm, gedaante] op feces gelijkend.
feces, faeces [L., mv van faex] ontlasting, drek, fecalien; zie
ook excrementum.
acholische feces, ontkleurde ontlasting bij totale
afsluiting van de galwegen.
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feminisme
fenylalanine, een van de essentiele (onmisbare) aminozuren.
fenylalaninehydroxylase, lever-enzym dat fenylalanine
omzet in tyrosine; bij te geringe of ontbrekende productie van het enzym (aangeboren enzymdeficientie)
ontstaat fenylketonurie.
fen ylketonurie, aangeboren (autosomaal, recessief
erfelijk) stofwisselingsdefect ('inborn error of metabolism') door het ontbreken van het leverenzym fenylalaninehydroxylase, zodat fenylalanine niet of onvoldoende
in tyrosine wordt omgezet (andere, minder frequente
oorzaak: het ontbreken van biopterine); de overblijvende
fenylalanine is toxisch voor de hersenen, m.a.g. gebrekkige geestelijke ontwikkeling; in 1934 is de oorzaak van
f. ontdekt door I.A. Foiling; syn. phenylketonuria (PKU)

feminisme, de aanwezigheid van (lichamelijke of geestelijke) vrouwelijke eigenschappen bij een man.
femora [L.] mv. van femur.
femoralis [L., -le], m.b.t. het femur (de dij); vb. canalis f-lis,
trigonum f-le.
femoris [L.] gen. van femur; vb. os f.
femto- (f), io -15 i fl ( femtoliter) = io -15 liter.
femur [L.] gen. femoris, mv. femora; i dij, bovenbeen; z os
femoris.
femurknijpsymptoom, bij meningitispatienten veroorzaakt stevig knijpen vlak boven de condylus medialis
ossis femoris een hevige uiting van pijn, zelfs bij
comateuze patienten.
femurkopnecrose, afsterven van het botweefsel van het
caput femoris, m.a.g. het geleidelijk verlies van steun en
inzakken van het bovenliggend kraakbeen (gevoed door
synovia); veroorzaakt verbrokkeling of artrose van het
gewricht; ontstaat zonder bekende etiologie (aseptische
femurkopnecrose) of wordt veroorzaakt door verstoorde
bloedtoevoer (avasculaire femurkopnecrose) bij een
mediale collumfractuur of een traumatische femurkopluxatie; wordt gediagnosticeerd op basis van verhoogde
kalkhoudendheid van de femurkop op de rontgenfoto;
behandeling bestaat gewoonlijk uit in vergevorderd
stadium (sub)totale artroplastiek.
aseptische femurkopnecrose, afsterven van de femurkop zonder bekende etiologie; mogelijk veroorzaakt
door corticosteroIdengebruik of alcoholmisbruik.
fen [G., phainein = verschijnen] kenteken, element van het
uiterlijk dat het gevolg is van overerving; zie ook gen,
fenotype.
fenacetine, een analgeticum/antipyreticum uit de
fenetidinegroep.
fenacetinenefritis, zie nefritis.
fenacetinenier, zie nier.
fenestra [L.] venster, opening; zie ook fenestratie.
fenestra cochleae (rotunda), ronde opening, afgesloten door de membrana tympani secundaria, aan het eind
van de scala tympani.
fenestra novovalis, een operatief (fenestratie-operatie)
gemaakte nieuwe ovale opening in het laterale halfcirkelvormig kanaal.
fenestra vestibuli (ovalis), ovale opening, door de
stijgbeugelplaat afgesloten, in de labyrintwand.
fenestratie, i een (in onbruik geraakte) operatie bij
doofheid t.g.v. otosclerose; hiertoe werd een nieuwe
opening gemaakt in het labyrint, ter vervanging van de
fenestra vestibuli; z het maken van een opening in een
circulair gipsverband bij vermoeden van decubitus
('vensteren van het gips').
fenol, ontsmettingsmiddel; in Nederlandse ziekenhuizen
alleen nog in de vorm van 0-fenylfenol gebruikt als
bactericide, tuberculocide en fungicide preparaat en als
desinfectans van oppervlakten en instrumenten.
fenolblok, zie blok, fenol-.
fenomeen [G., phainein = verschijnen] verschijnsel,
symptoom.
fenomenologie [G., phainein; logos = leer, wetenschap] de
bestudering van fenomenen; zie ook symptomatologie.
fenotype, phaenotypus [G.] verschijningsvorm bij een
bepaalde erfelijke constitutie; zie ook genotype.
fenotypisch, m.b.t. het fenotype; tegenstelling: genotypisch.
Fenwick, Edwin Hurry ( 18 5 6 -1 944; uroloog te Londen).
Fenwick-ulcus, zweer van het trigonum vesicae.
Fenwick, Samuel (1821-igo2; E. arts te Londen).
ziekte van Fenwick, primaire atrofie van de maag.

[E.].

feochromoblast [G., phaios = donker; chroma = kleur; blastos =
kiem] kiemcel waaruit een feochrome (= chroomaffiene)
cel ontstaat.
feochromocyt, chroomaffiene cel.
feochromocytoom, tumor van de chroomaffiene cellen
van het bijniermerg.
feochroom [G., phaios; chroma] zich donker kleurend met
chroomzouten, chroomaffien.
feoderma, phaeoderma [G., phaios = bruin; derma = huid]
verdikte huid die door uitdroging donker getint is,
hetgeen voor vuil wordt aangezien.
ferment [L., fermentum = gist verouderde term] zie enzym.
fermentatie, -tering, i.h.alg. de omzetting van stoffen
onder invloed van fermenten (tegenwoordig genoemd
enzymen); i.e.z. gisting.
feromonen, stoffen die door een individu worden
geproduceerd, en in uiterst geringe hoeveelheden bij een
ander individu een specifieke reactie teweegbrengen;
bijv stoffen in urine van muizen, die het seksuele gedrag
van de geslachtspartner beinvloeden; mannelijke urine
bevat een agressieferomon, dat de agressie bij andere
mannetjes verhoogt.
Ferrein, Antoine (1693-1769; Fr. anatoom te Parijs).
Ferrein-kanaal, zie ductus nasolacrimalis.
Ferrein-ligament, i lig. laterale van het kaakgewricht;
z de stemband.
ferriprief [L., privare = beroven] gekenmerkt door ijzergebrek; vb. f-ieve anemie.
ferritine, een in alle weefsels voorkomend ijzer-eiwit
(apoferritine)-complex, een metalloproteine; het gehalte
ervan in serum is een maat voor de ijzerreserve in het
lichaam.
ferrofumaraat, oraal ijzerpreparaat; bevat 33% elementair ijzer in de vorm van tweewaardige-ijzerzouten;
indicatie: ijzergebreksanemie.
ferrosulfaat, oraal ijzerpreparaat; bevat 30% elementair
ijzer in de vorm van (uitgedroogde) tweewaardigeijzerzouten; indicatie: ijzergebreksanemie.
ferrugineus [L., -ea, -eum, ferruginosus; ferrugo = ijzerroest]
i ijzer- of roestbevattend; 2 roestkleurig; vb. substantia
f-ea.
fertiel [L., fertilis] vruchtbaar.
fertiel eunuchoidisme, zie eunuchoidisme.
fertilisatie, zie bevruchting (bet. 2).
fertiliteit [L., fertilitas] vruchtbaarheid; zie ook subfertiliteit.
fertiliteitsfactor, zie factor.
fertiliteitsstoornis, afwijking in een van de organen,
weefsels of weefselproducten die betrokken zijn bij de
voortplanting, waardoor een gewenste zwangerschap
uitblijft.
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fibrine
vanuit de lobus frontalis, de lobus occipitalis en de lobus
temporalis naar de ponskernen.
fibrae c o rticoreticulares, vezels uit de schors van de
slaapkwab naar de formatio reticularis tegmenti.
fibrae corticospinales, vezels die uit de schors van de
gyrus precentralis komen en naar de voorhoorncellen
van het ruggenmerg lopen (tractus pyramidalis).
fibrae corticospinales (capsula interna), vezels van de
piramidebaan, die naar het ruggenmerg loopt en
zodanig somatosensorisch geordend zijn, dat de vezels
voor het meest causale deel van het lichaam het meest
occipitaal liggen.
fibrae corticospinales (medulla oblongata), vezels
van de gyrus precentralis van de cortex naar de
voorhoorncellen van het ruggenmerg.
fibrae corticospinales (pedunculus cerebri), vezels in
de pedunculus cerebri van de piramidebaan naar het
ruggenmerg.
fibrae corticospinales (pontis), vezels in de pons van
de piramidebaan naar het ruggenmerg.
fibrae intercrurales, boogvormig lopende bindweefselvezels tussen crus mediale en crus laterale van de externus-aponeurose; vormen de bovenrand van de annulus
inguinalis.
fibrae lentis, lensvezels.
fibrae meridionales, meridionaal lopende vezels van
de musculus ciliaris.
fibrae obliquae (ventriculi), schuin lopende spiervezels in de maagwand.
fibrae periventriculares, vezels uit de hypothalamus
naar de fasciculus longitudinalis dorsalis.
fibrae pontis transversae, dwarslopende vezels in de
pons.
fibrae radiales, van binnen naar buiten lopende vezels
in de m. ciliaris.
fibrae supraopticae, vezels die uit de nucleus supraopticus komen.
fibrae zonulares, tussen corpus ciliare en lenskapsel
gespannen ophangvezels.
fibreus, uit bindweefsel bestaande, met bindweefselvorming gepaard gaande; N.B. niet verwarren met
fibrineus.
fibril, fibrilla [L., verkleinwoord van fibra] fijne vezel.
fibrill ai r, uit fibrillen bestaand, betrekking hebbend op
fibrillen.
fibrillaire trekkingen, kortdurende contracties van
enkele bundels spierfibrillen (dus eigenlijk fasciculaire
trekkingen).
fibrillatie, fibrilleren, irregulaire, asynchrone contracties van hartspiergedeelten; opvallend is het chaotische,
ongecoordineerde, ineffectieve karakter van de contracties.
atriumfibrillatie, boezemfibrillatie, fibrilleren van de
boezemspier.
paroxismale boezemfibrillatie, aanvalsgewijs optredend boezemfibrilleren dat via natuurlijke weg weer in
een sinusritme overgaat, meestal na minuten tot uren;
syn. paroxismaal atriumfibrilleren.
ventrikelfibrillatie, kamerfibrillatie, fibrilleren van
de kamerspier; zie ook flutter, fladderen, pulsus irregularis perpetuus.
fibrin a tie, massale intravasculaire stolling; zie ook coagulopathie.
fibrine, eiwitvezel; bestaat in twee vormen: i) oplosbaar
fibrine, ontstaat uit fibrinogeen o.i.v. trombine; 2)
onoplosbaar fibrine, ontstaat o.i.v. factor XIII, laatste

FES, functionele elektrostimulatie.
fetalis [L., -le], foetaal, betrekking hebbend op de foetus;
vb. chondrodystrophia f-lis.
fetidus [L., -da, dum], stinkend; vb. bronchitis f-da, sputum
f-dum.
fetisjisme, seksuele anomalie, waarbij een bevredigingsgevoel wordt verkregen bij aanblik of betasting van
bepaalde voorwerpen zoals dameskousen, bustehouders,
haarlokken.
feto-, zie foeto-.
fetor [L.] stank.
fe tor ex ore [L.] stank uit de mond.
fetor hepaticus, kenmerkende lucht bij ernstige
leverinsufficientie.
fetus [L., feo = voortbrengen] foetus (in het Nederl. met oe
geschreven, maar als eu uitgesproken), het kind in de
laatste periode van de zwangerschap (vanaf de 85e
zwangerschapsdag; daarvcior: embryo).
fetus maceratus, afgestorven f. die langer dan drie
dagen in de uterus is gebleven en in die tijd autolytische
veranderingen heeft ondergaan.
fe tus papyraceus, papierdunne, gemummificeerde
foetus, meestal partner van een tweeling, en platgedrukt
door de andere, gezonde partner.
Feulgen-reactie, kleuringsreactie voor DNA.
FEV, forced expiratory volume.
fever [E.] koorts.
forest fever [boskoorts] zie dengue.
Q fever [Q= query = vraagteken], zie koorts, Q - .
Rocky-Mountain spotted fever, zie koorts, tekenbeet-.
typhoid fever [E.] zie typhus, -- abdominalis.
FFA Free Fatty Acids, vrije vetzuren.
f-factor, zie factor, fertiliteits—.
FFH, familiaire hypocalciurische hypercalciemie; zie ook
hypercalciemie.
FGH, FH, familiaire gecombineerde hyperlipidemie.
FHA, focus-huidafstand.
FHTG, familiaire hypertriglyceridemie.
fiber(endo)scoop, zie fibroscoop.
fibra [L., mv. -ad, vezel (bindweefsel-, spier-, zenuwvezel).
fibrae arcuatae ce rebri, boogvormige vezelbundels
tussen naburige hersenwindingen.
fibrae arcuatae ext e rnae, boogvormig over het ondereind van de olijfkern lopende vezels, die de nucleus
cuneatus accessorius en de nuclei arcuati met het
cerebellum verbinden.
fibrae arcuatae externae dorsales, neurieten van
zenuwcellen in de fasciculus gracilis en de fasciculus
cuneatus, lopen ongekruist omhoog en treden in de
pedunculus cerebellaris inferior.
fibrae arcuatae externae ventrales, dwars over de olijf
lopende vezels uit de nuclei arcuati, lopend naar de
pedunculi cerebellares.
fibrae arcuatae internae, opstijgende vezelbundels
afkomstig uit de achterstrengkernen, die als lemniscus
medialis boogvormig om de substantia gelatinosa lopen
en gekruist (decussatio lemniscorum) naar de thalamus
gaan.
fibrae cerebelloolivares [BNA], tractus olivocerebellaris.
fibrae circulares, circulaire binnenste spiervezels van
de m. ciliaris.
fibrae corticonucleares, vezels van de piramidebaan,
die naar de hersenzenuwkernen lopen.
fibrae corticopontinae (pedunculus cerebri), vezels
van de cortico-pontiene-cerebellaire baan.
fibrae corticopontinae pontis, corticopontiene baan;
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fibrinedegradatieproduct
endocardiale fibro-elastose, toename van fibroelastisch weefsel van het endocard, vaak gepaard gaande
met dilatatie van de linker hartkamer en mitralisinsufficientie; komt vnl. voor bij neonaten en zeer jonge
kinderen; in 1/3 van de gevallen gecombineerd met
congenitale hartafwijkingen; kan in ernstige gevallen tot
belemmering van de hartfunctie leiden.
fibro-epithelioom, fibroepithelioma [L.] papulonodulaire aandoening met histologisch een netwerk van
basale cellen in een fibreus stroma, waardoor het kan
lijken op een basocellulair carcinoom.
fibrogenesis imperfecta ossium, zeldzame botafwijking met overmatige vorming van botweefsel;
symptoom is gegeneraliseerde botpijn; biochemische
waarde van het alkalisch fosfatase is doorgaans
verhoogd; radiologische veranderingen zijn een
verhoogde botdichtheid en verlies van normale botstructuur.
fibroid, s fibreus, fibroom-achtig; z fibroom of fibromyoom.
fibrolaminair, m.b.t. bindweefselschotten.
fibrolipoom, menggezwel uitgaande van bind- en
vetweefsel.
fibroma [L.] zie fibroom.
fibromatose, fibromatosis, vorming van multipele
fibromen.
fibromatosis ventriculi, zie linitis plastica.
fibromusculair, bestaande uit, of m.b.t. bindweefselvezels en spierweefsel; vb. f-re dysplasie, f-re prostaathypertrofie.
fibromyalg ie, fibromyalgia [G.] syndroom van chronische pijn- en stijfheidsklachten dat voldoet aan welomschreven criteria zoals het voorkomen in meerdere delen
van het bewegingsapparaat; syn. fibromyalgiesyndroom,
myofasciaal pijnsyndroom, fibrositis, fibromyositis; zie
ook reuma, wekedelen—.
fibromyoom, menggezwel van (meestal glad) spierweefsel en bindweefsel, vaak in de uteruswand.
fibromyositis, ontsteking van bindweefsel en spierweefsel.
fibromyositis nodularis, f. met vorming van noduli
(knobbeltjes).
fibromyxoom, menggezwel uitgaande van bindweefselcellen en slijmvormende cellen.
fibronectine [L., nexus = schakeling, verbinding] een aan
celoppervlakken of in bloedplasma voorkomende
glycoproteIne met koppelende werking (o.a. soms bij
aggregatie van trombocyten).
fibroneuroom, zie neurofibroom.
fibroom, fibroma [L.] goedaardig gezwel van vezelig of
van celrijk bindweefsel; zie ook fibroadenoom, fibroangioom, fibrocarcinoom, fibrochondroom, fibro-epithelioom, fibromyoom, fibromyxoom, fibrosarcoom.
fibroma chondromyxoides, zie ziekte van JaffeLichtenstein.
fibroma cysticum, f. met cystische degeneratie.
fibroma durum, hard f., vnl. bestaand uit vezelrijk
bindweefsel.
fibroma cavernosum, f. met uitgezette bloedvaten.
fibroma filiforme, gesteeld en zijdelings afgeplat
fibroom, multipel voorkomend in de hals en de oksels;
syn. skin tag [E.].
fibro ma molle, week fibroom, bestaand uit celrijk
bindweefsel, vnl. aan de hals voorkomend, o.a. bij
tubereuze sclerose (Bourneville).
fibroma molluscum, week, celrijk fibroom van de
huid.

stap stollingssysteem; vormt belangrijk onderdeel van
bloedstolsel.
fibrinedegradatieproduct, product dat ontstaat na
afbraak van fibrine in een stolsel door plasmine.
fibrinelijm, oplossing van een sterk geconcentreerd
fibrinogeen om wondranden to laten verkleven.
fibrinepolymeer, lange keten van fibrinemoleculen;
ontstaat door onderlinge binding van fibrinemonomeren; deze polymeren vormen een netwerk waarin vaste
elementen van het bloed worden gevangen en stolsels
ontstaan; zie ook fibrine.
fibrinepolymeren, grote ketens van fibrinemonomeren
die een rol spelen bij bloedstolling; o.i.v. stollingsfactor
XIII ontstaan door de vorming van dwarsverbindingen
onoplosbare fibrinenetwerken, waarin de bloedcellen
worden gevangen; zo ontstaat het stolsel.
fibrinous, fibrine-bevattend; vb. f-euze ontsteking; N.B.
niet verwarren met fibreus.
fibrinevorming, omzetting van fibrinogeen in fibrine
o.i.v. trombine en factor XIII.
fibrinogeen, zie bloedstollingsfactor I.
fibrinogenolyse [< G., lysis = oplossing] de `oplossing' of
inactivering van het fibrinogeen in het bloedplasma.
fibrinoid [G., eidos = vorm, gedaante] lijkend op fibrine;
vb. f-de degeneratie.
fibrinolyse [< G., lysis = oplossing] enzymatische splitsing
(en `oplossing, lysis) van fibrine; zie ook trombolyse.
fibrinolysine, fibrine-splitsend enzym; syn. plasmine; 2
een fibrine-splitsend bacterieproduct.
fibrinolyticum [L., my -ca], fibrine-oplossende stof.
fibrinolytisch, fibrine-oplossend; zie ook lytisch.
fibrinoplastine, een in het serum voorkomend eiwit dat
samen met trombine de fibrinevorming aanzet.
fibrinosus [L., -sa, -sum], fibrineus; vb. chorditis f-sa,
sputum f-sum.
fibro- [L., fibra = vezel] voorvoegsel in woordverbindingen
betreffende vezels of vezelig bindweefsel; vb. fibroadenoom.
fibroaden ie, toeneming van bindweefsel in de milt, o.a.
bij de ziekte van Banti.
fibroadenomatose, de aanwezigheid van multipele
fibro-adenomen, bijv bij de ziekte van Pringle.
fibroadenoom, fibroadenoma, goedaardige tumor,
bestaande uit klierelementen en bindweefsel; vb. f-ma
mammae.
fibroaden o se, s fibroadenomatosis; z aanwezigheid van
niet op neoplasma berustende noduli in de mamma.
fibroangioom, een goedaardig gezwel, uitgaande van
bind- en vaatweefsel; zie ook angiofibroom.
fibroblast, ongedifferentieerde bindweefselcel; zie ook
fibrocyt.
fibrocartilagineus [L., -ea, -eum, spr. -ienejus] bestaande uit,
m.b.t. vezelig kraakbeen.
fibrocartilago [L., gen. -aginis], vezelig kraakbeen.
fibrocartilago basalis [BNA], vezelig kraakbeen dat het
foramen lacerum aan de schedelbasis afsluit; syn. cartilago basialis (JNA).
fibrocartilago interarticularis, discus articularis.
fibrocartilago intervertebr alis, discus intervertebralis.
fibrocartilago navicularis [BNA], trochlea cartilaginea.
fibrochondroom, menggezwel met fibreuze en
chondrale partijen; syn. chondrofibroom.
fibrocyt, bindweefselcel; zie ook bindweefsel.
fibroelasticus [L., -ca, -cum], uit elastische vezels bestaand;
vb. membrana f-ca laryngis.
fibro-elastose, fibroelastosis [L.] proliferatie van fibreus
en elastisch weefsel.
z8z

Filaria
en spierscheden; vaak is bedoeld wekedelenreuma; zie
ook cellulitis.
fibrosus [L., -sa, -sum], fibreus, met bindweefselvorming
gepaard gaande, m.b.t. bindweefsel; vb. lacertus f-sus,
capsula f-sa, myxoma f-sum.
fibro tisch, m.b.t. fibrose.
fibro-xanthoom, kleine histiocytaire tumor waarin
lipiden zijn gestapeld; gaat gepaard met normolipidemie.
fibula [L., gesp] kuitbeen, het dunste van de twee beenderen van het onderbeen.
fibularis, -re [L.] betrekking hebbend op de fibula, bij de
fibula gelegen; vb. nervus f-ris.
fibularisfenomeen, dorsale flexie en pronatie van de
voet bij bekloppen van de nervus fibularis achter het
caput fibulae, symptoom van tetanie en spasmofilie.
-ficans [L., facere = maken] achtervoegsel in samengestelde
adjectiva met als betekenis maken, doen worden.
-ficatie, -ficatio [L., facere] achtervoegsel in samengestelde
substantieven met als betekenis `het maken, het doen
ontstaan'.
Fick.
Fick-principe, bepaling van het hartminuutvolume
(cardiac output) uit het transport van een indicatorstof
door de bloedbaan.
Fick-halo, gekleurde ring rondom een lichtpunt,
verschijnsel bij dragers van contactlenzen.
-fiel [G., philein = beminnen] achtervoegsel in woordsamenstellingen met als betekenis aangetrokken worden tot;
zie ook -foob.
field trial [E., veldproef] toetsing van een hypothese of
opvatting door onderzoek op een groot aantal objecten
of personen.
fietsergometer, zie ergometer.
fievre [F.] koorts.
fievre a rechutes, zie febris recurrens.
fievre boutonneuse [F., bouton = knoop] een in Zuid-Europa
en Noord-Afrika endemische rickettsiose, overgebracht
door hondenteken (Rhipicephalus sanguineus); goedaardige, aan vlektyfus verwante ziekte, beginnend met een
primair affect; syn. tekenbeetkoorts.
FIGE field-inversion-gel electrophoresis, zie elektroforese,
pulsed-field gel ---.
fight or f ight [E., vecht of vlucht] 1 fysiologische respons op
stress waarbij gedrag gericht is op directe 'overleving':
arousal, verhoogde aandacht en eventueel doelgerichte
agressie; 2 (cognitieve pijntheorie) term die bij een
patient met pijn diens passieve, wanhopige houding
(flight) en/of diens actieve, zelfbewuste houding (fight)
beschrijft.
FIGO-classificatie, classificatie voor de stagering van
kwaadaardige gynaecologische tumoren, opgesteld door
de Federation Internationale Gynaecologique et Obstetrique (FIGO).
figuratus [L., -ta, -tum], gefigureerd, figuren-vormend
(kringen, guirlandes, enz.), kenmerk van sommige
huidaandoeningen.
fijt, panaritium (ossale, periostale).
filament, draadvormig element.
axiaal filament, de draadvormige as van het flagellum
van een spermatozoon.
filamentosus [L., -sa, -sum], draadvormig; vb. keratitis f-sa.
Filaria [L., filum = draad] draadworm, obsolete naam van
een geslacht van de orde (of superfamilie) Filarioidea; zie

fibroma n a sopharyngeale, zie angiofibroma nasopharyngeale.
fibroma pendulum, f. molle aan een dunne steel.
fibroma teleangiectaticum, angiofibroom.
irritatiefibroom, ontstekingsachtige woekering, i.h.b.
van het mondslijmvlies (t.g.v. slecht passende protheseranden), vaak met een lappenvormig aspect; syn. prothesefibroom, irritatiehyperplasie, fibreuze hyperplasie,
fibrosis localis, epulis fissuratum.
neuskeelfibroom, angiofibroom in de nasopharynx dat
snel groeit en grote destructies door druk en hevige
bloedingen veroorzaakt; histologisch goedaardig;
meestal bij jongens in de puberteit. Na die periode
verdwijnt de tumor meestal spontaan.
niet-ossificerend fibroom, goedaardige fibroblastaire
afwijking die overwegend voorkomt in het distale
metafysaire deel van het femur en in de proximale
distale metafyse van de tibia.
fibropericarditis, pericarditis met fibreuze adhesies.
fibroplasie [G., plassein = vormen] vorming van fibreus
weefsel.
retrolentale fibroplas ie , bindweefselvorming achter de
ooglens, bij hyperoxygenatie, vnl. bij premature kinderen.
fibroplasticus [L., -ca, -cum], fibroplastisch, bindweefselvormend; vb. endocarditis parietalis f-ca.
fibrorabdomyoom, menggezwel uitgaande van
bindweefsel en dwarsgestreept spierweefsel; zie ook
rabdomyoom.
fibrosa [L.] vr. van fibrosus.
fibrosarcoma protuberans, boven de huid verheven f.
fibroscoop [L., fibra = vezel; Gr. skopein = bezichtigen] fiberscoop, een endoscoop, bestaande uit buigzame glasvezels;
het lichttransport geschiedt door de mantelvezels, het
beeldtransport door de centrale vezels.
fibro se, fibrosis [L., E.] woekering van bindweefsel.
cystische fibrose (CF), autosomaal recessief erfelijke
aandoening die zich bij kinderen openbaart met
bindweefselwoekering en cystevorming in allerlei
orgaansystemen, vooral in het pancreas; de ziekte is
klinisch gekenmerkt door pancreasinsufficientie,
chronische longziekte, hoog elektrolytgehalte van het
zweet en soms biliaire cirrose; syn. cystic fibrosis [E.] ,
mucoviscidosis,
van Andersen.
diffuse interstitielesyndroom
fibrose, vorming
van diffuse
diffuse interstitiele fibrose, vorming van diffuse
verbindweefseling van het longparenchym; komt voor
na interstitiele pneumonie.
e ndomyocardfibrose, progressieve aandoening zowel
van endo- als van myocard, met verlittekening van het
endocard en obliteratie van het lumen van een of beide
kamers, vnl. in tropisch Afrika.
fibrosis pancreatica c y stica, cystische (pancreas)
fibrose.
fibrosis pulmonum, zie longfibrose.
longfibrose, vorming van bindweefsel in het longparenchym.
pijpensteelfibrose, diffuse hyaliene wandverdikking
van de grote vaattakken met omgevende fibrose, bijvoorbeeld in de nier voorkomend bij schistosomiasis.
retrolentale fibrose, zie fibroplasie.
retroperitoneale fibrose, chronische fibroserende
ontstekingsreactie m.a.g. aantasting en retractie van het
retroperitoneale bindweefsel die tot stricturen van
ureter en bloedvaten kunnen leiden; retroperitoneale
fibrose komt voor bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, zoals methysergide.
fibrositis, ontsteking van bindweefsel, i.h.b. van fascien

ook Microfilaria.
Filaria bancri, oude naam voor Wuchereria bancrofti.
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filariasis
fimbriatus [L ., - ta, - turn] , voorzien van fimbrien of franje;
vb. hymen f-tus, plica f-ta.
fimbriokele [G., kele = hernia] hernia die fimbriae van een
eileider bevat.
fimbrioplastiek, therapeutische operatieve ingreep bij
infertiliteit waarbij herstel van de functionaliteit van de
fimbria(e) wordt verhoogd.
final common path [E.] convergentie van verschillende
zenuwvezelbanen tot een gemeenschappelijke `route'.
finalis [L., -le], doelgericht; vb. causa f-lis.
Financieel Overzicht Zorg (FOZ), zie Jaaroverzicht Zorg
(JOZ).
Finkelstein, Heinrich (1865 - 1942; kinderarts te Berlijn).
proef van Finkelstein, provocatietest bij het syndroom
van De Quervain: drukpijn over de peeskoker van het
eerste strekpeescompartiment t.h.v de pols bij
maximale ulnaire deviatie en flexie van de duim; zie ook
trigger finger.
voedingsformule van Finkelstein, formule ter berekening van de hoeveelheid die een zuigeling moet drinken:
(aantal levensdagen minus i) x 70 a 8o ml; zie ook decompositie.
Finsen, Niels Ryberg (1860 - 1904; Deens arts te Kopenhagen), inaugurator van de naar hem genoemde lichtbehandeling bij lupus; 1903 Nobelprijs.
Finsen-lamp, koolspitslamp die ultraviolet licht
uitstraalt.
Finsen-stralen, ultraviolette stralen.
FIRDA frontale intermitterende ritmische delta-activiteit,
EEG-afwijkingen bij verhoogde intracraniale druk of op
mesencephalon en thalamus druk uitoefenende lokale
processen.
first-day-of-hypertltermia plateau (FDHP) [E.] de eerste dag
van het hypertherme plateau in de basaletemperatuurcurve; treedt ongeveer een dag na de ovulatie op; zie ook
coverline [E.].
first-pass-effect [<E.] metabolisme van geneesmiddelen
in de lever m.a.g. daling van de effectieve plasmaconcentratie na de eerste leverpassage; effect is afhankelijk
van toedieningsweg (oraal of intraveneus) en leverfunctie; zie ook klaring, intrinsieke -^-.
first-pass-onderzoek [<E.] dynamisch onderzoek in de
nucleaire geneeskunde waarbij de eerste passage van de
activiteit door een orgaan na bolus-injectie wordt
bestudeerd, bijv bij het hart ter bepaling van een
rechts-links-shunt.
Fisher, Miller (toe eeuw; Amer. neuroloog).
Fisher-syndroom, variant van het syndroom van
Guillain-Barre die gepaard gaat met oftalmoplegie,
ataxie en areflexie.
Fisher, Ronald Aylmer (1890 - 1962; Brits statisticus).
Fisher-exacttest, statistische test om de onafhankelijkheid van rijen en kolommen in een 2-bij-2-tabel vast te
stellen, gebaseerd op een exacte steekproefverdeling van
de gevonden frequenties.
Fisher ratio [E.] veranderde aminozuurverhouding in het
bloed: sterke stijging van aminozuren met aromatische
ketens (bijv tryptofaan) en daling van aminozuren met
vertakte ketens.

filariasis, deze term is volgens de WHO beperkt tot
infecties met Wuchereria bancrofti en Brugia malayi.
filaricide [L., caedere = doden] 1 (bijv. nw.) filariae-dodend;
z (z. nw.) een middel dat filariae doodt.
filariform, lijkend op filaria.
filetlap, zie lap.
-flue [G., philia =liefde] achtervoegsel in woordverbindingen betreffende een neiging, zucht, affiniteit;
vb. hemofilie, homofilie.
filiform, draadvormig; vb. f-me bougie.
filiformis [L ., - me] , filiform; vb. pulsus f-mis, papillae
f-mes (mv. van f-mis).
filopodia [L., mv.], fijne draadvormige celuitlopers die een
functie (waarschijnlijk aftasten van omgeving) vervullen
bij de amoeboIde beweging van de cel; zie ook pseudopodia.
Filoviridae, familie van virussen die hemorragische
koortsen kan veroorzaken. Hiertoe behoren het
Marburg-virus en het Ebola-virus.
filtermembraan, gefuseerde laminae basales van
endotheelcellen van glomeruluscapillair en podocyten
die deze omgeven; bestaat uit een centrale lamina densa
en een lamina rara interna en externa; bepaalt welke
stoffen (molecuulgrootte en -lading) worden doorgelaten
bij het filtratieproces in de nier.
filteroperatie, operatie, verricht bij glaucoom ter verbetering van de afvoer van het kamerwater, dat gewoonlijk
via het trabekelsysteem verloopt; meestal wordt met
deze term trabeculectomie bedoeld, waarbij een
blijvende fistel wordt gemaakt tussen de voorste oogkamer en de subconjunctivale ruimte, overdekt door een
scleralapje ter preventie van overfiltratie.
filtratiefractie, percentage van het door de nier
stromende bloedplasma dat door de glomeruli gefiltreerd wordt en de voorurine (het ultrafiltraat) vormt.
filtratiespleet, spleten van circa z5 nm breed tussen
pedikels van podocyten in de glomeruli; vormt de weg
waarlangs het filtraat (de primaire urine) de glomerulaire ruimte bereikt; syn. slit pore [E.].
filum [L., mv. - 1a] , draad.
filum durae matris spinalis, draadvormig einde van
de spinale dura mater, van de ze of 3e sacrale tot de ze
staartwervel, vergroeid met het filum terminale.
fila olfactoria f1NA], nervi olfactorii.
fila radicularia, syn. nervorum spinalium de wortelvezels van de spinale zenuwen.
filum terminale (meningeum), draadvormig
verlengde van de conus medullaris, overgaand in f.
durae matris.
fimbria [L., mv. - ae, franje] i franje-achtig aanhangsel of
uitloper aan een orgaandeel; 2 (bacteriol.) hechtorganen
van een bacterie; syn. pilus.
fimbria hippocampi, franje-achtige uitloper van de
alveus, midden-boven de hippocampus, gaat over in het
crus fornicis.
fimbria ovarica, de langste van de fimbriae tubae.
P-fimbriae, filamenteus aanhangsel aan bepaalde
bacterien; de meeste E. coli-stammen die pyelonefritis
veroorzaken, produceren P.-fimbriae; deze kunnen
binden aan een deel van de P-bloedgroep-antigene
structuur van humane erytrocyten en blaasepitheelcellen.
S-fimbriae, structuur van bepaalde E. coli-stammen
waarmee de bacterie aan sialylgalactosidereceptoren op
humane erytrocyten hecht.
fimbriae tubae, franje-achtige uitlopers van het infundibulum tubae uterinae.

fissipaar [L., fissus = gespleten; parere = baren] zich door

splijting (deling) voortplantend.
fissula [L., verkleinwoord van fissum = spleet] spleetje.
fissula ante fenestram, kleine uitpuiling van het
kapsel van het oor-labyrint bij de verbinding met de
scala vestibuli; misschien de plaats waar otosclerose
begint.
fissura [L., mv. -ae] , spleet.
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fissura abdomin alis, zie gastroschisis.
fissura ani, anusfissuur, kloofvormige zweer in het
anusslijmvlies.
fissura antitragohelicina, spleet tussen antitragus en
helix van het oorschelpkraakbeen.
fissura calcarina, zie sulcus calcarinus.
fissurae cerebelli, de tussen de windingen van het
cerebellum gelegen groeven.
fissura cerebri lateralis (Sylvii), sulcus lateralis cerebri.
fissura choroidea, de spleet tussen thalamus en fornix,
waardoorheen de plexus choroideus de zijventrikel
binnendringt.
fissura horizontalis cerebelli, diepe groeve tussen
lobulus semilunaris cranialis en caudalis van het cerebellum.
fissura horizontalis (pulmonis dextri), de spleet
tussen midden- en bovenkwab van de rechter long.
fissura ligamenti teretis, de spleet aan de onderzijde
van de lever, waarin het ligamentum teres zich bevindt.
fissura ligamenti venosi, de spleet tussen lobus
sinister en lobus caudatus van de lever, waarin zich het
ligamentum venosum bevindt.
fissura longitudin alis cerebri, spleet in het mediane
vlak tussen linker en rechter grote-hersenhemisfeer.
fissura mammillae, fissura mammae, ragade van de
tepel; ontstaat veelal door onjuiste zoogtechniek tijdens
borstvoeding; syn. tepelkloof.
fissura mediana ventralis, mediane spleet aan de
ventrale zijde van medulla oblongata en ruggenmerg.
fissura obliqua (pulmonis), schuine spleet tussen
longkwabben, links tussen onderkwab en bovenkwab,
rechts tussen onderkwab enerzijds en midden- en
bovenkwab anderzijds.
fissura orbitalis inferior, spleet tussen ala major van
het sfenoid, bovenkaakbeen en jukbeen in de bodem van
de orbita.
fissura orbitalis superior, spleet in orbita-dak, vormt
de verbinding tussen de schedel- en de oogkasholte.
fissura o ssium, een barst in een hot.
fissura parieto-occipitalis, zie sulcus parieto-occipita-

fiss u ra t y mpanosquam o sa, kleine spleet tussen pars
tympanica en pars quamosa van het slaapbeen.
fissura - orbitalis - superior- syndroom, uitval van de
hersenzenuwen III, IV, VI en de eerste tak van V. meestal
veroorzaakt door een ruimte-innemend proces of
chronische ontsteking achter de orbita.
fissuratus [L., -ta, -turn, fissura] gespleten; vb. acanthoma
f-tum.
fissus [L ., -sa, - sum] , gespleten; vb. palatum fissum.
fiss uu r, zie fissura.
anusfissuur, zie fissura ani.
fistel, fistula [L., Buis] abnormale buisvormige verbinding
van holle organen onderling of met de buitenwereld, of
van een klier of van een abces- of verwekingsholte naar
een hol orgaan of naar de buitenwereld; syn. pijpzweer.
anusfistel, fistel, lopend van de anus naar ergens in de
omgevende huid, soms blind in het weefsel eindigend;
syn. anale fistel, anorectale fistel, fistula ani.
arterioveneuze fistel, verbinding tussen een arterie en
een vena; zie ook aneurysma, arterioveneus -^-.
bilio-digestieve fistel, zie fistel, inwendige gal-;
syn. fistula bilio-digestiva.
bimukeuze fistel, fistel die aan weerszijden in een
mucosa eindigt; syn. fistula bimucosa.
branchiogene fi stel, overblijfsel van een niet-gesloten
kieuwspleet.
branchiogene halsfistel, f. die ontstaat uit een
branchiogene cyste; vaak pas op latere leeftijd.
broncho-oesofageale fistel, zie fistel, oesofagobronchiale
complete fistel, f. die een volledige verbinding vormt;
ant. incomplete fistel.
coronaire fistel, directe verbindingen tussen een tak
van een kransslagader en een hartcompartiment.
draadfistel, abnormale buisvormige verbinding naar de
huid die kan ontstaan rond een niet-geresorbeerde
hechting in onderhuids weefsel.
fistula au ris congenita, aangeboren oorfistel, meestal
voor het oor, boven de tragus of in het oorlelletje,
overblijfsel van de eerste kieuwspleet.
fistula cervicovaginalis (laqueatica), fistel tussen
cervixkanaal en schedegewelf, bv. door instrumentele
beschadiging tijdens kunstverlossing of door ulceratie.
fistula cervicovesicalis, fistel tussen baarmoederhals
en urineblaas.
fistula c olli congenita, aangeboren halsfistel, gevolg
van gebrekkige sluiting van de 3e en 4e kieuwspleet.
fistula ext e rna, uitwendige fistel.
fec ale fistel, een tussen colon en lichaamsoppervlak
lopende f. waaruit ontlasting to voorschijn komt.
fistula ileovesicalis, fistel tussen ileum en urineblaas
(ontstaat soms bij de ziekte van Crohn).
fistula lacrimalis, traanfistel, van de traanzak naar de
huid.
fistula lactea, melkgangfistel, een abnormale verbinding met een melkgang.
fistula (o)es o phagobronchialis, fistel tussen de
slokdarm en een bronchus.
fistula (o)esophagotrache alis, fistel tussen slokdarm
en luchtpijp.
fistula pilonidalis, sinus pilonidalis.
fistula rectovaginalis, fistel tussen rectum en vagina.
fistula rectovesicalis, fistel tussen rectum en urineblaas.
fistula vesicovagin alis, fistel tussen urineblaas en
vagina, meestal het gevolg van langdurige druk van de
kinderschedel bij moeilijke bevalling.

lis.

fissura petro-occipitalis, de van het foramen jugulare
naar binnen-voor lopende spleet tussen het rotsbeen en
het basale deel van het os occipitale.
fissura petrosquamosa, naad tussen rotsbeen en
slaapbeen.
fissura petrotympanica (Glaseri), spleet in het slaapbeen achter het kaakgewricht.
fissura posterolateralis (cerebelli), groeve aan de
onderzijde van het cerebellum, tussen nodulus en
flocculus enerzijds en tonsilla cerebelli en lobulus
biventer anderzijds.
fissura prima (cerebelli), boogvormige groeve van het
cerebellum, tussen lobulus quadrangularis en lobulus
simplex.
fissura pterygomaxillaris, spleet tussen bovenkaakbeen en lamina lateralis van de processus pterygoideus.
fissura secunda, spleet tussen pyramis en uvula vermis
van het cerebellum.
fissura sphenopetrosa, mediale voortzetting van de
f.petrosquamosa, verwijdt zich tot foramen lacerum.
fissura transversa cerebri, dwarse spleet tussen corpus
callosum en thalamus plus dak van de 3e ventrikel.
fissura ty mpanomastoidea, kleine spleet tussen de
pars tympanica en de processus mastoideus van het
slaapbeen.
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fixatienystagmus, zie nystagmus.
fixed-drug eruption [E.] zie erythema fixatum.
fixed eruption [E.] zie fixe-erytheem.

incomplete fistel, f. die aan een einde blind in het
weefsel eindigt.
inwendige fistel, f. met uitmonding in een hol orgaan.
inwendige galfistel, experimenteel aangelegde galfistel
naar de lichaamsoppervlakte, bij behouden galafvoer via
de ductus choledochus; syn. fistula amphibolica.
laterale halsfistel, familiair aangeboren f. langs de
voorrand van de m. sternocleidomastoideus of in de
streek van de keelamandel.
lipfistel, f. waarvan de randen met slijmvlies bekleed
zijn.
neusfistel, mediale fistel tussen de ossa nasalia; ontstaat
vaak uit een neuscyste en kan zeer diep gaan, tot op de
meningen; soms groeien er haren uit.
oesofagotracheale fistel, open verbinding tussen
oesophagus en trachea; aangeboren, traumatisch of door
tumor.
stercorale fistel, zie fistel, fecale ^.
tandfistel, van een ontstoken tandwortel uitgaande,
ergens op het mondslijmvlies of aan het oppervlak van
kin of wang uitmondende f.
uitwendige fistel, f. met uitmonding aan het oppervlak.
fist fucking [E.] seksuele handeling waarbij een hand
geheel of gedeeltelijk in het rectum wordt gebracht.
fistula [L., buis, pijp] zie fistel.
fistulectomie [G., ektome = uitsnijding] algehele verwijdering van een fistel, fisteluitsnijding.
fistulisatie, i vorming van een of meer fistels; s. het
aanleggen van een kunstmatige fistel.
fistulografie [G., graphein = schrijven] zichtbaar maken van
een fistelgang m.b.v. opspuiting met kleurstof of
rontgencontraststof.
fistulotomie [G., tome = snede] het in lengterichting
opensplijten van een fistel.
FITC, fluoresceIne-isothiocyanaat.
fitheid, prestatievermogen, conditie; mate van fysiologisch functioneren.
fitness [E.] (genetica) relatieve maat voor de voortplanting
van individuen met een afwijkend genotype ten opzichte
van individuen met een normaal genotype.
Fitz-Hugh-syndroom, perihepatitis (peritonitis) als
complicatie bij acute salpingitis (doorgaans gonorroisch).
FIV, forced inspiratory volume.
fixateur.
externe fixateur, operatief aangebracht apparaat voor
uitwendige fixatie van fractuurstukken.
fixateur interne [F.] inwendige fixatie van botbreuken met
gebruik van metalen implantaten; bijvoorbeeld een
plaat, schroef, mergpen, rush-pen of cerclagedraad.
fixatie, 1 bovenmatige gehechtheid aan een bepaalde
persoon, voorwerp, situatie, enz; z (psych.) het blijven
bestaan van bepaalde elementen uit een vroeger stadium
van de psychoseksuele ontwikkeling (bijv orale f.,
oedipale f.); 3 (chir.) operatieve bevestiging; 4 (histol.)
conservering; zie ook fixeren.
bifoveale fixatie, afbeelding van het fixatieobject op
beide foveae, waardoor de beelden van de linker en
rechter fovea centralis elkaar overlappen; in geval van
strabismus is dit gestoord.
inwendige fixatie, fixatie van fractuurstukken d.m.v
operatie; zie ook osteosynthese.
somatische fixatie, fixatie op lichamelijke oorzaken
van een probleem waarbij psychische en sociale aspecten
buiten beschouwing worden gelaten.
fixatie-abces, zie abces.

fixe-erytheem, een erytheem dat telkens op dezelfde
plaats recidiveert, misschien als allergische reactie op
een bepaalde stof (geneesmiddel).
fix e ren [L., figere = vastmaken] 1 (oogheelk.) het oog op een
punt gericht houden; a (histol. en bacteriol. techniek)
voor bederf behoeden d.m.v. chemicalien of hitte (vlam);
3 (chir.) bevestigen van een orgaan aan een steunpunt of
steunend weefsel; ook: immobiliseren van een gebroken
lichaamsdeel.
fl, femtoliter = io -15 liter.
fl a ccidus [L ., -da, - dum] , week, slap.
fladderen, 1 snel vibrerende beweging; syn. to flutter [E.];
s. stereotiepe lichaamsbeweging bij autistisch kind dat
bij grote opwinding geagiteerd met de handen fladdert,
waarbij de armen in flexie en ellebogen in extensie
worden gehouden.
boezemfladderen, hartaritmie waarbij de boezems zeer
snel (180-40o keer per minuut) contraheren, regelmatig
en met dezelfde amplitudo (bij 'onzuiver' boezemfladderen zijn de contracties irregulair); de hartkamers kunnen
de boezemcontracties niet volgen, m.a.g. een partieel of
totaal blok.
kamerfladderen, vorm van ventriculaire tachycardie
met op het ECG een regelmatig golvend patroon (25o en
meer golven per minuut), zonder QRS- en T-toppen;
syn. (atrial) flutter [E.].
mediastinumfladderen, abnormale beweeglijkheid
van het mediastinum, waardoor dit bij elke inspiratie
naar de kant van de laagste druk wordt getrokken;
syn. Mediastinalpendeln [n.].
fladderthorax, abnormaal beweeglijke thorax na multipele ribfracturen.
flagel [L., flagellum = zweep] zweepdraad; bewegingsorgaan
van micro-organismen.
flagglantige_en, zie antigeen.
polaire flaggl, een aan de pool of polen van een microorganisme (bacterie) aangehechte f.
flagellaat, flagel-dragend protozoon.
flagellant, iemand die in flagellatie seksuele bevrediging
vindt.
flagellatie, geseling, i.h.b. ter seksuele bevrediging.
flamberen, even door een vlam halen, een handeling die
wordt toegepast ter sterilisatie (onbetrouwbaar) of ter
fixatie (van bacteriologische preparaten).
flammeus [L., -ea, -eum, spr . -eejus] vlammend, vurig;
vb. naevus f-eus.
flap [E.] huidlap, vrij danwel via een voedende steel
vastzittend, die wordt gebruikt voor transpositie of
autotransplantatie; syn. lap, huidlap.
Barron-flap, huidflap met een subcutane steel; wordt
gebruikt om een huiddefect mee to bedekken.
fasciocutane flap, gesteeld transplantaat, bestaande uit
een peesblad, huid en bloedvaten; voornamelijk
gebruikt voor het bedekken van onderbeendefecten.
myocutane flap, gesteeld transplantaat, bestaande uit
spierweefsel met bijbehorende huid en bloedvaten.
vrije huidflap, gevasculariseerd stuk huid met afferente
en efferente bloedvaten.
flapping [E., to flap = fladderen, klapwieken] trilling met grove,
langzame uitslagen; vb. f. tremor.
flare [E.] roodheid van de huid door vasodilatatie; bijv.
tijdens allergische huidreactie; zie ook huidreactie,
directe -^-.
flashback [E.] 1 herbeleving van traumatische gebeurtenis
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Flexner, Simon
flebotomenkoorts, zie pappataci-koorts.
flebotomie [G., phleps; tome = snede] zie venasectie, aderlating.
Flechsig, Paul Emil (1847-1929; psychiater te Leipzig).
f.-area's, drie velden aan weerszij den van de medulla
oblongata, van elkaar gescheiden door vezels tussen de
hypoglossus- en vagus-kernen.
Flechsig-associatievelden, velden aan de oppervlakte
van de hersenschors, misschien de zetel van de hogere
intelligentie.
baan van Flechsig, tractus spinocerebellaris dorsalis.
Flechsig-projectievelden, gebieden op de cerebrale
schors, waar de sensore en motore hersenfuncties
worden gereguleerd; ze zijn d.m.v. projectievezels
verbonden met 'lagere' delen van het CZS.
flegma [G., phlegma] 1 slijm; z een van de vier lichaamssappen die volgens de fysiologie der Antieken een onverstoorbare bedaardheid teweegbrengt (vandaar: flegmatisch, flegmaticus).
flegmasia alba dolens [L., albus = wit; dolere = pijn doen]
trombose van de vena iliaca in het kraambed.
flegmasia coerulea dolens [L., coeruleus = blauw] massale
trombose in een been of arm.
flegmatisch, onverstoorbaar, bedaard, Hippocratische
term voor een van de vier temperamenten.
flegm o ne [G., phiegmone = ontsteking] een zich in de breedte
uitbreidende, slecht begrensde, infiltratieve ontsteking;
komt voor in de subcutis en in de submucosa van het
maag-darmkanaal; syn. cellulitis; zie ook phlegmona.
diepehandflegmone, diepe-handflegmone, flegmoneuze ontsteking van de handpalm onder de fascia
palmaris, veroorzaakt door een penetrerend letsel.
gasflegmone, gasgangreen; zie ook gangreen.
flegmoneus, gepaard gaand met flegmone-vorming.
Fleischer, Bruno (1874-1965; D. oogarts te Erlangen).
ring van Kayser-Fleischer, zie Kayser.
Flemming, Walther (1843-1905; anatoom te Kiel).
kiemcentra van Flemming, kiem- en reactiecentra van
een secundaire lymfefollikel.
Fletcher, Horace (1849-1919; Amer. fabrikant).
Fletcher-cement, mengsel van zinkoxide en zinksulfaat dat in de tandheelkunde wordt gebruikt voor
tijdelijke vulling van caviteiten.
fl e tcheren, langdurig kauwen, en met kleine slokjes
drinken; zo genoemd naar Horace Fletcher, koopman te
Venetie (eind 19e eeuw), die beweerde dat de voedingswaarde van spijzen wordt verhoogd door ze langdurig te
kauwen.
flexibilitas [L.] buigzaamheid.
flexibilitas cerea [L.] het verschijnsel bij katatonie dat
een patient zonder weerstand passief in een bepaalde,
soms ook vreemde houding kan worden gebracht, welke
houding zeer lang wordt volgehouden.
flexie [L., flexio] buiging, de door buigspieren veroorzaakte
beweging; tegenstelling: extensie.
palmaire flexie, buigen van polsgewricht naar de
handpalm (volair).
fl exio uteri, knikstand van het corpus uteri t.o.v. de
cervix uteri; fysiologisch is een geringe anteflexio,
pathologisch zijn retro- en lateroflexio.
flexiecontractuur, contractuur met gewricht in geflecteerde dwangstand.
Flexner, Simon (1863-1946; bacterioloog te Philadelphia,
Baltimore, New York).
Flexner-bacil, Shigella f exneri.
Flexner-dysenterie, de door Shigella f lexneri veroorzaakte vorm van bacillaire dysenterie.

tijdens dissociatieve episode bij posttraumatische
stress-stoornis; 2 herbeleving van een bad trip.
flatulentie [L., flare = blazen] uitzetting van maag en
darmen door ophoping van gas; syn. meteorisme; z
vermeerderde afgang van flatus.
flatus [L.] wind, lozing van darmgas.
flauwte, zie collaps, syncope.
flavivirussen, zie de rubriek virus.
Flavobacterium [L., flavus = geel] een geslacht Gramnegatieve bacterien die geel pigment vormen, voorkomend in aarde en water.
Flavobacterium meningosepticum, komt voor bij zuigelingen met meningitis.
flavon, verzamelnaam van stoffen die o.a. het gele
pigment van bloemen en vruchten vormen, waartoe ook
behoort vitamine P.
fl avoprotene, een flavine bevattende proteine, een der
gele ademhalingsfermenten.
flavus [L., -va, -vum], geel; vb. Aspergillusf-vus, medulla
ossium f-va, ligamentum f-vum.
fleb-, flebo- [G., phleps, phlebos = ader] voorvoegsel in
woordsamenstellingen m.b.t. tot een ader of tot aderen.
flebarteriectasie [G., phleps; arteria = slagader; ektasis =
verwijding] phlebarteriectasia, algemene verwijding van
aderen en slagaderen.
flebectasie, phlebectasia [G., phieps; ektasis] verwijding
van een ader; syn. varix, varicositas, aderverwijding,
aderspat, spatader.
flebectomie [G., phleps; ektome = uitsnijding] excisie van een
ader of gedeelte ervan.
flebitis, phlebitis [G., phieps] aderontsteking.
phlebitis adhaesiva, ontsteking van de intima (endophlebitis), gevolgd door thrombusvorming en verkleving van de aderwand.
phlebitis migrans, aderontsteking op verschillende
plaatsen van een extremiteit, meestal een been.
phlebitis portalis, ontsteking van de vena portae;
syn. pylephlebitis.
phlebitis puerper alis, ph. gedurende het puerperium,
hetzij van baarmoederaderen, hetzij van andere aderen.
phlebitis umbilicalis, ontsteking van de vena umbilicalis; syn. omphalophlebitis.
sinusflebitis, ontsteking van hersensinussen, meestal
door overgrijpen van een ontsteking in de buurt (meningitis, mastoiditis, bovenlipfurunkel); leidt vaak tot
sinustrombose.
flebografie [G., phleps; graphein = schrijven] 1 het vervaardigen van rflntgenfoto's van venae, na inspuiting van een
contraststof; z het registreren van de aderpols; 3 de
beschrijving van het aderstelsel; zie ook angiografie,
aortografie, arteriografie.
flebogram, i de rontgencontrastfoto van (een deel van)
het veneuze systeem; i. de curve die bij flebografie (zie
aldaar sub 2) wordt verkregen; zie ook angiogram.
fleboliet [G., phleps; lithos = steen] adersteen, ev verkalkt
aderstolsel.
flebologie [G., phleps; logos = leer] het specialisme dat zich
bezighoudt met de anatomie, de fysiologie en de pathologie van aderen.
flebosclerose, phlebosclerosis, verdikking en verharding van de aderwand, t.g.v bindweefselwoekering in de
media en de intima, met uitpuilingen in het lumen; zie
ook sclerose.
flebostase, phlebostasis [G., phleps; stasis = stilstand]
veneuze stuwing, d.i. ophoping van bloed in aderen,
bijv. bij defecte aderkleppen, of door afbinding van een
extremiteit.
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flora [L., flos, florin = bloem] de plantenwereld als geheel, als
tegenhanger van fauna, de dierenwereld; het merendeel
der micro-organismen behoort hiertoe.
huidflora, de normaal op de huid voorkomende microorganismen.
residente flora, micro-organismen die behoren tot de
normale huidflora, bestaande uit een gering aantal vnl.
anaerobe species (m.n. Propionibacterium acnes en Staphylococcus epidermidis) voorkomend in de diepere lagen van de
huid, de talgklieren en in haarfollikels. Zij kunnen door
wassen niet van de huid worden verwijderd. Intensief
gebruik van zeep en desinfectantia leidt wel tot reductie
van de residente flora, maar nooit tot volledige eliminatie.
transiente flora, micro-organismen die behoren tot de
normale huidflora en een afspiegeling vormen van het
contact van de huid met de naaste omgeving. Zij kunnen
min of meer gemakkelijk worden afgewassen.
floride [L., floridus = bloeiend] geheel ontwikkeld, hevig;
bijv. f. lues, tuberculose.
flow [E.] stroom, i.h.b. bloedstroom.
flow-cytometrie [< E.] kwantitatieve analysetechniek voor
cellen; cellen die met specifiek fluorochroom zijn
behandeld, worden door een nauw capillair geleid langs
een bundel excitatielicht; hierna geven ze een korte flits
fluorescentielicht af, waaruit de hoeveelheid fluorochroom per eel berekend kan worden, bijv. voor bepaling
van het DNA-gehalte.
flowmeter [E.] apparaat waarmee de stroom van een gas of
vloeistof kan worden gemeten, bijvoorbeeld zuurstof,
lachgas en bloed.
flow phase [E.] periode na operatie of reanimatie waarin de
cardiac output en warmteproductie toenemen en de
lichaamstemperatuur stijgt, met als doel weefselherstel
en genezing.
fluctuatie [< L., fluctuatio] een in een met vloeistof gevulde
holte met de vingertoppen opwekbare golfvormige
beweging, die door de vingertoppen van de andere hand
wordt waargenomen.
fluim, vlokvormige hoeveelheid opgehoest sputum.
fluisterspraakonderzoek, onderzoek van het hoorvermogen; vroeger meest gebruikte methode, nu in de
praktijk als orienterende meting nog bruikbaar mits
goed uitgevoerd met fluisteren van geselecteerde
woorden.
fluisterstem, zie vox clandestina.
fluitans [L., my fluitantes], zwevend; vb. costae f-tes.
fluke [E.] parasitaire trematode, waarvan sommige soorten
in het bloed voorkomen (bijv. Schistosoma), andere in de
darmen (Echinostoma, Fasciolopsis), in de lever (Clonorchis,
Fasciola, Opistorchis), in de long Paragonimus; zie ook

flexor [L., gen. flexoris, buiger] buiger, buigspier, een spier
die buiging in een gewricht teweegbrengt; ant. extensor
(strekspier); zie ook musculus flexor.
flexura [L., gen. -ae], kromming, buiging.
flexura coli dextra, de bocht waar het colon ascendens
overgaat in het colon transversum.
flexura coli sinistra, de bocht van de dikke darm
links-boven in de buik, waar het colon transversum
overgaat in het colon descendens.
flexura duodeni inferior, de bocht tussen pars descendens en pars horizontalis duodeni.
flexura duodeni superior, de mediaal van de galblaas
gelegen bocht tussen pars superior en pars descendens
duodeni.
flexura duodenojejunalis, de bocht waar het duodenum overgaat in het jejunum.
flexura hepatica coli, f.coli dextra.
flexura lienalis coli, f.coli sinistra.
flexura perinealis (recti), de naar voren convexe bocht
van het rectum boven de anus.
flexurasacralis (recti), de naar voren concave bocht in
het rectum, overeenkomend met de uitholling van het
sacrum.
flexura sigmoidea, zie colon sigmoideum.
flexus [L., -xa, -xum], gebogen; vb. hallux flexus.
F-lichaampje, Y chromatine, mannelijke geslachtschromatine.
flight of colours [E.] het zien van gestoorde beelden na felle
belichting van het oog; achtereenvolgens worden alle
kleuren van de regenboog gezien; treedt op bij MS als
subklinisch verschijnsel.
flikkerscotoom, zie scotoom.
Flint, Austin (181z-1866; Amer. arts, 1836-1915; Amer.
fysioloog).
boog van Flint, een arterioveneuze boog aan de bases
van de nierpiramiden.
geruis van Austin Flint, extra hartgeluid dat hoorbaar
kan zijn bij aortaklepinsufficientie, to weten een rommelend geluid tijdens de diastole op de punt van het hart.
wet van Flint, de ontogenie van een orgaan is de
fylogenie van zijn bloedvoorziening.
flip-test, onderzoek naar het bestaan van ischialgie; bij de
zittende patient drukt de onderzoeker het bovenbeen op
de onderlaag en words het pijnlijke afhangende been in
het kniegewricht gestrekt; test is ischialgie-positief als
de patient de rug achterover beweegt ter preventie van
het rekken van de n. ischiadicus.
flocculatie, het neerslaan van vlokjes in een vloeistof.
flocculatietest, flocculatiereactie, uitvlokkingsreactie,
waarbij t.g.v binding van antigeen aan serumeiwit
vlokjes neerslaan, zoals bij de syfilisreacties volgens
Kahn, Sachs-Georgi, en de cardiolipine-vlokkingsreactie
(VDRL-reactie).
flocculus [L., gen. -li], kleine vlok.
flocculus (cerebelli), vormsel tussen pedunculus
cerebellaris medius en lobulus biventer.
,flooding [E.] zie exposure [E.].
floppy [E., slap hangend] aanduiding van een hypotone
toestand met klinisch algemene spierzwakte, respiratoire insufficientie en bij zuigelingen zwak huilen en
voedingsproblemen; komt o.a. voor bij spinale spieratrofie (bijv. ziekte van Werdnig-Hofmann), infantiele
encefalopathie, stofwisselingsziekten en myopathieen;
zie ook floppy-infant syndrome.
floppy- infant syndrome [E.] algemene hypotonie en ontbreken van spontane motoriek bij een zuigeling.
floppy mitral valve [E.] zie mitralis.

Trematoda.
fluor [L.] uitvloed.
fluor albus posterior, etterige uitvloed uit de anus, bij
proctitis.
fluor vaginalis [L.] niet-bloedige afscheiding uit de
vagina; de fysiologische afscheiding kenmerkt zich door
een lage pH en hormoonafhankelijke variabele consistentie en hoeveelheid gedurende de cyclus; syn. fluor
albus [L.] , witte vloed, leucorrhoea [G.] , vaginale afscheiding.
fluorchroom, stof die bij belichting door licht van een
bepaalde golflengte zelf licht gaat uitstralen; wordt o.a.
gekoppeld aan monoklonale antistoffen gebruikt bij
immunofluorescentie; zie ook fluorescentiemicroscopie.
fluoreen, sterk carcinogene stof; komt voor in bepaalde
insecticiden; veroorzaakt, afhankelijk van type fluoreen,
z88

foetografie
fobisch, m.b.t. of veroorzaakt door een fobie; vb. f-sche
angst.
focaal [L., focus = haard] i m.b.t. een focus; vb. focale ontsteking; z m.b.t. een brandpunt; 3 haardvormig; vb. focale
nefritis.
focale infectie, infectie die haar oorsprong heeft in een
focus (ontstekingshaard).
focale nodulaire hyperplasie, circumscripte, benigne,
meestal asymptomatische tumor in de lever die bestaat
uit pseudo-lobuli van schijnbaar normale hepatocyten,
begrensd door bindweefselbanden waarin bloedvaten en
galgangen voorkomen.
focomelie [G., phoke = zeehond; melos = lid, extremiteit]
ontwikkelingsstoornis waarbij de bovenarmen of
bovenbenen (soms ook de onderarmen of onderbenen)
ontbreken bij aanwezigheid van handen resp. voeten; zie
ook dysmelie, hemimelie.
focus [L., my. -ci, haard] i het centrum van een ziekteproces,
bijv. een ontstekingshaard; 2 brandpunt (bijv. van een
lens), d.i. het punt waar convergerende stralen samenkomen; 3 het punt van een rontgenbuis dat de stralen
uitzendt.
focus-huidafstand (FHA), afstand tussen rontgenfocus
(stralenbron) en huidoppervlak.
Foerster, Otfried (1873-1941; D. neuroloog te Breslau =
Wrocklaw).
Foerster-operatie, i chordotomie, doorsnijding van de
tractus spinothalamicus lateralis ter hoogte van het
thoracale ruggenmerg, om bij ondraaglijke pijn de
geleiding uit te schakelen; z radiculotomie, resectie van
achterste wortels bij spastische paralyse, tabetische
crises, locomotore ataxie.
Foerster-Penfield-operatie, zie Penfield.
Foerster, Richard (1825-1902; oogarts te Breslau =
Wroclaw).
Foerster-choroiditis, centrale c. met zwarte vlekken die
later groter en bleker worden, choroiditis areolaris
centralis.
Foerster-verschuivingstype, verkleining van het
perifere gezichtsveld wanneer dit wordt bepaald met een
voorwerp dat van het fixatiepunt naar de periferie wordt
verplaatst, een bewijs tegen simulatie.
foetaal, de foetus betreffend.
foetale bewaking, bewaking van de toestand van de
foetus tijdens de baring.
foetalis, zie fetalis.
foetalisatie, i foetalisme; z refoetalisatie.
foetalisatietheorie, de mens in zijn huidige vorm is een
geslachtsrijp geworden primatenfoetus; bij hoger
ontwikkelde dieren blijven foetale kenmerken bestaan
(retardatie), die bij lagere dieren verdwijnen; zo blijft de
huid van de mens even onbehaard als die van een foetus,
terwijl de kale aapfoetus verandert in een behaarde aap;
syn. retardatietheorie.
foetalisme, het blijven staan van organen of orgaangroepen op een foetaal ontwikkelingsstadium; syn. foetalisatie.
foetidus, zie fetidus.
foetogenese [< G., gennan = voortbrengen] de tweede helft
van de intra-uteriene ontwikkeling van de vrucht: tot de
85e zwangerschapsdag spreekt men van embryogenese,
daarna van f; zie ook morfogenese, histogenese, organogenese.
foetografle [G., graphein = schrijven] rontgencontrastonderzoek van de foetus in utero (nadat in de amnionholte een
contrastmiddel is ingespoten, dat op de huid van de
foetus neerslaat).

orgaanspecifieke tumoren ongeacht plaats en wijze van
toediening.
fluoresceine, bruinrood kristallijn poeder dat in water
opgelost een oplichtende, helder groene kleur geeft;
gebruikt om de traanfilm te kleuren en, ingespoten, om
de bloedstroom in de oogachtergrond zichtbaar te
maken.
fluoresceine-isothiocyanaat (FITC), veel gebruikt
fluorchroom; fluoresceert groen bij bestraling met blauw
licht; zie ook fluorescentiemicroscopie.
fluorescentie [L., escendere = optreden] de eigenschap van
sommige stoffen, na bestraling licht van een grotere
golflengte uit te zenden; toepassing o.a. bij f.-microscopie en bij rontgenonderzoek.
fluorescentie-angiografie, zie angiografie.
fluorescentiemicroscopie, microscopische techniek
voor onderzoek van een coupe die behandeld is met een
door fluorchroom gemerkte stof; door lichtexcitatie met
een bepaalde golflengte zal het fluorchroom licht van
een andere, zichtbare golflengte gaan uitzenden,
waardoor de binding van de gemerkte stof aan de coupe
kan worden bepaald; zie ook immunofluorescentie,
fluorchroom.
fluorescentiescherm, scherm waarop afbeeldingen van
rontgendoorlichting worden verkregen door toepassing
van het fluorescentie-effect van rontgenstraling op
fluorescerende film.
fluoride, sporenelement met sterke affiniteit tot botweefsel en werkt stabiliserend op het kristallijne hydroxyapatiet in gebit en botten; wordt lokaal (gel, tandpasta)
toegepast tegen caries en systemisch tegen osteoporose.
fluoridering, toevoeging van fluoride aan drinkwater ter
voorkoming van tandcaries; bij te hoog fluorgehalte
ontstaat fluorosis dentalis.
fluorimeter, fluorometer, i toestel ter meting van de
fluorescentie-intensiteit bij doorlichting; z een apparaat
waarmee een schaduw op het doorlichtingsscherm
nauwkeurig kan worden gelokaliseerd.
fluorocarbonen, inerte gassen, gebruikt als `propellants'
in drukflessen o.a. voor bronchodilatators (aerosols).
fluororontgenografie [G., graphein = schrijven] zie schermbeeldfotografie.
fluoroscopic [G., skopein = bekijken] rontgendoorlichting.
fluorose, fluoridevergiftiging.
endemische fluorose, streeksgewijs voorkomende f. als
gevolg van te hoog fluoride-gehalte van het drinkwater.
fluorosis dentalis, tandafwijking door lichte fluorvergiftiging; syn. zebratanden, mottled enamel [E.].
flush [E.] plotselinge roodheid van gezicht en hals, typisch
symptoom bij carcinoId; wordt veroorzaakt door de
bradykinine die de carcinoIdcellen uitscheiden.
flush syndrome [E.] zie carcinoid-flush syndrome, carcinoid
syndrome.
flutter [E.] zie fladderen.
fluxus [L.] uitvloed, vloeiing, o.a. bloeding uit de vrouwelijke genitalia.
fluxus capillorum [L.] haaruitval.
fluxus post partum, vloeiing na een geboorte.
fluxus sanguinis, verbloeding.
f-mol, femto-mol = io -15 mol.
FNA Formularium der Nederlandse Apothekers, formularium met voorschriften voor de magistrale receptuur;
doel is verkrijgen van een gelijkwaardig preparaat,
onafhankelijk van de bereidende apotheek.
fobie [G., phobos = vrees] ziekelijke vrees; zie ook agorafobie,
claustrofobie.
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Folius, Caecilius, Latijnse naam voor Cecilio Foli (1615i65o), anatoom te Venetie.
processus Folianus, uitsteeksel van Foli, de lange
hamersteel.
folliculair, lijkend op, m.b.t. follikels.
follicularis [L., -re], folliculair; vb. angina f-ris, trachoma
f-re.
folliculitis, ontsteking van een of meer haarfollikels van
de huid.
folliculitis barbae, zie sycosis barbae.
Demodex-folliculitis, zie demodicidose.
eosinofiele (pustuleuze) folliculitis, bijzonder
jeukende dermatose bij aids; aanvalsgewijs optredende
erupties van steriele papels en pustels, samenvloeiend
tot plaques; vooral op romp en gelaat, ook gegeneraliseerd; histologisch is er rondom de follikel een eosinofiel
granulocytair infiltraat.
folliculitis keloidalis, zie keloid-acne.
folliculoom, granulosaceltumor; zie ook tumor.
folliculoma malignum ovarii, een van de wand van
een follikel uitgaand kwaadaardig gezwel.
folliculorum, gen. my van folliculus.
folliculosus [L., -sa, -sum], folliculair; vb. conjunctivitis
f-sa.
folliculus [L., my -ii, verkleinwoord van follis = leren zak]
1 blaasje of zakje, al of niet met epitheel bekleed;
2 ophoping van lymfatische cellen.
folliculus dentalis, embryonale tandaanleg, tandzakje.
folliculi glandulae thyroideae, colloid-bevattende
schildklierblaasjes, met epitheel bekleed.
folliculi 1-ci aggregati, ophopingen van lymfefollikels
in de wand van het ileum.
folliculi 1-ci appendicis vermiformis, lymfatisch
weefsel in de wand van de appendix.
folliculi 1-ci gastrici, hoopjes lymfefollikels in de
lamina propria van de maag.
folliculi 1-ci laryngei, submukeus in de wand van de
ventriculus laryngis gelegen lymfefollikels.
folliculi 1-ci lienales, macroscopisch zichtbare
`korreltjes' in het miltweefsel, de lichaampjes van
Malpighi, bestaande uit lymforeticulair weefsel rondom
een arterie.
folliculi 1-ci solitarii, afzonderlijk gelegen lymfefollikels in de wand van de dikke en de dunne darm.
folliculi linguales, kleine koepelvormige verheffingen
op het tongslijmvlies, met in het centrum een crypte.
folliculus lymphaticus, in de periferie van een
lymfeklier gelegen `kiemcentrum , een ophoping van
lymfocyten met een helder centrum.
folliculi ovarici primarii, in de buitenzone van het
ovarium gelegen eicellen, met eromheen een laag
follikelepitheelcellen, zonder lumen.
folliculi ovarici vesiculosi, zie follikel, graafse
folliculus pili, haarzakje, de uit bindweefsel en epitheel
bestaande omhulling van de haarwortel.
follikel, folliculus [L.] zakje of blaasje; vb. lymfefollikel,
haarzakje, lymfefollikel, tongfollikel, eiblaasje.
artretische follikel, zie atresia folliculi.
Graafse follikel, graafse follikel, laatste stadium in de
groei van een eicel in het ovarium, voorafgaand aan de
eisprong; doorsnede i- 2 cm; de sprongrijpe follikel
bestaat uit een excentrisch gelegen oocyt met daaromheen enkele lagen granulosacellen; syn. folliculus ovaricus vesiculosus, follikel van De Graaf.
primair follikel, haard van lymfocyten in de cortex van
de lymfeklieren, de witte pulpa van de milt en andere
perifere lymfoide organen. Vanuit de primaire follikels

foetologie [G., logos = leer, wetenschap] het onderdeel van de
medische wetenschap dat zich bezighoudt met de foetus.
foetomaternaal [L., mater = moeder] m.b.t. foetus en
moeder; vb. f-nale transfusie.
foetometrie [G., metron = maat] meting van de foetus
(vooral van de schedel) in utero, d.m.v rontgenfotografie.
foetopathie [G., pathos = ziekte] een (aangeboren) afwijking, ontstaan door inwerking van een schadelijk agens
tijdens de foetale periode; zie ook embryopathie.
foetoplacentaal, m.b.t. foetus en placenta.
foetoproteinen, proteinen in het embryo; ze bereiken
een maximum na 13 weken, verdwijnen daarna snel,
zodat bij de geboorte slechts sporen in het navelstrengbloed zijn aan te tonen; zie ook alfa-foetoproteine.
foetor, zie fetor.
foetoscopie [L., fetus = foetus; Gr. skopein = beschouwen]
beoordeling van delen van een foetus met een optiek in
de amnionholte; wordt gebruikt voor navelstrengpunctie.
foetus [L., fetus, feto = jong voortbrengen, uitspr. feutus], het
intra-uteriene kind na de 85e zwangerschapsdag; het
Nederlandse bastaardwoord `foetus' wordt met oe
geschreven; zie ook embryo.
foie [F.] lever.
foie appendiculaire [F.] etterige leverontsteking, veroorzaakt door appendicitis.
foie cardiaque [F.] de vet-bevattende nootmuskaatlever
bij cardiale stuwing; syn. hepar moschatiforme.
foie ficelle [F., ficelle = koord] lever met insnoeringen;
syn. hepar lobatum.
folaat, een zout van foliumzuur.
Foley.
Foley-katheter, zie katheter.
folia [L.] mv. van folium.
foliaceus [L., -ea, -eum], afschilferend; vb. pemphigus f-eus,
onycholysis f-ea.
folianus, zie Folius.
foliatus [L., -ta, -turn], bladachtig; vb. papilla f-ta (mv.
papillae f-tae).
folie [F.] waanzin.
folic 4 deux [F.] waan die tegelijkertijd aanwezig is bij
twee samenlevende personen.
folinezuur, derivaat van foliumzuur, nodig voor de groei
van Leuconosta citrovorum; syn. foliniumzuur, citrovorumfactor, foolzuurconjugaat, leukovorine; zie ook foliumzuur.
folium [L., mv. -ha, brad] bladvormige structuur.
folia cerebelli, de windingen van het cerebellumoppervlak.
folium vermis, smalle verbindende strook tussen linker
en reciter lobulus semilunaris superior van het cerebellum.
foliumzuur, foolzuur, pteroylglutaminezuur (PGA);
synthetisch product, komt als zodanig niet in de natuur
voor, wel in verbindingen; behoort tot de vitamine-Bcomplexgroep en is een onmisbaar voedingsbestanddeel,
tekort leidt tot megaloblastaire anemic; syn. Lactobacillus
casei- factor, vitamine Bc, vitamine M, folic acid [E.] ' acidum
folicum [L.]
foliumzuurantagonisten, stof die de omzetting van
foliumzuur in tetrahydrofoliumzuur inhibeert door
binding aan enzym dihydro-foliumzuurreductase;
hierdoor wordt de synthesefase van cellen onderdrukt;
words toegepast als cytostaticum bij diverse carcinomen
en sarcomen; vb. methotrexaat.
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fonticulus
-fon ie [G., phone] achtervoegsel in woordverbindingen
betreffende de stem; vb. egofonie.
fonisch, m.b.t. de stem.
fonische verlamming, verlamming van de stembanden
tijdens stemvorming, terwijl ze tijdens hoesten of
ingespannen ademhaling wel worden bewogen.
fonisme [< G., phone] vorm van synesthesie, waarbij een
waarneming via andere zintuigen (gezicht, gevoel, reuk,
smaak) gepaard gaat met geluidsgewaarwording; zie ook
fotisme.
fono-arteriografie [G., phone; graphein = schrijven] registratie van arteriegeruis.
fonocardiograaf, toestel voor het registreren van hartgeluiden.
fo nocardiografie [G., phone; graphein] grafische registratie
van alle geluiden die bij de hartactie kunnen ontstaan.
fo nocardiogram, de curve die bij fonocardiografie wordt
verkregen.
fonofobie [G., phone; Phobos = vrees] 1 ziekelijke angst voor
hardop spreken; z angst voor geluidsprikkels (symptoom
bij rabies).
fonomanie [G., phonos = moord; mania = razernij] moordzucht.
fonometer [G., phone] meettoestel waarmee de sterkte van
het geluid kan worden bepaald.
fonoscoop [G., phone; skopein = waarnemen] toestel voor de
waarneming van geluiden.
fonostethogr aa f [G., stethos = borst] toestel om auscultatiegeluiden grafisch vast te leggen.
Fontaine, stadia van (Rene Fontaine, chirurg te Parijs),
classificatie van de symptomen bij ischemisch vaatlijden,
i.h.b. bij vernauwing van de arterien die de benen van
bloed voorzien; vier stadia worden onderscheiden: I)
afwezigheid van ischemische verschij nselen doordat een
eventueel aanwezige obstruerende afwijking hemodynamisch niet significant is; II) beperkte loopafstand t.g.v.
pijn in kuit, bovenbeen en/of bil, geen rustpijn; III) pijn
in rust aan tenen en voet met dreigend weefselversterf;
IV) irreversibele weefselschade in de vorm van ulcera en
necrose (gangreen); zie ook claudicatio intermittens.
Fontana, Felice (1720 -1805; anatoom te Florence).
Fontana-banden, striae Fontana, dwarse strepen die
zich voordoen in het verse zenuwvezelpreparaat; worden
teweeggebracht door het zigzagverloop van de zenuwvezels en verdwijnen als men de zenuw strekt.
Fontana-ruimten, Fontana-kanaal, spatia anguli
iridocornealis.
fontan e l [L., fontanella = kleine bron] een van de (gewoonlijk
zes) plaatsen van het schedeldak, die bij de geboorte nog
niet verbeend zijn, daar waar drie of meet schedelbeenderen samenkomen; zie ook bregma, fonticulus.
bomberende fontanel, uitpuilende fontanel t.g.v.
verhoogde intracraniele druk.
grote fontanel, fonticulus anterior, op de kruising van
kroon- en pijlnaad.
kleine fontanel, fonticulus posterior, tussen os occipitale en os parietale.
zijfontanel, fonticulus anterolateralis resp. fonticulus
posterolateralis.
Fontan-operatie, operatie om een tricuspidaalklepatresie te verhelpen; m.b.v een homograft met klep
wordt een verbinding tussen de rechter boezem en de
truncus pulmonalis gelegd.
fonticulus [L., mv. -1i, fonteintje] fontanel.
fonticulus anterior, grote fontanel.
fonticulus anterolateralis [PNA], f. sphenoidalis.
fonticuli cranii, schedelfontanellen.

ontwikkelen zich de kiemcentra na contact met een
antigeen.
primordiale follikel, folliculus ovaricus primarius.
solitai re follikel, folliculi lymphatici solitarii.
follikelaspiratie, zie aspiratie.
follikelblasteem [G., blastema = kiem, spruit] embryonaal
weefsel waaruit zich de primordiale follikels vormen.
follikelcentrum, zie kiemcentrum.
follikelcentrumreactie, sterke stijging van de celdelingactiviteit in het centrum van een lymfefollikel tijdens de
tweede fase van de immuunreactie; vorming van langlevende B-geheugencellen; syn. kiemcentrumreactie; zie ook
B-geheugencellen, kiemcentrum.
follikelcyste,1 krooncyste; z een van een Graafse follikel
uitgaande ovariumcyste.
follikelhormoon (FH), oestradiol, het product van de
ovariumfollikels.
follikelmeting, echoscopische meting van de doorsnee
van groeiende follikels.
follikelpunctie, follikelaspiratie; zie ook aspiratie.
follikelrijpingshormoon, follikelstimulerend hormoon
(FSH).
follikelstimulerend hormoon (FSH), een door de
hypofysevoorkwab geproduceerd hormoon, dat de
follikelrijping in het ovarium aanzet.
follikelz o ne, het schorsgedeelte van de eierstok dat de
primordiale follikels bevat.
follis [L.] zie krankzinnig.
follow-up [E.] voortgezette observatie, bijv. van een patient
na diens klinisch herstel; zie ook katamnese.
follow-up-onderzoek [< E.] onderzoek waarbij het
verloop van een ziekte words gevolgd.
fomes [L., mv. fomites, font] levenloos voorwerp dat besmetting overbrengt.
fon-, fo ne-, fo no- [G., phone = stem] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de stem of het geluid.
FONA-commissie [< Fouten, Ongevallen en Near Accidents]
commissie waaraan fouten, ongevallen en near-accidents
kunnen worden gemeld; het doel is invoering van
verbeteringen die incidenten in de toekomst kunnen
voorkomen; voorkoming van melding door de betrokken hulpverlener houdt geen erkenning in van schuld en
valt niet onder bepalingen in WA-polis over het verbod
van erkennen van schuld; syn. meldingscommissie,
MIP-commissie.
fo nasthenie [G., phone; a = niet; sthenos = kracht]
stemzwakte.
fonatie, fon e ren, het stem-geven, de stem laten klinken.
foneem, de kleinste onderscheidbare groep van spraakgeluiden; iedere taal heeft haar foneemstelsel; de Nederlandse taal bezit ongeveer 40 fonemen. (N.B. Niet
verwarren met phonema).
fonendoscoop [G., phone; endon = binnen; skopein = waarnemen] stethoscoop met geluidversterkende werking.
foneren, stem geven, het geluid maken door de stembanden.
fonetiek [G., phone] de wetenschap betreffende de spraakklanken.
fonetisch, m.b.t. de spraakklanken.
fon e tisch schrift, schrijfwijze die de uitspraak van de
woorden aangeeft.
fonetische spelling, de spelling van woorden overeenkomstig hun uitspraak.
foniater, specialist in de foniatrie.
foniatrie [G., phone; iatreia = geneeskunst] het onderdeel van
de geneeskunde dat zich bezighoudt met de behandeling van stem- en spraakstoornissen.
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-foob
foramen jugulare, grote opening tussen achterhoofdsbeen en rotsbeen, waardoorheen de v. jugularis en de 9e,
ioe en ne hersenzenuw lopen.
foramen lacerum, een grote, onregelmatig begrensde
opening in de schedelbasis tussen de punt van het
rotsbeen en het wiggebeen.
foramen van Luschka, zie apertura lateralis ventriculi
quarti.
foramen van Magendie, zie apertura mediana ventriculi quarti.
foramen magnum, het grote achterhoofdsgat, waarin
het verlengde merg ligt, dat de verbinding vormt tussen
ruggenmerg en hersenen.
foramen mandibulae, een opening aan de binnenzijde
van de ramus mandibulae, begin van de canalis mandibulae.
for amen mastoideum, een opening in het slaapbeen
achter de processus mastoideus.
foramen membranae flaccidae, een inconstante kleine
opening in de pars flaccida van het trommelvlies;
syn. f.Retzii, f.Rivini.
foramen mentale, een opening links en rechts in de
mandibula onder de tweede premolaar.
foramen Monroi, f.interventriculare.
foramina nasalia, variabele openingen voor de
doorgang van takken van de r. nasalis externus en de n.
ethmoidalis en van bloedvaten.
foramina nerv o sa (labii limbi tympanici), ongeveer
4000 spiraalsgewijs gerangschikte gaatjes aan de
overgang van de lamina spiralis ossea in de lamina
basilaris, waardoorheen zenuwvezels van de gehoorcellen naar het ganglion spirale lopen.
foramen nutricium, een kleine opening in de
compacta van een bot, waardoorheen de voedende
bloedvaten de canalis nutricius binnentreden.
foramen obturatum, een groot ovaal gat in het
heupbeen tussen schaam- en zitbeen, afgesloten door de
membrana obturatoria, die door de gelijknamige vaten
en zenuwen doorboord wordt.
foramen occipitals, f.magnum.
foramen o pticum [BNA], canalis opticus.
foramen ovale (c o rdis), een bij het embryo aanwezige
opening in het boezemseptum van het hart, sluit zich
omstreeks de geboorte.
fora men ovale (ossis sphenoidalis), een ovale opening
in de ala major van het wiggebeen, waardoorheen de n.
mandibularis loopt.
foramen ovale primum (cordis), een opening onder in
het septum interatriale.
foramen ovale secundum (cordis), een opening boven
in het septum interatriale.
foramina palatina minora, de openingen van de
canales palatini minores.
foramen palatinum majus, de opening van de canalis
palatinus major achter op het harde gehemelte.
foramina papillaria (renis), de openingen in de area
cribrosa, waar de verzamelbuisjes op de nierpapillen
eindigen.
foramen parietale, een opening boven-achter in het
wandbeen, waardoorheen een vena emissaria loopt.
fora men petrosum, soms aanwezige opening tussen
foramen ovale en foramen spinosum voor de n. petrosum minor.
foramen primum, f.ovale (primum) cordis.
foramen rotundum, een rond gat in de ala magna van
het sfenoid, waardoorheen de ze trigeminustak (n.
maxillaris) loopt.

fonticulus mastoideus, fontanel tussen wandbeen,
achterhoofdsbeen en slaapbeen.
fonticulus posterior, kleine fontanel.
fonticulus posterolateralis [PNA], f. mastoideus.
fonticulus sphenoidalis, fontanel tussen voorhoofdsbeen, slaapbeen, wiggebeen en wandbeen.
-foob [G., phobein = bevreesd zijn voor] achtervoegsel in
woordsamenstellingen die een vrees uitdrukken.
foolzuur [< D. Folsaure] zie foliumzuur.
foolzuurconjugaat, zie foliniumzuur.
-foor [G., phoros = dragend] achtervoegsel in woord- verbindingen betreffende het dragen, de drager.
forage [F.] boring, bijv. de boring volgens Beck bij
pseudartrose, het aanboren van het caput ossis femoris
bij de ziekte van Perthes.
foramen [gen., L., -minis, mv, L., -mina], gat, opening.
foramina alveolaria, kleine gaten in het tuber maxillae, waardoorheen bloedvaten en zenuwen het alveolaire
kanaal binnentreden.
foramen apicis dentis, de aan de wortelpunt van een
tand gelegen opening van het wortelkanaal.
foramen c ac cum, een meestal blind eindigend kanaal
in het os frontale achter de crista frontalis.
foramen caecum linguae, een achter op de tong, op de
hoek van de sulcus terminalis gelegen verdieping.
foramen c o stotransversarium, een opening waardoorheen een intercostale zenuw loopt, tussen het lig.
costotransversarium superius en de hals van de rib.
foramina cribrosa, mediaan gelegen horizontale
geperforeerde beenplaat; vormt de grens tussen cavum
nasi en fossa cranii anterior; door de opening lopen de
nn. olfactorii; syn. lamina cribrosa.
foramen emissarium, een door een schedelbeen
borend kanaal, waardoorheen een vena emissaria loopt.
foramen epiploicum, de toegang tot de bursa omentalis, achter het lig. hepatoduodenale.
foramen ethmoidale anterius (posterius), de voorste
(achterste) opening in de mediale orbitawand, waardoorheen de zenuwen en vaten van dezelfde namen lopen.
foramina ethmoidalia, de met beide voorgaande
corresponderende gaten of gleuven in het etmoid.
foramen front ale, een gat in de bovenrand van de
oogkas, mediaal van het f.supra-orbitale.
foramina incisiva, twee of vier openingen van de
canalis incisivus voor in het harde gehemelte.
foramen infra-orbitale, de opening van de canalis
infra-orbitalis aan de voorkant van de maxilla.
foramen infrapiriforme, f.ischiadicum majus.
foramen interventriculare cerebri (Monroi), de
opening tussen de zijventrikels en de 3e hersenventrikel.
foramen interventriculare (c o rdis), een bij het
embryo aan de bovenrand van het septum interventriculare gelegen opening.
foramen intervertebrale, tussen wervelgat, waardoorheen een ruggenmergszenuw uittreedt.
foramina intervertebralia (ossis sacri), tussenwervelgaten in het heiligbeen.
foramen ischiadicum majus, grote opening, tussen
incisura ischiadica major, sacrum, lig. sacrospinale en
lig. sacrotuberale, waardoorheen vaten, zenuwen en de
m. piriformis lopen (onderverdeeld in f.supra- en
f.infrapiriforme).
foramen ischiadicum minus, kleine opening,
begrensd door de incisura ischiadica minor en de
ligamenta sacrospinale en sacrotuberale, waardoorheen
de vasa pudenda, de n. pudendus en de m. obturatorius
lopen.
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formele denkstoornis
heid lucht die een persoon na maximaal diepe uitademing kan inademen in een bepaalde tijd. Meestal wordt
hiervoor een seconde genomen, FIV1.
forceps [L.] 1 tang, i.h.b. de verlostang; z tangvormige
bundel zenuwvezels.
forceps major, de U-vormig gerangschikte vezels die
via het splenium corporis callosi de achterste gedeelten
van rechter en linker occipitale hersenkwabben met
elkaar verbinden.
forceps minor, de U-vormig gerangschikte vezels die
via het genu corporis callosi de frontale en parietale
hersenkwabben met elkaar verbinden.
forcipaal, d.m.v., of m.b.t. een forceps; vb. f-pale extractie.
Fordham von Reyn-criteria (dr. Fordham von Reyn,
Infection Disease Section, Dartmouth-Hitchcock Medical
Center, Lebanon (New Hampshire), VS), criteria waarmee
de mate van waarschijnlijkheid van de diagnose `bacteriele endocarditis' kan worden bepaald; deze zijn
gebaseerd op de uitkomsten van klinische symptomen
en bloedkweken.
Fordyce, John Addison (1858-1925; dermatoloog te New
York).
angiokeratoma Fordyce, teleangiectasieen aan
scrotum of labia majora bij oudere mensen.
vlekjes (stippen) van Fordyce, zie seboglandulia
labialis et buccalis.
ziekte van Fox-Fordyce, zie Fox.
Forel, Auguste-Henri (1848-1931; Zwitsers entomoloog,
hersenanatoom en psychiater te Zurich).
Forel-bundel, zie fasciculus thalamicus.
Forel-kruising, zie decussatio tegmenti ventralis.
forensis [L., forum = marktplein, gerechtsplaats] tot de rechtszaken behorend; vb. medicina f.
forequarter amputation [E.] zie amputatie.
forese, phoresis [G., pherein = dragen] het inbrengen van
ionen in de weefsels d.m.v. een elektrische stroom; zie ook
iontoforese.
Forestier, Jacques (geb. 1890; Fr. internist te Aix-lesBains).
ziekte van Forestier, hyperostosis ankylosans vertebralis senilis.
-forie [G., pherein = dragen] achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. dragen; vb. aforie, euforie.
-form, achtervoegsel in woordverbindingen met de
betekenis lijkend op; vb. scarlatiniform.
formaldehyde, zeer reactief en sterk prikkelend gas, dat
goed in water oplosbaar is; wordt in oplossingen van
1-5% toegepast als desinfectans en als bewaarvloeistof
voor biologische preparaten; doodt vrijwel alle microorganismen.
formaline, circa 35%- oplossing van formaldehyde in
water; wordt gebruikt bij sterilisatie van beddengoed en
kleding in formalineontsmettingsovens; zie ook formaldehyde.
formatief, aanzettend tot vorming.
formatieve prikkels, prikkels die aanzetten tot
vorming van nieuwe cellen (Virchow) of tot vormverandering (Pfeffer).
formatio reticularis [L., netvormige formatie] neuronennetwerk met kern-achtige celophopingen in ruggenmerg,
verlengde merg, mesencephalon en metencephalon, met
schakelfuncties en vooral opwekkende ('arousal') functie
van de hersenschors.
formativus [L., -va, -vum], formatief; vb. vitellus f-vus.
forme fruste [F.] niet vol ontwikkelde vorm van een ziekte.
formele denkstoornis, verlies van samenhang tussen

foramina sacralia dorsalia, openingen achter op het
heiligbeen, waardoorheen de dorsale takken van de
sacrale zenuwen lopen.
foramina sacralia pelvina, gaten aan de voorkant van
het heiligbeen, waardoorheen de ventrale wortels van de
sacrale zenuwen uittreden.
for a men singul a re, een kleine opening in de bodem
van de meatus acusticus, waardoorheen de n. ampullaris
posterior naar het binnenoor gaat.
foramen sphenopalatinum, een opening boven in de
fossa pterygopalatina, waardoorheen de a. sphenopalatina en de rami nasales posteriores inferiores laterales
van het ganglion pterygopalatinum naar de neus lopen.
foramen spinosum, een opening in de grote wiggebeenvleugel, waardoorheen de a. meningea media en de
ramus meningeus (n. mandibularis) lopen.
for a men stylomastoideum, de uitmonding van de
canalis facialis buiten op de schedel.
foramen supraorbitale, een opening in de bovenrand
van de orbita, waardoorheen de gelijknamige vaten en
zenuwen lopen.
foramen suprapiriforme, f.ischiadicum majus.
foramen thyroideum, een sours in de zijbladen van het
schildkraakbeen voorkomende opening waardoorheen
de a. en de v. laryngea superior lopen (meestal doorboren
ze de membrana thyroidea).
for a men transvers arium, een gat in de dwarse
uitsteeksels van de halswervels, waardoorheen de a. en v.
vertebralis lopen.
foramen venae cavae, de opening in het middenrif,
waardoorheen de vena cava inferior loopt.
foramina venarum minimarum (Thebesii), talrijke
openingen in de binnenwand van de rechter hartboezem, waardoor kleine venen van de hartspierwand
rechtstreeks in de boezem uitmonden.
foramen venosum, soms aanwezige opening mediaal
van het foramen ovale voor een v. emissaria vanaf de
sinus cavernosus.
foramen vertebrale, wervelgat, omsloten door wervellichaam en -boog; de wervelgaten vormen samen het
wervelkanaal, waarin zich het ruggenmerg bevindt.
foramen Winslowi, f.epiploicum.
foramen zygom aticofaciale, een opening in de zijkant
van het jukbeen, waardoorheen de gelijknamige zenuw
loopt.
foramen zygomatico-orbitale, een opening aan de
orbitale zijde van het jukbeen, waardoorheen de n.
zygomaticus loopt.
foramen zygomaticotemporale, een opening in de
temporale zijde van het jukbeen, waardoorheen de
gelijknamige zenuw loopt.
foramenectomie, verwijden van een foramen intervertebrale.
foramen-jugulare-syndroom, uitval van de hersenzenuwen IX, X en XI, bijv. door trombose van de v.
jugularis, trauma of tumor in het foramen jugulare.
for a mina [L.] my van foramen.
foraminosus [L., -sa, -sum], van gaten voorzien; vb. tractus
spiralis f-sus.
foraminotomie [G., tome = snede] operatieve verruiming
van een foramen intervertebrale.
forced drainage [E.] zie drainage.
forced expiratory volume (FEV) [E.] de maximale hoeveelheid lucht die een persoon na maximaal diepe inademing kan uitademen binnen een bepaalde tijd. Meestal
wordt hiervoor een seconde genomen, FEV1.
forced inspiratory volume (FIV) [E.] de maximale hoeveel293

formiminotransferase
cytenactivatie; wordt door fosfolipase C gesplitst in
inositol-trifosfaat (IP3) en diacylglycerol (DAG);
syn. PIP-a; zie ook diacylglycerol.
fosfaturie aanwezigheid van een (te) hoog gehalte aan
fosfaten in de urine.
fosfeen [G., phos =licht; phainein = tonen] licht-fenomeen in
het oog opgewekt door uitwendige druk op de oogbol,
soms ook spontaan.
accommodatiefosfeen, vurige ring, waargenomen bij
plotselinge accommodatie.
fosfodiesterase, een groepsnaam voor enzymen (o.a.
ribonuclease) die de -O-P-O- bindingen in nucleotiden
(in DNA en RNA) opheffen.
fosfolipase, enzym dat fosfolipiden splitst, bijv bij de
release van arachidonzuur bij intracellulaire signaaltransductie.
fosfolipide, een fosfaat bevattend lipide; vormt een
belangrijk onderdeel van alle celmembranen; vb. cardiolipine, lecithine, cefaline, sfingomyeline.
fosfoprotene, een fosfaat-bevattend eiwit in melk
(caseIne) en in dooier (vitelline en livetine).
fosforescentie [G., phos; pherein = dragen; L. escendere =
optreden] de eigenschap van sommige stoffen, licht af te
geven na gedurende enige tijd aan licht blootgesteld te
zijn geweest; zie ook fluorescentie.
fosforibosyltransferase (PRT), een in vele cellen voorkomend enzym dat de afbraak van purinebasen (hypoxanthine en guanine) katalyseert; bij deficientie van het
enzym (soms hereditair, `X-linked') ontstaat een vorm
van jicht.
fosfo(r)lipoid, fosfolipide, fosfor-bevattende lipide, o.a.
cardiolipine, lecithine, cefaline, sfingomyeline.
fosforylase, enzym dat bij aanwezigheid van anorganisch
fosfor de omzetting van glycogeen in glucose-i-fosfaat
katalyseert, komt in spieren in twee vormen voor: b en x;
zie ook deficientie, purinenucleosidefosforylase(PNP-)----.
fosforylering, verestering van een organische stof
(glucose e.d.) met de zuurrest -PO 4 .
fosforylering, oxidatieve, laatste stap in de energiewinning uit glucose waarbij drie moleculen ATP uit ADP en
anorganisch fosfaat gevormd worden m.b.v de vrijgekomen energie uit de ademhalingsketen; zie ook ademhalingsketen.
fossa [gen., L., -ae, mv., L., -ae], groeve.
fossa acetabuli, het centrale gedeelte van het acetabulum, zonder bedekkend kraakbeen, opgevuld met
vetweefsel.
fossa anthelicis, groeve op de achterzijde van de
oorschelp, overeenkomend met de anthelix van de
voorzijde.
fossa articularis, gewrichtspan.
fossa axillaris, okselholte.
fossa canina, groeve aan de voorzijde van de maxilla,
tussen foramen infra-orbitale en de hoektand (dens
caninus).
fossa carotica [(BNA)], zie trigonum caroticum.
fossa cerebellaris, kom voor het cerebellum.
fossa cerebralis, komt voor de lobus occipitalis van de
hersenen.
fossa condylaris (ossis occipitalis), groeve achteronder op het achterhoofdsbeen, achter de condylus
occipitalis.
fossa coronoidea, groeve onder-voor op de humerus,
boven de trochlea humeri, voor het opvangen van de
processus coronoideus ulnae bij gebogen arm.
fossa cranialis anterior, voorste schedelgroeve in de
schedelbasis.

zinnen of gedachten, blijkend uit onlogisch denken,
associatiezwakte of incoherentie, gepaard met verlies
van betekenisinhoud, blijkend uit armoedige spraak,
wijdlopig taalgebruik en stereotypieen; komt voor bij
schizofrenie en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
formiminotransferase, enzym, betrokken bij de omzetting van tetrahydrofoliumzuur (THF) en formiminoglutaminezuur (FIGLU) in glutaminezuur.
formula [L., verkleinwoord van forma = gestalte] voorschrift.
formula magistralis, voorschrift dat door de arts naar
eigen inzicht is opgesteld.
formula officinalis, voorschrift uit de farmacopee,
aangeduid met een bepaalde naam, bijv pulvis opii
compositus.
formularium, verzameling voorschriften van geneesmiddelen; vb. f. roterodamense (Rotterdams f.).
fornicatus [L., -ta, -turn, fornix = gewelf] gewelfd; vb. gyrus
f-tus.
fornicis, zie fornix.
fornix [gen., L., -nicis, mv., L., -nices], gewelf, koepel, dak, i.e.z.
de f. cerebri.
fornix cerebri, gebogen vezelbundel met vezels in
beide richtingen tussen corpus mamillare en hippocampus.
fornix conjunctivae (inferior, superior), de omslagplooi waar de conjunctiva bulbi overgaat in de conjunctiva palpebrarum (van het onderste resp. bovenste
ooglid).
fornix pharyngis, bovenste deel van de pharynx, aan de
schedelbasis gehecht.
fornix sacci lacrimalis, koepelvormig boveneind van
de saccus lacrimalis.
fornix vaginae, schede-gewelf.
forometer [G., pherein = dragen] instrument waarmee bij
scheelzien de afwijking der oogkassen kan worden
gemeten; zie ook orthoforie.
fortis [L., -te], sterk; vb. pulsus f-tis.
forward failure [E.] een theorie ter verklaring van de
verschijnselen bij hartinsufficientie: door gebrekkige
pompwerking van de (rechter of linker) hartkamer
neemt de vulling van de afvoerende arterien af, met
zout- en waterretentie als gevolg van verminderde
nierdoorstroming.
fosfaat, zout fosforzuur; in het lichaam voornamelijk
aanwezig in botweefsel; daarnaast in eiwitten (RNA,
DNA) en energierijke verbindingen (ATP, ADP).
fosfaatdiabetes, zie diabetes, fosfaat-.
fosfaathuishouding, regulatie van fosfaatconcentratie in
het lichaam; gereguleerd door de calciotrope hormonen
vitamine D, parathormoon en calcitonine.
fosfaatstenen, blaas- en nierstenen die (vnl.) uit fosfaten
bestaan.
fosfatase, enzym dat hydrolyse teweegbrengt van organische fosforverbindingen, met afsplitsing van anorganisch fosfor.
alkalische fosfatase, enzym dat vooral in de lever en in
osteoblasten wordt verwerkt; toeneming van de activiteit
ervan in het serum wijst dus op stuwingsicterus of op
toegenomen osteoblastenactiviteit.
zure fosfatase, hydrolytisch enzym, voorkomend in
erytrocyten, osteoclasten en enkele organen (prostaat,
milt, bot, nier); toegenomen activiteit in het serum wijst
op prostaatcarcinoom.
fosfatiden, een groep fosfor-bevattende lipiden; zie ook
fosfolipide.
fosfatidylinositolbisfosfaat, intracellulaire second
messenger; betrokken bij intracellulaire B- en T-lymfo294

fotisme
fossa cranialis media, middelste schedelbasisgroeve.
fossa cranialis posterior, achterste schedelbasisgroeve.
fossa cubitalis, elleboogsgroeve.
fossa digastrica, verdieping voor-onder aan de onderkaak, voor de insertie van de m. digastricus.
fossa ductus venosi [BNA], een bij het embryo aanwezige gleuf aan de onderzijde van de lever, waardoorheen de ductus venosus (later het lig. venosum) loopt; zie
ook fissura ligamenti venosi.
fossa epigastrica, groeve tussen de beide ribbenbogen.
fossa glandulae lacrimalis, groeve opzij in de orbita,
waar zich de traanklier bevindt.
fossa hyaloidea, concaviteit aan de voorzijde van het
glasvocht, waarin de achterzijde van de ooglens rust.
fossa hypophysialis, groeve in het wiggebeen, waarin
zich de hypofyse bevindt.
fossa iliaca, concaviteit aan de binnenzijde van het
ilium.
fossa incisiva, groeve voor in het harde gehemelte, waar
de canalis incisivus uitmondt.
fossa incudis, kleine groeve in de aditus ad antrum, de
plaats waar het ligamentum incudis posterius is aangehecht.
fossa infraclavicularis, driehoekige gleuf tussen de m.
deltoideus, de m. pectoralis major en de clavicula;
syn. trigonum clavipectorale.
fo ssa infraspin a ta, het licht gebogen vlak van het
schouderblad onder de spina scapulae.
fossa infratemporalis, voortzetting naar onder van de
f.temporalis; bevat de processus coronoideus mandibulae, de m. pterygoideus lateralis en het onderste deel van
de m. temporalis.
fossa inguinalis lateralis, verdieping van het peritoneum opzij van de plica umbilicalis lateralis, ter plaatse
van de annulus inguinalis profundus.
fossa inguinalis medialis, verdieping in het peritoneum tussen de plicae umbilicales lateralis en medialis,
ter plaatse van de annulus inguinalis superficialis.
fossa intercondylaris (ossis femoris), groeve aan de
onderkant van het os femoris, tussen de beide condyli.
fossa intercondyloidea [BNA], area intercondylaris.
fossa interpeduncularis, groeve tussen de twee crura
cerebri.
fossa ischiorectalis, de ruimte tussen m. levator ani en
m. obturatorius internus, voor-onder begrensd door het
diaphragma urogenitale.
fossa jugularis, verwijd deel van het foramen jugulare,
voor de bulbus venae jugularis.
fossa lateralis cerebri, foetale verdieping aan de
zijkant van de hersenhemisferen tussen frontale, temporale en parietale kwab, wordt later door het uitgroeien
van deze kwabben vernauwd tot sulcus lateralis.
fossa malleoli lateralis, groeve in de fibula, mediaalonder de buitenenkel.
fossa mandibularis, gewrichtsgroeve aan het slaapbeen, voor het caput mandibulae.
fossa mentalis, de naast het tuberculum mentale van
de mandibula gelegen oorsprongplaats van de m.
mentalis.
fossa navicularis urethrae, verwijding van de urethra
van de man, vlak achter de uitmonding.
fo ssa olecrani, groeve achter-onder aan de humerus,
waarin het olecranon past bij gestrekte arm.
fossa ov alis (cordis), ovale verdieping aan de rechterzijde van het boezemtussenschot, op de plaats van het
foetale foramen ovale.
fossa ovalis fasciae latae [BNA], hiatus saphenus.

fossa ovalis sgpti atriorum [BNA], fossa ovalis (cordis).
fossa poplitea, kniekuil.
fossa pterygoidea, gleuf in het wiggebeen, tussen
lamina lateralis en medialis.
fossa pterygopalatina, ruimte tussen processus pterygoideus, os palatinum en maxilla.
fossa radialis, groeve voor-onder aan de humerus,
boven het capitulum humeri, waar bij gestrekte arm het
radiuskopje komt to liggen.
fossa rhomboidea, de bodem van de 4e hersenventrikel, die zichtbaar wordt na verwijdering van het
cerebellum en het ventrikeldak.
fossa sacci lacrimalis, groeve in het traanbeen, ter
plaatse van de traanzak.
fossa scaphoidea, verdieping in de wortel van de
lamina medialis van de processus pterygoideus.
fossa subarcu a ta o ssis temporalis, groeve in het
slaapbeen, onder de eminentia arcuata.
fossa subscapularis, concaviteit aan de voorzijde van
het schouderblad.
fossa supraclavicularis major, driehoekig veld ('trigonum omoclaviculare') in de sleutelbeengroeve tussen
venter inferior musculi omohyoidei en m. sternocleidomastoideus.
fossa supraclavicularis minor, klein driehoekig veld
mediaal-boven de clavicula, tussen de beide hoofden van
de m. sternocleidomastoideus.
fossa supraspinata, de ruimte aan de dorsale zijde van
het schouderblad boven de spina scapulae.
fo ssa supratonsillaris, het bovenste deel van de
f.tonsillaris.
fossa supravesicalis, lichte peritoneumuitbochting
tussen plica umbilicalis mediana en plica umbilicalis
medialis.
fossa temporalis, slaapgroeve, tussen linea temporalis
en jukboog.
fossa tonsillaris, tonsilnis, begrensd door arcus
palatoglossus, arcus palatopharyngeus en plicae triangularis en semilunaris.
fo ssa triangularis, driehoekige verdieping boven-voor
aan de oorschelp, begrensd door de twee crura helicis.
fossa trochanterica, gleuf mediaal aan de wortel van de
trochanter major ossis femoris.
fo ssa venae cavae [BNA], sulcus venae cavae.
fossa venae umbilicalis, fissura ligamenti teretis; bij
het embryo: sulcus venae umbilicalis.
fossa vesicae felleae, de aan de onderzijde van de lever
gelegen groeve waarin de galblaas ingebed ligt.
fossa vestibuli vaginae, ruimte tussen frenulum
labiorum pudendi en labia minora.
fossula [gen., L., -ae, mu, L., -ae], groefje.
fo ssula fenestrae co chleae, een in de mediale wand
van de trommelholte voorkomende gleuf die naar de
fenestra cochleae voert.
fossula fen. vestibuli, een groeve in de mediale wand
van de trommelholte tussen hamer en aambeeld.
fossula petrosa, een groefje in de beenkam van het
slaapbeen tussen canalis caroticus en fossa jugularis.
fossulae tonsillares, kleine groefjes aan het oppervlak
van de tonsillen, waarin de crypten uitmonden.
Foster-Kennedy-syndroom, zie Kennedy.
fotesthesine [G., phos; aisthesis = gewaarwording] staafjesrood, rodopsine.
fotisme [< G., phos] vorm van synesthesie: gezichtsgewaarwording bij prikkeling van een der andere
zintuigen; zie ook fonisme.
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fot(o)bepaalde voedingsstoffen of medicamenten) bij daarvoor
gepredisponeerde personen.
fotosensibiliteit [G., phos] gevoeligheid voor licht.
fotosynthese, vorming van stoffen onder invloed van
licht, i.h.b. de synthese van koolhydraat uit water en
kooldioxide door chlorofyl, onder invloed van licht.
fototaxis [G., phos; taxis = rangschikking] de beweging van
cellen en micro-organismen onder invloed van licht.
fototherapie, behandeling van huidziekte met ultraviolet licht; zie ook fotochemotherapie, lichttherapie.
fototoxisch, m.b.t. een (verhoogde?) toxische werking
van licht, al of niet onder invloed van een in het lichaam
aanwezige chemische substantie.
fototrofie [G., phos; trophe = voeding] de eigenschap van
bepaalde (`fototrofe') organismen, i.h.b. bacterien, dat ze
voor hun groei licht nodig hebben.
foudroyant [F., foudre = bliksem L] snel en hevig verlopend
(ziekteproces); syn. fulminans.
fouet [F.] zweep.
Fourier-analyse [< Fourier = Frans wiskundige, 1768-1830]
methode die bepaalt welke frequentiecomponenten met
welke intensiteit in een signaal voorkomen; resulteert in
een frequentiespectrum; veel gebruikt in beeldtransformaties (bijv bij contrastverhoging); syn. Fouriertransformatie.
Fournier, jean Alfred (1832-1915; dermatoloog te Parijs).
Fournier-gangreen, acuut (idiopathisch?) gangreen van
de genitalia.
fout.
alfafout, a-fout, f. die wordt gemaakt wanneer een
nulhypothese die juist is bij statistische toetsing wordt
verworpen; de kans op het maken van een dergelijke
fout is gelijk aan het niveau van statistische significantie.
betafout, l-fout, fout die wordt gemaakt wanneer een
onjuiste nulhypothese bij statistische toetsing niet
wordt verworpen.
standaardfout, maat voor de precisie van een kengetal,
gegeven door de standaardafwijking van dat kengetal;
bijv. m.b.t. gemiddelde: maat voor het verschil tussen
het gemeten gemiddelde en het eigenlijke gemiddelde.
systematische fout, fout die elke waarneming op
dezelfde wijze beinvloedt, waardoor de uitkomst van een
onderzoek, hoe groot ook van opzet en hoe precies ook
de meting, niet met de werkelijkheid overeenkomt; zie
ook bias, validiteit.
toevallige fout, fout die elke waarneming op verschillende wijze beinvloedt en die door het vergroten van de
onderzoekspopulatie of het aantal waarnemingen per
individu of door nauwkeuriger waarnemen kan worden
gereduceerd; zie ook precisie.
fout-negatief, ten onrechte negatief; vooral van toepassing op een diagnostische test die negatief uitvalt
ondanks aanwezigheid van ziekte.
fout-positief, ten onrechte positief; vooral van toepassing op een diagnostische test die positief uitvalt
ondanks afwezigheid van ziekte.
fovea [L., gen. -eae], groef, verdieping.
fovea articularis inferior (atlantis), onderste
gewrichtsvlak van de atlas.
fovea articularis superior (atlantis), bovenste
gewrichtsvlak van de atlas.
fovea capitis ossis femoris, groefje in de femurkop,
waar het lig. capitis femoris is aangehecht.
fovea centralis, centraal kuiltje in de macula lutea.
fovea costalis inferior, gewrichtsgroef onder aan de
borstwervellichamen voor articulatie met een rib.

fot(o)- [G., phos =licht] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende licht.
foto-allergeen, zie allergeen.
fotoallergie, abnormale huidreactie door de gecombineerde werking van een chemische stof en licht; hierbij
zijn immunologische mechanismen betrokken; zie ook
contactallergie.
fotobiologie [G., phos] de leer van de invloed van het licht
op levensprocessen; zie ook fotochemie.
fotochemie, de leer van de invloed van licht op chemische processen; zie ook fotobiologie.
fotochemotherapie, behandeling van huidziekten met
ultraviolet licht na uitwendige applicatie of perorale
toediening van een sensibiliserende stof, meestal een
psoraleen; zie ook fototherapie.
fotochromoggen [G., phos] kleurstofvormend onder
invloed van licht.
fotodensitometrie, meting van verschillen in botdichtheid (kalkrijkdom) op een rontgenfoto waarbij de
zwarting wordt bepaald op een lijn loodrecht op een
pijpbeen; meestal wordt een os metacarpale gebruikt.
fotoferese [< G.] vorm van immunotherapie waarbij
geisoleerde lymfocyten met een specifiek agens worden
gefotosensibiliseerd en opnieuw worden ingespoten,
waarna ze aan doelwitmoleculen binden en de functie
ervan onderdrukken; wordt gebruikt bij behandeling
van auto-immuunziekten en bij de palliatieve behandeling van B-cellymfomen.
fotofobie [G., phos; phobos = vrees] lichtschuwheid; zie ook
heliofobie.

fotofoetoe [Sranantongo (Suriname), foto = stad; foetoe = benen]
stadsbenen, Surinaamse naam voor elephantiasis van de
benen zoals men deze vnl. in `de stad' (Paramaribo) zag;
gevolg van de omstandigheid dat filaria overgebracht
wordt door de tropische huismug Culexfatigans.
fotoftalmie [G., phos; ophthalmos = oog] acute ontsteking
van cornea en conjunctiva door inwerking van ultraviolet licht (hooggebergte, laswerk, booglampen);
syn. ophthalmia electrica; zie ook sneeuwblindheid.
fotokatalyse [< G., phos] katalyse van een organisch proces
door lichtwerking.
fotometer, toestel waarmee men de intensiteit van licht
kan meten.
fotometrie [G., phos; metron = maat] het meten van de
lichtsterkte.
foton, kleinste stralingseenheid waaraan een energie kan
worden toegekend.
fotoom, photoma, zie fotopsie.
fotoperiodiciteit [G., phos] regulering van fysiologische
processen naar het afwisselende ritme van licht en
donker; zie ook circadiaan ritme.
fotoplakproef, diagnostische methode om fotosensibilisatie door een stof vast te stellen. Hierbij wordt de te
onderzoeken stof z4 uur op de huid geappliceerd.
Vervolgens wordt deze plek, tegelijk met een nietvoorbehandelde controleplek, bestraald met een fractie
van de MED.
fotopsie [G., phos; opsis = het zien] lichtgewaarwording
(zonder uitwendige lichtprikkel) bij een aandoening van
de retina.
fotoptisch zien [G., phos.; opsis] het zien bij adaptatie aan
helder licht, waarbij kleuren kunnen worden waargenomen; zie ook scotoptisch zien.
fotoptometer [G., phos] instrument waarmee de geringste
nog waarneembare lichtintensiteit wordt bepaald.
fotosensibilisatie, het overgevoelig worden van de huid
voor de inwerking van zonlicht (onder invloed van
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femurcondylfractuur
multifractionering, het toedienen van verscheidene
niet-kleine fractiedoses per dag.
fractura [L., breuk] fractuur, i.e.z. beenbreuk.
fractuur, fractura [L.] een onderbreking van de continuiteit van het bot; syn. breuk, botbreuk.
atlasfractuur, fractuur van de bovenste halswervel.
avulsiefractuur, gewelddadige afscheuring van
botweefsel ter plaatse van een band- of peesaanhechting,
bijvoorbeeld bij knie of enkel; syn. avulsio, avulsie,
avulsiefractuur, afrukkingsfractuur, afscheuringsfractuur.
bajonetfractuur, typische radiusfractuur, waarbij het
distale fragment t.o.v. het proximale verschoven is, en de
twee stukken samen op een bajonet lijken.
Barton-fractuur (John Rhea Barton (1794-1871), Amerikaans orthopeed, Pennsylvania; beschreef deze fractuur
in 1835), marginate intra-articulaire fractuur van het
distale spaakbeen (radius); wordt onderverdeeld in
ventrale en dorsale vorm.
bekkenfractuur, breuk in een van de delen van het
bekken: os sacrum, os ilium, os pubis of os ischii; zie ooh
pelvis.
blow-out fracture [E.] fractuur van de bodem van een
oogkas, t.g.v. plotselinge druk van buiten af.
boksersfractuur, zie Bennett.
burstfracture [E.] verbrijzelingsfractuur van een wervellichaam.
c o llumfractuur, breuk van het collum ossis femoris.
compressiefractuur, een door samendrukking
ontstane f., bv. van wervels.
densfractuur, breuk van dens-axis; words acuut veroorzaakt door dislocatie van atlanto-axiale gewricht of
langzaam door ontsteking (reumatoide artritis); symptomen varieren afhankelijk van myelumcompressie in het
wervelkanaal (kortdurende nekpijn, neurologische uitval
of acute dood); behandeling bestaat uit repositie van
dens en immobilisatie of spondylodese (occipito-cervicaal).
dento-alveolaire fractuur, breuk van een of enkele
tandelementen of een beperkt segment van de tandkas;
gaat altijd gepaard met een scheur in het mucoperiost.
depressiefractuur, zie impressiefractuur.
dijbeenhalsfractuur, zie collumfractuur.
disjunctiefractuur, trauma van het aangezicht waarbij
een gedeelte van de aangezichtsschedel is verplaatst t.o.v.
het vaste deel van de schedelbasis.
distale humerusfractuur, breuk in het onderuiteinde
van het opperarmbeen; komt veel voor bij kinderen na
een val van een schommel.
distale radiusfractuur, breuk van de distale radius met
beschadiging van het nog groeiende bot en een intact
gebleven beenvlies; syn. green-stick fracture [E.].
epifysefractuur, breuk door epifysair schijf tijdens de
groei; therapie bestaat uit operatieve repositie en fixatie;
posttraumatische of post-operatieve complicaties zijn
callusvorming, partiele sluiting van de groeischijf,
gewrichtsincongruentie en impressie.
femurcondylfractuur, breuk in het mediale of laterale
kniegewrichtsuitsteeksel, veroorzaakt door indirect
inwerkend geweld (b.v. een dashboard-letsel).
femurschachtfractuur, breuk van de merghoudende
dijbeenschacht waarbij de breuklijn tussen de trochanter
minor en de femurcondylen ligt.
fractura assul aris, zie f. comminutiva.
fractura comminutiva, breuk waarbij de botstukken
verbrijzeld zijn, splinterbreuk.

fo vea costalis proc e ssus transversi, een gewrichtsvlakje aan de processus transversus van de borstwervels
voor articulatie met een tuberculum costae.
fovea costalis superior, idem boven aan de borstwervellichamen.
fovea dentis, een gewrichtsgroefje aan de binnenzijde
van de arcus anterior atlantis, articulerend met de dens
axis.
fovea inferior (fo ssae rhomboideae), onderste groefvormig einde van de sulcus limitans van de fossa
rhomboidea.
fovea inguinalis lateralis, medialis [BNA], fossa
inguinalis lateralis, medialis.
fovea oblonga (cartil aginis arytenoideae), langwerpige groeve voor-onder aan het arytenoid.
fovea pterygoidea, een groeve voor-onder het caput
mandibulae.
fovea sublingualis, groeve in de onderkaak voor de
glandula sublingualis.
fovea submandibularis, een groeve aan de binnenzijde
van de onderkaak onder de linea mylohyoidea.
fovea superior (fo ssae rhomboideae), een groeve in de
bodem van de fossa rhomboidea, lateraal van de colliculus facialis.
fovea triangularis, een met klierweefsel gevulde groeve
van het arytenoid, boven de f.oblonga.
fovea trochle a ris, een kleine groeve aan de bovenrand
van de oogkas, voor de aanhechting van de m. obliquus
superior.
foveola [L., mv. -tae], groefje.
foveola coccygea, een groefje achter het os coccygis,
teweeggebracht door het retinaculum caudale.
foveolae gastricae (Donders), maaggroefjes, waarin de
maagklieren uitmonden.
foveolae granulares (Pacchioni), kleine groefjes voorin
aan de binnenzijde van het schedeldak, waarin arachnoidale vlokken ingebed zijn.
foveolaris [L., -re], m.b.t. een foveola.
Foville, Achille Louis Francois (1799-1878; Fr. psychiater
te Rouen).
Foville-baan, Foville-streng, tractus spinocerebellaris
posterior.
Foville-syndroom, een brugsyndroom bij enkelzijdige
mediale ponshaard: horizontale blikverlamming naar de
kant van de haard, en contralaterale hemiplegie.
Foville-verlamming, hemiplegia alternans inferior.
Fowler, George Ryerson (1848-1906; chirurg te New
York).
Fowler-ligging, de patient ligt op zijn rug met het
bekken als diepste punt (verhoogd hoofd, opgetrokken
benen), toegepast o.a. bij peritonitis, met de bedoeling
een ev. exsudaat naar het cavum recto-uterinum (bij de
man cavum rectovesicale) te doen afvloeien, waar het
zich kan afkapselen.
Fox, George Henry (1846-1937; dermatoloog te New
York).
ziekte (syndroom) van Fox-Fordyce, sterk jeukende
geelbruine papels in de oksels en op de mammae bij
vrouwen, door zweetretentie; komt in aanvallen, met
spontane remissies in de zwangerschap.
FOZ, zie Jaaroverzicht Zorg.
fractionering, het toedienen van bestraling in fracties,
verdeeld in de tijd; meest gebruikte dosis in z Gy per
dag.
hyperfractionering, het toedienen van verscheidene
kleine fractiedoses per dag.
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gecompliceerde fractuur
open fractuur, zie fractuur, gecompliceerde —, fractura
complicata.
orbitabodemfractuur, botbreuk in de bodem van de
oogkas; ontstaat t.g.v een stomp trauma, waarbij de
inhoud van de orbita door de bodem in de sinus maxillaris words gedrukt; inklemming van de m. rectus inferior
veroorzaakt fixatie van de opwaartse blik en verticale
diplopie; syn. blow-out fracture [E.].
osteochondrale fractuur, intra-articulaire breuk van
bot bedekt met kraakbeen; vaak ontstaan losse intraarticulaire fragmenten van bot met kraakbeen (corpus
liberum), waarvoor artrotomie of -scopie is aangewezen.
pareerfractuur, een door het afweren (pareren) van een
slag teweeggebrachte fractuur van het proximale deel
van de ulna.
pathologische fractuur, zie spontane fractuur.
penisfract uu r, ruptuur van de tunica albuginea van een
corpus cavernosum of van het corpus spongiosum penis.
pilon-tibiale-fractuur, impressiebreuk van het
gewrichtsoppervlak van de distale tibia, waarbij de talus
in het gewrichtsvlak van de tibia wordt gedrukt.
pseudo-fractuur, zie Looser, transformatiezone van
radiushalsfractuur, breuk van de radiushals, veroorzaakt door een val op de uitgestrekte hand.
radiuskopfractuur, breuk van het proximale radiusuiteinde, veelal veroorzaakt door een val op de gestrekte
arm.
Rolando-fractuur, intra-articulaire T- of Y vormige
fractuur van de basis van het middenhandsbeen van de
duim (basis metacarpalis I).
rotatiefractuur, zie torsiefractuur.
schedelbasisfractuur, botbreuk van het onderste deel
van de schedel, de benige basis waarop de hersenen
rusten.
spontane fractuur, beenbreuk die door minimaal
trauma is ontstaan, gevolg van pathologische breekbaarheid der beenderen; syn. pathologische f.
stress-fractuur, fractuur die wordt teweeggebracht
door plotseling van binnen uit inwerkende kracht (bijv.
de fibulafractuur bij een hardloper).
subcapitale fractuur, breuk, vlak onder een gewrichtskop; zie ook fractuur, mars—, pareer—, torsie—, distale
radius—.
supracondylaire humerusfractuur, extra-articulaire
breuk van de distale humerus (condylus humeri) en
proximaal van de epicondylus medialis en lateralis;
komt vaak voor als een extensiefractuur bij kinderen.
teardrop fracture [E.] flexiefractuur van cervicale wervels
waarbij een smal fragment van de voor-onderzijde van
een wervellichaam naar voren is verplaatst.
torsiefractuur, indirecte beenbreuk van een pijpbeen
door torderende kracht; de fractuurlijn is schroefvormig.
tripod-fractuur [< E., tripod = driepotig statief] botbreuk
met driepotige breuklijn.
vermoeidheidsfractuur, zie stressfractuur.
wortelfractuur, fractuur door de wortel van een
gebitselement; syn. fractura radicis.
fractuurbehandeling, repositie en fixatie van een
botbreuk; conservatieve of operatieve behandeling is
afhankelijk van de lokalisatie, wekedelenbeschadiging
en de mogelijkheid tot niet-operatieve repositie.
fragiele-X-syndroom, op het X-chromosoom gelokaliseerde erfelijke afwijking (zgn. fragile site), waardoor
mentale retardatie, grote afstaande oren, prognathie en
macro-orchidisme ontstaan.
fragilitas [L.] breekbaarheid.
fragilitas capillarium, brosheid van de wand der

fractura completa, volledige breuk, waarbij een
beenstuk in twee of meer stukken gebroken is.
fractura complicata, samengestelde breuk, open
beenbreuk, waarbij de fractuurstukken buiten de huid
uitsteken of via een huidwond in open verbinding met
de buitenwereld staan.
fractura directa, directe beenbreuk, ontstaan op de
plaats waar het trauma heeft ingewerkt.
fractura incompleta, onvolledige breuk, waarbij het
bot niet geheel is doorgebroken; syn. infractio, fissuur
(fissura ossium).
fractu ra indirecta, beenbreuk op enige afstand van de
plaats waar het trauma heeft ingewerkt.
fractura male sanata, slecht genezen fractuur t.g.v
onvoldoende callusvorming; zie ook pseudartrose.
fractura radicis, zie fractuur, wortel---.
fractura radii atypica, zie Smith, fractuur van Sir R.W.
fractura radii typica, zie Colles-fractuur.
fractura simplex, ongecompliceerde fractuur met twee
botstukken (als tegenhanger van f. comminutiva, met
meer dan twee botstukken); zie ook fractuur.
Galeazzi-fractuur (Ricardo Galeazzi (1866 - 1952),
Italiaans orthopeed, Milaan), radiusschachtfractuur
onder de insertie van de m. pronator teres; gaat vaak
gepaard met subluxatie van het distale radio-ulnaire
gewricht; voorkeursbehandeling bestaat uit plaatosteosynthese; syn. omgekeerde Monteggia-fractuur.
gecompliceerde fractuur, zie fractura complicata.
gesloten fractuur, zie fractura simplex.
groenhoutfractuur, zie fractuur, distale radius--.
heupluxatiefractuur, luxatie van de femurkop, gecombineerd met een fractuur van het acetabulum of bekken;
wordt vaak veroorzaakt door traumata als gevolg van
grote uitwendige krachten; zie ook high-velocityfractuur.
high-velocity-fractuur, botbreuk met versplintering
en schade van de weke delen; words veroorzaakt door
grote krachten, bijv bij verkeers- en arbeidsongevallen
en schotwonden.
impressiefractuur, breuk van een plat bot (bijv. een der
schedelbeenderen) dat ter plaatse van het trauma wordt
ingedeukt.
intra-articulaire fractuur, f. die doorloopt tot in een
gewricht.
intracapsulaire fractuur, breuk in botgedeelten die
binnen een gewrichtskapsel gelegen zijn.
lux a tiefract uu r, combinatie van een (volledige of
gedeeltelijke) ontwrichting met een tot in het gewricht
doorlopende fractuur.
marsfractuur, fractuur van het ze of 3e metatarsale, bij
geforceerde marsen; zie ook Deutschlander, osteopathia
itineraria.
maxillofaciale fractuur, breuk in de bovenkaak en
omgevende delen van de aangezichtsschedel, waarbij
trapvorming van botstukken en subcutaan emfyseem
kunnen voorkomen.
neusfractuur, fractuur van de ossa nasalia en/of het
neustussenschot, vooral door verkeersongevallen en
vechtpartijen. Dislocaties moeten terstond worden
opgeheven.
onderarmfractuur, breuk van radius en/of ulna;
vb. Galeazzi-fractuur, Monteggia-fractuur, green-stick
fracture.
onderbeenfractuur, breuk van tibia en/of fibula.
ongecompliceerde fractuur, f. die niet in open verbinding met de buitenwereld staat.
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frenulum
bloedcapillairen, m.a.g. verhoogde doorlaatbaarheid van
die wand.
fragilitas crinium, breekbaarheid van de haren; zie ook
trichorrhexis.
fragilitas ossium, zie osteogenesis imperfecta.
fragilitas ossium congenita, zie osteogenesis imperfecta fetalis.
fragilitas unguium, brosheid van de nagels.
fragiliteit, breekbaarheid; zie ook fragilitas.
capillairfragiliteit, broosheid van de bloedcapillairen.
fragment-antigen-binding-deel (Fab-deel) [< E.] deel
van het immuunglobulinemolecuul dat de lichte keten
en een deel van de zware keten omvat; kan antigeen
binden en bepaalt d.m.v. de variabele einden de specificiteit van het antilichaammolecuul; het Ig-molecuul bevat
twee Fab-delen.
fragmentatie, fragmentatio [L.] verdeling in brokjes.
kernfragmentatie, karyorrhexis.
fragmentatio myocardii, dwarse rupturering van
myocardvezels.
fragment-crystallizable-deel (Fc-deel) [< E.] constant
gedeelte van het immuunglobuline; bindt het
Ig-molecuul aan de celmembraan; structuurverandering
bij binding van antigeen met Fab-deel maakt biologische
activiteit mogelijk, bijvoorbeeld complementbinding.
fragmentocyt, gedeformeerde erytrocyt, o.a. bij thalassemie.
fraise [E., F., aardbei] een konische of cilindrische, van
snijdende vlakken voorziene metalen kop.
fraise-behandeling, verwijdering van het opperste
huidlaagje; syn. dermabrasie.
framboesia tropica [< F. framboise = framboos] een nietvenerische treponematose, met als verwekker Treponema
pertenue; primair affect en secundaire efflorescenties
tonen papillomateuze bouw met korst, waaronder een
framboos-achtig oppervlak; syn. yaws [E.] , pian [F.].
frambozentong, zie tong, frambozen-.
framework region [E.] delen van H- en L-ketens van een
antistof die liggen tussen de hypervariabele (antigeenspecifieke) gebieden (CDR); zie ook complementaritydetermining region.
Frank, Fritz (1856-1923; gynaecoloog te Keulen).
Frankoperatie, subcutane symfysiotomie.
Frank, Otto (1865-1944; fysioloog te Munchen).
wet van Frank-Starling, zie Starling, wet van -.
Frank, Rudolf (1862-1913; chirurg te Wenen).
Frank-operatie, kathetergastrostomie bij slokdarm- of
cardia-carcinoom, met stoma craniaal van de linker
ribbenboog, na subcutane tunnelvorming; principe:
relatieve continentie door spierwerking.
Franklin, Benjamin (1706-1790; Amer. staatsman en
natuurkundige).
Franklin-brilleglas, bifocaal glas.
Frank-Starling-effect, vergroting van de contractiliteit
van het hart door een toename van het einddiastolische
volume; volgt uit wet van Frank-Starling; zie ook
Starling's law of the heart.
Fredericq, Louis Auguste (1815-1853; Belgisch arts).
teken (symptoom) van Fredericq, rode zoom van het
tandvlees bij tuberculose.
Fredet, Pierre (1870-1946; Fr. chirurg te Parijs).
operatie van Fredet-Ramstedt, pyloromyotomie,
operatie van Weber-Ramstedt.
Fredrickson.
Fredrickson-formule, formule waarmee de
LDL-cholesterolconcentratie kan worden uitgerekend:
LDLchoi = totaal cholesterol [mg/dl] min HDL cholesterol

[mg/dl] min (0,45 x totaal triglyceride [mg/dl]);

syn. Friedewald-formule.
Frederickson-vettypering, vettypering waarbij vijf
typen hyperlipidemie worden onderscheiden op grond
van hun gedrag bij ultracentrifugatie en elektroforese.
De indeling is niet pathognomonisch en raakt nu
obsoleet.
free fatty acid [E.] zie vetzuur, vrij
Freeman.
syndroom van Freeman-Sheldon, cranio-carpo-tarsale
dysplasie.
Frei, Wilhelm Siegmund (1885-1943; D. dermatoloog te
Berlijn).
Frei-antigeen, steriele etter uit een bubo bij lymphogranuloma venereum (ook uit muizenhersenen).
Frei-reactie, intradermale injectie van F.-antigeen; als er
hierna een plaatselijke reactie volgt, wijst dit op de
diagnose lymphogranuloma venereuin.
ziekte van Frei, lymphogranuloma venereum.
Freiberg, Albert Henry (1869-1940; chirurg te Cincinnati).
syndroom van Freiberg-Kohler, spontane epifysenecrose van het ze metatarsale.
fremissement [F., siddering D.: Schwirren; E.: thrill] snorrend
geluid of gevoel, fremitus.
fremitus [L., gesnor, gebrom] vibrerend, trillend gevoel of
geluid.
bronchiale fremitus, bronchustrilling bij bronchuscatarre, te voelen als men de vlakke hand op de borst van
de patient legt.
fremitus dentium, tandenknarsen.
stemfremitus, voelbaar meetrillen van de borstwand
bij stemgeving van de patient; versterking of verzwakking van de stemfremitus vormt een aanwijzing omtrent
de toestand van de longen.
frenalgie [G., phren = middenrif; algos = pijn] pijn in het
middenrif; syn. frenodynie.
frenectomie, frenulectomie, chirurgische verwijdering
van een (te korte) tongriem.
frenicotomie [G., phren; temnein = snijden] doorsnijding van
de n. phrenicus, met de bedoeling een zijde van het
middenrif te verlammen en de erboven liggende (tuberculeuze) long stil te leggen.
frenische ademhaling, middenrif-, buikademhaling.
frenocardie [G., phren = geest; cardia = hart] psychogene pijn
in de hartstreek.
frenodynie [G., phren; odyne = pijn] zie frenalgie.
fre nolepsie [G., phren = geest; lepsis = gevangenneming]
dwangvoorstelling, dwangtoestand.
frenologie [G., phren; logos =leer] de leer (van Gall) omtrent
de samenhang tussen karakter en schedelvorm.
frenopathie [G., phren = geest; pathos = ziekte] geestesziekte.
frenulotomie [L., frenulum; Gr. tome = snede] het doorsnijden van een frenulum, i.h.b. van het frenulum linguae
('van de tongriem gesneden').
frenulum [L., gen. -li, bandje, teugeltje] een als verbinding
fungerend slijmvlies-(huid-)plooitje.
frenulum clitoridis, plooi tussen de labia minora en de
onderkant van de clitoris.
frenulum preputii, plooitje aan de onderkant van de
penis tussen glans penis en preputium.
frenulum l abii inferi o ris, mediane slijmvliesplooi
tussen tandvlees en onderlip.
frenulum labiorum pudendi, dunne huidplooi tussen
de schaamlippen aan de onderzijde.
frenulum linguae, tongriem, mediane slijmvliesplooi
aan de onderzijde van de tong.
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Friedreich-ataxie, familiale spino-cerebellaire atrofie,
recessief erfelijk, met toenemende atrofie van spinocerebellaire banen, klinisch gekenmerkt door spinocerebellaire ataxie, verdwenen diepe peesreflexen,
skeletdeformiteiten.
Friedreich-symptoom, diastolische collaps van de
halsaderen, bij rechtszijdige hartinsufficientie, pantserhart e.a.
frigiditas, frigiditeit [< L., koude, obsolete term], 1 geringe of
geheel ontbrekende geslachtelijke prikkelbaarheid bij de
vrouw; 2 anorgasmie.
frigidus [L., -da, -dum], koud; vb. abscessus f-dus.
Frohlich, Alfred (1871-1953; neuroloog en farmacoloog te
Wenen).
Frohlich-syndroom, zie dystrophia adiposogenitalis.
frvlement [F.] zacht auscultatoir wrijfgeruis bij pericarditis.
Froment, Jules (1878-1946; internist te Lyon).
Froment-symptoom, flexie van het distale duimkootje
van de patient, als de onderzoeker een blad papier dat de
patient tussen duim en wijsvinger houdt, probeert weg
te trekken (bij aandoening van de n. ulnaris); syn. signe
de journal, syn. ulnaristeken.
Frommel, Richard Julius (1854-1912; D. gynaecoloog).
Chiari-Frommel-syndroom, zie Chiari.
frondosus [L., -sa, -sum], loofrijk; vb. chorion f-sum.
frons [L., gen. frontis], voorhoofd.
frons quadrata, zie caput quadratum.
frontaal, in een vlak evenwijdig aan het voorhoofd, d.i.
evenwijdig aan de lichaamsas en loodrecht op het
sagittale vlak.
frontalekwabsyndroom, gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen, gekenmerkt door desinteresse, afgenomen concentratie- en probleemoplossend vermogen,
apathie en impulsief, onaangepast gedrag; veroorzaakt
door laesie van de prefrontale cortex cerebri a.g.v. lokale
processen als trauma, tumoren, bloeding of infarct;
syn. frontaal syndroom.
frontalis [L., -le], i m.b.t. het voorhoofd; vb. sinus f-us,
foramen f-le; z gericht op of evenwijdig aan het
voorhoofd, frontaal.
fronto-ethmoidalis [L., -le], m.b.t. voorhoofdsbeen en
zeefbeen; vb. sutura f-lis.
frontolacrimalis [L., -le], m.b.t. voorhoofdsbeen en
traanbeen; vb. sutura f-lis.
front olympien [F.] Olympisch voorhoofd, een bovenmatig
hoog en breed voorhoofd, bij syphilis congenita.
frontomaxillaris [L., -re], m.b.t. voorhoofdsbeen en
bovenkaaksbeen; vb. sutura f-ris.
frontonasalis [L., -le], m.b.t. voorhoofdsbeen en neusbeen;
vb. sutura f-lis.
fronto-occipitalis [L., -le], van voorhoofd naar achterhoofd lopend; vb. fasciculus f-us.
frontoparietalis [L., -le], i m.b.t. de frontale en de panetale hersenkwab; vb. operculum f-le; z m.b.t. voorhoofdsbeen en wandbeen; vb. sutura f -us = sutura coronaria.
frontopontinus [L., -na, -num], m.b.t. de frontale hersenkwab en de pons; vb. tractus f-nus.
frontotemporaal, op/rondom het grensvlak van de
frontale en temporale hersenkwab.
frontozygomaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. voorhoofdsbeen
en jukbeen; vb. sutura f-ca.
frottage, frotteurisme [< F., frotter = wrijven] het zich in
geklede toestand tegen een andere geklede persoon
aandrukken en -schurken ter seksuele bevrediging,
dikwijls heimelijk in overvolle publieke gelegenheden
(bus, menigte e.d.).

frenulum 1. superioris, mediane slijmvliesplooi tussen
tandvlees en bovenlip.
frenulum valvae ileocaecalis, plooi van het caecumslijmvlies, gevormd door vereniging van de twee lippen
van de valva ileocaecalis.
frenulum veli medullaris superioris, mediaan bandje
tussen velum medullare anterius en lamina tecti.
frequens [L.] frequent, snel opeenvolgend; vb. pulsus f.
frequent [L., frequens] veelvuldig, vaak.
frequentie, i aantal gebeurtenissen (ziekten, enz.) per
tijdseenheid of per bevolkingsgroep; z aantal trillingen
per seconde; 3 aantal hartcontracties of ademhalingen
per minuut.
mutatiefrequentie, f. waarmee mutaties in een (bacterie)populatie optreden; vb. io -8 , d.w.z. een op 108 individuen in een populatie.
frequentiebelastingsproef, zie pacing-stress test.
frequentiebereik, het bereik waarbinnen het menselijk
oor frequenties kan waarnemen; bij een gezond jong
individu zijn dit frequenties van zo- zo.000 Hz; na het
twintigste levensjaar neemt de bovengrens geleidelijk af;
zie ook doofheid.
frequentiemodulatie, het varieren van het aantal
impulsen dat per seconde langs een zenuwvezel wordt
voortgeplant om variatie in de informatie over te
brengen; dit is namelijk mogelijk via variatie van de
amplitude van de actiepotentiaal.
frequentietabel, weergave van de verdeling van de
uitkomsten van een variabele in een tabel.
Frerichs, Friedrich Theodor von (1819-1885; internist te
Breslau).
theorie van Frerichs, uremie is een vergiftiging door
ammoniumcarbonaat dat enzymatisch wordt gevormd
uit het in het bloed aanwezige ureum.
fretum Halleri [L., fretum = zeestraat] zie Haller.
Freud, Sigmund (1856-1939; psychiater te Wenen),
grondvester van de psychoanalyse.
Freudiaans, overeenkomstig de leer van Freud.
Freund, Ernst (1863-1946; fysioloog-chemicus te Wenen).
reactie van Freund-Kaminer, serologische reactie op
carcinoom: carcinoomcellen worden door normaal
serum opgelost, door serum van een kankerpatient niet.
Freund, Jules Thomas (189i-196o; patholoog te New
York).
Freund-adjuvans, zie adjuvans.
Freund, Wilhelm Alexander (1833-1917; gynaecoloog te
Breslau en Straatsburg).
Freund-anomalie, vernauwing van de bovenste thoraxapertuur.
Freund-operatie, abdominale totale uterus-extirpatie
bij carcinoom.
Frey, Lucja (1889-1944; Pools vrouwelijk arts te
Warschau).
Frey-syndroom, auriculotemporaal syndroom:
roodheid en zweetafscheiding op de wang tijdens eten,
bij aandoening van de parotis gepaard met beschadiging
van de n. auriculotemporalis.
FRF, follicle-stimulating-hormone releasing factor
(FSH-RF), de hypothalamusfactor die de hypofyse aanzet
tot secretie van FSH.
frictie [L., frictio] een vorm van massage, waarbij de
vingers worden gebruikt.
Friderichsen, syndroom van -, zie Waterhouse.
Fried-regel, voor kinderdosering (kinderen < 2 jaar):
(volw. dosis x leeftijd v. kind in maanden) /15o.
Friedreich, Nicolaus (1825-1882; internist te Wiirzburg
en Heidelberg).
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frottement

met tekenen van chronische cyclitis van het helderste
oog.
Fuchs-vlek, gepigmenteerde vlek in de macula van
sterk myope ogen als gevolg van scheuren in de
membraan van Bruch en lokale vaatnieuwvorming; zie
ook dystrophia epithelialis corneae.
fucose, deoxy-galactose, een methylpentose.
fucosidase, een enzym dat fucoside splitst in een alcohol
en fucose; er zijn twee vormen, a- en (3-fucosidase.
fucoside, een glycoside, bestaande uit fucose en een
aglycon.
fucosidose, progressieve cerebrale degeneratieziekte met
overmatige stapeling van fucose, t.g.v. a-fucosidasedeficientie.
-fugaal [L., fugare = vluchten, vlieden] achtervoegsel in
woordverbindingen betreffende een verwijdering, i.t.t.
-petaal; vb. centrifugaal.
fugax [L.] vluchtig, snel verdwijnend; vb. amaurosis f.
fugue [F.] vlucht, zwerfdrang, bij verlaagd bewustzijnsniveau; syn. poriomanie.
-fugus [L.] achtervoegsel in woordverbindingen met de
betekenis verdrijvend, opheffend; vb. febrifugus, vermifugus.
fulcrum [L., schraag] het steunpunt waarover een
gewrichtskop heenschiet bij ontwrichting.
fulguratie [< L., fulgur = bliksem] 1 blikseminslag, c.q. de
inwerking van blikseminslag op mens of dier; s. behandeling van gezwellen met elektrische vonken; zie ook
elektrocoagulatie.
Fulling, Georg (kinderarts te Hamburg).
syndroom van Weyers-Fulling, dentofaciaal
syndroom.
fu lminans [L., fulminare = bliksemen, stralen] bliksemsnel
(dodelijk); vb. pestis f.; syn. foudroyant.
fulminant, zie foudroyant.
functie, snelheid van reageren (in de typenleer van
Heymans).
primaire fu nctie, zie primair.
secundaire functie, zie secundair; zie ook animale
functie.
functiebeperking, vermindering of afwezigheid van de
vaardigheid om een activiteit uit te voeren op de wijze
en in het bereik die gebruikelijk worden geacht voor
mensen van gelijke leeftijd, gelijk geslacht en gelijke
cultuur; zie ook functiestoornis.
functieontwikkeling, in fasen verlopende kwantitatieve
ontwikkeling van bep. cognitieve functies, onder meer
waarneming, aandacht, motoriek en taal.
functieproef, proef waarmee men een bepaalde functie
van een orgaan of orgaanstelsel onderzoekt.
functiestoornis, elk verlies dan wel elke abnormaliteit
van structuur of functie, in anatomische, fysiologische of
psychische zin; zie ook functiebeperking.
cognitieve functiestoornis, door hersenbeschadiging
optredende verstoring van cognitieve functies; het beeld,
de ernst en de mogelijkheid tot herstel hangen of van
aard en plaats van beschadiging en leeftijd van getroffene; oorzaken zijn trauma, tumor en ziekte van Alzheimer.
functio [L.] verrichting, functie.
functio laesa, gestoorde functie, een der vijf klinische
kenmerken van ontsteking: calor, dolor, tumor, rubor en
functio laesa.
functional bracing [E.] gesloten fractuurbehandeling met
verbandmateriaal dat is voorzien van scharnieren,
waardoor bewegingen van de gewrichten mogelijk

[F.] wrijfgeruis bij pleuritis of pericarditis sicca
(te horen of te voelen).
frotteur, zie frottage.
frozen pelvis [E., bevroren bekken] chronische proliferatieve
ontsteking met induratie (verharding) van het kleine
bekken; zie ook pelvic inflammatory disease.
frozen shoulder [E., bevroren schouder] zie periarthritis
humeroscapularis.
fructose, vruchtensuiker, levulose, linksdraaiende hexose
in vruchten en honing, meestal samen voorkomend met
glucose.
fructose-intolerantie, hereditaire, aangeboren enzymdefect waarbij fructose-i-fosfaat niet kan worden
omgezet in fructose -1,6- difosfaat; stapeling van
fructose-i-fosfaat in lever, nier en darm; ontregelt de
stofwisseling; fructoseconsumptie leidt hierbij tot acute
hypoglykemische verschijnselen; syn. fructose-i-fosfaataldolasedeficientie.
fructosemalabsorptie, onvoldoende resorptie van
fructose in de darm waardoor gisting in de darm
optreedt; zich uitend in buikpijn, flatulentie en zelden
diarree; therapie: vermindering van fructosehoudende
nutrienten (bijv. appelsap).
fructosurie, aanwezigheid van fructose in de urine; zie
ook glucosurie.
fruste [F., onvolledig, van L. frustum = stukje] onvolledig
ontwikkeld.
frustraan [< L. frustra = tevergeefs] onvolkomen, zonder
effect.
frustrane hartcontractie, waarneembare puntstoot
zonder waarneembare pols.
frustra tie [< L., frustra] teleurstelling, ontgoocheling, die
ervaren wordt bij belemmering in de uitvoering van een
wens of ideaal.
frustratietolerantie, de mate waarin iemand frustraties
kan opvangen en verwerken.
frustreren, iemand een ontgoocheling bezorgen door
hem te belemmeren in de uitvoering van een wens of de
verwezenlijking van een ideaal of streven.
FSF, fibrine-stabiliserende factor = bloedstollingsfactor
XIII.
FSH, follikelstimulerend hormoon.
FSH-RF, FSH-releasing factor, een factor uit de hypothalamus die de hypofyse aanzet tot afgifte van FSH;
syn. FSH-RH (FSH-releasing hormone).
FT-3, vrij trijodothyronine in bloed.
FT-4, vrij thyroxine in bloed.
FT-4-index, maat voor in bloed aanwezig, ongebonden
thyroxine.
FTA-ABS fluorescent treponemal antibody absorptiontest, een serologische reactie op syfilis.
ftiri ase (phthiriasis) [G., phtheir = luis] infestatie met
luizen; syn. pediculosis.
ftisis, phthisis [G.] tering, i.h.b. longtering (phthisis
pulmonum).
myeloftisis, verlamming van de bloedvormende functie
van het beenmerg.
F-toets, toets die onder de nulhypothese een F-verdeling
heeft; bijv het toetsen van verschillen in de gemiddelden
van twee of meer populaties d.m.v variantieanalyse; zie
ook F-verdeling.
Fuchs, Ernst (1851-1930; oogarts te Wenen).
Fuchs-opticusatrofie, seniele atrofie van de perifere
opticus-vezels, meestal als gevolg van chronische
perineuritis.
Fuchs-syndroom, heterochrome cyclitis, iridocyclitis
heterochromica: verschil in kleur van de twee irissen,
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cetes), basidiomyceten (Basidiomycetes) en deuteromyceten
(Deuteromycetes); zie ook Aspergillus, Blastomyces,

blijven bij minder kans op spieratrofie, gewrichtsverstijving en pseudartrose.
functioned, i de functie betreffend; z niet op organische
afwijking berustend, bijv f. klepgebrek, hartgeruis,
proteinurie; 3 psychogeen, hysterisch (onzorgvuldig
psychiatrisch taalgebruik).
functionele klacht, lichamelijke klacht zonder dat een
somatische oorzaak daarvoor kan worden gevonden;
vb. vermoeidheidsklachten bij chronische-vermoeidheidssyndroom (ME).
functionele residucapaciteit (FRC), zie f-nele reservelucht.
functionele reservelucht, zie reservelucht, functionele

Candida, Coccidioides, Cryptococcus, Geotrichum,
Histoplasma, Rhinosporidium, Trichophyton.
fungus imperfectus, schimmel zonder geslachtelijke
vermenigvuldiging.
fungus perfectus, schimmel met geslachtelijke vermenigvuldiging.
funiculair, m.b.t. een funiculus of tot een der ruggenmergsstrengen; vb. f-re myelose.
funiculitis, ontsteking van de funiculus (spermaticus).
funiculopexie [G., pexis = vasthechting] operatieve fixatie
van de zaadstreng.
funiculus [L., my -ii, touwtje] bundelvormige structuur.
funiculus anterior, f. ventralis.
funiculus cuneatus [PNA], fasciculus cuneatus.
funiculus dorsalis, de vezelbundel in het ruggenmerg
tussen de sulci medianus dorsalis en lateralis dorsalis;
vroeger I. posterior'.
funiculus umbilicalis, navelstreng.
funiculus gracilis [PNA], fasciculus gracilis.
funiculus lateralis, de in het ruggenmerg opzij van de
grauwe substantie gelegen bundel vezels (witte substantie), die zich in de medulla oblongata voortzet.
funiculi medullae spinalis, samenvattende term voor
de voor-, zij- en achterstrengen van het ruggenmerg.
funiculus posterior, f. dorsalis.
funiculus spermaticus, zaadstreng, een 20 cm lange,
vanaf de testis tot aan de inwendige liesopening
reikende streng, bestaande uit de ductus deferens,
begeleidende vaten, zenuwen en bindweefsel.
funiculus ventralis [vroegerf anterior], de tussen de fissura
mediana ventralis en de voorwortels gelegen vezelstreng
(witte substantie).
furcatus [L., -ta, -tum, furca = vork] gevorkt; vb. insertio f-ta.
furfur [L., zemelen] fijne afschubbing van de huid, zoals
hoofdroos.
furibundus [L., -da, -dum, razend] in razernij verkerend,
gekenmerkt door razernij; vb. delirium f-dum.
furiosus [L., -sa, -sum], dol, razend; vb. rabies f-sa.
furor [L., woede] aanval van razernij; zie ook raptus.
furor epilgpticus, bij sommige epilepsie-patienten
zonder aanwijsbare oorzaak voorkomende woedeaanval, zonder bewustzijnsstoornis.
furor uterinus, nymfomanie.
furunculose, aanwezigheid van grotere aantallen steenpuisten (furunkels), tegelijkertijd of na elkaar ontstaand,
vaak als symptoom bij diabetes of jicht.
algemene furunculose, over het hele lichaam verspreid
voorkomende furunkels.
furunculosis diabetica, f-se bij diabetes.
regionale furunculose, tot een bepaald gebied
beperkte f-se.
furuncul o sus [L., -sa, -sum], gepaard gaand met furunculose; vb. leishmaniasis f-sa.
furunculus [L.] steenpuist, furunkel.
furunkel [L., furunculus] steenpuist, een diepe folliculitis
met centrale necrose (folliculitis et perifolliculitis
profunda necroticans), veroorzaakt door stafylokokken
die via de uitvoergang van een talgklier naar binnen zijn
gedrongen.
neusfurunkel, furunkel in vestibulum nasi, i.h.b. t.g.v.
neuspeuteren en uitknijpen van puisten; gevaarlijk is
een hematogene uitbreiding naar de sinus cavernosus;
zie ook furunkel.
fuscus [L., -ca, -cum], donker, donkerbruin, stoffig;
vb. induratio f-ca.

funda [L., slinger] slingerverband.
fundiformis [L., -me, funda] lusvormig; vb. ligamentum
f-me penis.
fundoplicatie, het maken van een plooi in de maagfundus rondom de slokdarm ter verhindering van gastrooesofageale reflux en refluxoesofagitis; syn. gastrooesofageale fundoplicatie.
fundoscopie, zie funduscopie.
fundus [L., gen. -di, bodem] de bodem, het blinde einde van
een hol orgaan.
fundus albinoticus, pigmentarme fundus oculi bij
albinisme.
fundus flavimaculatus [L., flavus = geel] beeld gekenmerkt door talrijke gele vlekjes in fundo, gepaard met
storing in het donker-zien en gezichtsveldbeperking.
fundus hypertonicus, de oogfundus bij een hypertensielijder, gekenmerkt door kruisingsfenomenen, koperdraadarterien, w-splitsingen en geslingerde. venulae in
het maculagebied.
fundus me a tus acusticus interni, het blinde einde
van de inwendige gehoorgang.
fundus oculi, achtergrond van het oog, het beeld dat
men ziet bij oogspiegelonderzoek.
fundus uteri, de boven de tuba-openingen gelegen
koepel van de baarmoeder.
fundus ventriculi, de links onder het diafragma
gelegen koepel van de maag.
fundus vesicae felleae, het onder de voorrand van de
lever uitstekende blinde einde van de galblaas.
fundus vesicae (urinariae), het achter-onderste deel
van de blaas, tegenover de apex vesicae.
funduscopie [L., fundus; Gr. skopein = bekijken] inspectie,
bezichtiging van de fundus oculi, oogspiegelonderzoek.
fundusklieren, klieren in de maagfundus, lebklieren,
glandulae gastricae propriae.
fu ngi [L.] my van fungus.
fungicide [L., caedere = doden] schimmeldodend; zie ook
fungistatisch.
fungicidum [L., mv. -da, fungus; caedere] een stof die schimmels doodt.
fungiformis [L., -me], paddestoelvormig; vb. papillae
f-mes (mv. van f-mis).
fungistatisch, met remmende werking op de ontwikkeling van fungi (schimmels); zie ook fungicide.
fungoides [L., fungus; Gr. eidos = vorm, gedaante] fungusachtig; vb. mycosis f.
fungosus [L., -sa, -sum], fungus-achtig; vb. ostitis f-sa,
granulationes fungosae (mv van f-sa), ulcus f-sum.
fungus [L., my. -gi, zwam, schimmel, paddestoel] 1 fungusachtig vormsel aan het lichaam; i. micro-organisme van
lagere orde, zonder chlorofyl, levend van organische
stoffen; de meest gebruikelijke indeling is die in vier
klassen: fycomyceten (Phycomycetes), ascomyceten (Ascomy302

fytotrichobezoar
elektrofysiologie, zie aldaar.
pathologische fysiologie, de wetenschap betreffende
de functies van een organisme in pathologische omstandigheden.
fysiologisch,1 m.b.t. de fysiologie; a normaal, als tegenstelling tot pathologisch.
fysiologische chemie, zie biochemie.
fysio1 gische reactietijd, zie reactietijd.
fysiologische zoutoplossing, in klinisch spraakgebruik een NaCl-oplossing van 0,9 pct.
fysioloo , beoefenaar van de fysiologie.
fysionomie, zie fysiognomie.
fysiopathologie, zie pathologische fysiologie.
fysiotherapeut, beoefenaar van de fysische therapie
(fysiotherapie sub 1).
fysiotherapie, behandeling van ziekten en aandoeningen
waarbij met uitsluitend gebruik van fysische krachten
(o.a. licht, lucht, straling, water, elektriciteit, massage en
oefeningen) wordt beoogd pijn te verminderen en
mobiliteit en stabiliteit te verbeteren, waarbij een
voorspoedige revalidatie wordt nagestreefd; syn. kinetotherapie, kinesiotherapie (beide termen Zuid-Nederlands, gebruikt in Belgie).
fysisch [G., physic] tot de natuur behorend, de natuurwetten volgend.
fysische diagnostiek, zie diagnostiek.
fysisch onderzoek, lichamelijk onderzoek met eenvoudige fysische methoden (inspectie, percussie, auscultatie,
palpatie).
fysische therapie, zie fysiotherapie.
fysokele [G., physa = lucht; kele = breuk] i een met gas
gevulde zwelling; z breukzak gevuld met gas.
fyto-, zie phyto-.
fytobezoar [G., phyton = gewas; bezoar] maag- of darmsteen,
bestaande uit plantenvezels.
fytofotodermatose, fytofotodermatitis, veelal bulleuze
dermatose op aan zonlicht blootgestelde delen van de
huid t.g.v. contact met bepaalde planten, bijv. met
berenklauw (Heraclium sphondylium), i.c.m. blootstelling
aan zonlicht.
fytohemagglutinine (PHA), een lectine uit bonen,
agglutineert erytrocyten.
fytomenadion, vitamine K 1 .
fytonose [< G., phyton; nosos = ziekte] ziekte die door een
plant wordt veroorzaakt.
fytotherapie [G.] zie kruidengeneeswijze.
fytotoxine, plantaardige gifstof.
fytotrichobezoar [G., phyton; thrix = haar] een bezoar die
bestaat uit plantenvezels en lichaamsharen.

fusie [L., fusio = smelting] samenvoeging, samensmelting.
beeldfusie, samensmelting van de twee netvliesbeelden
tot een voorstelling.
binoculaire fusie, zie beeldfusie.
fusiecomplex, elektrocardiografische benaming voor een
QRS-complex dat wordt gevormd door gelijktijdige
excitatie vanuit de sinusknoop en een ventrikel;
syn. mengcomplex.
fusiefrequentie, tetanische, de minimale frequentie
waarmee een spiervezel geprikkeld moet worden voor
het bereiken van een gladde tetanische contractie; hangt
samen met de contractiesnelheid van de spiervezel.
fusiform [L., fusus = spoel; forma = vorm] spoelvormig;
vb. f-me bacillen.
Fusobacterium, een geslacht van de familie Bacteroidaceae;
veroorzaakt plaatselijke ontstekingen, behoort tot de
normale mondflora.
Fusobacterium necrophorum, veroorzaakt plaatselijke
ontstekingen, soms ook ernstige sepsis; vroeger geheten

Sphaerophorus necrophorus, Bacteroides funduliformis.
Fusobacterium plautivincenti, komt in symbiose met
Treponema vincentii voor bij ulcus tropicum en bij angina
Plaut-Vincent; vroeger geheten F. fusiforme.
fusocellularis ]L., -re, fusus] bestaande uit spoelvormige
cellen; vb. sarcoma f-re.
FVC [<E. forced vital capacity] geforceerde vitale capaciteit;
zie ook capaciteit.
F-verdeling, verdeling van een (toets)grootheid waarbij
twee onafhankelijke chi-kwadraat-verdeelde stochastische variabelen op elkaar worden gedeeld; verdeling van
Fisher; zie ook F-toets.
fylogenese, phyloggnesis [G., phylon = stam, ras; genesis =
wording] ontwikkeling van de soort gedurende de evolutie, als tegenstelling tot de ontogenese (ontwikkeling
van het individu); zie ook biogenese, biogenetische
grondwet.
fylogenetisch, m.b.t. de fylogenese.
fylogenie, zie fylogenese.
fysiatrie [G., physis; iatrike = geneeskunst] `natuurgeneeswijze', behandeling d.m.v. fysische agentia (warmte,
koude, straling, elektriciteit, mechanische apparaten).
fysiek,1(bijv nw.) lichamelijk, i.t.t. psychisch; z (z. nw.)
lichamelijke gesteldheid.
fysi(o)- [G., physis = natuur] voorvoegsel in samengestelde
woorden betreffende de natuur.
fysiognomie [G., physis; gnomon = beoordelaar] 1 beoordeling
van karakter op grond van gelaatsvorm en -uitdrukking;
2 de gelaatsvorm en -uitdrukking.
fysiologie [G., physis; logos = leer, wetenschap] de wetenschap
die de functies van levende organismen bestudeert.
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G
G giga, io 9 .
Go-fase, Gi-fase, GZ -fase [<E., G =gap = opening] stadia van
de celcyclus; de G 1 -fase is het interval tussen de voltooiing van de mitose (M-fase) en het begin van de
DNA-synthese (S-fase); vanuit de G 1 -fase kan een cel i.p.v
door te gaan in de S-fase ook een speciale rusttoestand
ingaan, de G o-fase, die dagen tot jaren kan duren
(zenuw- en spiercellen zijn in deze fase gefixeerd); de
G 2 -fase is het interval tussen de S-fase en de M-fase.
g, zie gram, gravitatie (zwaartekracht).
y [G., letter gamma] zie µg = microgram = 10 -6 g (obsoleet in
deze betekenis).
G6PD, glucose-6-fosfaat-dehydrogenase.
-gaam [G., gamos = huwelijk] achtervoegsel in woordverbindingen betreffende huwelijk of geslachtelijke omgang;
zie ook monogaam, polygaam.
GAAZ, Geriatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis.
GABA gamma-aminobutyric acid [E.] , gamma-aminoboterzuur, inhiberende neurotransmitterstof waarvoor
twee receptoren bestaan; de meest voorkomende receptor geeft bij activatie een opening van chloridekanalen in
de postsynaptische membraan; de andere receptor geeft
een opening van kaliumkanalen; beide effecten hebben
een verkleining van een eventuele EPSP tot gevolg, zodat
de cel verminderd prikkelbaar wordt.
Gaenslen, Frederick Julius (1877-1937; chirurg te
Milwaukee, VS).
Gaenslen-handgreep, bij de op de rug liggende patient
wordt een been maximaal in heup en knie gebogen
(waardoor de lumbosacrale wervels gefixeerd worden);
het andere been wordt nu extreem overstrekt; indien er
pijn ontstaat, wijst dit op een aandoening van het
sacro-iliacale gewricht.
gag, zie pol.
Gaillard, Francois Lucien (1805-1869; Fr. chirurg te
Poitiers).
Gaillard-naad (hechting), hechting ter verkorting van
het onderooglid bij entropion.
gait [E.] gang, wijze van lopen.
equine gait [E.] de gang bij pes equinus.
steppage gait [E.] hanetred, abnormaal hoge knieheffing
tijdens het lopen, bij peroneusverlamming.
gal, door de lever afgescheiden vloeistof die via de galwegen in de dunne darm terechtkomt; bevat in wisselende
verhouding geconjugeerde gaizouten, cholesterol,
fosfolipiden, bilirubine, diglucuronide en elektrolyten;
de lever produceert circa 600 ml per uur; wordt in de

galblaas verzameld en geconcentreerd; functie bij
excretie van afvalstoffen en emulsificatie van vetten in
de darm; syn. bilis [L.] , fel [L.] , chole [G.]
A-gal, de bij duodenumsondage initieel spontaan
afvloeiende gal (lichtgeel, helder, alkalisch) uit ductus
choledochus en lever.
B-gal, de na de A-gal, bij prikkeling van de galblaas
afvloeiende gal uit de galblaas.
C-gal, de na het stoppen van de galblaascontracties
afvloeiende gal uit de lever.
witte gal, de ontkleurde gal bij hydrops vesicae felleae.
galact-, galacta-, galacto- [G., gala, galaktos = melk]
voorvoegsel in woordverbindingen betreffende melk.
galactemie [G., gala; haima = bloed] zie lipemie (het bloed
ziet er hierbij melkachtig uit).
galactocerebroside, verbinding van ceramide en galactose; komt o.a. voor in de celmembranen van zenuwcellen, i.h.b. van de oligodendrogliacellen van de witte
stof van de hersenen.
galactocerebrosidose, autosomaal-recessieve erfelijke
aandoening waarbij een tekort bestaat aan het enzym
beta-galactosidase, waardoor een opeenhoping van het
galactocerebroside ontstaat; histologisch bestaat er een
uitgebreide demyelinisatie met kenmerkende perivasculaire infiltraten van veelal multinucleaire `globoide'
cellen; de ziekte begint in de eerste maanden van het
leven en de overleving is slechts enkele jaren; syn. ziekte
van Krabbe; zie ook leukodystrofie.
galactografie [< G., gala; graphein = schrijven] rontgenologische afbeelding van de melkgangen na opvulling ervan
met een contraststof.
galactogram, het bij galactografie verkregen beeld.
galactokele [G., gala; kele = breuk, tumor] 1 cystische verwijding in de borstklier; z hydrokele met melkachtige
inhoud.
galactokin ase, galactose-splitsend enzym; bij ontbreken
van dit enzym ontstaat galactosemie.
galactopoese [< G., gala; poiein = maken] proces van melksecretie en -excretie tijdens het zogen onder invloed van
oxytocine; zie ook lactogenese.
galactorrhoea, galactorroe [G., rhoia = stroom] overvloedige zogafscheiding in de lactatieperiode; syn. polygalactie zogafscheiding buiten de lactatieperiode.
galactose, een hexose die samen met glucose, lactose
vormt.
galactosediabetes, zie diabetes.
galactosemie [G., haima = bloed] 1 aanwezigheid van (te
veel) galactose in het bloed; 2 congenitale g.
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gamcongenitale galactosem ie , autosornaal erfelijke
aandoening, met verhoogd galactosegehalte in het
bloed.
galactose-tolerantietest, g.-belastingsproef, een
leverfunctieproef; de patient slikt 40 g galactose in 1 liter
vloeistof, waarna gedurende 6 uur zijn urine wordt
verzameld; uitscheiding van meer dan 2,5 g galactose in
2 uur tijd wijst op leverfunctiestoornis.
galactosidase, enzym dat galactoside splitst.
alfagalactosidase, splitst alfa-D-galactoside tot D-galac-

anastomose van Galenus, ramus communicans cum
nervo laryngeo inferiore van de n. laryngeus superior.
galgangen, zie galcapillairen, ductuli interlobulares,
galafvoerwegen.
galganghypoplasie, onderontwikkeling van intra- of
extrahepatische galwegen; zie ook atresie, galgang-.
galgangproliferatie, hyperplasie van de kleinste intrahepatische galwegen t.g.v. een langdurige cholestase.
Galilei, systeem van, telescopisch systeem, bestaande uit
een positieve en een negatieve lens; toegepast in de zgn.
Hollandse kijker voor slechtzienden.
galkleurstof, zie bilirubine, stercobiline.
Gall, Franz Joseph (1758-1828; anatoom te Wenen en
Parijs).
schedelleer van Gall, zie frenologie.
galli, zie gallus.
gallig, l door gal veroorzaakt; z gepaard gaand met
galuitstorting; vb. g-ge peritonitis.
gallina [L., gen. - ad , kip; vb. Dermanyssus g-nae:
gallinae [L., gen. van gallina], `van de kip'; vb. Dermanyssus g.:
kippenschurftmijt.
gallium (Ga), metaal met atoomnummer 3i; wordt als
radioactief isotoop ( 67 Ga) in de nucleaire geneeskunde

tose.

betagalactosid ase, splitst beta-D-galactoside tot
D-galactose; bij ontbreken van beta-g. ontstaat gangliosidose.
galactoside, een glycoside, met galactose als suikercomponent.
galactosta sis [G., stasis = stilstand] slechte afvoer van de
melk door de melkgangen, zogstuwing.
galactosurie [G., ouron = urine] aanwezigheid van galactose
in de urine; niet verwarren met lactosurie.
galactur ie , melkachtig uiterlijk van de urine; zie ook
chylurie.
galafvoerwegen, de kanalen (buizen) waardoorheen de
in de lever geproduceerde gal afvloeit.
extra-hepatische galafvoerwegen, ductus hepaticus,
d. cysticus, d. choledochus.
intrahepatische galafvoerwegen, de galwegen binnen
de lever, dat zijn de intralobulaire galcapillairen, de
interlobulaire galkanaaltjes, de verzamelkanaaltjes en de
beide ductus hepatici.
Galant-reflex, actief zijwaarts krommen van rug bij in
lengterichting langs wervelkolom strijken; reflex van
belang bij het opsporen van hemisyndromen en spinale
laesies bij kleine kinderen.
galblaas, vesica fellea.
aardbeiengalblaas, zie cholesterolosis vesicae felleae.
porseleingalblaas, blauw getinte, verkalkte galblaas,
meestal gevolg van chronische cholecystitis; syn. kalkgalblaas.
galbulten, zie urticaria.
galcapillair, intralobulaire galafvoerweg tussen de
levercellen in gelegen, uitmondend in een grotere
intralobulaire galafvoerweg.
galea [L.] helm.
galea aponeurotica, een zich tussen de m. frontalis en
de m. occipitalis bevindende dunne, peesachtige vezelplaat die het schedeldak bekleedt; syn. aponeurosis
epicranialis.
galeatus [L., gehelmde] i geboren `met de helm' (caput
g-tum); z term van Charcot voor neurasthenen die het
gevoel hebben alsof een helm op het hoofd drukt (casque
neurasthenique).
galenicum [L., my. -ca, naar Galenus genoemd] galenisch
middel, eenvoudig, meestal uit plantendelen bereid
geneesmiddel (zalf, pleister, tinctuur, extract, decoct,
infuus); galenica en chemicalia vormen de hoofdgroepen
van de farmaca.
galenische middelen, galenica; zie ook galenicum.
galenisch preparaat, zie galenicum.
galenisme, galenismus, de door Galenus uitgebouwde
leer van Hippocrates betreffende de invloed van de
humores (vochten) op het temperament en op het
ontstaan van ziekten.
Galenus (Galenos), Claudius (129-199 n.C.; Gr. arts te
Rome).
ader van Galenus, vena cerebri magna.

gebruikt.
Gallizia, F.
trias van Gallizia, het samengaan van pijnlijke fibreuze
verkalkende knobbeltjes in het kraakbeen van het oor
met palmaire fibrose en induratio penis.
gallus [L., gen . galli] , haan; vb. crista galli.
galoppans [L.] galopperend, zeer snel aflopend, bijv.
phthisis g.
galopritme, snelle hartactie, waarbij telkens drie tonen
worden geproduceerd, die enigszins klinken zoals de
galop van een paard; afhankelijk van de plaats van de
extra-toon onderscheidt men een presystolisch, protodiastolisch en systolisch g.
galsecretiestoornis, stoornis in de uitscheiding van gal
t.g.v. dysfunctionerende hepatocyten of galductuluscellen.
galsteen, calculus felleus.
galsteenileus, zie ileus.
galsteenziekte, cholelithiasis.
galstuwing, zie cholestase.
GALT gut-associated lymphoid tissue [E.] zie lymfofd
weefsel, darmgeassocieerd -^-; zie ook BALT, MALT.
galwegen, galafvoerwegen, netwerk van intra- en
extrahepatisch gelegen buisvormige kanaaltjes die gal
van de lever naar galblaas en duodenum afvoeren.
galzouten, zie galzure zouten.
galzuren, belangrijkste bestanddeel van de gal; de zuren
bestaan uit een hoogmoleculair zuur (cholzuur, deoxycholzuur, chenodesoxicholzuur of lithocholzuur) en uit
een laagmoleculair aminozuur (glycine of taurine); uit
beide zuren ontstaan door conjugatie acht zuren, bijv.
glycocholzuur en taurodesoxicholzuur.
galzure zouten, galzouten, Na- of K+-zouten van
galzuren; werken in de dunne darm als emulgator van
fosfolipiden, monoglyceriden, cholesterol en vetzuren
door de vorming van mixed micelles [E.].
galzuurbindende middelen, serumcholesterol-verlagende stoffen; onderbreken de enterohepatische
kringloop door binding van galzuren in de darm; dit
leidt tot verhoging van de intrahepatische galzuursynthese, waarvoor cholesterol aan het bloed wordt onttrokken; o.a. toepassing bij dieetresistente hyperlipoproteinemie; zie ook colestyramine.
gam-, gamo- [G., gamos = huwelijk] voorvoegsel in woord305

gameet
van een alfa-motoneuron en een spiercontractie
optreedt; van belang voor de tonusregulatie.
gammaritme, y-ritme, zie ritme.
gammastraling, zie straal, gamma—.
gammatoxine, exotoxine van Staphylococcus aureus dat
hemolytisch en leukotoxisch effect heeft.
gammavezels, y-vezels, zie zenuwvezels.
gammopathie, monoklonale —, aanwezigheid van
grote hoeveelheden monoklonale immuunglobulinen in
het bloed (paraproteInen) t.g.v. excessieve proliferatie
van een B-cel-kloon in het rijpingsstadium van een
plasmacel; kan overgaan in een (pre)maligne woekering
van het beenmerg, waarbij het klinische beeld afhankelijk is van de onderliggende ziekte; treedt o.a. op bij
ziekte van Kahler, ziekte van Waldenstrom, amyloIdose
en non-Hodgkin-lymfomen; als de B-cel-kloon miet
maligne ontaardt, spreekt men van benigne monoklonale gammopathie (BMG).
monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) [E.] monoklonale gammopathie waarbij
zo% van de patienten binnen io jaar een klinisch
syndroom (bijv. m. Kahler, m. Waldenstrom, amyloIdose)
ontwikkelt.
Gamna, Carlo (1866-1950).
Gamna-Gandy-lichaampjes, bruine ijzer- en kalkneerslagen in vergrote milt; het zijn oude resten van bloed.
gamo-, zie gam-.
gamogenese [< G., gamos; genesis = oorsprong] geslachtelijke
voortplanting.
gamogonie, gamogenesis, i.h.b. de vorming van vrouwelijke macrogameten en mannelijke microgameten, zoals
bij Toxoplasma.
gamomanie [G., gamos; mania = razernij] ziekelijk verlangen
om te trouwen.
Gamow bag [E.] zie hyperbaredrukzak.
Gamstorp, Ingrid (Zweeds kinderarts).
syndroom van Gamstorp, zie paralyse, familiaire
hyperkaliemische
gang, manier van lopen.
atactische gang, onzekere, slingerende g.
cerebell ai re gang, tuimelende, onzekere `dronkemansgang'.
dronkemansgang, atactische g. (als van een dronkeman) t.g.v een cerebellaire stoornis en gekenmerkt door
een wisselende gangbreedte en korte, onregelmatige
paslengte.
paretische gang, langzame g. met kleine stappen, t.g.v
parese van spieren.
spastische gang, g. met gespannen beenspieren, bij
mono- en diplegie.
tabetische gang, atactische g. bij gestoorde dieptesensibiliteit.
gangapraxie, apraxie van het lopen, vaak met balansstoornis; komt in combinatie met mictiestoornissen en
dementie voor bij communicerende hydrocephalus; zie
ook apraxie; syn. loopapraxie.
ganglia, zie ganglion.
gangliftis, gangliitis [G.] zie ganglionitis.
gangliocyt [G., ganglion; kytos = cel] ganglioncel.
gangliocytoom, ganglioom.
ganglion [G., mv. -ha, knoop] 1 zenuwknoop, een buiten het
CZS gelegen groep zenuwcellen met onderling overeenkomende functie; soms is met ganglion een nucleus
bedoeld, dus intracerebraal gelegen; vb. basale ganglia;
2 een cysteuze zwelling in een gewrichtskapsel of in een
peesschede, ontstaan door slijmige degeneratie van het
gewrichtskapsel (of de peesschede).

verbindingen betreffende huwelijk of geslachtelijke
voortplanting.
gameet [G., gametes = echtgenoot; gamete = echtgenote] 1 geslachtscel, kiemcel (eicel, spermatozoon); z geslachtelijke
vorm van de malariaparasiet die in de maag van de
malariamug (Anopheles) ontstaat uit de gametocyten die
met het bloed van de tussengastheer (o.a. de mens) zijn
opgezogen; te onderscheiden in microgameet (mannelijk) en macrogameet (vrouwelijk).
gamete intrafallopian transfer (GIFT) [E.] het m.b.v. een
laparoscoop inbrengen van een suspensie van zaad- en
eicellen in de tuba Fallopii, opdat de bevruchting daar
kan plaatsvinden; zie ook IVF.
gametocide [L., caedere = doden] gameten- of gametocytendodend.
gametocidium, malariageneesmiddel met gametocide
werking.
gametocyt [G., gametes; kytos = cel] i voorstadium van een
geslachtscel; 2 in het bloed van de tussengastheer (o.a. de
mens) voorkomende geslachtelijke vorm van malariaparasieten, waaruit zich in de maag van Anopheles gameten
ontwikkelen; gameten zijn vrijwel alleen bij malaria
tropica in het bloed te vinden en hebben dan de typische
halvemaanvorm; zie ook schizont.
gametogonie [G., gametes; gone = zaad] voortplanting d.m.v.
gameten.
gametoid [G., gametes: eidos = vorm, gedaante] lijkend op een
gameet; vb. sommige kankercellen.
-gamic, achtervoegsel in woordsamenstellingen betreffende huwelijk, bevruchting of voortplanting.
gamma (y), i derde letter van het Griekse alfabet; z y =
obsoleet symbool voor microgram (io -6 g).
gamma-aminoboterzuur, y-aminoboterzuur (GABA),
inhibitoire neurotransmitter; binding van GABA leidt
tot opening van postsynaptische GABA- gestuurde
chloorionenkanalen, waardoor de postsynaptische
membraan verminderd exciteerbaar wordt; benzodiazepinen en barbituraten versterken deze inhiberende
werking.
gammacamera, zie scintillatiecamera.
gammacisme, gammacismus [L.] keelstamelen, waarbij
het uitspreken van de keelletters g en k moeilijkheden
oplevert.
gamma-encefalografie, y-encefalografie, zie encefalografie.
gammaglobuline, zie globuline.
gammaglutamyltranspeptidase, y-glutamyltranspeptidase, zie transpeptidase, gammaglutamyl—.
gamma-GT, zie transpeptidase, gammaglutamyltranspeptidase.
gamma knife [E.] bestralingsapparaat dat met gammastraling van kobaltbronnen werkt; deze zijn concentrisch gepositioneerd en geven zo zeer focaal straling af;
hiermee kunnen kleine arterioveneuze malformaties of
tutnoren in de hersenen worden behandeld.
gammalinoleenzuur, stof die door het lichaam uit
linolzuur kan worden gemaakt; essentieel als bouwsteen
in het lichaam, o.m. in mitochondrion en bepaalde
hersenstructuren; verlaagt de cholesterolspiegel van het
bloedplasma; wordt door het lichaam gevormd uit het
essentiele meervoudig onverzadigde vetzuur linolzuur;
zie ook linolzuur.
gammalus, myotatische reflexbaan die bestaat uit een
geactiveerd gamma-motoneuron dat de spiervezels in
een spierspoeltje laat contraheren, m.a.g. een toegenomen ontladingsfrequentie van de Ia-afferente vezel uit
het sensordeel van het spierspoeltje, waardoor stimulatie
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ganglionblokkerend
autonomici verspreid voorkomende ganglioncelgroepen
voor de overschakeling van pre- op postganglionaire
vezels.
ganglion pterygopalatinum, een in de gelijknamige
fossa bij het foramen sphenopalatinum gelegen
parasympathisch g.; zendt vezels naar traan- en
neusklieren.
ganglia renalia, in de plexus renalis verspreid voorkomende microscopisch kleine ganglioncelgroepen.
ganglia sacralia, vier paren grensstreng-ganglia vdor
het sacrum.
ganglion semilunare (Gasseri) [BNA], g. trigeminale.
ganglion sphenopalatinum [BNA], g. pterygopalatinum.
ganglion spinale, spinaal g., in het foramen intervertebrale gelegen, met pseudo-unipolaire cellen, in de loop
van de achterwortel ingeschakeld, kort voor de samenvoeging met de voorwortel.
ganglion spirale, het aan de basis van de lamina
spiralis ossea aan de slakkenhuis-as gelegen, langgerekt
spiraalvormig g.
ganglion spirale cochleae, ophoping van bipolaire
ganglioncellen in de canalis spiralis modioli; de perifere
neurieten van deze cellen komen van de hoorcellen, de
centrale vormen de ramus cochle aris n. vestibulocochlearis.
ganglion splanchnicum, een ter hoogte van Th.9
gelegen intermediair g., ingeschakeld in de n. splanchnicus.
ganglion stellatum, g. cervicothoracicum.
ganglion sublinguale [1NA], inconstante groep multipolaire zenuwcellen in de takjes van de nervus sublingualis.
ganglion submandibulare, een parasympathisch
g.boven of voor de glandula submandibularis; omschakeling van de preganglionaire vezels uit de chorda
tympani op de postganglionaire voor de glandula
sublingualis en submandibularis.
ganglion superius nervi glossopharyngei, bovenste,
klein gin het foramen jugulare, voor afferente vezels.
ganglion superius nervi vagi, bovenste, in het
foramen jugulare gelegen sensibel vagusganglion.
ganglia thoracica, de 11 a iz segmentaal gerangschikte
grensstrengganglia in het thoracale gebied.
ganglion thoracicum splanchnicum, extra ganglion
ter hoogte van de 9e thoracale wervel; is tussengeschakeld in de n. splanchnicus major.
ganglion trigeminale, het boven het foramen lacerum
gelegen halvemaanvormige spiraalganglion-equivalent;
syn. g. semilunare Gasseri (BNA).
ganglion trunci sympathici, de beiderzijds voor de
wervelkolom gelegen spoelvormige sympathische
ganglia van de grensstreng (= truncus sympathicus).
ganglion tympanicum, onregelmatig verstrooid
voorkomende ganglioncellen in het verloop van de n.
tympanicus.
ganglion vertebrale, een klein g.meestal op de a.
vertebralis gelegen, even voor deze het foramen transversarium van C.6 binnentreedt.
ganglion vestibulare, het in de bodem van de meatus
acusticus internus gelegen, uit bipolaire zenuwcellen
bestaande g.van de pars vestibularis n. octavi.
paravertebrale ganglien, zie orthosympathische
grensstreng.
ganglionaris [L., -re], m.b.t. ganglioncellen; vb. colliculus
g-ris, stratum g-re.
ganglionblokkerend, met remmende of blokkerende

autonoom ganglion, ganglion, gelegen in de zenuwbanen van het autonoom zenuwstelsel; komt met name
voor in de wand van het maag-darmkanaal; syn. ganglia
visceralia, ganglia autonomica.
basale ganglia, samenvattende term voor een aantal
kernen en de grijze stof van de hersenhemisferen (corpus
striatum, corpus amygdaloideum, claustrum, ev. ook
thalamus, tuber cinereum, corpora geniculata, corpora
quadrigemina).
ganglion aortorenale, klein g.bij de afsplitsing van de
a. renalis.
ganglia cardiaca, een of meer zenuwknopen van de
plexus cardiacus aan de concaviteit van de aortaboog.
ganglion cervicale inferius [BNA], g. cervicothoracicum.
ganglion cervicale medium, het middelste halsganglion, ter hoogte van C.6.
ganglion cervicale superius, bovenste grensstrengganglion, ongeveer 2 cm onder de schedelbasis.
ganglion cervicothoracicum, een grensstreng-g.
ontstaan door samenvoeging van het onderste cervicale
en het bovenste thoracale ganglion; vroegere naam `g.
stellatum'.
ganglion ciliare, een opzij van de n. opticus ongeveer 2
cm achter de oogbol gelegen g., waar preganglionaire
vezels uit de n. oculomotorius aankomen; de postganglionaire vezels doen de pupil vernauwen en de m. ciliaris
contraheren.
ganglion coccygeum, zie glomus coccygeum.
ganglion cochleare, ganglioncelllen langs de basis van
de lamina spiralis ossea bij de as van de cochlea.
ganglion coeliacum, met de plexus coeliacus samenhangende ganglioncelophopingen rechts en links van de
aorta, naast de truncus coeliacus.
ganglion Gasseri, g. trigeminale.
ganglion geniculi, een spinaal-ganglionequivalent aan
de facialisknie in het mastoid met pseudo-unipolaire
ganglioncellen voor de chorda tympani.
ganglion impar, het onderste, onparige grensstrengganglion, voor het stuitbeen.
ganglion inferius (n. glossopharyngei), het onderste
van de twee ganglia van de n. glossopharyngeus, vlak
onder het foramen jugulare.
ganglion inferius (n. vagi), het onderste, spoelvormige
vagusganglion.
ganglia intermedia, hoopjes ganglioncellen van de
grensstreng, vnl. in rami communicantes in hals en
lendenen.
ganglia lumbalia, een viertal sympathische g-lia rechts
en links voor de lendenwervels.
ganglion mesentericum inferius, het totaal van de in
de plexus mesentericus inferius gelegen ganglioncellen.
ganglion mesentericum superius, groepen ganglioncellen rechts en links van de aorta naast de a. mesenterica superior.
ganglion oticum, parasympathisch g.mediaal van de n.
mandibularis, onder het foramen ovale; zendt secretore
vezels naar de parotisklier.
ganglion parasympathicum, parasympathisch
ganglion.
ganglia pelvina, vegetatieve ganglioncelgroepen in de
plexus hypogastricus inferior.
ganglion periostale, periostitis albuminosa (Riedinger).
ganglia phrenica, kleine ganglioncelophopingen langs
de a. phrenica inferior.
ganglia plexuum autonomicorum, in de plexus
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gangli(on)ectomie
diabetisch gangreen, vochtig g. bij diabetes.
droog gangreen, versterf met uitdroging (zonder
bacteriele ontleding en dus eigenlijk geen gangreen);
syn. mummificatie.
gasgangreen, g. als complicatie bij ernstige flardige
verwondingen (oorlogsverwondingen!) door infectie met
Clostridium perfringens en andere Clostridium-soorten.
gangraena oris, zie noma.
gangraena sicca, zie droog gangreen.
hospitaalgangreen, gangraena nosocomialis; zie ook
fasciitis necroticans.
huidgangreen, necrotiserende ontsteking van huid,
subcutis en soms de fascie, vaak veroorzaakt door een
menginfectie van aerobe en anaerobe bacterien.
koud gangreen, g. zonder voorafgaande ontsteking.
peniscrotaal gangreen, vorm van necrotiserende
ontsteking van huid, onderhuid en de fascie van de
mannelijke genitalia, vaak veroorzaakt door een
menginfectie van aerobe en anaerobe bacterien.
vochtig gangreen, g. gepaard gaand met rotting.
gangrenous, aangetast door, gepaard gaand met,
overgaand in, m.b.t. gangreen.
Ganser, Siegbert Joseph Marie (1853-1931; psychiaterneuroloog te Dresden).
Ganser-syndroom, vorm van hysterische pseudodementie waarbij de patient zich gedraagt als een
onwetend kind en op alle vragen antwoorden geeft die
er net naast zijn, bijv. 2+2=5; verdere kenmerken:
dissociatieve symptomen, verlaagd bewustzijn en veelal
visuele hallucinaties.
Ganz.
Swan-Ganz-katheter, zie katheter, Swan---.
gap [E., hiaat] opening, discontinuiteit.
silent gap [E.] zie silent.
gapen, pandiculatio [L.].
gap junction [E.] cel-cel-communicatieverbindingsstructuur; maakt d.m.v fijne kanaaltjes passage van stoffen
als ionen en cAMP mogelijk, waardoor een groep cellen
tot functionele eenheid words samengevoegd; wijd
verbreid voorkomend; syn. nexusverbinding.
GAPZ, geriatrische afdeling in het psychiatrisch ziekenhuis.
Gardner, Eldon J. (geb. 1909; Amer. geneticus).
Gardner-syndroom, mesenchymale dysplasie, gepaard
met polyposis coli, schedel-osteomen en huidtumoren,
waarschijnlijk autosomaal dominant erfelijk.
Gardnerella, bacteriegeslacht van de sectie onregelmatige
niet-sporenvormende Gram-positieve staafjes; in de
praktijk veelal Gram-negatief.
Gardnerella vaginalis, bacterie die in de vagina voorkomt
en in verhoogde frequentie wordt gevonden bij bacteriele vaginose; pathogene betekenis nog onduidelijk;
vroeger Corynebacterium vaginale of Haemophilus vaginalis.
Garel, Jean (1852-1931; Fr. keel-neus-oorarts te Lyon).
symptoom van Garel, i bij empyeem van de kaak- of
voorhoofdsholte schijnt het licht van een in de (gesloten)
mond gehouden elektrische lamp niet door (negatieve
diafanoscopische transparantie); z dysfagie bij larynxsyfilis.
gargarisma [L., Gr] gorgeldrank.
gargoylisme [< E. gargoyle, F. gargouille = gedrochtelijk wezen,

werking op de sympathische impulsoverdracht in het
vegetatieve zenuwstelsel.
gangli(on)ectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van een ganglion.
ganglioneuroblastoom, zie sympathicoblastoom;
syn. gangliosympathicoblastoom, feochromoblastoom,
neurocytoom.
ganglioneuromatose, gedissemineerde aanwezigheid
van ganglioneuromen.
ganglioneuroom, tumor, bestaande uit zenuwcellen.
ganglionheuvel, verdikking van de mediale wand van de
telencefale blaasjes tijdens de embryonale ontwikkeling
van het CZS; basis voor de subcorticale hersenstructuren
(amygdala, basale ganglia).
ganglionitis, ontsteking van een (spinaal) ganglion.
ganglioom, ganglioma [G.] tumor, bestaande uit
ganglioncellen; zie ook ganglioneuroom.
ganglioplegisch, met verlammende werking op de
synapsen.
gangliosiden, een groep complexe lipiden, i.h.b. galactose-cerebrosiden in hersenweefsel; ze zijn opgebouwd
uit ceramide (sfingosine + vetzuur), een hexose (glucose
of galactose) en N-acetylneuraminezuur; ze behoren dus
zowel tot de sfingolipiden als tot de glycolipiden.
gangliosidose, stapelingsziekte, gekenmerkt door
accumulatie van gangliosiden in de hersenen en in de
ingewanden; gangliosiden worden normaliter enzymatisch afgebroken; de enzymen bevinden zich in de
lysosomen; bij gebrek aan deze enzymen worden de
gangliosiden niet afgebroken, maar in hersenen en
ingewanden gestapeld; er zijn 5 vormen van gangliosidose bekend: GM 2 -g., type i (= ziekte van Tay-Sachs),
GM 2 -g., type z (= ziekte van Sandhoff), GM 2 -g., type 3 (_
juveniele GM 2 - gangliosidose), GM 1 -g., type 1(= gegeneraliseerde g.) en GM 1 -g., type z (=juveniele
GM 1 - gangliosidose).
gangliosympathectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van een of meer sympathische
ganglia.
gangliotropicum [G., my -ca, trepein = wenden] geneesmiddel met specifieke affiniteit voor en werking op de
autonome ganglia.
gangmaker, i de sinusknoop van het hart, van waaruit
normaliter de impulsen uitgaan die de hartspier doen
contraheren; 2 een apparaatje dat bij bepaalde hartritmestoornissen (hartblok) op of in het lichaam wordt
aangebracht, en dat door regelmatige elektrische impulsen via in het hart aangebrachte prikkelelektroden de
hartspier tot contractie aanzet; syn. pacemaker, pacer [E.]
gangosa [Spaans, = door de neus sprekend] bij de inlandse
bewoners van N. Guinea en Kameroen voorkomende
ulceratie van gehemelte, keel, neus en romp, misschien
een late manifestatie van framboesia (ook van lepra en
leishmaniasis); syn. rhinitis mutilans.
gangpatroon, ritme en afloop van loopbewegingen,
afhankelijk van o.a. paslengte, afwijking van middenlijn
en meebewegen van armen; kan karakteristiek gestoord
zijn bij aandoeningen zoals adductorenspasmen, de
ziekte van Parkinson, hemiplegie.
gangraenosus [L., -sa, -sum], gangreneus, gepaard met
gangreen; vb. ergotismus g-sus, angina g-sa, erysipelas
g-sum.
gangreen, gangraena [G., gangraina = wegvretende verzwering] necrose van weefsels, gevolgd door bacteriele
ontleding (rotting); N.B. de term `gangreen' wordt vaak
ten onrechte gebruikt voor necrose zonder meer.
angiosclerotisch gangreen, g. door vaatsclerose.

veelal uitgehouwen in transen van gotische kerken als waterspuwer voor hemelwaterafvoer] zie Hurler, Hunter.

Garland, George Minot (1848 -1926; Amer. arts te
Londen).
Garland-driehoek, driehoekige zone van iets minder
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gastro-enteroptose
gallige gastritis, maagslijmvliesontsteking, veroorzaakt door reflux van gal naar de maag.
hypertrofische gastritis, rontgenologisch ziektebeeld,
gekenmerkt door verbreding en verdikking van de
slijmvliesplooien.
refluxgastritis, ontsteking van de maag t.g.v terugstroom van gallig duodenumvocht naar de maag en de
hierdoor veroorzaakte beschadiging van het maagslijmvlies.
gastro- [G., gaster = maag, buik] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de maag of de buik.
gastroadenitis [G., gaster; aden = klier] ontsteking van
maagklieren.
gastroanastomose, operatieve verbinding van twee van
elkaar verwijderd liggende gedeelten van de maag;
syn. gastrogastrostomie.
gastrocardiaal symptomencomplex, combinatie van
hart- en maagsymptomen: beklemmingsgevoel, pijnen
in linker borsthelft, soms angina pectoris, paroxismale
dyspnoe, tachycardie, extrasystolie, hypotensie, maagulcusklachten, an- of hypoaciditeit; deze symptomen zijn
het gevolg van de hoge stand van het middenrif, dat
door een vergrote maag of door meteorisme omhoog
wordt gedrukt; syn. Roemheld-syndroom.
gastrocinematografie [G., gaster; kinesis = beweging;
graphein = schrijven] rontgencontrastonderzoek van de
maag waarbij het bewegingspatroon van de maagwand
grafisch wordt vastgelegd.
gastrocnemius [G., gaster; kneme = kuit] m.b.t. de kuit;
vb. musculus g-ius.
gastrocolicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de maag en het colon;
vb. ligamentum g-cum.
gastroduodenalis, vb. arteria g-1.
gastroduodenitis, ontsteking van maag en duodenum.
gastroduodenoscopie [G., gaster; skopein = bekijken]
onderzoek van maag en duodenum d.m.v. een
endoscoop.
gastroduodenostomie [G., gaster; stoma = mond, opening]
het aanleggen van een kunstmatige verbinding tussen
maag(rest) en duodenum (het laatste deel van de
Billroth-I-operatie) ook de verbinding zelf words
(minder juist) g. genoemd.
gastrodynie [G., gaster; odyne = pijn] zie gastralgie.
gastro-enteritis [G., gaster; enteron = darm] ontsteking van
maag en dunne darm; syn. maag-darmontsteking.
eosinofiele gastro-enteritis, gastro-enteritis die
gepaard gaat met eosinofilie van het bloed, vaak t.g.v.
een voedselallergie.
non-bacterial gastroenteritis [E.] niet door bacterien
(meestal door een virus) veroorzaakte g.
gastro-enterocolitis, ontsteking van maag, dunne en
dikke darm.
gastro-enterologie [G., gaster; enteron; logos = leer] de leer
betreffende de fysiologie en de pathologic van het
maag-darmkanaal, i.h.alg. de ingewanden.
gastro-enteroloog, maagdarmarts.
gastro-enteropathie [G., gaster; enteron; pathos = ziekte]
ziekte van maag en darmen.
exsudatieve gastro-enteropathie, maagdarmsyndroom met verlies van proteine (vnl. albumine) t.g.v.
verwijding van lymfevaten en polyposis van de darm;
komt als syndroom voor bij regionale enteritis, colitis
ulcerosa, lymfogranulomatose van de darm; kwashiorkor, ziekte van Whipple; vermoedelijk identiek met
Menetrier-syndroom.
gastro-enteroptose [< G., gaster; ptosis = val, instorting]
ptosis van alle ingewanden.

gedempte percussieklank tussen de ruggengraat en de
bovengrens van pleuritisch exsudaat.
Gartner, Hermann Treschow (1785-1827; anatoom te
Kopenhagen).
Gartner-gang, ductus epoophori longitudinalis.
Gartner-cyste, cysteuze verwijding van de G.-gang.
gaschromatografie, chromatografie waarbij een mengsel
van dampen of gassen door een kolom wordt geleid en
scheiding plaatsvindt door de uiteenlopende adsorptie
op de respectieve stationaire fasen; zie ook chromatografie.
gasgangreen, gasflegmone, gasoedeem, oedema
malignum; zie ook gangreen.
gasp [E.] ademsnik.
gasping [E.] geforceerde, abnormale inademing; vaak bij
dysfunctioneren van het respiratoire centrum in de
hersenstam.
Gasser, Johann Laurentius (1723-1765; anatoom te
Wenen).
ganglion Gasseri, zie ganglion trigeminale.
gasserectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van het ganglion Gasseri.
gaster [G.] 1 maag; 2 buik.
gastheer, syn. hospes [L.]; een plant of dier waarop of
waarin een ander organisme (parasiet, saprofyt) leeft; in
veel gevallen doorloopt de parasiet een levenscyclus
waarvan een deel wordt doorgebracht in een eindgastheer of definitieve g. (d.i. de gastheer waarin de parasiet
volwassen wordt), en een ander deel in een tussengastheer.
gastr-, zie gastro-.
gastradenitis, zie gastroadenitis.
gastralgie [G., gaster; algos = pijn] maagpijn; syn. gastrodynie.
gastrectasie [G., gaster; ektasis = uitrekking] maagverwijding,
maag-dilatatie.
gastrectomie [G., gaster; ektome = uitsnijding] verwijdering
van de gehele maag. (N.B. Voor verwijdering van een
deel van de maag gebruikt men de term maagresectie).
gastric inhibitory polypeptide (GIP), zie polypeptide.
gastricus [L., -ca, -cum], betreffende of behorende tot de
maag; vb. status g-cus, achylia g-ca.
gastrine, hormoon (er zijn enige soorten), geproduceerd
door de G-cellen in het antrumgedeelte van de maag en
het orale deel van het duodenum; het wordt opgenomen
door de maagvenen, en bereikt via de bloedbaan de
maagwand, die daarop begint te secerneren.
gastrinoom, gastrinoma, een meestal in het pancreas
zetelende, gastrine-afscheidende tumor, die het
syndroom van Zollinger-Ellison veroorzaakt.
gastritis [L.] maagontsteking.
acute gastritis, acute maagslijmvliesontsteking.
antrumgastritis, ontsteking van het laatste gedeelte
van de maag; kan worden veroorzaakt door een infectie
met Helicobacter pylori.
atrofische gastritis, chronische maagslijmvliesontsteking waarbij het weefsel in volume afneemt en
resorptie van ijzer en vitamine Biz kan worden
verstoord; in ernstige gevallen kan intestinale metaplasie ontstaan, wat de kans op een maagcarcinoom
verhoogt.
erosieve gastritis, acute ontsteking van de maag
waarbij kleine, oppervlakkige slijmvlieslaesies zijn
ontstaan t.g.v stress-situaties, multi-organ failure,
brandwonden of trauma; syn. acute erosie, acute ulcera,
stress-ulcera, hemorragische gastritis.
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en de maag m.b.v. een flexibele fibroscoop; heeft over het
algemeen een grotere diagnostische waarde dan
rontgenonderzoek en kan bovendien worden gecombineerd met het verrichten van kleine diagnostische en
therapeutische handelingen.
gastrospasme [< G., gaster; spasmos = kramp] maagkramp.
gastrostenose [< G., gaster; stenosis = vernauwing] (plaatselijke) maagvernauwing (door littekenschrompeling,
tumor, enz.).
gastrostoma [G., gaster; stoma = opening] maagfistel.
gastrostomie [G., gaster; stomoun = een opening aanbrengen]
1 het aanleggen van een maagfistel voor kunstmatige
voeding; z gastrostoma (minder juist).
gastrotomie [G., gaster; temnein = snijden] het incideren van
de maag.
gastrula [verkleinwoord van gaster], bekerlarve, darmlarve,
vroeg embryonaal stadium, ontstaan uit de blastula door
instulping, waarbij een 'beker' words gevormd met een
buitenste en een binnenste laag (ectoderm resp.
entoderm) en een opening, de oermond (blastoporus),
die leidt naar de ontstane holte, de oerdarm (archenteron).
gastrulatie, het overgangsproces van een blastula in een
gastrula.
gasuitwisseling, passief membraantransport van gassen
op basis van partiele gasspanningsverschillen tussen
twee compartimenten; vindt (o.a. voor zuurstof en
koolstofdioxide) plaats in de capillairen van weefsels,
longen en placenta en in de cellen; syn. gasdiffusie.
gasuitwisselingsoppervlakken, biologische membranen waardoorheen diffusie van gassen plaatsvindt en die
hiertoe zeer groot zijn gemaakt; bijv. het gezamenlijk
oppervlak van de longcapillairen.
gaswisseling, de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide via de longen.
gate control theory of pain [E.] de theorie die verklaart hoe
de pijngewaarwording afneemt bij prikkeling van de
(dikke) zenuwvezels van het ruggenmerg: signalen die
via het ruggenmerg naar de hersenen gaan, worden
gemoduleerd door andere afferente impulsen en door
impulsen afkomstig van hogere centra.
gated equilibrium bloodpool [E.] registratie met gammacamera van ingespoten radioactieve stof nadat deze zich
homogeen intravasculair heeft verdeeld.
Gaucher, ziekte van (Phillippe Charles Ernest Gaucher
(1854-1918), arts to Parijs), lysosomale stapelingsziekte
t.g.v. genetische afwijking waarbij deficientie van het
enzym glucocerebrosidase leidt tot stapeling van glucocerebroside (glucasylceramide) in lever, milt, lymfeklieren, alveolaire capillairen en beenmerg; manifesteert
zich klinisch als spleno- en/of hepatomegalie, trombocytopenie, anemie, geelzucht en skeletafwijkingen; komt
betrekkelijk vaak voor bij patienten van joodse origine;
bij beenmergpunctie worden de karakteristieke
Gaucher-cellen waargenomen; zie ook cerebrosidose.
GAUZ, geriatrische afdeling in een universitair ziekenhuis.
GBq giga-becquerel, 1o 9 becquerel.
gcal, gramcalorie; calorie.
GC-AT-verhouding, verhouding tussen de basenparen
guanine-cytosine en adenine-thymine in het bacterieel
DNA; wordt o.m. bepaald voor taxonomische indeling
van bacteriele soorten.
G-CSF, granulocyte-colony stimulating factor.
gebit, dentes [L., = tanden].
blijvend gebit, zie dentes permanentes.
melkgebit, het gebit dat bestaat uit tijdelijke gebitsele-

gastro-enterostomie [G., stomoun = van een opening
voorzien] het maken van een verbinding tussen maag en
dunne darm; ook de verbinding zelf wordt (minder juist)
g. genoemd.
gastro-epiploicus [G., -ca, -cum, gaster; epiploon = omentum
majus] m.b.t. de maag en het omentum majus; vb. arteria
g-ca.
gastrogastrostomie [G., gaster; stomoun] het maken van
een verbinding tussen twee maaggedeelten; ook de
verbinding zelf wordt (minder juist) g. genoemd;
syn. gastroanastomose.
gastrogeen [G., gaster; gennan = verwekken, veroorzaken] van
de maag uitgaande.
gastrografie [G., gaster; graphein = schrijven] 1 het afbeelden
van de maag bij rontgencontrastonderzoek; z de
registratie van de maagbewegingen.
gastro-ileostomie, het maken van een verbinding tussen
de maag en het ileum; ook de verbinding zelf words
(minder juist) g. genoemd.
gastro-intestinalis [L., -le], m.b.t. maag en darm.
gastrojejunostomie [G., gaster; L. jejunum; stomoun] het
aanleggen van een kunstmatige verbinding tussen
maag(stomp) en jejunum, o.a. als laatste deel van de
Billroth-Il-resectie ook de verbinding zelf wordt (minder
juist) g. genoemd.
gastrokele [G., gaster; kele = breuk] hernia die een gedeelte
van de maag of de gehele maag bevat.
gastrolienalis [- le, G., gaster; L. lien = milt] m.b.t. de maag en
de milt; vb. ligamentutn g-le.
gastroliet [G., gaster; lithos = steen] maagsteen.
gastrolyse, gastrolysis [G., gaster; lysis =losmaking] operatieve losmaking van een maag die met haar omgeving
vergroeid is.
gastromalacie [G., gaster; malakia = verweking] (postmortale)
maagverweking.
gastromegalie [G., gaster; megas = groot] sterke vergroting
van de maag, o.a. bij acromegalie; zie ook maagdilatatie.
gastro-(o)esofageaal, m.b.t. de maag en de slokdarm;
vb. g-eale reflux.
gastropancreaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de maag en het
pancreas; vb. plica g-ca.
gastroparese, gastroparalyse, 1 `verlamming' van de
maag; zie ook parese, paralyse; z maaginsufficientie door
afwezige of onvoldoende werking van de maagmusculatuur.
gastropexie [G., gaster; pexis = vasthechting] operatieve
fixatie van de maag aan de buikwand.
gastrophrenicus [G., -ca, -cum, gaster; phren = middenrif]
m.b.t. de maag en het middenrif; vb. ligamentum g-cum.
gastroptose [< G., gaster; ptosis = val, instorting] verzakking
van de maag.
gastropylorectomie [G., gaster; pylorus; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van de pylorus.
gastrorafie [G., gaster; rhaphe = naad] het dichtnaaien van
een (perforatie-)opening in de maag.
gastrorragie [G., gaster; rhegnynai = breken, verscheuren]
maagbloeding.
gastrorrhexis [G., gaster; rhexis = verscheuring] traumatische
verscheuring van de maag, maagruptuur.
gastroschisis [G., gaster; schisis = splijting] aangeboren spleet
in de voorwand van de buik; syn. fissura abdominalis.
gastroscoop, endoscoop waarmee gastroscopie wordt
verricht.
gastroscopie [< G., gaster; skopein = beschouwen, onderzoeken]
het bekijken van de binnenzijde van de maag d.m.v. een
gastroscoop.
oesophagusgastroscopie, onderzoek van de slokdarm
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gehoorbaan
ontstaan, curatie en revalidatie; syn. behavioral medicine

menten die bij het kind in de eerste twee levensjaren
doorbreken en die later worden vervangen door permanente elementen; syn. dentitio decidui, dentitio lactalis.
geboorte, zie partus, natio.
geboortegezwel, zie Caput succedaneum.
geboortekanaal, canalis obstetricus, de weg die het kind
tijdens de geboorte in het bekken van de moeder aflegt.
geboortencijfer, de verhouding van het aantal levend
geboren kinderen tot het aantal inwoners gedurende een
bepaalde periode (gewoonlijk per i000 inwoners per
j aar).
geboortenoverschot, het verschil tussen het jaarlijks
aantal geboorten en sterfgevallen.
geboortenregeling, het complex van maatregelen
(anticonceptie, arbortus) die moeten dienen ter regulering van het aantal geboorten.
geboortetrauma, trauma van de neonaat door (mechanische) krachten tijdens de geboorte; bijv. door nauw
baringskanaal, langdurige bevalling en/of kunstverlossing.
gebrekziekte, zie deficientieziekte.
gecombineerde strengziekte, zie streng.
gecompenseerd, in evenwicht, in zijn gevolgen grotendeels opgevangen; vb. g-de hartinsufficientie, g-de
nierinsufficientie; vgl. gedecompenseerd.
geconditioneerd, voorwaardelijk; zie ook reflex.
geconflueerd, in elkaar overgaand, confluerend.
geconjugeerd, met elkaar samengaand, bij elkaar
behorend.
geconjugeerde bilirubine, zie bilirubine.
geconjugeerde oogspierverlamming, opheffing van
de zijwaartse beweging van beide oogbollen in dezelfde
richting.
gedachtenarmoede, aanduiding van het geringe aantal
gedachten bij schizofrene patienten als negatief
symptoom van schizofrenie.
gedachtenvlucht, ongewoon snelle wisseling van
gedachten en voorstellingen, gepaard gaand met
verhoogde afleidbaarheid, waardoor gericht denken
onmogelijk wordt; symptoom bij manic, ook bij
hypomane stemming.
gedecerebreerd, zie decerebratie.
gedecompenseerd, uit het evenwicht, een toestand
waarbij een insufficient werkend orgaan niet meer in
staat is, door compensatie-mechanismen nog een
voldoende prestatie te leveren; vb. g-de hartinsufficientie, g-de nierinsufficientie; zie ook decompensatie,
gecompenseerd.
gedesorienteerd, niet in staat tot orientatie in plaats of
tijd, t.o.v. personen of zaken; zie ook orientatie.
gedeterioreerd, geestelijk verward, zonder herkenning
van omgeving, zonder besef van tijd; zie ook deterioratie.
gedissemineerd, over een groot gebied uitgezaaid.
gedissocieerd, uiteengevallen; zie ook dissociatie; vb. g-de
anesthesie.
gedrag, de totaliteit van iemands reacties op een bepaalde
situatie.
deviant gedrag, gedrag dat afwijkt van binnen een
maatschappelijke (sub)cultuur gangbare normen.
type-A-gedrag, levensstijl die wordt gekenmerkt door
gulzige activiteit, agressie en competitiedrang; wordt
door sommigen beschouwd als een risicofactor voor het
optreden van hartziekten.
gedragsgeneeskunde, raakvlak tussen psychologie en
geneeskunde; betreft sociale, gedragsmatige, emotionele
en cognitieve aspecten van lichamelijke ziekten en
klachten en omvat het gehele terrein van preventie,

[E.].

gedragspsychologie, de wetenschap die het gedrag
bestudeert, niet alleen in de zin van het behaviourisme
maar ook rekening houdend met psychische drijfveren.
gedragsstoornis, verzamelnaam van groep stoornissen
waarbij storend gedrag het belangrijkste kenmerk is;
vb. conduct disorder, oppositional defiant disorder,
aggressieve gedragsstoornis, attention deficit disorder
(ADD).
agressieve gedragsstoornis, gedragsstoornis bij 4 -18
jarigen gedurende ten minste een jaar waarbij een
disproportioneel storend, opstandig en op personen
gericht agressief gedrag en mogelijk ook antisociaal
gedrag wordt vertoond in vergelijking met leeftijd- en
geslachtsgenoten; syn. conduct disorder [E.].
gedragstherapie, samenvattende term voor een groot
aantal methoden van directieve psychotherapie,
uitgaande van de (behaviouristische) theorie, dat gedrag
(ook zedelijk gedrag) in belangrijke mate door leren en
ervaring tot stand komt. Met bepaalde technieken
kunnen patienten daarom worden 'omgeschoold'; zie ook
behaviourisme, assertiviteitstraining.
gedragswetenschappelijk, m.b.t. de gedragswetenschappen; betreft beschouwingen vanuit psychologische,
medische, fysiologische en sociologische hock.
Gee, Samuel Jones (1839-1911; E. arts te Londen).
ziekte van Gee-Herter, coeliakie; syn. ziekte van
G.-Thaysen.
geelzucht, zie icterus.
besmettelijke epidemische geelzucht, hepatitis
infectiosa.
-geen [G., gennan = voortbrengen] 1 achtervoegsel in woordverbindingen die een herkomst aangeven, bijv. lymfogeen; a achtervoegsel in woordverbindingen die een
voortbrenging aangeven, bijv. oncogeen.
geest, psyche [G.], mens [L.].
geeuw, oscedo [L.].
geeuwhonger, boulimie.
gefractioneerd maagonderzoek, onderzoek van
maagsap dat na een proefontbijt in porties via een
maagsonde wordt opgezogen (enigszins obsoleet).
gegeneraliseerd, over (vrijwel) het gehele lichaam
verbreid; zie ook gelokaliseerd.
gehandicapte, zie handicap.
Geheimratsecken [D.] de hoeken opzij van het voorhoofd,
waar het hoofdhaar op gevorderde leeftijd terugwijkt
(lichte vorm van kaalheid) zoals bij de vroegere `Geheimrat' (raadsheer).
gehemelte, palatum [L.].
gespleten gehemelte, palatoschisis; zie ook palatum
fissum.
hard gehemelte, palatum durum [L.].
zacht gehemelte, palatum molle [L.].
gehemeltebeen, os palatinum.
gehemelteboog, zie arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus.
gehemeltespleet, zie palatoschisis.
geheugen, hogere hersenfunctie, gezeteld in de limbische hersenstructuren, die chronologische, via emotionele verbindingen opgebouwde herinneringen verzorgt;
de geheugenfunctie wordt wel onderverdeeld in inprenting, bewaren (geheugen in engere zin) en oproepen
(herinneren in engere zin).
gehoor [L.] zie auditus.
gehoorapparaat, zie hoorapparaat.
gehoorbaan, de bundel zenuwvezels die van het Corti311

gehoorbeentjes
orgaan naar de schors van de gyrus temporalis superior
(het gehoorcentrum) lopen; ze bestaan uit een pars
cochlearis nervi VIII, de nuclei cochlearis dorsalis et
ventralis, de striae medullares, de Monakow- en Heldkruising, de lemniscus lateralis, de primaire gehoorcentra (achterste corpora quadrigemina, corpus geniculaturn mediale, thalamus), de gehoorstraling, het gehoorcentrum.
gehoorbeentjes, ossicula auditus [L.].
gehoorbeentjesketen, keten in het middenoor van drie
gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel; de
keten zorgt voor overbrenging van trillingen van het
trommelvlies naar het ovale venster.
gehoorbeschermers, materiaal of apparaat dat geluid
met circa 15 tot 3o dB dempt; vb. watten gedrenkt in
paraffine of vaseline, plastic dopjes, oorkappen.
gehoorcellen van Corti, cellen in het organum spirale
met een uitstekend 'haar' (vandaar ook 'haarcellen'
genoemd).
gehoorcentrum, centrum in de temporale hersenschors,
waar gehoorprikkels worden verwerkt.
gehoordrempel, de laagste geluidsintensiteit (uitgedrukt in dB) die nog words waargenomen.
gehooreilandjes, gehoorresten die bij aangeboren
doofheid kunnen worden aangetoond.
gehoorgang, buis die deel uitmaakt van het oor; zie ook
meatus acusticus externa, — interna.
inwendige gehoorgang, meatus acusticus internus.
uitwendige gehoorgang, meatus acusticus externus.
gehooronderzoek, onderzoek naar de functie van het
gehoor en kwalitatieve en kwantitatieve zin; dit kan op
vele manieren, o.a. m.b.v stemvorkproeven en audiometrie.
gehoorstoornis, zie hoorstoornis.
gehoortraining, geheel aan oefeningen en educatie, erop
gericht met slechthorendheid als handicap om te gaan of
om het maximaal haalbare uit het restgehoor te ontwikkelen, zoals oefening om klinkers van medeklinkers te
onderscheiden of om harde geluiden te interpreteren bij
het gebruik van een gehoorapparaat.
gehoorveld, het op het audiogram door de pijngrenskromme en de drempelkromme van een normaal
horende begrensde gebied der hoorbare frequenties.
gehoorzand, zie statoconia.
gehoorzenuw, nervus vestibulocochlearis, de achtste
hersenzenuw.
Geiger, Hans ( 1882 -1 945; D. fysicus in Engeland).
Geiger-teller, apparaat dat geioniseerde partikels telt.
Geigerinoten [D., violistenbulten] eeltbultjes op de vingers
van de linkerhand en onder de kin, beroepsziekte bij
violisten.
geimpacteerd [L., impingere = instoten, indrijven] vastgekneld, bijv. bij tanden die bij gebrek aan ruimte niet
kunnen doorbreken, bij beklemd geraakte stenen, bij in
elkaar gedreven fractuurstukken van een botfractuur; zie
ook geretineerd.
geimpetiginiseerd, gecompliceerd door impetigo; vb. g.
eczeem.
geimpregneerd, bedekt met fijn verdeelde kleurstof; de
zilver-'kleuringen' zij n in wezen impregnaties met
metallisch zilver.
gekkekoeienziekte, zie encefalopathie, boviene spongiforme (BSE).
gel [L., gelare = stollen] vormvast dispers mengsel, waarin de
disperse fase door hoge viscositeit niet meer vrij beweeglijk is maar netvormig is gerangschikt; onderverdeling
in lyogels die meer vloeistof bevatten, en xerogels die

vnl. uit vaste stof bestaan (agar, gelatine, stijfsel, enz.);
deze laatste kunnen onder opneming van vloeistof
overgaan in een lyogel; zie ook emulsie, sol.
gelaat, prosopon [G.], facies [L.].
gelatinise, een in bacterien en schimmels voorkomend
enzym, dat gelatine doet vervloeien.
gelatine, een product verkregen door hydrolyse van het
in bindweefsel en beenderen aanwezige collageen.
gelatinosus [L., -sa, -sum], gelei-achtig; vb. nodus g-sus,
pneumonia g-sa, adenoma g-sum.
gelatio, congelatio [L.] zie bevriezing.
geldrollenvorming, samenklontering van de erytrocyten
in de vorm van geldstapels.
geleedpotigen, zie Arthropoda.
geleiding.
aberrante geleiding, veranderd activatiepatroon van de
ventrikels van het hart, waardoor een verbreed
QRS-patroon ontstaat; meestal frequentie-afhankelijk.
geleidingsanesthesie, het ongevoelig maken van weefsel
of van een lichaamsdeel, door inspuiting van een anaestheticum in de innerverende zenuw of plexus; vb. het
verdoven van de arm door injectie in de plexus brachialis; andere vormen van g.: spinale (lumbale), epidurale
anesthesie.
geleidingsdoofheid, zie doofheid.
geleidingsratio, (cardiologie) verhouding tussen het
aantal prikkels dat een blokkade bereikt en het aantal
dat volledig wordt voortgeleid; bij een een-op-drie-blok
wordt een van de drie prikkels voortgeleid, bij een
eerstegraads AV-blok is de ratio i:1.
geleidingsslechthorendheid, zie slechthorendheid,
geleidings--.
geleidingsstoornis, zie prikkelgeleidingsstoornis.
atrioventriculaire geleidingsstoornis, AV-geleidingsstoornis, verzamelnaam van alle vormen van
geleidingsstoornis tussen de atria en hartventrikels.
intraventriculaire geleidingsstoornis, vertraging van
de prikkelgeleiding in de hartventrikels; onder andere
de bundeltakblokken; syn. bundelblok.
geleidingsverlies, zie slechthorendheid, geleidings-.
gelei van Wharton, zie Wharton.
gele koorts, zie koorts.
gele vlek [obsoleet: macula lutea], macula retinae (NA).
gel foam [E.] resorbeerbaar gelatineschuim, gebruikt voor
hemostasis tijdens chirurgische ingrepen.
gelichenificeerd, zie lichenificatie.
Gelle, Marie Ernest (1834-1923; Fr. oorarts te Parijs).
Gelle-proef, terwijl bij verhoging van de druk in de
gehoorgang bij een normaal persoon een op de schedel
geplaatste stemvork verzwakt words gehoord (= Gelle
pos.), is de sterkte bij otosclerose onveranderd (= Gelle
neg.).
gelobdkernige cellen, zie segmentkernige leukocyten.
gelokaliseerd, 1 de plaats bepaald, bijv. van een corpus
alienum; 2 plaatselijk, als tegenstelling tot gegeneraliseerd; 3 gezeteld.
gelose [< L., gelosis, van gelare = vriezen] overgang van een
colloIde sol-toestand in de gel-toestand, bijv. in de
spieren; zie ook myogelose.
geluid, hoorbare luchttrillingen.
geluidsperceptie, het bewust mentaal registreren van de
stimuli die binnenkomen via het gehoororgaan.
gemaniereerdheid, gekunsteldheid, gemaaktheid (bij
schizofrenie, hysterie).
gemelli [L.] tweelingen; syn. gemini.
gemellus [L., tegelijk geboren] tweelinggewijs; vb. musculus
g•
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geneeskundig adviseur
genproduct; komt vaak voor bij progressie van vaste
tumoren, waar de genamplificatie zichtbaar wordt als
double minutes of homogeen-kleurende chromosoomgebieden.
genconversie, i (genetica) modificatie van een allel naar
een ander allel, zodat een heterozygoot homozygoot kan
worden; dit is mogelijk als een beschadigd chromatide
wordt hersteld door transcriptie van een chromatide van
het homologe chromosoom i.p.v. het chromatide van het
eigen chromosoom; z (immunologie) continu proces
waarbij delen van pseudo-genen in het functionele
gebied van immuunglobulinen worden geplaatst,
waardoor een grote verscheidenheid aan antilichaammoleculen kan worden geproduceerd.
gendefect, afwijking aan een gen of afwezigheid van een
gen; kan ontstaan als gevolg van een puntmutatie,
translocatie of genamplificatie, hetzij spontaan, hetzij
geinduceerd door omgevingsfactoren (chemische verbindingen, straling).
gender [E., = geslacht] psychologische en sociale aspecten van
het man-zijn of vrouw-zijn; geslacht verwijst naar de
biologische aspecten; zie ook gender identity [E.].
genderdysforie [ <E. gender = geslacht, sekse; Gr. dysphoria =
treurige stemming] zie transseksualisme.
gender-rol, gedrag dat in overeenstemming is met de
geslachtsrol.
geneeskunde, leer van de aard en de oorzaken van
ziekten en de middelen om deze te genezen.
allopathische geneeskunde [G ., allos; pathos = ziekte]
geneeswijze die zich baseert op via natuurwetenschappelijk onderzoek verkregen inzichten; dominant in de
(westerse) geneeskunde; syn. academische geneeskunde.
alternatieve geneeskunde, overkoepelende aanduiding van alle niet-allopathische geneeswijzen.
defensieve geneeskunde, handelen van arts of ziekenhuis, gericht op het indekken tegen aansprakelijkheid
voor eventuele fouten; kan zich uiten in het vermijden
van risicovolle ingrepen en/of het overmatig verlenen
van zorg (bijv. diagnostisch onderzoek) ter documentatie
van het handelen.
holistische geneeskunde, geneeskunde waarin de
mens als biopsychosociale eenheid centraal staat en die
de nadruk legt op persoonlijke verantwoordelijkheid en
de samenwerking met betrokkenen; de arts richt zich
niet alleen op ziekte, maar op de onderlinge samenhang
tussen lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten; zie
ook geneeskunde, integrale -.
integrale geneeskunde, geneeskunde waarin de
wisselwerking tussen lichamelijke, geestelijke en sociale
aspecten van gezondheid centraal staat; de huisarts
levert bijv. integrale zorg; zie ook geneeskunde, holistische -^-.
natuurgeneeskunde, zie natuurgeneeswijze.
nucleaire geneeskunde, bestudering en gebruik van
radioactieve isotopen als hulpmiddel voor onderzoek en
behandeling van zieken.
preventieve geneeskunde, tak van de geneeskunde die
gericht is op het voorkomen van ziekte; zie ook preventie.
reizigersgeneeskunde, geneeskunde die zich bezighoudt met importziekten, de behandeling en i.h.b. de
preventie hiervan; syn. emporiatrie.
revalidatiegeneeskunde, tak van de geneeskunde die
zich richt op het zo vroeg mogelijk onderkennen en
behandelen van organische functiestoornissen en de
hierdoor dreigende of reeds veroorzaakte beperkingen
en handicaps.
geneeskundig adviseur, persoon die aan de keuring-

gemiddelde, (statistiek): de som van een aantal (n)
grootheden, gedeeld door n.
gemini [L., geminus = tegelijk geboren] tweelingen;
syn. gemelli.
gemini aequales, monozygotische tweelingen.
gemini conjuncti, verenigde tweelingen, dubbelmonstrum.
gemma [L., mv. -ae, knop] een der eindorganen van de
smaakzenuwen, smaakknop, smaakbeker (caliculus
gustatorius).
gemmangioom, vaatspruitgezwel, opgebouwd uit
angioblasten of embryonale cellen.
gen [G., gennan = voortbrengen] biologische eenheid van
overerving, erfeenheid met vermogen zichzelf te reproduceren, gelokaliseerd in een bepaalde plaats (locus) in
een bepaalde chromosoom; zie ook fen; zie ook operatorgen, regulatorgen, structuurgen.
breakpoint-cluster-region gene (BCR gene) [E.] gen op
chromosoom 22, betrokken bij tot chronische myeloide
leukemie (CML) en acute lymfatische leukemie (ALL)
leidende translocaties tussen chromosoom 9 en chromosoom z2; de translocatiebreukpunten treden op in
verschillende intronen van het BCR-gen op chromosoom
22 en van het cellulaire oncogen ABL op chromosoom 9,
waardoor fusiegenen ontstaan met het grootste stuk van
ABL aan het grootste stuk van BCR; producten van deze
fusiegenen zijn verwant met het product van ABL, maar
hebben abnormale transformerende eigenschappen.
contiguous genes [E.] groepje van aangrenzende genen die
bij een `contiguous-gene syndrome' door deletie tegelijk
zijn weggevallen of door duplicatie in overmaat aanwezig zijn.
homeotische genen, ontwikkelingsgenen, gekenmerkt
door het bezit van een homeobox, een evolutionair
geconserveerde DNA-volgorde van 18o baseparen; de
homeobox codeert voor een homeodomein, een
DNA-bindend eiwitdomein dat aan bepaalde
DNA-volgorden in andere genen kan binden en
daardoor hun expressie tijdens de ontwikkeling regelt;
deze genen zijn het eerst ontdekt bij Drosophila melanogaster, waar zij de verschillen tussen de lichaamssegmenten bepalen van voor naar achter langs de lichaamsas; bij
zoogdieren worden vergelijkbare genen met vergelijkbare functies gevonden.
HY gen, gen dat zich op het Y-chromosoom bevindt;
codeert voor het H-Y antigeen een mannelijk specifiek
histocompatibiliteitsantigeen dat waarschijnlijk van
belang is bij de spermatogenese.
pleiotroop gen, zie pleiotropie.
pseudo-gen, een oorspronkelijk door duplicatie
ontstane niet-functionele kopie van het geheel, het
merendeel of ten minste het coderende DNA van een
structuredl gen.
regulatorgen, component van het operon die een
repressorstof produceert met remmende werking op het
operatorgen; de repressorstof wordt hetzij door
substraat geinactiveerd, hetzij door een metaboliet
geactiveerd.
stress-genen, genen die worden geactiveerd wanneer
een eel in een nieuwe situatie komt; zo worden sommige
virulente genen van de bacterie die cholera verwekt,
geactiveerd door de hogere temperatuur wanneer de
bacterie in het lichaam komt.
gena [L.] wang.
genamplificatie, sterke vermeerdering van het aantal
kopieen van een (onco)gen op een chromosoom, m.a.g.
een toegenomen aanmaak van het desbetreffende
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lende causale factoren waaraan de opeenvolgende
generaties (cohorten) zijn blootgesteld; syn. cohorteffect.
generatiepsychose, zie psychose.
generatietijd, tijd die een bacteriele celpopulatie nodig
heeft om zich te verdubbelen; syn. verdubbelingstijd.
generatio [L.] voortbrenging.
generatio aequivoca, automatica, originaria,
spontanea, het - ontstaan van Leven uit levenloze stof.
generatio asexualis, voortbrenging op andere wijze
dan via mannelijke en vrouwelijke cellen.
generatio sexualis, voortbrenging door vereniging van
mannelijke en vrouwelijke cellen.
generieke naam, generische naam, algemene naam
waaronder een farmacon in bepaalde officiele lijsten te
boek staat, bijv. in de Denominatio communis internationalis
van de Wereldgezondheidsorganisatie of in de lijst van
de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde
Staten; de merknaam wordt met een hoofdletter
geschreven, de generieke naam met een kleine letter;
syn. soortnaam, stofnaam, non-proprietary name [E.] , generic
name [E.] vb. diazepam is de generieke naam voor de stof
die de merknaam `Valium' draagt; zie ook specialite.
generiek preparaat, zie locopreparaat.
genese [< G., genesis] het ontstaan, de voortbrenging.
-gengse, achtervoegsel in woordverbindingen betreffende
het ontstaan; vb. embryogenese, fylogenese, ontogenese,
osteogenese.
gene targeting [E.] vorm van mutagenese in vivo waarbij de
volgorde van een gen dat men daarvoor op het oog heeft,
binnen een cel selectief wordt gemodificeerd; hierbij
wordt gebruik gemaakt van homologe recombinatie
tussen het betreffende gen in de intacte cel en een in die
cel gebracht genconstruct dat daarmee gelijkenis
vertoont; door gen-targeting uit te voeren bij embryonale stamcellen van de muis en deze in een blastocyste te
brengt die zich in de muis kan ontwikkelen, worden
zogeheten knock-in-muizen en knock-out-muizen
geproduceerd.
genetica, erfelijkheidsleer.
formele genetica, de klassieke erfelijkheidsleer betreffende het overdragen van genen met de daaraan verbonden kenmerken (fenen) aan de volgende generatie.
moleculaire genetica, de leer betreffende de biochemische processen die zich bij de overerving afspelen.
genetic counselling [E.] erfelijkheidsvoorlichting, erfelijkheidsadvies.
genetic drift[E.] optreden van veranderingen in genfrequenties die berusten op het cumulatief effect van kleine
toevalsfluctuaties (vooral tot uiting komend in betrekkelijk kleine bevolkingsgroepen).
genetic engineering [E.] genetische manipulatie die tot een
nieuwe combinatie van erfelijke eigenschappen leidt,
zonder dat gebruik wordt gemaakt van de normale
seksuele cyclus.
genetisch, i m.b.t. het ontstaan of de ontwikkeling;
z erfelijk; vb. genetisch materiaal (de erfelijke `grondstof , aanleg).
genetische schade, verandering in DNA, veelal veroorzaakt door genotoxische agentia, die onder te verdelen
zijn in fysische agentia (uv-straling, rontgenstraling en
ioniserende straling) en chemische agentia.
genetisch mozaiek, het bij een individu voorkomen van
twee of meer verschillende cellijnen die uit een zygote
zijn ontstaan; bekendste vorm is die van X-inactivatie bij
de vrouw.
Geneve.
conventie van Geneve, het in 1864 op instigatie van

vrager in diens opdracht op basis van de keuring van de
keurend arts zijn conclusies mededeelt.
geneesmiddel, farmacon dat als zodanig is geregistreerd;
syn. farmacon [< G.] , medicament [< L.] , medicijn,
pharmakon [G.] , medicamentum [L.] zie ook generieke
naam, locopreparaat, specialite.
geneesmiddeleneruptie, eruptie, veroorzaakt door
geneesmiddelengebruik;
op basis
van allergische
geneesmiddeleneruptie,vnl.
eruptie,
veroorzaakt
door
reacties.
geneesmiddeleninteractie, fysische, chemische of
farmacologische reactie tussen twee geneesmiddelen
wanneer deze samen worden toegediend; reacties
kunnen de farmacokinetiek (resorptie, verdeling,
metabolisme) en/of de farmacodynamiek (synergisms of
antagonisme) beinvloeden.
geneesmiddelenintoxicatie, vergiftiging door geneesmiddelen t.g.v overdosering of gestoorde farmacokinetiek of farmacodynamiek (absorptie, metabolise, eliminatie).
geneesmiddelenleer, i farmacognosie; 2 farmacologie.
geneesmiddelenovergevoeligheid, overgevoeligheidsreactie die is veroorzaakt door toediening van geneesmiddelen; aard en ernst zijn afhankelijk van het type
overgevoeligheidsreactie; zie ook overgevoeligheid.
geneesmiddelenpaspoort, formulier waarop de huidige
medicatie en de eventuele allergieen van de betreffende
patient staan vermeld.
geneesmiddelenreactie, zie geneesmiddelenovergevoeligheid.
geneesmiddelenregistratie, beoordeling van een nieuw
geneesmiddel, door de overheid als voorwaarde gesteld
voor het op de markt brengen ervan; voor registratie
worden beoordeeld de kwaliteit, de analysemethode, de
doeltreffendheid en de bijwerkingen; deze beoordeling
geschiedt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
gene flow [E.] verspreiding van genen ten gevolge van
migratie, gevolgd door vermenging van populaties.
genenbibliotheek, verzameling van stukjes DNA die
samen een meervoud van een genoom vormen; geproduceerd door het genoom te isoleren, te knippen en in een
vector te brengen, waarin ze vermenigvuldigd worden;
kan worden gebruikt om bepaalde eigenschappen aan
cellen te geven door de stukjes in het genoom van de cel
in te bouwen.
genenkaart, overzicht van de ligging van de verschillende genen op de chromosomen.
genenpaspoort, niet in werkelijkheid bestaande lijst van
alle genvarianten die een bepaald persoon bezit; in
beperkte zin een lijst van DNA-variaties waarmee een
bepaalde persoon te identificeren is; vooralsnog is dit
genetische concept echter niet technisch te verwezenlijken.
genera [L., mv. van genus], geslacht.
generalis a tie, -sering, algemene uitbreiding van een
ziekte over het hele lichaam.
generalisatus [L., -ta, -turn], gegeneraliseerd; vb. zoster
g-tus, hyperostosis g-ta, eczema g-tum.
generaliseerbaarheid, de mate waarin onderzoeksresultaten van toepassing zijn op meer situaties, condities
en/of deelpopulaties dan in het onderzoek waren betrokken; zie ook representativiteit, validiteit.
generandi [L., genero = verwekken, bevruchten] m.b.t. de
verwekking, de bevruchting; vb. potentia g.
generatie-effect, variantie in de gezondheidsstatus van
personen in een populatie, voortkomend uit de verschil-
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genus
streep van Gennari, buitenste streep van Baillarger.
geno- [G., gennan = voortbrengen] voorvoegsel in woordver bindingen m.b.t. erfelijkheid of sekse.
genodermatose, huidziekte waarbij een erfelijke factor
mede van invloed is.
genomic imprinting [E.] het verschijnsel dat de expressie
van een allel of chromosoomgebied verandert, afhankelijk van de passage door een zaadcel of een eicel; kan
berusten op methylering van DNA.
genoom [G., gennan] het gehele complex erfelijke factoren,
aanwezig in een haploid stel chromosomen.
circulair genoom, circulair chromosoom dat alle
erfelijke informatie voor de cel bevat; komt voor bij
bacterien en virussen.
humaan genoom, complete DNA-volgorde van een
mens, bestaande uit circa drie miljard baseparen; bevat
alle genetische informatie.
viraal genoom, het DNA van een virus waarin de
specifieke eigenschappen zijn vastgelegd.
genoomproject, wereldwijd onderzoeksproject dat
ernaar streeft het gehele humane genoom systematisch
in kaart te brengen; de verwachtingen zijn hoog gespannen, met het oog op het achterhalen van ziekteoorzaken
en het ontwikkelen van therapieen en geneesmiddelen.
genotmiddel, stof met een euforie-brengende werking;
vb. alcohol, heroine.
genotype, de fundamentele erfelijke constitutie, als
tegenstelling tot fenotype.
genotypisch, m.b.t. het genotype of m.b.t. de erfelijkheid; zie ook fenotypisch.
gen-recombinatie, vorming van nieuwe combinaties van
gekoppelde genen door uitwisseling van genetisch
materiaal tussen homologe chromosomen tijdens de
meiotische celdeling.
gentherapie, het corrigeren van aandoeningen in
organen of weefsels, ontstaan op basis van een gendefect
door inbrengen van het normale gen in lichaamscellen;
ziekten die gebaseerd zijn op een enkel gendefect
kunnen op deze wijze mogelijk worden genezen; deze
techniek is nog volop in ontwikkeling.
gentransfer, het kunstmatig inbrengen van genetisch
materiaal in levende cellen.
genu [L., mv. -ua], knie, kniegewricht.
genu capsulae internae, scherpe hoek tussen voorste
en achterste been van de capsula interna, bevat vnl.
motore vezels voor de schedel.
genu corporis callosi, scherpe bocht van het corpus
callosum voor-boven het rostrum.
genu nervi facialis, scherpe bocht van facialisvezels
onder de colliculus facialis en boven de abducenskern.
genu recurvatum, naar achteren doorbuigend kniegewricht, zodat boven- en onderbeen een naar voren open
stompe hoek vormen.
genu valgum, X-been, bakkersbeen; bij gestrekt been
vormen boven- en onderbeen een naar opzij geopende
stompe hoek.
genu varum, O-been, sabelbeen; bij gestrekt been
vormen boven- en onderbeen een naar mediaal geopende
stompe hoek.
genuien [L., genuinus, van Gr. gennan = voortbrengen] aangeboren, echt, essentieel, natuurlijk; vb. g-ne epilepsie,
g-ne longontsteking (de 'echte' kroepeuze longontsteking).
genus [L.] 1 geslacht (mv. genera), in de zin van een aantal
bij elkaar behorende diersoorten of plantensoorten; in
de biologische systematiek bestaat een tribus (groep) uit
een aantal genera (geslachten), en elk genus is verdeeld

Henri Dunant te Geneve gesloten internationaal verdrag
betreffende de behandeling van zieken en gewonden van
strijdende legers.
verklaring van Geneve, formulering van de artsenbelofte (die de plaats kan innemen van de eed van
Hippocrates), in 1948 opgesteld door de commissie voor
medische ethiek van de World Medical Association.
genezing per primam, genezing per secundam, zie
sanatio per primam (secundam) intentionem.
genfamilie, een groep functioneel gerelateerde genen
met dezelfde structuur en waarschijnlijk een gemeenschappelijke origine in de evolutie.
geniculatus [L., -ta, -turn, genu = knie] knievormig gebogen;
vb. Panstrongylus g-tus, corpus g-tum.
geniculum [L., verkleinwoord van genu = knie] kleine knie,
knik.
geniculum canalis facialis, knik in het facialiskanaal
dicht onder de voorste rotsbeenwand bij de hiatus
canalis nervi petrosi majoris.
geniculum nervi faci alis, knik van de n. facialis in het
g. canalis facialis.
-genie, zie - genese.
genio- [G., geneion = kin] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de kin; vb. genioglossus, geniohyoideus
(z.o. musculus).
genioglossus [G., -ssa, -ssum, geneion; glossa = tong] m.b.t.
kin en tong; vb. musculus g-ssus.
geniohyoideus [L., -ea, -eurn, van Gr. geneion; hyoideus = m.b.t.
het hyoid] m.b.t. de kin en het tongbeen; vb. musculus
g-eus.
genitaal [L., genitalis = de geboorte betreffend] m.b.t. de
genitalia.
genitale [L., membrurn g. = geslachtslid] geslachtsdeel.
genitalia [L., mv. van genitale] de uitwendige en inwendige
geslachtsorganen.
genitalia externa, de uitwendige geslachtsorganen; bij
de man bestaande uit penis, scrotum, testis en epididymis; bij de vrouw bestaande uit mons pubis, clitoris,
labia minora, labia majora, vestibulum, bulbus vestibuli
en glandulae vestibuli.
genitalia interna, de inwendige geslachtsorganen; bij
de man bestaande uit vesicula seminalis, bulbo-uretrale
klieren en de prostaat; bij de vrouw bestaande uit de
ovaria, tubae fimbriae, de uterus en de vagina.
genitalis [L., -le], m.b.t. de genitalia; vb. herpes g-lis.
genito-, voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de
genitalia.
genitoanorectalis, m.b.t. de genitalien, de anus en het
rectum; vb. elephanti.
genitoblast [G., blastos = kiern] ongedifferentieerde foetale
cel, waaruit weefsels en organen ontstaan; syn. somatoblast.
genitoblastoom [G., blastos] tumor uitgaande van genitoblasten.
genitofemoralis [L., -le], m.b.t. de genitalia en het femur;
vb. nervus g-lis.
genito-inguinalis [L., -le, inguen = lies] m.b.t. de genitalia
en de lies; vb. ligamentum g-le.
genius [L.] geest.
genlokalisering, het bepalen van de ligging van een
bepaald gen in het genoom; syn. genkartering.
genmutatie, permanente verandering van het DNA van
een gen; kan spontaan ontstaan of geinduceerd worden
door fysische of chemische middelen; kan optreden in
kiemcellen (en is dan erfelijk) of in somatische cellen.
Gennari, Francisco (circa 1750-1795; Ital. anatoom te
Parma).
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geofiel
gerontoxon lentis, troebeling van de equator van de
ooglens, bij oudere mensen; zie ook embryotoxon.
Gerota, Dumitru (1867-1939; Roemeens anatoom te
Boekarest).
Gerota-fascia, capsula fibrosa renis (het nierkapsel).
Gerota-methode, opspuiting van de lymfevaten (met
een alcoholische oplossing van Pruisisch blauw) om deze
zichtbaar te maken; zie ook lymfografie.
Gerstmann, Josef (geb. 1887; neuroloog te Wenen).
Gerstmann-syndroom, kenmerkend syndroom bij
laesie onder in de linker parietale hersenkwab: vingeragnosie, acalculie, rechts-linksblindheid, agrafie, ook
gecombineerd met stereoagnosie.
Gersuny, Robert ((1844-1919); chirurg te Wenen).
verblijfsonde vlgs. Gersuny, dunne soepele sonde die
direct na inspectie van een circulaire caustische verbranding van de oesophagus in de slokdarm wordt gelegd en
circa 6 weken blijft liggen; in de eerste dagen voeding
door de sonde, later erlangs.
geruis, zie ademgeruis, hartgeruis, souffle, tunnelgeruis,
vaatgeruis.
gesaccadeerd, zie saccaderen.
Geschillencommissie Ziekenhuizen, commissie die
bindende uitspraken doet over de 'kleine' medische
schadeclaims in de gezondheidszorg.
Gesell, Arnold (1880-1961; Amer. kinderarts te New
Haven, Conn.).
Gesell-ontwikkelings-tests, onderzoek van een groot
aantal gedragsfuncties van het jonge kind, ter beoordeling van de ontwikkelingsleeftijd.
geslacht, i genus; z sekse.
chromosomaal geslacht, het op grond van de aanwezige geslachtschromosomen vaststelbaar geslacht.
fenotypisch geslacht, zie genitaal g.
genetisch geslacht, zie chromosomaal g.
genitaal geslacht, het door de vorm van de uitwendige
genitalia bepaald g. (= fenotypisch g.).
gonadaal geslacht, het door de geslachtelijke kiemklieren bepaald g.
psychoseksueel geslacht, het g. zoals bepaald door de
persoons-eigen psychische belevingen.
geslachtelijk, m.b.t. het geslacht (sekse).
geslachtelijke voortplanting, voortplanting door
vereniging van mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen.
geslachtsbepaling, vaststellen van het geslacht:
genetisch, fenotypisch, gonadaal, hormonaal of psychologisch.
geslachtscel, primordiale kiemcel van ovarium of testis.
geslachtschromatine, zie Barr-lichaampje.
geslachtschromosomen, het paar chromosomen dat
kenmerkend is voor elk der seksen; de vrouw heeft in
elke cel twee X-chromosomen; de man een X- en een
Y chromosoom; syn. allosoom, heterochromosoom,
heterosoom, gonosoom, ten onderscheid van autosoom,
euchromosoom.
geslachtsdimorfisme, fysieke en gedragsmatige verschillen op basis van geslacht.
geslachtsdrift, zie libido, nisus sexualis.
geslachtsgebonden, aanduiding van een erfelijke
eigenschap die alleen gecombineerd met een der beide
geslachten wordt overgeerfd; juister is: X-chromosomaal
gebonden, gebonden aan het X-chromosoom.
geslachtshormonen, hormonen met androgene of
oestrogene werking; ze worden geproduceerd in de
testis, het ovarium en de bijnierschors.
mannelijke geslachtshormonen, de in de testes

in een aantal species (soorten); z gen. van genu (knie);
vb. hydrops genus.
geofiel [G., philos = lief, bevriend].
geofiele dermatofyten, samenvattende term voor
huidzieken-verwekkende schimmels die bij voorkeur in
aarde leven; vb. Microsporium gypseum.
geographicus [L., -ca, -cum], lijkend op een landkaart;
vb. lingua g-ca.
ggometricus [L., -ca, -cum], met geometrische configuraties; vb. phagedaena g-ca.
ggopathologie, de leer betreffende het voorkomen van
bepaalde ziekten in de verschillende gebieden der aarde.
George, zie DiGeorge.
Geotrichum, een geslacht gistachtige schimmels.
gepaarde waarnemingen, twee waarnemingen die iets
gemeenschappelijks hebben waardoor zij niet onafhankelijk van elkaar zijn; bijv. in geval van een crossoveronderzoek; zie ook matched pair.
geperverteerd, in perverse zin gewijzigd.
gepolariseerd licht, licht waarvan de golven slechts in
een vlak trillen.
geprolifereerd, toegenomen (in massa, in omvang) door
celvermeerdering; zie ook proliferatie.
geprotraheerd [L., protrahere = voortslepen] langdurig;
vb. een g. ziektebeloop.
gerandomiseerd onderzoek [< E., at random = willekeurig]
experimenteel onderzoek naar bepaalde behandelingen
waarbij onderzoekspersonen op een willekeurige manier
aan het onderzoek worden toegewezen; syn. randomised
clinical trial [E.]
Gerdy, Pierre Nicholas (1797-1856; chirurg te Parijs).
teken van Gerdy, clicking hip.
geretineerd [L., retentare = tegenhouden] niet doorgebroken
(tanden); syn. geimpacteerd; z gestagneerd (uitvloed).
Gerhardt, Charles Frederic (1816-1856; Fr. chemicus).
Gerhardt-reactie, aantonen van aceetazijnzuur in de
urine d.m.v. ijzerchloride en zwavelzuur.
geriater, specialist in de geriatrie.
geriatrie [G., geras = hoge leeftijd; iatrike = geneeskunde] het
specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van
bejaarden; zie ook gerontologie.
geriatrische patient, oudere patient (> 65 jaar) met
aandoeningen van meerdere orgaansystemen.
Gerlach, Josef von (18zo-1896; D. anatoom te Erlangen).
Gerlach-klep, een plooi bij de uitmonding van de
appendix vermiformis in het caecum.
Gerlier, Felix (1840-1914; Zwitsers arts).
Gerlier-ziekte, endemische paralytische vertigo.
German measles [E., `Duitse mazelen'] zie rubella.
germicide [L., germen = zaad, kiem; caedere = doden] 1 kiemdodend; 2 antisepticum, kiemdodende stof; syn. bactericide.
germinalis [L., -le, germen] m.b.t. kiem of zaad of voortbrenging; vb. epithelium g-le.
germinatief [L., germen] m.b.t. de kiem, tot de voortplanting; vb. een g-ieve besmetting.
germinativus [L., -va, -vum], germinatief; vb. macula g-va,
stratum g-vum (van de epidermis).
germinoom, zie kiemceltumor.
gerodontologie, gerodontie, leer van de tandheelkunde
voor bejaarden.
gerontofilie [G., geron; philein = beminnen] het kiezen van
een oudere persoon als lustobject.
gerontologie [G., geron; logos = leer, wetenschap] de wetenschap betreffende de ouderdom; zie ook geriatric.
gerontoloog, specialist in de gerontologie.
gerontopsychiatrie [G., geron] psychiatric van bejaarden.
gerontoxon [G., geron; toxon = boog] zie arcus senilis.
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gewrichtsmuis
gestiek, beweeglijkheid en bewegingen van handen, deel
uitmakend van de psychomotoriek.
gest o se, zwangerschapsziekte, ziekte teweeggebracht
onder invloed van zwangerschap.
eclamptogene gestose, zie toxicose.
gesystematiseerd, zie gesystemiseerd.
gesystemiseerd [L., systemicus] m.b.t. het gehele lichaam,
over het gehele lichaam verspreid; vb. een g. eczeem.
getij-drainage, zie drainage.
geurklieren, zie glandulae sudoriferae.
-geusie [G., geusis = smaak] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. de smaak.
gevangenispsychose, zie psychose.
gevoeligheidsbepaling, bepaling van gevoeligheid van
een micro-organisme voor antibiotica; bepaling door disc
diffusion (mate van bacteriegroei op een agarplaat
rondom een schijfje antibioticum) of nauwkeuriger door
bepaling van de minimale remmende concentratie; zie
ook minimal inhibitory concentration (MIC).
gevoelsarmoede, het gebrek aan of naar binnen gericht
zijn van de gevoelsbeleving; komt veelal voor bij schizofrenen.
gevoelszin, waarneming van prikkels van buitenaf via
oppervlakkig of dieper gelegen sensoren die fijne en
grove tast, druk, koude, warmte, pijn e.d. registreren;
reuk, smaak, gezichtsvermogen en gehoor behoren hier
niet toe; syn. sensibiliteit, somatosensoriek, somesthesie.
gewenning, het verschijnsel dat bij lang voortgezette
toediening van bepaalde stoffen, i.h.b. de psychofarmaca
het lichaam ongevoelig ervoor wordt, zodat men, om
een bepaald effect te bereiken, steeds hogere doses moet
toedienen; syn. tolerantie; z de vorming van een
gewoonte; zie ook onthoudingsverschijnselen, verslaving.
gewicht, verouderde term voor massa.
ideaal gewicht, het g. dat een bepaald persoon op
grond van leeftijd, geslacht, lengte en lichaamstype zou
moeten hebben.
gewricht, articulatio [L.], arthron [G.].
cilindergewricht, zie articulatio cylindroidea.
Clutton-gewricht, zie Clutton.
facetgewricht, gewrichtje tussen de processus articularis superior van de ene wervel en de processus articularis
inferior van die erboven.
nootgewricht [L., articulatio cotylica] kogelgewricht
waarvan de gewrichtskom het grootste deel van de
gewrichtskop omvat; vb. het heupgewricht.
trapeziometacarpaal gewricht, gewricht tussen het
groot veelhoekig handwortelbeentje (os trapezium) en
de duim (os metacarpale I).
uncovertebraal gewricht [L., uncus = haak; L. vertebra =
wervel] klein g. tussen de processus uncinatus van een
halswervellichaam en de facet aan de onder-laterale zijde
van de voorgaande wervel.
zadelgewricht, zie articulatio sellaris.
gewrichtsas, rotatiecentrum van krachtlijnen in een
gewricht; biomechanisch begrip ter berekening van de
geleverde spierkracht en verplaatsing van twee botten
t.o.v een gewricht.
gewrichtsbloeding, bloeding in een gewricht, bijv. ten
gevolge van een trauma of als complicatie bij hemofilie;
syn. haemarthros.
gewrichtsinstabiliteit, abnormale bewegingsmogelijkheid tussen de gewrichtsvlakken door een bandruptuur;
veroorzaakt abnormale glij- en kantelbewegingen,
m.a.g. een abnormale krachtverdeling in het gewricht en
vervroegde slijtage.
gewrichtsmuis, artroliet, corpus liberum; een losliggend

gevormde hormonen (testosteron) en de stofwisselingsen uitscheidingsproducten daarvan zoals androsteron,
verder het van de bijnierschors afkomstige dehydroandrosteron.
vrouwelijke geslachtshormonen, de in de eierstokken
gevormde hormonen progesteron en oestradiol.
geslachtskenmerk(en), de kenmerken die typerend zijn
voor de sekse.
primaire geslachtskenmerken, de aanwezigheid van
mannelijke resp. vrouwelijke inwendige en uitwendige
genitalia.
secundaire geslachtskenmerken, de voor mannen
resp. vrouwen typische lichaamsbouw, beharing, stem,
enz.
tertiaire geslachtskenmerken, de typische oksel- en
schaambeharing, de typische skeletbouw.
geslachtsklier, gonade (testis, ovarium).
geslachtsorganen, genitalia, de organen die betrokken
zijn bij de voortplanting of bij de paring.
geslachtsziekten, ziekten die door of bij geslachtelijk
verkeer worden overgedragen, zoals aids, herpes, syfilis,
gonorroe, chancroid, granuloma inguinale en lymphogranuloma venereum; syn. seksueel overdraagbare
aandoeningen (soa), venerische ziekten.
gesloten afdeling, afdeling in een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) waar mensen met een machtiging van de rechter of bij wijze van crisisinterventie
gedwongen kunnen worden opgenomen; deze patienten
kunnen niet zonder begeleiding naar buiten; zie ook
open afdeling.
gesloten behandeling, dynamische, behandeling van
een extremiteitsfractuur met een oefenspalk, waardoor
bewegingen en belasting van de gewrichten mogelijk
blijven.
gesprekstechniek, methode van gesprekvoering; zie ook
slechtnieuwsgesprek, intakegesprek.
gesprekstherapie, verzamelterm voor therapieen
waarbij (non-)directieve gespreksinterventies als strategie worden gebruikt.
gestagenen, hormonen met progestatieve werking; dit
zijn steroIdverbindingen die het geprolifereerde
baarmoederslijmvlies doen overgaan in de secretiefase
en tijdens zwangerschap de baarmoeder rustig houden;
zie ook gestatie.
Gestaltpsychologie [n.] psychologische opvatting ('Berliner
Schule') die de totaliteit van de psyche beschouwt als
meer dan de som van de afzonderlijke elementen; de
psychische processen kunnen niet zonder verlies van
hun wezenlijke kenmerken in hun componenten
worden uiteengerafeld, ze vormen een eenheid, een
`Gestalt'.
Gestalttherapie [D.] holistische vorm van psychotherapie
waarin patient alle uitingsmogelijkheden gebruikt om
gevoelens en behoeften met het hele wezen te beleven.
Rollenspelen stimuleren zowel inzicht in symboliek en
gedragspatronen als groeiproces; zie ook Gestaltpsychologie.
gestatie [< L., gestatio = dracht] zie zwangerschap.
gestatiepsychose, zie psychose.
gestationis [L., gestatio] betreffende de zwangerschap;
vb. herpes g.
gesteelde-lapmethode, een transplantatiemethode; zie
ook transplantatie.
gestes antagonistiques [F., my], handelingen ('trucs') om
spasmes door focale dystonie tijdelijk op te heffen, bijv.
drukken tegen de kin bij torticollis.
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gewrichtspunctie
persoon of populatie; bijv. ziekteverzuim resp. kindersterfte; zie ook indicator.
Gezondheidsraad, raad die tot taak heeft de ministers en
de Staten-Generaal voor te lichten over de stand van de
wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied
van de volksgezondheid d.m.v het uitbrengen van
rapporten.
gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO),
primaire preventie waarbij voorlichting en advisering
(bijv. door huisarts of overheid) gericht kunnen zijn op
een individu of groep.
gezondheidszorg, i zorg voor de gezondheid; z de
instanties en de handelingen voor het onder i)
genoemde.
nuldelijnsgezondheidszorg, niet-professionele hulp;
o.a. zelfhulpgroepen, zelfzorg en mantelzorg (hulp uit
naaste omgeving); syn. nulde echelon, nulde lijn.
eerstelijnsgezondheidszorg, deel van de gezondheidszorg dat zich kenmerkt doordat de hulp een algemeen
karakter heeft, extramuraal is en direct toegankelijk
voor hulpzoekenden is; bijv huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en fysiotherapeut;
syn. extramurale gezondheidszorg.
tweedelijnsgezondheidszorg, deel van de gezondheidszorg waarin de hulp een meer specialistisch karakter heeft dan de hulp in de eerste lijn en waarin de hulp
intramuraal en niet direct toegankelijk is; vb. klinisch
specialisten; syn. tweede echelon, intramurale gezondheidszorg; zie ook eerstelijnsgeneeskunde.
basisgezondheidszorg, gezondheidszorg die in
principe vrij toegankelijk, kosteloos en goed bereikbaar
is; kent vooral preventieve taken; bijv de opsporing en
bestrijding van (besmettelijke) ziekten; syn. openbare
gezondheidszorg, syn. community healthcare [E.].
curatieve gezondheidszorg, gezondheidszorg die in
principe gericht is op genezing en herstel van de patient.
intramurale gezondheidszorg, zie gezondheidszorg,
tweedelijns—.
preventieve gezondheidszorg, gezondheidszorg die
zich kenmerkt door het actief ter sprake brengen van
risico's die mensen lopen terwijl zij op dat moment nog
geen klachten of verschijnselen hebben; bijv ten aanzien
van anticonceptie of hoge bloeddruk; syn. anticiperende
gezondheidszorg.
gezwel, tumor [L.]; N.B.: soms wordt met tumor niet g.,
maar alleen zwelling bedoeld; zie ook neoplasma.
GFR glomerular filtration rate [E.] zie glomerulusfiltratiesnelheid.
GGTP gamma-glutamyl-transpeptidase, = gammaglutamyl-transferase.
GH groeihormon, STH (somatotropic hormone) = somatotrofine.
GH-IH growth hormone-inhibiting hormone [E.] , groeihormoonremmend hormoon, stof uit de hypothalamus
die de afgifte van HG door de hypofyse remt; syn. growth
hormone-inhibiting factor (GH-IF).
GH-RH, = growth hormone-releasing hormone, een stof
uit de hypothalamus, die de hypofysevoorkwab aanzet
tot afgifte van GH; syn. GH-RF = growth hormonereleasing factor.
GHz gigahertz, io 9 hertz.
Giacomini, Carlo (1841-1898; Ital. anatoom).
band van Giacomini, grijze band voor in de gyrus
dentatus van de hippocampus.
Gianotti, F. (zoe eeuw; Ital. dermatoloog).
ziekte van Gianotti-Crosti, acrodermatitis papulosa
infantum.

stukje kraakbeen in een gewricht, dat soms beklemd
raakt, waardoor het gewricht (plotseling) onbeweeglijk
wordt, `op slot' zit; zie ook osteochondritis dissecans (de
meest voorkomende oorzaak van g.).
gewrichtspunctie, opzuigen van gewrichtsvloeistof
(synovia) uit de gewrichtsholte, bijv om bij het vermoeden van een bacteriele artritis de aard van de verwekker
vast te stellen.
gewrichtsreuma, zie reuma, gewrichts—.
acuut gewrichtsreuma, zie polyarthritis rheumatica
acuta.
chronisch gewrichtsreuma, zie reumatoIde artritis.
primair chronisch gewrichtsreuma, zie reumatoIde
artritis.
gewrichtsstabilisatie, versterking van het bandapparaat
van een gewricht d.m.v een brace, tape of chirurgie.
gewrichtsstabiliteit, mate van fixatie van een articulerend lichaamsdeel in een bepaalde houding; wordt
bepaald door de mate van de spieraanspanning in
agonisten en antagonisten (grote stabiliteit wordt
veroorzaakt door krachtig aanspannen).
gewrichtsverstijving, i ernstige bewegingsbeperking
van een gewricht, bijvoorbeeld veroorzaakt door reumatoIde artritis, artrose of een intracapsulaire fractuur;
z operatieve fixatie (het 'vastzetten' van een gewricht)
om de voortdurende pijn uit te schakelen; syn. artrodese.
gezichtscellen, zie kegeltjes, staafjes.
gezichtscentrum, een der in het cerebrum gelegen
centra waar gezichtsindrukken worden ontvangen en
verwerkt.
corticaal gezichtscentrum, de visuele schors in de
occipitale hersenkwab.
primair gezichtscentrum, het g. in het corpus geniculatum laterale en de voorste corpora quadrigemina.
gezichtshoek, de hock die de nasion-prosthionlijn maakt
met het Frankfortse normale vlak.
gezichtspurper, rodopsine.
gezichtsscherpte, acies visus [L.]; zie ook visus.
gezichtsveld, i het gebied dat met den oog kan worden
waargenomen; delen van het g. kunnen zijn `uitgevallen, o.a. indien ze door een plaatselijke aandoening van
de retina niet worden waargenomen; z deel van een
preparaat dat door een microscoop wordt gezien; bij
onderzoek van urinesediment kan worden aangegeven
dat men `per gezichtsveld' zo en zo veel leukocyten ziet.
gezinsarts, huisarts met een gezinsgeneeskundige
benadering waarin centraal staat dat bij de hulpverlening aan de patient ook diens primaire omgeving
betrokken wordt.
gezinstherapie, therapie die wordt gebruikt wanneer
door psychische problematiek het gehele gezin zich in
een crisis bevindt; stelt zich tot doel de vergroting van
positieve bekrachtiging van gezinsleden, de onderlinge
verduidelijking van verwachtingen en wensen en
oplossing van interpersoonlijke problemen.
gezinsvervangend tehuis, instelling waar kinderen
worden opgevangen en wonen onder de voortdurende
begeleiding van een aantal verzorgers.
gezinsvoogd, door de rechter benoemde en met gezag
belast persoon die bijv. in geval van ernstige verwaarlozing of kindermishandeling toezicht houdt op het
functioneren van het kind (bij voorkeur in het gezin).
gezoiidheid, `een toestand van volkomen fysiek,
psychisch en sociaal welbevinden, en niet enkel de
afwezigheid van ziekte of gebrek' (definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie).
gezondheidsindicator, maat voor gezondheid van een
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giant cell interstitial pneumonia (GIP) [E.] zie pneumonia.

Gigli, Leonardo (1863-19o8; Ital. gynaecoloog te
Florence).
Gigli-operatie, hebosteotomie d.m.v. de G.-zaag.
Gigli-zaag, buigzame draadzaag.
Gilbert, Nicolas Augustin (1858-1927; internist te Parijs).
syndroom van Gilbert, aangeboren deficientie van
glucuronyl-transferase m.a.g. hyperbilirubinemie; heeft
een goede prognose.
Gilford, Hastings (1861-1941; Brits arts).
syndroom van Hutchinson-Gilford, zie progeria
infantilis.
Gilles de la Tourette, Georges (1857-1904; neuroloog te
Parijs).
syndroom van Gilles de la Tourette, ticsyndroom met
motorische tics van het gelaat, zich uitbreidend naar de
romp en gepaard gaand met verbalse tics (bijv. echolalie
en coprolalie) en psychische veranderingen.
Gimbernat, Antonio de (1742-1790; Spaans chirurg en
anatoom).
ligamentum G-nati, zie ligamentum lacunare.
gingiva [L., my. -vae], tandvlees.
gingiva alveolaris, het gedeelte van het tandvlees dat
de processus alveolaris bedekt.
gingiva areolaris, het tandvlees rondom de tandhals.
gingiva marginalis, tandvleeszoom, d.i. de rug van het
vrije tandvlees.
gingivalis [L., -1e], m.b.t. de gingiva; vb. Entamoeba g-lis.
gingivarum [L.] gen. mv. van gingiva; vb. stomatorrhagia
g.
gingivectomie [L., gingiva; Gr. ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van ziek tandvlees.
gingivitis, ontsteking van de gingiva, tandvleesontsteking.
gingivitis gangraenosa, heftige tandvleesontsteking,
gekenmerkt door een acuut begin en het ontstaan van
necrose; in combinatie met eiwitdeficientie kan zeer
sterk weefselverlies optreden; syn. gingivitis ulcerosa,
acute necrotiserende ulcererende gingivitis (ANUG),
acute necrotiserende gingivitis (ANG), gingivitis van
Plaut-Vincent.
gingivitis herpetica, tandvleesontsteking bij kinderen,
door infectie met herpes-simplex-virus.
hypertrofische gingivitis, ontsteking van het tandvlees
met zwelling als voornaamste kenmerk; soms verdwijnen de ontstekingsverschijnselen en resteert fibromatosis gingivae; syn. gingivitis hyperplastica.
gingivitis marginalis, ontsteking van de tandvleesrand.
gingivitis ulcerosa, tandvleesontsteking door de in
symbiose levende Fusobacterium plautivincenti en Treponema vincentii; zie ook stomatitis ulcerosa necroticans.
gingivostomatitis, ontsteking van tandvlees en mondslijmvlies.
gingivostomatitis serofibrinosa disseminata,
stomatitis acuta herpetica.
ginglymus [G., ginglymos = scharnier] scharniergewricht.
Giordano-Giovannetti-dieet, eiwitbeperkt dieet bij
chronische nierinsufficientie.
GIP [E.] i gastric inhibitory polypeptide; zie ook polypeptide; 2 giant-cell interstitial pneumonia; zie ook pneumonia.
gipsbed, een gipsafdruk van de rug (ev. ook van de nek en
het hoofd), ter immobilisering van patienten met
wervelfractuur, spondylitis e.a.
gipsen, behandeling van een fractuur waarbij een snel
hard wordende gipszwachtel rond het aangedane
lichaamsdeel wordt gewikkeld.

Gianuzzi, Giuseppe (1839-1876; Ital. fysioloog te Siena).
Gianuzzi-halve manen, halvemaanvormige sereuze
cellen in mukeuze klieren.
Giard, Alfred (1846-19o8, bioloog te Parijs), ontdekker
van de familie der Giardia-flagellaten.
Giardia, geslacht van de familie der flagellaten.
Giardia lamblia, flagellen-dragend protozoengeslacht,
levend in de darm, vroeger geheten G. intestinalis, Lamblia
intestinalis; veroorzaakt giardiasis (lambliasis).
giardiasis [L.] infectie van de dunne darm met Giardia
lamblia; verspreiding via besmet voedsel en water en
contact met besmette personen; veelal asymptomatisch
verloop, met milde darmklachten; frequent voorkomende importziekte; syn. lambliasis.
gibbus [L.] bochel, angulaire kyfose, een hoekvormige
verkromming van de wervelkolom t.g.v. spondylitis
tuberculosa; zie ook Pott.
Giemsa, Gustav (1867-1948; apotheker-chemicus te
Berlijn en Hamburg).
kleuring volgens Giemsa, kleuring van microscopische
preparaten met G.-kleurstof, de meest gebruikte
kleuring van bloeduitstrijkpreparaten; syn. MayGrunwald-Giemsa-kleuring.
Gierke, Edgar Otto Conrad von (1877-1945; patholoog te
Karlsruhe).
ziekte van von Gierke, ziekte van Van Creveld (glycogenose type I).
Gierke, Hans Paul Bernard (1847-1886; D. anatoom).
bundel van Gierke, zie tractus solitarius medullae
oblongatae.
Gierke-lichaampjes, i ronde colloIde vormsels in het
CZS; 2 nesten van concentrisch gerangschikte epitheliale
cellen in de thymus; syn. Hassall-lichaampjes.
gierstkorrel [L.] zie milium.
Gieson, Ira Thompson van (1866-1913; neuropatholoog
te New York).
Van Gieson-kleuring, kleuring van histologische
preparaten met Van G.-kleurstof (hematoxyline, picrinezuur, zure fuchsine), waarmee collageen selectief rood
wordt, terwijl de kernen bruin worden en het sarcoplasma geel.
gietkoorts, gietersziekte, intoxicatie met zinkdampen
bij messinggieters, met koortsaanvallen lijkend op
malaria.
gietplaatmethode, telmethode voor bacterien; kolonies
worden geteld na incubatie van een mengsel van agar en
bacteriesuspensie.
Gifford, Harold (1858-1929; Amer. oogarts te Omaha,
Nebraska).
Gifford-operatie, keratotomie bij ulcus corneae.
Gifford-reflex, zie Von Graefe-reflex.
GIFT, gamete intrafallopian transfer.
giga- [G., gigas = reus] 1 voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. gigantische afinetingen (giganto-); z (G) = io 9 ; vb. l
GBq (gigabecquerel).
gigantisme [< G., gigas] reuzengroei.
giganto- [G., gigas] voorvoegsel in woordsamenstellingen
m.b.t. zeer grote afinetingen.
gigantoblast [G., gigas; blastos = kiem] zeer grote kernhoudende erytroblast.
gigantocellularis [L., -re], bestaande uit reuscellen;
vb. arteriitis g-ris, carcinoma g-re.
gigantocy t [G., gigas; kytos = vat, cell zeer grote erytrocyt
met diameter > 16 µm; zie ook megalocyt.
gigantofollicularis [L., -re], gekenmerkt door zeer grote
lymfefollikels; vb. lymphoblastoma g-re.
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gipskoker
glandulae cutis, huidklieren.
glandulae duodenales, tubulo-acineuze mucoide
klieren in de submucosa van het duodenum (Brunneri).
glandulae endocrinae, klieren zonder afvoergang,
endocriene klieren.
glandulae esophageae, kleine mukeuze klieren in de
submucosa van de slokdarm.
glandulae gastricae, maagklieren.
glandulae g-cae propriae, klieren in fundus en corpus
van de maag, die het maagsap afscheiden.
glae tubariae, mukeuze klieren, vnl. in het kraakbenige
gedeelte van de tuba auditiva.
glandulae glomiformes, kluwen-vormige klieren,
samenvattende term voor kleine eccriene zweetklieren
en grote apocriene zweet- of geurklieren.
glandulae intestinales (Lieberkuhni), de in de lamina
propria van het darmslijmvlies gelegen tubuleuze
klieren of crypten, die het darmsap afscheiden.
glandulae labiales, kleine speekselklieren aan de
binnenzijde der lippen.
glandulae lacrimales accessoriae, kleine, additionele
traanklieren in de omgeving van de fornix conjunctivae
superior.
glandula lacrimalis, traanklier, gelegen lateraal-boven
in het bovenooglid.
glandulae laryngeae, gemengde klieren in de submucosa van de larynx.
glandulae linguales, een groot aantal mukeuze,
sereuze en gemengde klieren achter en opzij in de tong.
glandulae linguales anteriores, gemengde klieren in
de tongpunt.
glandula lymphatica, `lymfeklier'; zie ook nodus
lymphaticus.
glandula mammaria, borstklier.
glandulae molares, talrijke seromukeuze klieren in het
wangslijmvlies tegenover de 3e molaar.
glandula mucosa, slijmklier.
glandulae mucosae biliosae, slijmklieren in de wand
van de galafvoergangen.
glandulae nasales, gemengde klieren in de submucosa
van het neusslijmvlies.
glandulae olfactoriae, vertakte tubuleuze, vnl. sereuze
klieren in de lamina propria van het neusslijmvlies
onder het reukepitheel; syn. klieren van Bowman.
glandulae oris, klieren van de mond.
glandulae palatinae, submukeuze gehemelte-speekselklieren.
glandula parathyroidea inferior, een aan weerszijden
achter-onder de schildklier gelegen epitheellichaampje
dat parathormoon afscheidt.
glandula parathyroidea superior, een aan weerszijden achter-boven de schildklier gelegen epitheellichaampje, dat parathormoon afscheidt.
glandulae para-urethrales, g-lae urethrales urethrae
femininae (Skene).
glandula parotidea, oorspeekselklier, een sereuze,
tubulo-acineuze klier voor het oor, op de m. masseter
gelegen.
glandula parotidea accessoria, een vaak aanwezig,
ietwat apart liggend deel van de parotisklier.
glandulae pharyngeae, kleine mukeuze speekselklieren in de mucosa van de pharynx.
glandula pinealis, zie corpus pineale.
glandula pituitaria, zie hypofyse.
glandulae preputiales, talgklieren, vnl. aan de corona
glandis, produceren het smegma preputii.

gipskoker, een cilindervormig gipsverband om een
extremiteit, ter immobilisering van een gewricht.
gipsredressie, zie redressiegips.
gipsspalk, een van gips gemaakte spalk.
gipsverband [in 1851 beschreven door de Ned. militair arts Antonius
Mathijsen] , snel hard wordend verband uit gips, in de
vorm van een spalk of een circulair verband, gebruikt
voor immobilisering bij fracturen, contractuur-preventie, enz.
gevoerd gipsverband, g. over een laag watten.
ongevoerd gipsverband, een rechtstreeks op de huid
aangebracht g.
Giraldes, Joachim Albin (1808-1875; Portugees anatoom
en chirurg to Parijs).
Giraldes-orgaan, zie paradidymis, corps innomine.
Girdlestone, heupkopresectie volgens - (Gathorme
Robert Girdlestone (1881 - 1951), Engels orthopeed,
Oxford), chirurgische verwijdering van caput en collum
femoris bij infectie of losraken van heup(kop)prothese;
lopen is mogelijk doordat het proximale uiteinde van
het femur steun vindt in littekenweefsel; gaat gepaard
met verkorting van 4-8 cm en krachtsverlies; syn. Girdlestone-plastiek.
gist [L., faex] een eencellig organisme (schimmel) dat zich
door knopvorming voortplant.
gisting, fermentatie, anaerobe glycolyse; zie ook gistingsdyspepsie.
giving way [E.] instabiel gevoel van een gewricht, i.h.b. van
de knie (`door de knie zakken'); zie ook knie, instabiele ^.
glabella [L., glaber = glad] voorhoofdsvlak, het vlakke,
onbehaarde (glaber) gedeelte tussen de beide wenkbrauwen.
glabellareflex, zie reflex.
glaber [L ., -bra, - brum] , 1 glad, glanzend; 2 haarloos;
vb. lingua glabra.
gladiolus [L., verkleinwoord van gladius = zwaard] zie corpus

sterni.
glandis [L.] gen. van glans (eikel); vb. septum g. penis.
glandotr o p [L., glans; Gr . trepein = keren] op klieren
inwerkend; vb. g. hormoon.
glandula [L ., my. -lae, verkleinwoord van glans = eikel], klier.
glandulae areolares (Montgomerii), io a 15 apocriene
klieren van de tepelhof (areola mammae).
glandula Bartholini, g. vestibularis major.
glandulae bronchiales, seromukeuze klieren in de
submucosa van de bronchi, uitmondend aan het oppervlak van het bronchusslijmvlies.
glandulae buccales, seromukeuze klieren aan de
binnenzijde van de wangen.
glandula bulbo-urethralis (Cwoperi), tubulo-alveolaire, erwt-grote klier in het diaphragma urogenitale aan
het proximale einde van de bulbus penis bij de man,
uitmondend in de bulbus penis.
glandulae ceruminosae, cerumen-afscheidende,
aprocriene klieren in de wand van de uitwendige gehoorgang.
glandulae cervicales uteri, vertakte, tubulaire,
mukeuze klieren in het cervixslijmvlies.
glandulae ciliares (Molli), diep onder het oppervlak
van de ooglidrand gelegen zweetklieren, die in de
haarfollikels uitmonden.
glandulae circumanales, grote tubuleuze apocriene
klieren in de perianale huid, uitmondend in de haarbalgen.
glandulae conjunctivales, kleine slijmklieren in het
conjunctiva-slijmvlies.
glandula Cowperi, g. bulbo-urethralis.
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glazuurparels
embryonaal weefsel achter de lens; uit zich klinisch in
een witte pupil, sterk uitgerekte processus ciliares,
microphthalmus en in een later stadium deprivatieamblyopie en scheelzien, iris bombans, secundair glaucoom
en cataract.
glasvochtloslating, toestand waarbij het homogene
gel-achtige karakter van het glasvocht verloren is
gegaan, zodat een goed begrensde z.g. vaste fase is te
onderscheiden van een vloeibare.
glasvochtstrengen, bindweefselstrengen in het
glasvocht, meestal het gevolg van een netvliesscheur of
een perforerend trauma.
glasvochttractie, tractie aan het netvlies, uitgeoefend
door bindweefselstrengen in het glasvocht.
glaucomateus, behorend bij, gelijkend op, veroorzaakt
door glaucoom.
glaucomatosus [L., -sa, -sum], veroorzaakt door, of
gepaard gaand met glaucoom; vb. halo g-sus.
glauc oo m [G., glaukoma = lenstroebeling] 'groene staar',
verzamelnaam voor oogaandoeningen die gepaard gaan
met tijdelijke of blijvende intra-oculaire drukverhoging
(> z6 mm Hg), te onderscheiden in primair en secundair
glaucoom.
corticosteroId-glaucoom, g-oom door gebruik van
corticosteroid-oogdruppels.
glaucoma haemorrhagicum, g-oom veroorzaakt door
druk bij netvliesbloeding.
glaucoma imminens, dreigend g-oom.
glaucoma infantile, glaucoma juvenile bij pasgeborenen of zeer jonge kinderen; zie ook hydrophthalmus,
buphthalmos.
glaucoma inflammatorium (sub)acutum, ontstekings-g.
glaucoma juvenile, g. bij jeugdige personen, gekenmerkt door blokkering van de kamerbocht door persistent embryonaal weefsel of pigment.
glaucoma mal i gnum, snel toenemend g. ondanks
iridectomie.
glaucoma simplex, eenvoudig g., gestadig harder
wordende oogbol zonder acute aanvallen van pijn of
ontstekingsverschijnselen.
low-tension glaucoma [E.] zie normal pressure glaucoma.
nauwehoekglaucoom, vorm van primair g. met
ondiepe voorste oogkamer en een nauwe ooghoek met
geblokkeerde filtratie; syn. narrow-angle glaucoma [E.].
normal pressure glaucoma [E.] afwijking waarbij het oog
de verschijnselen van een glaucoom vertoont terwijl de
oogdruk niet verhoogd is; syn. low tension g-ma.
openhoekglaucoom, vorm van primair g. met open
ooghoek, waarin de filtratie wordt bemoeilijkt door
aanwezig weefsel; syn. open-angle glaucoma [E.].
primair glaucoom, g-oom zonder voorafgaande ziekte.
pseudo-glaucoom, een op glaucoom lijkende aandoening met progressieve atrofie en excavatie van de
papil (= discus nervi optici, NA), gepaard met gezichtsveldvermindering, maar zonder drukverhoging, en niet
eindigend met blindheid.
secundair glaucoom, g-oom dat veroorzaakt is door
een ziekte of door een drukverhogend agens (bijv.
corticosteroiden).
glaucosur ie, lozing van groenachtige urine door
indicaan.
glaucotest, instrument voor het meten van de oogdruk.
glazuur, zie email.
glazuurparels, witte glanzende kleine vormsels aan de
tanden, bestaande uit glazuur; syn. enamel nodules [E.].

glandulae pyloricae, tubulo-alveolaire mucoide klieren
van de pylorus-mucosa; scheiden een alkalisch secreet af.
glandulae salivales, speekselklieren.
glandulae salivariae majores, grote speekselklieren.
glandulae salivariac minores, kleine speekselklieren.
glandulae seb aceae, talgklieren.
glandula seromucosa, klier met gemengd secreet.
glandula serosa, klier met dun vloeibaar secreet.
glandula sine ductibus, klier zonder afvoergang,
endocriene klier.
glandula sublingualis, vnl. mukeuze speekselklier op
het diaphragma oris gelegen.
glandula submandibul aris, sereuze speekselklier
onder de m. mylohyoideus in het trigonum submandibulare.
glandulae sudoriferae, eccriene zweet- en geurklieren.
glandulae suprarenales access o riae, accessoir bijnierweefsel in de buik of in het bekken.
glandula supraren alis, bijnier, een mijtervormige klier
boven op de vier.
glandulae tarsales (Meibomi), in boven- en onderooglid gelegen langgestrekte holocriene klieren met
uitmondingen dichtbij de achterrand van het ooglid.
glandula thyroidea, schildklier, een endocriene klier
die de hormonen thyroxine en tri-jodothyronine produceert.
glandulae thyreoideae accessoriae, accessoire
schildklieren, verspreid voorkomende eilandjes
schildklierweefsel, bijv. in de tongwortel.
glandulae tracheales, gemengde klieren in de submucosa van de trachea.
glandulae urethrales (urethrae femininae), kleine
slijmklieren, die in de vrouwelijke urethra uitmonden.
glandulae urethrales (urethrae masculinae) (Littrei),
kleine slijmklieren, die in de lacunae urethrales van de
man uitmonden.
glandulae uterinae, vertakte tubuleuze klieren in de
uterus-mucosa.
glandulae vestibul a res majores (Bartholini), erwtgrote slijmvliesklieren achter in het diaphragma urogenitale, uitmondend onder in het vestibulum tussen
labium minus pudendi en hymen.
glandulae vestibulares minores, enkele tubuleuze
slijmvliesklieren dicht bij de vrouwelijke urethra.
glandulair, m.b.t. klieren; vb. g-re insufficientie.
glandularis [L., -re], glandulair, uit klierweefsel bestaand,
tot een klier behorend; vb. substantia g-ris.
glans [L., gen. glandis, eikel] het verdikte einde van clitoris en
penis.
glans clitoridis, het verdikte einde van de clitoris.
glans penis, het verdikte einde van de penis.
Glanzmann, Eduard, 1887-1959, Zwitsers kinderarts te
Bern.
trombasthenie van Glanzmann, zie trombasthenie, van Glanzmann.
Gla-proteiine, zie proteine.
Glaser, Johann Heinrich (1629-1675; anatoom te Bazel).
fissura Glaseri, fissura petrotympanica.
Glasgow Coma Scale [E.] objectieve meetmethode ter
bepaling van comadiepte en globale prognose na
traumatisch en niet-traumatisch coma waarbij punten
worden toegekend aan het openen van de ogen en de
motorische en verbale reacties; syn. Glasgow-classificatie.
glasvocht, glasachtig lichaam, zie corpus vitreum.
glasvocht, persisterend hyperplastisch primair
(PHPG), veelal enkelzijdige aangeboren afwijking van
het glasvocht t.g.v. niet in regressie gegaan vaathoudend
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glazuurspoor
glazuurspoor, het spitsvormig einde van het glazuur
tussen de wortels der kiezen; syn. emailspoor.
Glenard, Francois (1848-19zo; Fr. arts te Lyon en Vichy).
Glenard-buikband, buikband, gebruikt bij enteroptosis om de ingewanden omhoog te drukken.
Glenard-ziekte, enteroptosis.
glenohumeralis [L., -le], m.b.t. de gewrichtskom en de
humerus; vb. ligamentum g-le (mv. ligamenta g-lia).
glenoidalis [ -le, G., glene = ondiepe gewrichtskom; eidos = vorm,
gedaante] m .b.t. een gewrichtskom; vb. cavitas g-lis =
gewrichtsholte.
glia [G., him] lijmachtig weefsel, i.h.b. het steunweefsel in
het CZS; zie ook neuroglia.
gliacel, een cel van het neurogliaweefsel.
gliareticulum, het fijne netwerk dat gevormd words
door de gliacellen.
gliadine, hoogmoleculair eiwit dat voorkomt in granen,
m.n. in tarwe.
alfagliadine, het toxische agens dat coeliakie veroorzaakt.
glijbreuk, een breuk waarvan de breukzak voor een deel
words gevormd door niet vrij beweeglijke (retro- of
subperitoneaal gelegen) ingewanden.
glioblastoom [G., blastos = kiem] i snel groeiend, kwaadaardig gezwel van het cerebrum; i. retinoblastoom; zie ook
spongioblastoom.
gliocyt, zie gliacel.
gliocytoom, tumor uitgaande van rijpe gliacellen.
gliomatose, proliferatie van neuroglia, vooral in het
ruggenmerg, bij syringomyelie; zie ook gliose.
glioom, gezwel van gliacellen; zie ook astrocytoom,
glioblastoom, oligodendroglioom, spongioblastoom.
gliose, hyperplasie van neuroglia.
gliosis spinalis, woekering van gliaweefsel rondom het
centraal kanaal (een dysontogenetische stoornis) die vaak
leidt tot syringomyelie.
gliosoom [G., soma =lichaam] cytoplasmatische korrel in
neurogliacellen.

alfa-(a-)globuline, globulinefractie met de grootste
loopsnelheid bij elektroforese.
anti-hemofilieglobuline (AHG), zie ook hemofilie.
betaglobuline, globulinefractie (9-14 pct van de totale
serumproteinen) met een elektroforetische loopsnelheid
tussen die van alfa- en gammaglobuline.
cortisol-bindend globuline (CBG), cortisol-bindend
transport-eiwit in het bloed.
gammaglobuline, de globulinefractie met de geringste
elektroforetische loopsnelheid; deze fractie bevat het
merendeel van de immuunglobulinen.
sex-hormone-bindingglobuline (SHBG) [E.] transporteiwit
in bloed voor geslachtshormonen.
thyroxinebindend globuline (TBG), eiwit waaraan,
net als thyroxinebindend pre-albumine en albumine, T4
en T3 in het bloed is gebonden.
globulinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van globuline in het bloed, meestal in de betekenis van hyperglobulinemie.
globulinopenie [G., penia = armoede] tekort aan globuline
in het bloed; syn. hypoglobulinemie.
globulinurie, aanwezigheid van globuline in de urine.
globulosus [L., -sa, -sum, globulus = bolletje] lijkend op een
bolletje; vb. vegetationes g-sae (mv van g-sa).
globulus [L., my. -ii, bolletje] 1 bolvormige zetpil; a bolus of
pil; 3 nucleus globosus; 4 erytrocyt.
globus [L., my. - bi] , i bol; z g.-gevoel, g.-syndroom.
globusgevoel, zie g.-syndroom.
globussyndroom, het gevoel alsof er een bolvormig
voorwerp in de keel zit (bij organische aandoeningen
van de keel, maar ook bij hysterie).
globus hystericus, zie g.-syndroom.
globus pallidus, het mediale, diencefale deel van de
nucleus lentiformis.
globus pallidus lateralis, lateraal deel van de globus
pallidus; ligt tussen de lamina medullaris lateralis en de
lamina medullaris medialis.
globus pallidus medialis, mediaal deel van de globus
pallidus; ligt mediaal van de lamina medullaris medialis.
glomangioom [G., glomus = kluwen; angeion = vat] zie
glomustumor.
glomera [L.] my van glomus.
glomeruli [L.] 1 mv. van glomerulus; 2 gen. van glomerulus.
glomerulitis, ontsteking van de glomeruli in de nier; zie
ook glomerulus.
glomerulonefritis [G., nephros = Hier] vorm van nierontsteking, gekenmerkt door ontsteking van de glomerulus-capillairen, vaak secundair aan een infectie elders
(tonsillitis, scarlatina).
acute (post-infectueuze) glomerulonefritis, acute
ontsteking in de glomeruli met infiltratie van neutrofiele granulocyten en macrofagen en met neerslagen van
immuuncomplexen aan binnen- en buitenzijde van de
glomerulaire basale membraan; treedt vaak op in
aansluiting op een streptokokken-infectie van de keel;
kan overgaan in een progressieve g. die kan leiden tot
nierinsufficientie.
antiglomerulaire basale-membraan-glomerulonefritis, zie Goodpasture, syndroom van -^-.
extracapillaire glomerulonefritis, ernstige vorm van
g. met necrose van glomeruluslissen, waardoor fibrine
uittreedt in het kapsel van Bowman. Dit geeft aanleiding
tot proliferatie van de viscerale epitheelcellen, waarbij
o.a. halvemaanvormige opeenhopingen van viscerale
epitheelcellen kunnen ontstaan; gaat in het algemeen
gepaard met verlies van nierfunctie; syn. crescentic g.

glischrine [G., glischros = lijmachtig] een mucine die in

urine door bacteriewerking ontstaat.
glischrurie, slijmige urine door aanwezigheid van
glischrine.
Glisson, Francis (1597-1677; E. anatoom).
capsula Glissoni, capsula fibrosa perivascularis
(hepatis); syn. Glisson-kapsel.
Glisson-lus, leren hoofdstel waarmee aan het hoofd
wordt getrokken om de wervelkolom te strekken
(obsoleet); zie ook Crutchfield.
globiformis [L ., - me] , bolvormig; vb. nuclei g-mes (mv. van
g-mis).
globine, de eiwitcomponent van hemoglobine en
myoglobine.
globocellularis [L., -re, globus = bol] uit ronde cellen
bestaande; vb. sarcoma g-re.
globoid [L., globus; Gr. eidos = vorm, gedaante] bolvormig.
globoide cellen, veelkernige fagocyterende reuscellen,
waarin lipoid-afbraakproducten.
globodcellige leukodystrofie, zie leukodystrofie.
globomyeloom [L., globus; myelos = merg] rondcellig
sarcoom van het beenmerg.
globoside, een glycosfingolipoid in nieren en erytrocyten.
globosus [L ., - sa, - sum] , bolvormig; bijv. nucleus g-sus,
cornea g-sa, sputum g-sum.
globulins, een proteine, onoplosbaar in water, oplosbaar
in verdunde zoutoplossingen; zie ook eiwitquotient.
accelerator globulin [E.] stollingsfactor V (= proaccelerine).
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glossitis
glomerulusfiltraat, vloeistof binnen het kapsel van
Bowman, door de glomerulaire capillair in de nier
gefiltreerd o.i.v. de relatief hoge bloeddruk en die in de
proximale tubulus afvloeit; bevat geen cellen en weinig
eiwit; syn. voorurine, ultrafiltraat.
glomerulusfiltratiesnelheid, filtratiesnelheid in de
glomerulus; bedraagt bij de mens ongeveer izo ml/min;
syn. glomerular filtration rate (GFR) [E.].
glomerulusmembraan, filter in de glomerulus dat uit
het passerende bioed het ultrafiltraat vormt; opgebouwd
uit een laag van gefenestreerd capillair endotheel, de
basale membraan en een incomplete epitheliale cellaag
van het kapsel van Bowman; zie ook glomerulusfiltraat.
glomerulussclerose, zie glomerulosclerose.
glomiformis, -me [L., glomus] kluwenachtig, lijkend op
een kluwen; vb. glandulae g-mes (mv. van g-mis).
glomus [L., mv. -mera, kluwen] een kluwen van vaten of
zenuwen, paraganglion.
glomera aortica, kleine neurovasculaire vormsels aan
weerszijden van de arcus aortae, met de functie van
chemoreceptoren.
glomus caroticum, capillair-kluwen met epithelioide
cellen, in de carotisvork, met de functie van een chemoreceptor, die reageert op verandering in het zuurstofgehalte van het bloed.
glomus choroideum, verdikking van de plexus choroideus van de zijventrikels.
glomus coccygeum, corpus coccygeum.
glomus cutaneum, g.-lichaampje, een klein vaatkluwen in de subcutis met sympathische vezeis en epithelioIde cellen.
glomus jugulare, paraganglion in de fossa jugularis.
glomuscel, epithelioide cel in de buurt van het arterioveneuze vaatkluwen van een glomuslichaampje in een
vinger of teen.
glomustumor, multipel voorkomende kleine tumor,
uitgaande van de arterioveneuze shuntorgaantjes, vnl.
aan vingers en tenen; syn. angiomyoneuroom, glomangioom.
glossa [G.] tong; zie ook lingua [L.]
glossalgie [G., glossa; algos = pijn] pijn in de tong;
syn. glossagra, glossodynie.
glossectomie [G., glossa; ektome = uitsnijding] gedeeltelijke
of gehele operatieve verwijdering van de tong.
Glossina, geslacht van de fam. Muscidae, Afrikaanse
steekvlieg, tseetseevlieg, overbrenger van trypanosomen,
die de slaapziekte veroorzaken.
glossitis [G., glossa] ontsteking van de tong.
glossitis atrophicans, oppervlakkige tongontsteking
waarbij de tong glad, atrofisch en rood is; de tongpapillen zijn geatrofieerd; komt voor bij o.a. pernicieuze
anemic, achloorhydrie, sclerodermie, syndroom van
Sjogren, Plummer-Vinson en Moller-Hunter; syn. glossitis superficialis.
glossitis dissecans, chronische tongontsteking met
vorming van diepe, pijnlijke kloven.
glossitis exfoliativa areata, syn. g. exfoliativa marginata landkaarttong, met rode plekken, omzoomd door
witte, onregelmatige randen; syn. lingua geographica.
Moeller-glossitis, g. superficialis.
glossitis rhomboidea mediana, glossitis rhombica
mediana, afwijking van de tong, gekenmerkt door een
ovaal of ruitvormig rood glad gebied mediaan op het
dorsale deel van tongrug.
glossitis superficialis, oppervlakkige tongontsteking;
zie ook beefy tongue.

extramembraneuze glomerulonefhritis, een
chronisch verlopende g. met proteine-neerslag tussen
basale membraan en dekcellen, vergroeiingen tussen
capillairen en kapsel van Bowman.
focale glomerulonefritis, zie lokale g.
immuuncomplexglomerulonefritis, g. ontstaan door
neerslagen van immuuncomplexen.
lokale glomerulonefritis, g. waarbij een deel van de
glomeruli (focaal) en in de glomeruli slechts een deel van
de capillaire kluwen (lokaal) is aangetast; kan overgaan
in een diffuse vorm van g. met mogelijkheid van toenemende nierfunctiestoornissen; ook genezing met lokale
littekingvorming is mogelijk; syn. focale g.
membraneuze glomerulonefritis, g. met neerslagen
van immuuncomplexen aan de buitenzijde van de
glomerulaire basale membraan, waar een nefrotisch
syndroom ontstaat; de aandoening komt voornamelijk
voor bij jonge volwassenen en kan worden veroorzaakt
door o.a. infectieuze aandoeningen, maligne epitheliale
tumoren en geneesmiddelen als penicillamine en goud;
in ongeveer z5% van de gevallen ontstaat nierinsufficientie.
membrano-proliferatieve glomerulonefritis, g. met
verdikking en splijting van de basale membraan door de
interpositie van cellen afkomstig uit het mesangium;
meestal ontstaat een nefrotisch syndroom, soms ook
slechts asymptomatische proteinurie; in het algemeen is
de prognose slecht met toenemende nierinsufficientie.
mesangiaal-proliferatieve glomerulonefritis, g.,
gekenmerkt door toeneming van mesangiale cellen en
mesangiale matrix; blijft meestal beperkt tot microscopische hematurie en geringe proteinurie.
mesangiocapillaire glomerulonefritis (MPGN), zie
glomerulonefritis, membranoproliferatieve -.
post-streptokokkenglomerulonefritis, bekendste
vorm van post-infectieuze glomerulonefritis, veroorzaakt door beta-hemolytische groep-A-streptokokken
t.g.v. immunocomplexafzetting in de glomeruli; zie ook
glomerulonefritis, acute —.
glomerulonefrose, progressieve --, ouderdomsaandoening van de nieren, gekenmerkt door glomerulosclerose
en neerslagen in de tubuli, leidend tot proteinurie en
nierfunctieverlies; eiwitarm dieet vertraagt de ontwikkeling.
glomerulosclerose, chronische nierziekte waarbij de
glomeruli veranderen in fibreuze vormsels, met verlies
van de glomerulusfunctie; syn. nefrosclerose.
diabetische glomerulosclerose, zie syndroom van
Kimmelstiel-Wilson.
focale segmentale glomerulosclerose, segmentale
sclerose met afzetting van PAS-positief materiaal,
gekenmerkt door prote7 nurie en nefrotisch syndroom;
wordt soms gezien in samenhang met membraneuze
glomerulopathie, unilaterale nefrectomie en zwangerschap. De prognose is vrij ongunstig doordat vaak
toenemende nierinsufficientie optreedt.
intercapillaire glomerulosclerose, syndroom van
Kimmelstiel-Wilson; syn. diabetische glomerulosclerose,
nodulaire glomerulosclerose.
glomerulosus [L., -sa, -sum, glomerulus = kluwentje] m.b.t.
glomeruli; vb. zona g-sa (van de bijnierschors).
glomerulo-tubulaire nefropathie, zie nefropathie.
glomerulus [L., mv. -Ii, verkleinwoord van glomus, dus
kluwentje] kluwen van capillairen, binnen een corpusculum renis.
glomeruli arteriosi cochleae, spiraalvormige arterienetwerken langs de v. spiralis van het binnenoor.
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glossocoma

glucocorticoid-responsive elements

glossocoma [G., glossa; koma = slaapzucht] de achterwaartse
verplaatsing van de tong tijdens diepe bewusteloosheid.
glossodynia, glossodynie [G., glossa; odyne = pijn] pijn in
de tong; syn. glossagra, syn. glossalgie.
glossod y nia exfoliativa, zie Moeller-glossitis (met
afschilfering van epitheel).
glosso-epiglotticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de tong en de
epiglottis; vb. plica g-ca.
glossofytie [G., glossa; phyton = gewas] haartong (Dessais);
syn. nigredo linguae, glossotrichie, lingua villosa.
glossopalatinus [L., -na, -num], m.b.t. de tong en het
gehemelte; vb. musculus g-nus.
glossophary ngeus [G., -ea, -eum, glossa; pharynx = keel]
m.b.t. tong en keel; vb. nervus g-eus.
glossoplegie [G., glossa; plege = plotselinge verlamming]
verlamming van de tong.
glossoptose [< G., glossa; ptosis = het vallen] het achteruit
wegzakken van de tong.
glossorafie [G., glossa; rhaphe = naad] operatieve hechting
van de tong.
glossospasme [< G., glossa; spasmos = kramp] tongkramp.
glossotomie [G., glossa; temnein = snijden] incisie van de
tong.
glossotrichie [G., glossa; thrix = haar] haartong; syn. glossofytie, lingua villosa.
glossy skin [E., glimmende huid] zie ook atrophoderma
neuriticum.
glottidis [L.] gen. van glottis; vb. oedema g. (= glottisoedeem).
glottis [G., gen. -idis, tongvormig mondstuk van een fluit] het
stemvormende deel van de larynx, bestaande uit de
beide stembanden, met bijbehorende spieren, kraakbeenderen, stemspleet en conus elasticus; N.B. Soms
bedoelt men (ten onrechte) met g. de stemspleet (= rima
glottidis).
glottis respirat o ria, zie pars intercartilaginea rimae
glottidis.
glottis spuria, zie aditus laryngis.
glottis vera, rima glottidis.
glottis vocalis, pars intermembranacea rimae glottidis.
glottiskra mp, zie laryngospasme.
glottisoedeem, oedeem van de glottiswand, waardoor de
stemspleet vernauwd wordt, m.a.g. verstikkingsgevaar.
glottisspasme, zie laryngospasme.
gluc-, zie ook glyc-.
glucagon, hormoon, geproduceerd door de a-cellen (van
de Langerhans-eilandjes) in het pancreas; heeft een
bloedsuikerverhogende werking, stimuleert de glycogenolyse, de gluconeogenese en de lipolyse; syn. HG-factor.
glucagonoom, glucagon-producerende tumor; vrijwel
altijd betreft het pancreas-glucagon van de a-cellen.
gluco- [G., glykys = zoet] voorvoegsel in woordverbindingen
betreffende zoetheid of betreffende glucose; zie ook
glyco-.
glucocerebrosidase, enzym dat glucocerebroside splitst.
glucoc erebroside, een lipide die zich bij de ziekte van
Gaucher in milt, lever en beenmerg ophoopt als gevolg
van een genetisch defect van het enzym glucocerebrosidase.
glucocortico den, glucocorticosteroIden, glucosteroiden [G., glykys; L. cortex = schors] een groep in de zona
fasciculata van de bijnierschors gevormde corticosterolden. Ze bevorderen de gluconeogenese, waarbij het
bloedglucosegehalte stijgt en het gehalte aan glycogeen
in de lever toeneemt; bij verhoogde productie ontstaat
het Cushing-syndroom; ze worden met de urine uitgescheiden als 17- hydroxycorticoIden; zie ook cortisol.

[E.] specifieke
DNA-sequenties; worden geactiveerd na stimulatie door
steroiden; komen voor in de kern van o.a. monocyten,
lymfocyten en broncho-epitheliale cellen; effect is
afhankelijk van celtype.
glucogenese [< G., gennan = voortbrengen] de vorming van
glucose door splitsing van glycogeen.
gluconeogenese, vorming van glucose uit andere verbindingen dan koolhydraten (bijv. aminozuren, vetzuren).
glucopenie [G., penia = gebrek, armoede] tekort aan glucose
in de weefsels.
glucorachie [G., glykys; rhachis = wervelkolom] de aanwezigheid van (te veel) glucose in de liquor cerebrospinalis.
glucose [< G., glykys] druivensuiker, dextrose, een met
galactose stereo-isomeer monosacharide.
gluco se-6- fosfaat, een tussenproduct in het koolhydraatmetabolisme.
glucose-6- fosfaat-dehydrogenase (G6PD), tussenferment, ubiquitair voorkomend, oxideert d-glucose-6fosfaat tot 6-fosfo-d-gluconzuur-b-lacton.
glucose-assimil a tiecoeffici e nt, maat voor de snelheid
waarmee glucose in de weefsels wordt opgenomen;
syn. K-waarde.
glucose-belastingsproef, zie glucosetolerantietest.
glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) [E.] door
de darmwand geproduceerd hormoon dat bij vulling van
het duodenum gesecerneerd wordt en tot insulinesecretie leidt; remt de maagactiviteit; voorheen `gastric
inhibitory polypeptide' genoemd, tegenwoordig
obsoleet.
glucose-equivalent, de hoeveelheid glucose die door den
eenheid insuline kan worden geoxideerd.
glucosefosfaatisomerase (GPI), een van de glycolyseenzymen; het katalyseert de reactie glucose-6-fosfaat
fructose-6-fosfaat.
glucosefosfaatisomerase-deficientie, enzymdefect,
een der meest voorkomende erytrocytaire enzymafwijkingen.
glucose-galactose-malabsorptie, stoornis in de opname
van glucose en galactose, veroorzaakt door de afwezigheid van het transportsysteem voor deze suikers in de
darmwand; aangepast dieet vormt de behandeling.
glucosesplitsing, omzetting van glucose en zuurstof tot
water en koolstofdioxide, waarbij energie vrijkomt.
glucosetolerantie, een normaal mens 'verdraagt'
(tolereert) ingestie van glucose; de tolerantie is gestoord
indien het nuchtere bloedsuikergehalte hoger is dan 6
mmol/l, of indien dit gehalte na gebruik van 50 (of loo)
gram glucose boven de io mmol/l stijgt, of na twee uur
boven de 7 mmol/l is.
gluco setolerantieproef, -test (GTT), proef om na te
gaan of de glucose-tolerantie gestoord is; bij toediening
van een vastgestelde hoeveelheid glucose (bijv loo g) op
de nuchtere maag moet het bloedsuikergehalte na een
bepaald tijdsinterval (bijv 2 uur) weer normaal zijn;
indicatie bestaat bij patienten met klachten verdacht
voor diabetes mellitus zonder duidelijk afwijkende
bloedglucosespiegel.
glucosidase, enzym dat glucosiden splitst.
glucoside, een glycoside waarvan de suiker-component
glucose is.
glucosur ie, aanwezigheid van glucose in de urine;
syn. melliturie; zie ook fructosurie.
alimentaire glucosurie, g. na overmatig gebruik van
zoete koolhydraten (zg. Sinterklaasavond-g.).
renale glucosurie, aanwezigheid van glucose in de
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glycosidase
glycocalix [G., glykys; calix = kelk] onscherpe, sterk in
samenstelling wisselende laag van voornamelijk koolhydraten (glycoprotelnen/proteoglycanen) aan buitenoppervlakte van een cel; speelt een belangrijke rol bij
cel-cel- en cel-matrixinteracties; syn. celmantel, cell coat

urine als gevoig van lage drempelwaarde van de nier, bij
normaal bloedsuikergehalte.
g1ucotrp [G., trepein = wenden] bloedsuikerverhogend,
tegengesteld aan de werking van insuline.
3-glucuronidase, enzym dat de omzetting van verschillende bèta-glucuroniden tot alcohol en vrij glucuronzuur katalyseert; deficiëntie van het enzym veroorzaakt
het syndroom van Sly; syn. bêta-glucuronidase.
glucuronide, glycoside van glucuronzuur; oplosbare
verbinding die wordt gevormd als stap in het metabolisme en de uitscheiding van geneesmiddelen, toxinen
en katabole producten van lichaamsbestanddelen, bijv.
vrouwelijke geslacbtshormonen; zie ook glucuronzuur.
glucuronyl-transferase, zie transferase.
glucuronzuur, van glucose afgeleid zuur; inactiveert en
ontgift verschillende stoffen door conjugatie met deze
stoffen in de lever, bijv. vrouwelijke geslachtshormonen,
alcoholen en fenolen; de gevormde glucuroniden
worden uitgescheiden via de nieren.
glue ear [E] zie otitis media serosa.
glutaaraldehyde, desinfectans gebruikt voor desinfectie
van endoscopen.
glutacus, zie gluteus.
glutamaat, aminozuur en exciterende neurotransmitter stof, gevormd Uk het aminozuur glutamine; binding aan
specifieke receptoren leidt tot excitatie van een neuron.
g1utamt-dehydrogenase (GLDH), een in alle dierlijke
weefsels, vooral in de lever, aanwezig enzym, vnl.
afkomstig van de mitochondriën.
g1utamt-oxaa1acetaat-transaminse (GOT), een
enzym, normaal voorkomend in serum en in weefsels,
vooral hart en lever; het serumgehalte is verhoogd bij
aandoeningen van lever en myocard; syn. aspartaatamino-transferase.
gIutamt-pyruvt-transaminse (GPT), een enzym,
normaal aanwezig in serum en weefsels, vooral in de
lever; het serumgehalte is verhoogd bij leveraandoe
ningen.
glutaminezuur, een aminozuur, belangrijke bouwsteen
bij de eiwitsynthese; eindproduct van de omzetting van
tetrahydrofoliumzuur en formiminoglutaminezuur
(FIGLU) door het enzym formiminotransferase.
g1utathin, tripeptide, bestaande uit glutaminezuur,
cysteIne en glycocol; komt voor in alle weefsels; belangrijke activator van fermentatieve processen.
glutathionsysteem, reducerend intracellulair enzymsysteem; voorkomt zelfoxidatie van een eel door reductie
van bijv. waterstofperoxide en andere cytotoxische
radicalen; bestaat uit gluthationperoxidase en -reductase.
gluten [L., him] mengsel van eiwittefl in granen als tarwe,
rogge, haver en gerst, dat bestaat uit o.a. gliadine en
glutenine; zie ook coeliakie.
glutenenteropathie, zie coeliakie.
glutenine, een plantaardige eiwitfractie, die samen met
gliadine gluten vormt.
glteus [G., -Ca, -eum, gloutos = bill m.b.t. de bil; vb. musculus g-eus, linea g-ea.
glycerol, product, ontstaan uit vetafbraak (1,2,3-propantriol); kan door de lever worden omgezet tot glucose.
glycine, amino-azijnzuur, glycocol, een (niet-essentieel)
aminozuur.
glyco- [G., glykys = zoet] voorvoegsel in woordverbindingen
betreffende suiker of zoetheid; zie ook gluco-.
glycoamino-glycanen, stoffen die de grondsubstantie
van de huid vormen, bestaande uit hyaluronzuur en
chondroItinezwavelzuur.

[E].

glycocholzuur, geconjugeerde vorm van een galzuur met
glycine dat meestal als natrium- of kaliumzout in de gal
wordt uitgescheiden; emulgeert in de darm vet; vergroot
het aangrijpingsoppervlak voor het enzym lipase.
glycoggçn [G., glykys; gennan = voortbrengen] 'dierlijk
zetmeeV, een polysacharide, voorkomend in alle
lichaamscellen, vooral in de lever en in dwarsgestreept
spierweefsel, waar het uit hexosen wordt gesynthetiseerd; wordt in lever en spieren als reserve opgeslagen,
om zo nodig te worden afgebroken en als glucose in het
bloed te worden uitgestort.
glycoggenstapelingsziekte, zie glycogenose.
glycogeensynthetase, enzym dat de omzetting van
glucose-6-fosfaat tot glycogeen katalyseert; zie ook
glycogeenvorming.
glycogeenvorming, zie glycogenese.
glycogense, enzym dat glycogeen splitst.
glycogense [<G., glykys; gennan = voortbrengen] de vorming
van glycogeen (uit glucose), glycogeensynthese.
glycogenolyse, ontleding, splitsing van glycogeen tot de
bouwstenen glucose.
glycogenQse, ophoping van glycogeen in verschillende
weefsels van het lichaam, glycogeen-stapelingsziekte;er
zijn ten minste 8 typen van bekend; type I = hepatorenale g. (ziekte van Van Creveld), type II = gegenerali
seerde g. (ziekte van Pompe), type III = ziekte van Con,
type IV = ziekte van Andersen, type V - ziekte van
McAndle, type VI = ziekte van Hers.
glycogeusiç [G., glykys; geusis = smaak] waanneming van een
zoete smaak bij pnikkeling van de smaakpapillen, of ook
zonder pnikkeling, zoals bij facialisverlamming en tabes
dorsalis.
glycolipide, denivaat van sfingosine bij hogere organismen dat naast een vetzuunketen een of meer koolhydraatketens bevat; vonmt een belangrijke component van
de buitenlaag van de bimoleculaine lipidenlaag van een
celmembnaan, waarbij een koolhydraatketen in de
extracellulaire nuimte uitsteekt.
glycolyse [<G., glykys; lyein = oplossen] moleculaire afbraak
van glucose; twee vormen: a. aërobe g.: afbraak d.m.v.
zuunstof, waarbij veel energie vnijkomt naast de verbrandingsproducten kooldioxide en water; b. anaërobe g.:
gisting, afbraak zonden zuurstof; en ontstaat hierbij bijv.
melkzuun (bij mens en dier) of alcohol (bij planten), met
geninge energiewinst.
glyconeogenese [<G., glykys; gennan = voortbrengen] 1 de
vorming van glycogeen uit andere stoffen dan koolhydraten (bijv. aminozunen, vetzuren); z gluconeogenese.
glycopeniç, zie glucopenie.
glycoproteiden, glycoprotelnen, verbindingen
bestaande uit suiken plus eiwit (bijv. mucine, mucoId,
chondnoproteIne).
glycoprotemne, zie glycoproteIden.
glycorachjg, zie glucorachie.
glycosaminoglycaan, onventakte polysachanide,
opgebouwd uit disachaniden; component van intencellulame grondsubstantie; komt aan eiwit gebonden voor in
de vorm van proteoglycanen.
glycosfingolipolden, lipoIden die uit sfinganine en een
of meer suikens zijn opgebouwd.
glycosidse, glycoside-splitsend enzym.
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glycoside
Siena en Pavia; ontving samen met Cajal in 1906 de
Nobelprijs).
Golgi-complex, een in het celplasma gelegen netvormig organel, waarvan de functie vermoedelijk bestaat
uit het concentreren van een stof die elders in het
endoplasmatisch reticulum wordt geproduceerd.
Golgi-cellen, i grote gekorrelde ganglioncellen met
lange of korte neuriet, in het stratum granulosum van
de cerebellumschors; 2 astrocyt.
Golgi-kleuring, `kleuring' met zilver of osmium;
syn. Golgi-ipregnering.
lichaampjes van Golgi, spoelvormige lichaampjes in
pezen, bestaand uit pees- en zenuwvezels, zetel van de

glycoside, een samengestelde verbinding waarvan een
suiker deel uitmaakt; zie ook glucoside.
glycosurie, zie glucosurie.
glycosylering, denaturatie van eiwit door glucose.
glycotro0 , glucotroop.
glycyrrhetinezuur, werkzaam bestanddeel in succus
liquiritiae met mineralocorticoid effect; de werking
berust op 2i-hydroxylaseremming.
glykemie, zie hyperglykemie.
GM-CSF, zie granulocyte-macrophage colony stimulating
factor.
GMP guanosin-monophosphate, guanosine-monofosfaat.
cyclisch GMP, cyclo-GMP (cGMP), guanosine 3,5
cyclisch monofosfaat, een nucleotide die evenals cyclisch
AMP intracellulair hormonale en metabole processen
bestuurt.
gnathion [G., gnathos = kaak] antropometrische benaming
voor het laagste punt op de mediale lijn in de onderkaak.
gnathologie [G., gnathos; logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende de functies, en de geneeskundige behandeling van functiestoornissen van het kauwapparaat, i.h.
bijz. van het kaakgewricht.

spierzin.

Golgi-netwerk, zie G.-complex.
Goll, Friedrich (1829-1903; anatoom te Zurich).
Goll-bundel, zie fasciculus gracilis.
Goll-kern, nucleus gracilis, kern van de fasciculus
gracilis.
golven, ritmische verstoring van de evenwichtstoestand
van een of andere middenstof; vb. elektromagnetische g.,
geluids-g., plateau-g. Voor alfa-, beta-, delta-, kappa- en
theta-golven; zie ook elektro-encefalogram.
Gombault, Francois Alexis Albert (1844-1904; Fr.
neuro-patholoog te Parijs).
Gombault-neuritis, periaxiale segmentale zenuwdegeneratie.
Gomori (Gomori), George (1904-1957; Hongaars internist te Chicago).
Gomori (Gomori)-kleuring, i histologische aantoning
van enzymen, i.h.b. van fosfatasen en lipasen in coupes;
2 een speciale bindweefselkleuring.

gnathoschisis [G., gnathos; schisis = splijting] aangeboren

spleet in de kaak, meestal de bovenkaak; zie ook palatognathochisis, cheilognathopalatoschisis.
-gnosie [G., gnosis = kennis] achtervoegsel in woord- samenstellingen betreffende het vermogen om voorwerpen
waar te nemen en te herkennen; vb. farmacognosie.
gnosis [G., kennis] term van Edinger voor het vermogen
van de hersenschors, door impulsen en associaties,
voorwerpen te herkennen.
gnostische sensibiliteit, zie sensibiliteit.
gnotobiotica, gnotobiologie [G., gnotos = bekend; biota =
fauna en flora van een streek] de wetenschap die zich bezighoudt met het kweken van laboratoriumdieren met
nauwkeurig bekende microfauna en microflora (gnotobioten).
GnRH, gonadotrophin-releasing hormone.
GnRH test, gonadotrophin-releasing hormone test.
goblet cell [E.] bekercel.
godsdienstwaanzin, zie theomanie.
Goeckerman-behandeling (W.H. Goeckerman, 1925),
applicatie van teer op huidgedeelten met psoriasis, evt.
gevolgd door ultravioletbestraling.
Goldberger, ECG-afleidingen volgens, unipolaire,
perifere methode van elektrocardiografie; een elektrode
geldt hierbij als meetelektrode, de andere twee elektroden gelden samen als een referentie-elektrode.
Goldblatt, Harry (geb. 1891; fysioloog te Cleveland,
Ohio).
Goldblatt-effect, het teweegbrengen van hypertensie
door gedeeltelijke afklemming van een nierarterie,
waarschijnlijk via verhoogde renine-angiotensineproductie t.g.v. de verminderde bloedtoevoer en de
daardoor veroorzaakte vasoconstrictie.
Goldflam, Samuel Vulfowitsj (1852-1932; neuroloog te
Warschau).
Hoppe-Goldflam-syndroom, zie Hoppe.
golferselleboog, epicondylitis medialis; traumatische
ontsteking van de pezen van de flexoren die insereren
aan de epicondylis medialis humeri; zie ook tenniselleboog.
golfschouder, schouderpijn bij golfspelers door overbelasting van de lange biceps-pees.
Golgi, Camillo (1844-1926; anatoom en patholoog te

gomphosis [G., gomphos = spijker, benige wig] 1 spijkerge-

wricht, bevestiging van een bot in een Nolte van een
ander bot, bijv de tanden in de kaken; 2 inklemming
van de ingedaalde kinderschedel in het bekken;
3 inklemming van een fractuurstuk (bij beenbreuk)
tussen andere stukken.
gon- [G., gone = zaad , gony = knie] 1 voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de gonade of het zaad;
2 voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de
knie.
gonadaal, m.b.t. de gonade(n).
gonadale dysgenesie, gonadendysgenesie: gebrekkige
ontwikkeling of degeneratie van de gonaden, zoals bij
het Turnersyndroom.
gonade [G., gone] geslachtsklier, kiemklier (testis,
ovarium); zie ook castratie.
gonadectomie, verwijdering van geslachtsklieren (testes,
ovaria); syn. castratie.
gonadotrofine, gonadotropine [G., gone; trophe = voeding]
zie hormoon, gonadotroop -= hormoon uit de hypofysevoorkwab (of uit het chorion) dat de gonaden stimuleert.
humaan choriongonadotrofine (HCG), glycoproteine
met een gonadotrope werking die in syncytiotrofoblasten van de placenta wordt gevormd; syn. human
chorionic gonadotrophin [E.].
humaan menopauzaal ggnadotrofine (HMG), een
extract uit urine van vrouwen in de menopauze, dat
luteinizerend en follikel-stimulerend werkt, en gebruikt
wordt om ovulatie op te wekken.
gonadotroop [G., gone; tropos = richting] met gonadestimulerende werking.
gonadotrp hormoon, zie hormoon, gonadotroop ^.
gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) [E.] door de
hypothalamus gevormd polypeptidehormoon dat de
hypofysevoorkwab aanzet tot productie van FSH en LH.
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Gowers, Sir William Richard
de longen en van de glomeruli; gekenmerkt door hemorragische pneumonia met glomerulonefritis, bijna altijd
letaal verlopend; syn. antiglomerulaire basalemembraan-glomerulonefritis.
Goormaghtigh, Norbert (1890-1960; Belg. patholoog te
Gent).
Goormaghtigh-cellen, van gladde spiercellen afgeleide
epithelioide cellen in het juxtaglomerulair complex.
gootsteengeruis, darmgeruis bij ileus.
gordeldier, zie armadillo.
gordelroos, zie herpes zoster.
gordijnbeweging, als men bij enkelzijdige pharynxverlamming (door aandoening van de n. glossopharyngeus) de pharynx-reflex tracht op te wekken, verschuift
de pharynx-achterwand naar de niet-verlamde kant.
Gordon, Alfred (1874-1953; neuroloog te Philadelphia,
VS).
reflex van Gordon-Hay, bij choreatische stoornissen
wordt de normale kniepeesreflex gevolgd door een
tonische contractie van de m. quadriceps femoris, zodat
de knie gestrekt blijft staan.
reflex van Gordon-Scharfer, bij knijpen in de kuit
gaat de grote teen omhoog (modificatie van Babinskireflex).
Gordon, Harold (geb. 1894; patholoog te Louisville, Ky,
VS).
proef van Gordon, proef ter aantoning van een abnormale doorgankelijkheid van het darmslijmvlies voor
plasma-colloiden (van belang voor het stellen van de
diagnose exsudatieve gastro-enteropathic).
Gordon-syndroom, (exsudatieve) gastro-enteropathie.
gorgeldrank, gargarisma.
Gorlin, Robert J. (zoe eeuw; Amer. stomatoloog te
Minneapolis, Minn.).
Gorlin-syndroom, hyperkinetisch hartsyndroom
(wellicht berustend op centraal-nerveuze circulatiestoornis), gekenmerkt door verminderde circulatietijd en
vergroot slagvolume.
Gorlin-Goltz-syndroom, zie basale-cellennaevussyndroom.
gossypium [L.] watten.
GOT, glutamaat-oxaalacetaat-transaminase.
gouden standaard, de beste beschikbare methode om
iets (bijv. een diagnose) vast te stellen.
goudtherapie, therapie met intramusculaire goudinjecties, bij reumatoide artritis; vertraagt de toename van
destructie in de aangedane gewrichten; zie ook DMARD.
Gougerot, Henri Eugene (1881-1955; Fr. dermatoloog te
Parijs).
syndroom van Gougerot, infectieus-allergische,
recidiverende vasculitis met vaste huidknobbeltjes,
hemorragische vlekken en kokarde-achtige erythemateus-papuleuze huidveranderingen vnl. aan de benen.
syndroom van Gougerot-Blum, dermatitis lichenoides purpurica pigmentosa, grote velden van grijsbruine
pigmentering op romp en benen, met purpura en kleine
vlakke papels, hinderlijke jeuk; soms toxisch (o.a. door
carbromalum) veroorzaakt.
ziekte van Gougerot-Carteaud, [F., grote velden van
keratotische papels op borst en rug] papillose pigmented'
confluente et reticulee.
goundou [uitspr. koendoe], neustumor (osteoplastische periostitis, geen echt gezwel) bij bewoners van Centraal-Afrika;
syn. anachre, anakhre.
Gowers, Sir William Richard (1845-1915; internistneuroloog te Londen).

gonadotropine, gonadotrofine.
gonagra [G., gony = knie; agra = jacht, kiem] pijn (jicht) in de
kniegewricht;
knie,
arthritis urica.
gonalgie [G., gony; algos = pijn] pijn in de knie.
gonartritis [G., gony; arthron = gewricht] ontsteking van het
kniegewricht; syn. gonitis.
gonartrose, gonarthrosis [G., gony; arthron] arthrosis
deformans van het kniegewricht.
gonartrotomie [G., gony; temnein = snijden; arthron] incisie
van het kniegewricht.
gonio- [G., gonia = hoek] voorvoegsel in woordverbindingen
betreffende een hoek.
gonion, het laagste, achterste, meest zijwaarts gelegen
punt op de onderkaak, dient als meetpunt bij de cefalometrie.
gonioplastiek [G., gonia; plassein = vormen] bevestiging van
een reep sclera in de ooghoek, ter bevordering van de
afvoer van kamerwater, bij glaucoom.
gonioscopie [G., gonia; skopein = bekijken] bezichtiging van
de oogkamerhoek.
goniotomie [G., gonia; temnein = snijden] opensnijding van
de oogkamerhoek om de afvoer van kamerwater weer
mogelijk te maken.
goniotrepanatie, zie trepanatie.
gonitis [G., gony = knie] zie gonartritis.
gonoblast [G., gone; blastos = kiem] 1 kiemcel; z het deal van
de splanchnopleura waaruit de geslachtsorganen
ontstaan.
gonocampsis [G., gony; kamptein = buigen] irreversibele
buigstand van de knie.

Gonococcus, zie Neisseria.
gonocyt [G., gone; kytos = holte, cal] geslachtscel (eicel,
zaadcel).
gonokele, zie spermatokele.
gonokokken [G., gone = zaad; kokkos = bes] zie Neisseria

gonorrhoeae.
gonokokkensgpsis, gegeneraliseerde gonorroische
infectie.
gonorrhoea [G., gone; rheein = stromen; letterlijk dus
`zaadvloed'] druiper; zie ook gonorroe.
gonorrhoicus [L., -ca, -cum], veroorzaakt door gonorroe;
vb. urethritis g-ca.
gonorroe, druiper, infectieziekte, veroorzaakt door
Neisseria gonorrhoeae; aangezien de besmetting gewoonlijk
plaatsvindt tijdens geslachtelijk verkeer, wordt g. tot de
`geslachtsziekten' gerekend.
gonosoom, zie geslachtschromosoom, autosoom.
gonotroof [G., gone; trophein = voeden].
gonotrofe concordantie, het samengaan van voeding
(bloedvertering) en voortplanting (ovariumontwikkeling), bijv. bij Anopheles.
gonotrofe dissociatie, tijdelijke stilstand van de
voortplanting tijdens voedselopneming.
gonotroof-trofe cyclus, het volledige proces van de
ovariele ontwikkeling tijdens de vertering van het
opgezogen bloed (bij stekende muggen en vliegen).
good clinical practice (GCP) [E. (Am.)] uit de V.S. afkomstige
term die een omschrijving inhoudt van een stelsel van
gedragsregels en verantwoordelijkheden m.b.t. het
uitvoeren van klinisch geneesmiddelenonderzoek ten
behoeve van registratiedoeleinden; de GCP-aanbeveling
is geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving.
Goodpasture, Ernest William (1886-196o; patholoog te
Nashville, Tenn., VS).
Goodpasture-kleuring, peroxidasereactie.
Goodpasture-syndroom, auto-immuunziekte waarbij
antistoffen worden gevormd tegen basale membranen in
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GPI
bundel van Gowers, zie tractus spinocerebellaris
ventralis.
symptoom van Gowers, oscillatie, ev verwijding van
de pupil bij belichting; vroeg symptoom van tabes
dorsalis.
syndroom (ziekte) van Gowers, spasmus mobilis,
hemitonie, enkelzijdige tonische kramp tijdens een
beweging, bij hemiplegia spastica infantilis.
GPI, glucosefosfaatisomerase.
GPO gepasteuriseerde plasmaeiwitoplossing, colloIdale
oplossing zonder stollingsfactoren die bij ondervulling
wordt gebruikt voor volume-expansie.
GPT, glutamaat-pyruvaat-transaminase.
Graaf, Reinier de (1641-1673; Ned. verloskundige en
anatoom te Delft).
follikel van De Graaf, zie follikel, graafse -.
De-Graaf-kanaaltjes, ductuli efferentes testis.
graanschurft, jeukende uitslag die ontstaat door het
werken met graan en wordt veroorzaakt door een mijt:
Pyemotes ventricosis; syn. grain itch.
gracilis [L.] slank; vb. nucleus g-lis.
Gradenigo, Giuseppe (1859-i926; Ital. oorarts to Turijn
en Napels).
Gradenigo-syndroom, paralyse van de n. abducens en
pijn in het gebied van de n. trigeminus, t.g.v ontsteking
van de apex partis petrosae bij otitis media.
gradient, de verhouding tussen de druk voor en die na
een vernauwing; een vooral in de cardiologie gebezigde
grootheid om de ernst van een (klep)stenose uit te
drukken.
Aa-gradient, zie alveolo-arterieel zuurstofverschil.
graduaalglazen, zie Varilux-glazen.
Graefe, Albrecht F. W. E. von (1828-1870; oogarts te
Berlijn).
mes van von Graefe, mes voor de hoornvliessnede bij
cataractoperatie.
Von Graefe-reflex, als de oogleden uit elkaar worden
gehouden en de patient tracht het oog to sluiten,
vernauwt zich de pupil; syn. Gifford-reflex.
symptoom van von Graefe, bij de ziekte van Basedow
volgt bij het omlaagkijken het bovenooglid niet terstond
de beweging van de oogbol.
syndroom van von Graefe-Sjogren, autosomaal,
recessief-erfelijke combinatie van aangeboren doofstomheid, retinitis pigmentosa en oligofrenie.
Grafenberg-plek (G-plek), Grafenberg spot [E.] , G spot
[E.] erogeen gebied in de vagina.
grafesthesie [G., graphein; aisthesis = gevoel] de waarneming
en herkenning van letters of cijfers die op de huid
worden geschreven (het zogeheten cijferschrijven).
-grafie [G., graphein = schrijven] achtervoegsel in woordverbindingen betreffende het schrijven of afbeelden.
grafologie [G., graphein; logos = leer, wetenschap] handschriftkunde, de herkenning van psychische eigenschappen uit
het handschrift.
graft [E.] zie transplantaat.
coronary-artery bypass graft (CABG) [E.] chirurgische
revascularisatie van het myocard door het aanleggen van
een bypass langs een afgesloten coronaire arterie; zie ook
bypass.
full-thickness graft [E.] huidtransplantaat dat de volledige
dikte van de huid omvat.
inlay graft [E.] een botspaan die in een gleuf van het bot
wordt verzonken.
meshed graft [E.] huidtransplantaat waarin mazen
worden aangebracht, zodat een groter wondoppervlak
kan worden bekleed; door hechting en uitgroei van

epitheel groeien de mazen dicht; geschikt voor grote
verbrande oppervlakken waarbij weinig gezonde huid
als transplantaat beschikbaar is.
onlay graft, een botspaan die op een bot wordt aangebracht.
split-skin graft, huidtransplantaat dat slechts een deel
van de huiddikte omvat.
graft-versus-host reaction, GVH reaction [E.]
GVH-reactie, een soms na transplantatie voorkomende
ernstige reactie van de transplantaatcellen tegen de
recipient, dus tegengesteld aan de te verwachten reactie
van de recipient tegen het transplantaat; ant. hostversus-graft reaction (HVG) [E.].
Graham, Allen (geb. 1886; arts te Melrose/Fla., VS).
Graham-tumor, `non encapsulated sclerosing carcinoma', een betrekkelijk goedaardig, klein, niet-afgekapseld adenocarcinoom met fibreus stroma in een hyperplastische struma.
Graham-Steell-geruis, zie Steell.
Gram, Hans Christian Joachim (1853-1938; Deens
bacterioloog te Kopenhagen).
Gram-kleuring, kleuring van een uitstrijkpreparaat
met carbolgentiaanviolet (2 min.) en Lugol-oplossing (2
min.); na ontkleuring in 96 pct alcohol volgt
contrastkleuring met carbolfuchsine; micro-organismen
die de violetkleur hebben vastgehouden noemt men
Gram-positief, die welke de violetkleur bij de ontkleuring hebben verloren, noemt men Gram-negatief;
G.-pos. bacterien hebben een celwand met een dikte van
1 5 - 35 nm, G.-neg. bacterien een celwand met een dikte
van 6-9 nm.
Gram-preparaat, uitstrijkpreparaat dat de G.-kleuring
heeft ondergaan.
gramcalorie, zie calorie.
gramequivalent (Val), de equivalentmassa in grammen,
d.i. de atoommassa van een element of de molecuulmassa van een verbinding, gedeeld door de valentie.
Oplossingen die i Val per liter bevatten, zijn normaaloplossingen.
grammolecule, in onbruik geraakte term, tegenwoordig
vervangen door mol.
grande hysterie [F.] zie hysterie.
grand mal [F., grote kwaal] het klassieke grote insult bij
epilepsie.
granula [L., my van granulum = korreltje] 1 korreltjes in het
protoplasma van cellen, i.h.b. in leukocyten die, al naar
het kleurbindend vermogen der korreltjes, worden
onderscheiden in eosinofiel (oranjerood), basofiel
(donkerpaars) en neutrofiel (lichtrose); 2 trachoomkorrels of ook hypertrofische lymfefollikels in de conjunctiva; 3 een toedieningsvorm van geneesmiddelen in
korrelvorm, vooral gebruikt in de homeopathie.
Birbeck-granula, submicroscopische vormsels in het
cytoplasma van de Langerhans-cellen in de huid en in de
waarschijnlijk daaraan analoge cellen van histiocytose.
granula meningica, zie granulationes arachnoideales.
toxische granula, basofiele korrels in leukocyten, bij
infectieziekten.
granulair, korrelig.
granulaire atrofie, atrofie van een orgaan met fijne
korreling van de oppervlakte, bijv bij levercirrose en
schrompelnier.
granulaire conjunctivitis, zie trachoom.
granularis [L., -re], granulair, korrelig; vb. foveolae g-res
(mv van g-ris).
granulatie, 1 (macroscopisch) de vorming van g.-weefsel;
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granuloom
hepatosplenomegalie, sepsis; kenmerkend zou zijn de
NBT- test der granulocyten.
granulomatosis lipoidica, zie xanthomatose; zie ook
Hand-Schuller-Christian, ziekte van -^-.
granulomatosis maligna, zie ziekte van Hodgkin.
granulomatose van Wegener, zie Wegener.
granulomatosus [L ., - sa, - sum] , gepaard gaand met
vorming van granulomen; vb. cheilitis g-sa.
granulomeer [G., meros = deel] kernvormig centrum van
een trombocyt, bevat mitochondrion en ribosomen.
granuloom, granuloma [G.] aggregaat van lymfocyten,
macrofagen, epithelofde cellen en reuscellen; ontstaat
meestal t.g.v. het persisteren van antigeen of toxisch
materiaal op een bepaalde plaats; vb. talk, silica, asbest;
i ietwat geinfiltreerde, bruinrode nodus in het gelaat
bestaande uit eosinofiele cellen, histiocyten, plasmacellen en lymfocyten; a ziekte van het type histiocytosis X
waarbij slechts enkele haarden in o.a. botten, gehoorgang of mondslijmvlies voorkomen; zie ook histiocytose.
eosinofiel granuloom, zie granuloma eosinophilicum.
granuloma allergicum, proliferatieve mesenchymale
reactie van bindweefsel als allergeen-antistofreactie.
granuloma annulare, in cirkels gerangschikte
knobbeltjes op hand- en voetrug.
granuloma apicale, granuloom aan de punt van een
tand- of kieswortel.
granuloma eosinophilicum, i ietwat geinfiltreerde,
bruinrode nodus in het gelaat bestaande uit eosinofiele
cellen, histiocyten, plasmacellen en lymfocyten; z ziekte
van het type histiocytosis X waarbij slechts enkele
haarden in o.a. botten, gehoorgang of mondslijmvlies
voorkomen; zie ook histiocytose.
granuloma gluteale infantum, paarsrode noduli in de
luierstreek door Candida albicans, bevorderd door uitwendige applicatie van corticosteroiden.
granuloma inguinale, geslachtsziekte in tropisch
Amerika en Zuidoost-Azie, veroorzaakt door Calymmatobacterium granulomatis, gekenmerkt door diepe zweren in
de huid van de genitalia; syn. donovanosis, granuloma
venereum (niet verwarren met lymphogranuloma
venereum = ziekte van Durand-Nicolas-Favre).
granuloma iridis, klein, goedaardig gezwel van de iris.
granul o ma pyogenicum, zie g. teleangiectaticum.
granul o ma silicoticum, granulatiegezwel, veroorzaakt
door onder de huid geraakte kwartsdeeltjes, bijv. zand in
een wond; syn. siliciumgranuloom.
granuloma teleangiectaticum, dit is geen g., maar een
goedaardige bloedvatproliferatie met microscopisch het
aspect van granulatieweefsel.
granuloma tropicum, zie framboesia tropica.
granuloma venereum, g. inguinale.
reumatisch granuloom, reumatoid granuloom,
fibrinoide zwelling met palissadegewijs staande epitheliolde cellen (Anitsjkow-cellen); ontstaat in bindweefsel
t.g.v. de antigeen-antistofreactie bij acuut reuma;
syn. lichaampje van Aschoff, nodulus rheumaticus.
reuscelgranuloom, reuscellengranuloom, zie tumor,
bruine —, epulis.
wortelgranuloom, veelal symptoomloos verlopende
chronische ontsteking van de wortel van een gebitselement met vorming van granulatieweefsel omgeven door
een bindweefselkapsel, diffuus infiltrerende groei, soms
exacerbatie, fistelvorming en cystevorming; syn. periapicaal granuloom.
zwembadgranuloom, een op tuberculosis cutis luposa
lijkende huidaandoening ter plaatse van een in een

z (microscopisch) het voorkomen van granula in cellen,
i.h.b. leukocyten.
gezwelachtige vorming
van specifiek ofgoedaardige
aspecifiek
granulatiegezwel,
ontstekingsgezwel,
gezwelachtige vorming van specifiek of aspecifiek
granulatieweefsel, bijv. epulis; zie ook granuloom.
granulatieweefsel, het rode, korrelige, vaatrijke
bindweefsel dat zich bij de wondheling in een huiddefect vormt.
granulatio [L., mv - ationes] , korrelige massa.
granulationes arachnoideales, vaatloze, vlokvormige
uitstulpingen van de arachnoidea in sinus sagittalis en
diploe-venen; ze verzorgen de liquor-afvoer.
granuleren, granulaties vormen; vb. een g-nde wond.
granulocellularis [L., -re], bestaande uit gekorrelde
cellen; vb. myoblastoma g-ris.
granulocyt [G., kytos = cell leukocyt met korrels in het
protoplasma; al naar de kleurstof-affiniteit der korrels
onderscheidt men eosinofiele, basofiele en neutrofiele
granulocyten; zie ook granula.
basofiele granulocyt, granulocyt met basofiele korrels
in het protoplasma; deze vormen o-1% van de leukocyten
in het bloed en spelen een rol bij de type-III-overgevoeligheidsreactie; de granulocyten bevatten o.a. histamine,
5 - hydroxytryptamine en heparine.
eosinofiele granulocyt, granulocyt die kan worden
onderscheiden op grond van kleuringseigenschap
(kleuring met het zure eosine) van korrels (ca. zoo per
eel) in cytoplasma; betreft 2-5% van leukocyten in bloed;
speelt rol bij de eliminatie van antigeen-antistofcomplexen, i.h.b. IgE-complexen, en bij worminfecties.
neutrofiele granulocyt, meest voorkomende granulocyt, met gesegmenteerde kern; dient voor afweer tegen
o.a. bacteriele infecties; bevat azurofiele granula; wordt
afgebroken na fagocytose van micro-organismen,
waardoor pus wordt gevormd.
staafkernige granulocyt, granulocyt, gekenmerkt door
staafvormige kern; tussen metamyelocyt en rijpe
segmentkernige granulocyt; vormt normaliter 3-5% van
het perifere witte-bloedbeeld; zie ook linksverschuiving.
granulocyte-monocyte-colony stimulating factor (GM-CSF)
[E.] zie factor, granulocyte-macrophage-colony stimulating -.
granulocytopenie [G., penia = armoede] aanzienlijke
vermindering van het aantal granulocyten in het bloed.
granulocytopoese [<G., kytos = col; poiein = vormen] de

vorming van granulocyten; syn. leukopoese.
granulocytose, aanwezigheid van een abnormaal groot
aantal granulocyten in het bloed; syn. leukocytose.
granulolyse, crinofagie.
granulomateus, gepaard gaand met vorming van
granulomen.
chronische granulomateuze ziekte, zie aldaar.
granulomatose, vorming van multipele granulomen.
bronchocentrische granulomatose, necrotiserende g.
van de bronchiale wand met secundair een vasculitis;
komt o.a. voor bij allergische bronchopulmonale aspergillose.
granulomatosis disciformis progressiva, variant van
necrobiosis lipoidica met gladde roodbruine afgeronde
plaque met scherp geInfiltreerde randen, zonder
necrose; diabetes mellitus komt hierbij niet voor;
syn. granulomatose van Miescher.
familiaire,
granulomatose,
vorming
vaninfantiel-septische
granulomen in het reticulo-endotheel,
vorming van granulomen in het reticulo-endotheel,
alleen bij jongens, door enzymdefect, verloopt letaal,
met longinfiltraten, abcederende lymphadenitis,
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granulopenie
gezwollen buik, hypothermie, lethargie, cardiovasculaire
collaps en ademhalingsdepressie; oorzaak is vertraagde
chlooramfenicol-inactivatie in de lever door insufficientie van het enzym glucoronyltransferase; syn. grey-baby
syndrome.
green-stick,fracture [E., Geen stick = jonge twijg] infractie van
een botstuk, groen-houtfractuur.
grefe [F., enttwijg] transplantaat; syn. graft [E.].
Gregg, Sir Norman McAllister (1892-1966; Australisch
oogarts te Sydney).
Gregg-syndroom, embryopathia rubeolosa.
grendelpen, interne osteosynthesetechniek bij een
femurfractuur; de intramedullaire pen wordt onder
rontgendoorlichting op gesloten wijze in de juiste
lengte, asrichting en rotatiestand ingebracht; de pen
wordt met schroeven een- of tweezijdig van de breuk
gefixeerd (respectievelijk dynamische of statische
vergrendeling).
grensstralen, zie Bucky.
grensstreng, truncus sympathicus.
grey-baby syndrome [E.] zie gray disease.
GRF growth hormone-releasing factor, GH-RH.
griep, influenza.
zomergriep, gastro-enteritis van virale oorsprong die
(toevallig) in de zomermaanden optreedt; wordt vnl.
veroorzaakt door ECHO-virussen.
grieppneumonie, zie pneumonia.
griepvirus, zie virus, influenza----.
grijpfunctie, functioned l complex van de hand dat de
mogelijkheid biedt dingen te pakken en vast te houden.
grjjpreflex, zie reflex.
grijs worden [L.] vergrijzing = poliosis, canities.
grimasseren, aannemen van merkwaardige overdreven
gelaatsuitdrukkingen doordat de bewuste controle over
en de souplesse van de bewegingen zijn aangetast (het
zogeheten 'katatone symptoom'); komt voor bij
organisch-cerebrale aandoeningen, soms bij schizofrenie.
Grimelius-kleuring, kleuringstechniek om granulabevattende cellen, zoals APUD-cellen, aan te tonen;
incubatie in een gebufferde zilvernitraatoplossing,
gevolgd door reductie in een hydrochinon- en natriumsulfietoplossing waardoor de reactieve celgranula zwart
kleuren; syn. argyrofielkleuring.
Grisel-syndroom, halswervelsyndroom, torticollis
atlanto-axialis, vorm van cervicobrachiaal syndroom:
scheve houding van het hoofd, t.g.v. ontsteking (of
reuma) van het atlanto-axiale gewricht aan een zijde.
Grisel, P., arts.
griseotomie [G., temnein = snijden] insnijding van de grijze
substantie van het ruggenmerg.
griseus [L., -ea, -eum], grijs; vb. substantia g-ea, stratum
g-eum.
Gritti, Rocco (1857-1920; Ital. chirurg te Milaan).
amputatie volgens Gritti, supracondylaire amputatie
van het femur, met behoud van de patella, die
omgeklapt wordt tegen het distale uiteinde.
Grocco, Pietro (1856-1916; internist te Pisa en Florence).
paravertebrale driehoek van Grocco-Rauchfuss, bij
pleura-exsudaat vindt men contralateraal, paravertebraal een rechthoekig-driehoekige dempingsfiguur.
groeiachterstand, achterblijven van de groei in vergelijking met het normale groeipatroon (lengte onder derde
percentiel); men onderscheidt de constitutionele vorm
(normale variantie) en de groeihormoondeficiente vorm
of secundaire vorm (o.b.v. o.a. malnutritie, infecties en
systeemaandoeningen).

zwembad opgelopen verwonding, veroorzaakt door

Mycobacterium balnei; syn. zwembadlupus.
granulopenie, granulocytopenie.
granulopoese [< G., poiein = vormen] vorming van granulocyten, granulocytopoese.
granulosa, i membrana granulosa; s. vr. van granulosus.
granulosacelklier, zie corpus luteum.
granulosaceltumor, zie tumor.
granulose, i vorming van granula; z verbreding van het
stratum granulosum in de huid; 3 trachoom.
granulosus [L., -sa, -sum], gekorreld; vb. Echinococcus g-sus,
membrana g-sa, stratum g-sum.
granulum [L., my. -la, verkleinwoord van granum] korreltje.
granum [L., mv. -na], 1 korrel; 2 grein (oud medicinaal
gewicht van ongeveer 65 mg).
Grasset, Joseph (1849-1918; internist-patholoog te
Montpellier).
symptoom, teken van Grasset, de patient kan wel elk
been afzonderlijk optillen, maar niet beide tegelijk (bij
incomplete organische hemiplegie).
Gratiolet, Louis Pierre (1815-1865; Fr. anatoom te Parijs).
Gratiolet-bundel, radiatio optica.
Graves, Robert James (1797-1853; Iers arts te Dublin).
ziekte van Graves, ziekte van Basedow; syn. exophthalmic goitre [E.]
Graves-oftalmopathie, voor de ziekte van Graves
typische verschijnselen aan de ogen, bestaande uit
lichtschuwheid, branderigheid, tranen, oedeem van
conjunctiva en oogleden en exophthalmus; zie ook
Graves-Basedow, ziekte van -.
gravida [L., vr. van gravidus = zwanger] een zwangere vrouw.
multigravida, zie aldaar.
nulligravida, zie aldaar.
primigravida, zie primigravida, -para.
secundigravida, zie aldaar.
gravidarum [L., gen. mv. van gravida = zwangere vrouw] zie ook
hyperemesis g.
graviditas [L.] zwangerschap, graviditeit.
graviditeit, zwangerschap.
abdominale graviditeit, buikzwangerschap, een geval
van extra-uteriene graviditeit, waarbij het ei zich ergens
op het peritoneum heeft ingenesteld.
ectopische graviditeit, zie zwangerschap.
extra-uteriene graviditeit, buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, door innesteling van het bevruchte ei
ergens buiten de baarmoeder.
ovariele graviditeit, graviditas ovarica, eierstokzwangerschap.
tubaire graviditeit, eileiderzwangerschap, vorm van
extra-uteriene g. met innesteling van het bevruchte ei in
de wand van een eileider.
gravidus [L., -da, -dum], zwanger; vb. uterus g-dus.
gravior [L., -ius, compar. van gravis = ernstig] ernstiger;
vb. epilepsia g.; vgl. mitior.
gravis [L.] ernstig, zwaar; vb. colitis g.
gravissimus [L., -ma, -mum, superl. van gravis] zeer zwaar,
zeer ernstig; vb. sepsis tuberculosa g-ma.
gravitativus [L., -va, -vum, gravitatio = zwaartekracht] m.b.t. de
zwaartekracht; vb. hydrops g-vus.
Grawitz, Paul (1850-1932; patholoog te Greifswald).
Grawitz-tumor, zie adenocarcinoma renis.
gray (Gy), SI-eenheid van geabsorbeerde ioniserende
straling; i Gy = ioo tad.
gray disease, grey disease [E., grijze ziekte] intoxicatieverschijnselen van chlooramfenicol bij een pasgeborene
a.g.v. toediening van deze stof aan kind (of moeder),
gekenmerkt door een asgrijze huidskleur/cyanose,
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gubernaculum
groepspsychotherapie, zie psychotherapie.
groepstherapie, therapie in groepsverband, onder meer
toegepast in de psychiatrie en de revalidatie.
grondstofwisseling, zie basaal metabolisme.
grootheidswaan, abnormale subjectieve beleving van de
eigen grootheid en belangrijkheid, bij schizofrenie meer
gericht op ideele grootheid (identificatie met godheid,
enz.), bij dementia paralytica meer op materiele grootheid (rijkdom); syn. megalomanie.
Grossich, Antonio (1849-1926; chirurg te Fiume).
methode van Grossich, uitwendige desinfectie van de
wond plus de omgeving met jodiumtinctuur.
grote teen, hallux [L.].
groundglass appearance [E.] melkglasachtige troebeling op
een longfoto bij asbestose of andere interstitiele
pneumonie.
Grover.
ziekte van Grover, zie transiente acantholytische
dermatose; zie ook dermatose.
growing fracture [E.] in grootte toenemend botdefect na
schedeltrauma bij kinderen.
growth hormone [E.] groeihormon.
growth-hormone-inhibiting hormone, zie GH-IH.
growth-hormone-releasing hormone, zie GH-RH.
Gruber, Max von (1853-1927; bacterioloog te Munchen).
reactie van Gruber-Widal, serologische reactie, ter
identificatie van een (bacteriele) ziekteverwekker, i.h.b.
de tyfusbacil, door na te gaan of er agglutinatie plaatsvindt met een (bekend) antiserum.
Griinfelder-reflex, dorsale flexie van de grote teen en
spreiding van de andere tenen bij druk op de streek van
de fonticulus mastoideus; geldt bij kinderen onder de
vijf jaar als kenmerkend voor otitis media.
Grunwald, Ludwig (geb. 1863; D. ontoloog).
kleuring volgens May-Grunwald, zie May.
grutum [L.] zie milium, gierstkorrel.
grypose, gryposis [G., grypos = krom] abnormale
kromming.
gryposis penis, knik in de penis bij erectie (bij induratio penis plastica).
GSH [E.] gonadal-stimulating hormone.
G spot [E.] zie Grafenberg-plek.
y-stralen, gammastralen; zie ook straal.
GTH, gonadotroop hormoon.
GTI, glucosetolerantie-index.
GTT, glucosetolerantietest; zie ook glucosetolerantie.
gtt. guttae [L.] , druppels.
guajac, hars van de boomsoorten Guajacum officinale en
Guajacum sanctum, groeiend op Haiti en in de Dominicaanse Republiek.
guajac-test, test voor het aantonen van occult bloed in
de ontlasting; berust op peroxidaseactiviteit van
hemoglobine, waardoor een blauwe kleurreactie
ontstaat.
guanine (G), heterocyclische organische base, bouwsteen
van nucleotiden.
guanylaatcyclase, enzym dat de omzetting van guanosinetrifosfaat (GTP) naar cyclisch guanosinemonofosfaat
(GMP) en pyrofosfaat katalyseert.
gubernaculum [L., roer].
gubernaculum dentis, een bindweefselstreng die het
tandzakje van een nog niet doorgebroken blijvende tand
met het tandvlees verbindt.
gubernaculum testis (Hunteri), een bij de foetus zich
uit de gonadenplooi ontwikkelende bandvormige
teugel, verbonden aan de testis als deze in het scrotum

groeicurve, foetale -, curve waarbij het gewicht van de
foetus is uitgezet tegen de zwangerschapsduur.
groeihormoon (GH), product van de a-cellen in de
hypofysevoorkwab, reguleert de groei (niet rechtstreeks
maar via de door de lever en de vier geproduceerde
somatomedine); syn. somatotrofine, somatotroop
hormoon (STH).
menselijk groeihormoon, HGH (= human growth
hormone).
groeihormoondeficientie, neuro-endocriene dysfunctie
waarbij de groeihormoonsecretie totaal of partied l is
gestoord.
groeipijnen, populaire benaming voor tijdens de groeiperiode in armen en benen voorkomende pijnen.
groeiremming, medicamenteuze behandeling van
overmatige lengtegroei, bij meisjes bij voorkeur met
oestrogeen (ethinylestradiol) en bij jongens met testosteron.
groeiretardatie, vertraagde groei; gekenmerkt door een
naar beneden afbuigende groeicurve; onder andere bij
metabole (bijv. malabsorptiesyndroom) en hormonale
(groeihormoondeficientie) stoornissen.
groeischijf, het op de grens tussen diafyse en epifyse van
een pijpbeen gelegen vlak, waar tijdens de groei van het
jonge individu lengtegroei plaatsvindt door afzetting
van been.
groeisnelheid.
intra-uteriene groeisnelheid, tempo waarin embryo
en foetus groeien.
groeisnelheidscurve, groeicurve, grafiek waarin de
gemiddelde lengtegroei per jaar in cm. is uitgezet tegen
de leeftijd; afgebeeld zijn onder andere de 5oe, 3e en 97e
percentiellijn van de normale groeisnelheid; de curven
voor jongens en meisjes zijn verschillend.
groeispurt, snelle groei in de puberteit; bij meisjes vlak
voor de menarche; zie ook puberteit.
groeispurtvertraging, beeindigen van de versnelling
van de lengtegroei door met hormonen uit de gonaden
de epifysaire schijven tot sluiten te brengen; zie ook
pubertas praecox.
groeistoornis, groeipatroon van foetus of kind dat
afwijkt van het te verwachten patroon.
groeivertraging.
intra-uteriene groeivertraging, het achterlopen van
de grootte van embryo of foetus bij de te verwachten
grootte.
groenblindheid, het onvermogen om de kleur groen
waar te nemen; de tweede van de drie kleurgewaarwordingen (rood, groen, violet) volgens de theorie van
Young-Helmholtz; i.c.m. roodblindheid aangeduid als
roodgroenkleurenblindheid (xanthocyanopsie), waarbij
groen niet van rood kan worden onderscheiden, maar
geel en blauw wel worden gezien; syn. achloropsie,
aglaucopsie, deuteranopsie; zie ook dyschromatopsie.
groene kaart, door het Nederlands Huisartsen Genootschap ontworpen kaart in de kleur groen waarop
patientgegevens kunnen worden geregistreerd; veelal
vervangen door registratie in de computer.
groepsagglutinatie, agglutinatie van een aantal serologisch verwante bacterien door een serum dat bereid is als
immuunserum tegen een bepaalde bacteriesoort, vooral
bekend in de Salmonella- groep.
groepsproces.
nominaal groepsproces, g. waarbij door directe
interactie tussen betrokkenen getalswaarden aan onderwerpen/fenomenen worden toegekend met het oogmerk
deze in een rangorde te plaatsen.
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Gudden, Bernhard Aloys von
gutta (gtt.) [L., mv. gutta], (rec.) druppel.
gutta cadens, het geluid als van een vallende druppel,
een auscultatoir fenomeen bij pneumothorax.
guttatus [L., -ta, -tum], druppelvormig; vb. psoriasis g-ta.
Guttmann, Paul (1834-1893; D. internist te Berlijn).
Guttmann-teken (symptoom), zoemend vaatgeruis
boven de schildklier bij ziekte van Basedow.
gutturaal [L., guttur = keel] de keel betreffend, met een
keelklank.
Guyon, jean Casimir Felix (1831-1920; Fr. chirurguroloog te Parijs).
spuit van Guyon, spuit met een lange dunne bougie,
waardoorheen achter in de urethra enkele druppels van
een medicament kunnen worden gedeponeerd (instillatie).
teken van Guyon, ballottement van de vier bij
bimanuele palpatie, als teken van nefroptose.
y-vezels, gammavezels, de het langzaamst geleidende
A-vezels, merghoudend, afferent of efferent; zie ook
zenuwvezels.
GVH, graft versus host.
GVO, zie gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.
GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem, systeem
waarbij alleen geneesmiddelen, door de overheid per
geneesmiddelengroep aangewezen, worden vergoed.
Gy gray, de SI-eenheid van geabsorbeerde ioniserende
straling.
gynaeco- [G., gyne, gynaikos = vrouw] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende (een) vrouw(en).
gynaecogeen [G., gyne; gennan = veroorzaken] vrouwelijke
kenmerken teweegbrengend.
gynaecologie [G., gyne; logos = leer, wetenschap] het specialisme dat zich bezighoudt met de bestudering en de
behandeling van afwijkingen der vrouwelijke genitalia.
gynaecoloog, specialist in de gynaecologie.
gynaecomastie [G., gyne; mastos = vrouwenborst] overmatige
ontwikkeling van de mannelijke borstklieren.
gy nandr ie [G., gyne; aner, andros = man] 1 gynandromorfie;
2 pseudohermaphroditismus femininus; 3 vrouwelijk
gevoelsleven bij mannen; zie ook androgynie.
gynandroblastoom [G., gyne; aner; blastos = kiem] zeldzaam
ovariumgezwel met elementen van het arrenoblastoom
en van de granulosaceltumor.
gy nandromorfie [G., gyne; aner; morphe = vorm] 1 gelijktijdige aanwezigheid van vrouwelijke en mannelijke
kenmerken; 2 hermafroditisme.
gynatresie [G., gyne; a = niet; tresis = gat] samenvattende
term voor de verschillende vormen van aangeboren
afsluiting der vrouwelijke genitalia.
gynogameet, zie macrogameet.
gynogenese [< G., gyne; genesis = ontstaan] ontwikkeling van
een ei dat alleen moederlijke chromosomen en kernen
bevat; zie ook androgenese.
gynotermon, zie termon.
gyratus [L., -ta, -turn, van Gr. gyros = gewonden] gewonden,
slingerend; vb. cutis g-ta, erythema g-tum.
gy rectomie [G., gyros; ektome = uitsnijding] excisie van een
hersenwinding.
gyrencefaal [G., enkephalos = hersenen] in het bezit van
hersenen met windingen; zie ook lissencefaal.
gyrus [G., mv. -ri, gyros = gewonden] winding aan de hersenoppervlakte, hersenwinding.
gyrus angularis, de hersenwinding die het achterste
eind van de sulcus temporalis superior boogvormig
omvat.
gyri breves i nsulae, bovenste korte windingen van de
insula.

afdaalt. Resten ervan komen bij de volwassene voor als
lig. scrotale.
Gudden, Bernhard Aloys von (18z4-1886; D. neuroloogpsychiater te Munchen).
commiss uu r van Von Gudden, zie commissurae
supra-opticae.
Guerin, Alphonse Francois Marie (1816-1895; chirurg te
Parijs).
Guerin-fractuur, uni- of bilaterale breuk door de
bovenkaak.
klep (plooi) van Guerin, zie valvula fossae navicularis.
Guerin-klieren, zie glandulae urethrales urethrae
femininae.
Guerin, Jean-Marie Camille (1872-i961; seroloog te
Parijs).
Bacillus Calmette-Guerin (BCG), zie Calmette.
Guillain, Georges (1876-1961; Fr. neuroloog te Parijs).
ziekte (syndroom) van Guillain-Barre-(Strohl), in
verloop van dagen tot weken optredende polyradiculoneuropathie met een slappe verlamming en areflexie van
benen, armen, romp en aangezicht, die waarschijnlijk
berust op een (humorale) auto-immuunreactie en een
betrekkelijk gunstige prognose heeft; syn. acute idiopathische polyradiculoneuropathie.
guillotinemethode, tonsillectomie volgens Sluder.
guillotinesnede, bij arm- of beenamputatie soms
gebruikte snijrichting.
guineaworm, Dracunculus medinensis.
gumma [L., mv. -ata, cummis, gummis = hars, plantenslijm]
rubber-achtig granuloom als subacuut ontstekingsproces, vnl. bij syfilis III (g. syphiliticum), maar ook bij
tuberculose (g. tuberculosum) en bij sporotrichose.
gummosus [L., -sa, -sum], gepaard met gumma-vorming;
vb. spondylitis g-sa.
Gumprecht-cel, zie eel, Gumprecht---.
gundu, zie goundou.
Gunn, Robert Marcus (185o-19o9; E. oogarts te Londen).
Gunn's crossing sign, [E., kruisingsverschijnsel] de schijnbare verdwijning van een netvlies-ader vlak voor en na
de kruising daarvan door een arterie.
Marcus Gunn-fenomeen, [E.] een congenitale afwijking, vaak unilateraal, met aangeboren ooglid-ptosis, en
opheffing van het ooglid telkens als de mond wordt
geopend; syn. jaw winking phenomenon.
Gunther, Hans (1884-1956; D. internist te Bonn en
Leipzig).
Gunther-ziekte, i porphyria erythropoetica; z myositis
myoglobinurica.
Gusher, syndroom van, X-chromosomaal overervende
congenitale stapesfixatie met een wijde ductus perilymphaticus, resulterend in een gemengd gehoorverlies.
gustatoir, m.b.t. de smaakzin; vb. g-toire hyperhidrosis.
gustatopie, fenomeen dat de optimale lokalisaties op de
tong voor de gewaarwordingen van de vier smaakkwaliteiten verschillend zijn; zoet wordt m.n. op de
tongpunt geproefd, zout op tongpunt en -randen, zuur
aan de tongranden en bitter achter op de tong.
gustatorius [L., -ia, -ium, gustus = smaak] tot de smaakzin
behorend; vb. caliculus g-ius, hyperaesthesia g-ia.
gustometrie [L., gustus; Gr. metron = maat] (semi-)kwantitatieve bepaling van de smaakzin.
gustus [L.] smaak.
gustus depravatus, bedorven smaak.
gut-associated lymphoid tissue (GALT) [E.] zie darmgeassocieerd lymfoIde weefsel.
Guthrie, George James (1785-1856; chirurg te Londen).
Guthrie-spier, m. sphincter urethrae.
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gyrus
gy rus occipitotemporalis medialis, winding aan de
basis van een cerebrum-hemisfeer tussen sulcus collateralis en sulcus calcarinus.
gyri orbitales, zijdelings van de g. rectus aan de
orbitale zijde van de frontale hersenkwab lopende
windingen.
gy rus parahippocampalis, een brede winding onder
de sulcus hippocampi.
gyrus paraterminalis, een winding aan de mediale
zijde van de frontale hersenkwab onder het rostrum en
voor de lamina terminalis.
gyrus postcentralis, de vnl. sensibele, achterste
centrale winding tussen sulcus centralis en sulcus
postcentralis.
gyrus precentralis, de vnl. motore, voor de sulcus
centralis liggende centrale winding van de voorhoofdskwab.
gyrus rectus, een winding aan de orbitale vlakte van de
voorhoofdskwab, tussen fissura longitudinalis cerebri en
sulcus olfactorius.
gyrus subcallosus, pedunculus corporis callosi
[BNA], g. paraterminalis.
gyrus supramarginalis, een om het achterste eind van
de ramus posterior sulci lateralis lopende winding.
gyri temporales transversi, 2-4 dwarse windingen op
de achterste helft van de g. temporalis superior.
gyrus temporalis inferior, onderste temporale
winding.
gyrus temporalis medius, middelste temporale
winding.
gyrus temporalis superior, bovenste temporale
winding.
gyrus uncinatus, uncus.

gyrus centralis anterior (posterior) [BNA], gyrus
precentralis (postcentralis).
gyri cerebelli [BNA, JNA], folia cerebelli.
gyri cerebri, hersenwindingen.
gyrus cinguli, gordelvormige g., evenwijdig aan het
corpus callosum, tussen sulcus corporis callosi en sulcus
cinguli.
gyrus dent a tus, rudimentaire, van inkervingen
voorziene g. tussen fimbria hippocampi en g. parahippocampalis.
gy rus fasciolaris, lintvormig om het splenium corporis
callosi lopende verbinding tussen striae longitudinales
en g. dentatus.
gyrus fornicatus [BNA], randgedeelte van de hersenschors op het mediale vlak van de hemisfeer; omvat g.
cinguli, g. hippocampi, isthmus en uncus; de term komt
in de NA niet voor.
gyrus front alis infe rior (Broca), onderste frontale
winding.
gyrus frontalis medialis, winding boven aan de
mediale zijde van de frontale hersenen.
gyrus frontalis medius, zie middelste frontale
winding.
gyrus frontalis superior, bovenste frontale winding.
gy rus fusiformis [BNA], g. occipitotemporalis lateralis.
gy rus hippocampi [BNA, JNA], g. parahippocampalis.
gyri insulae, de windingen van de insula.
gyrus lingualis, een occipitaal bij de g. parahippocampalis aansluitende gyrus; vormt samen met de uncus de
visuele cortex.
gyrus longus insulae, een onder de insula gelegen
horizontale winding.
gyrus occipitotemporalis lateralis, een opzij van de
sulcus occipitotemporalis lopende winding.
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H, i hydrogenium, waterstof; z zie Holzknecht.
h, l i hekto = 10 2; 2 hora (rec.).
Hi-receptorantagonist, Hi-antagonist, zie antagonist,
Hi- receptor---.
HZ- ademtest, zie disacharidetolerantitest.
Hz-blokkeerder, H2-blokker, zie antagonist, H2- receptor--.
H2-receptorantagonist, Hz-antagonist, zie antagonist,
H2- receptor---.
Haab, Otto (1850-1931; oogarts te Zurich).
Haab-reflex, vernauwing van de pupil, als in een
donkere ruimte, zonder verandering van de blikrichting,
de aandacht words gericht op een zijwaarts geplaatst
licht; syn. corticale pupilreflex, aandachtsreflex.
haakworm, mijnworm; syn. Ancylostoma.
haar, thrix [G.], pilus [L.]; men onderscheidt lang haar
(capilli, barba, hirci, pubes), kort haar (supercilia, cilia,
vibrissae, tragi) en wolhaar (lanugo).
lanugohaar, lang, dun, zijde-achtig haar, zonder
pigment, dat gewoonlijk in utero words afgestoten,
maar soms nog op de huid van de neonatus aanwezig is.
terminaal haar, dik, stug haar, van verschillende
lengte, meestal gepigmenteerd.
vellushaar, dun, kort haar, zonder pigment.
haarbal, zie trichobezoar.
haarbalg, zie folliculus pili.
haarbulbus, basis van de haarfollikel, waarin het haar
wordt gevormd.
haarcel, zie cel, haar--, hairy
haard, zie focus, focaal.
haardepileps ie, symptomatische epilepsie, veroorzaakt
door een haard in de hersenen; zie ook epilepsie.
haardverschijnselen, verschijnselen die worden teweeggebracht door een haardvormig proces, i.h. bijz. in het
CZS.
haarfollikel, folliculus pili [r,.].
haarfollikelmijt, zie Demodexfolliculorum.
haargroei, er zijn drie stadia: het anagene (opbouw), het
catagene (afnemende groei) en het telogene (einde van de
groei).
haarnestcyste, zie sinus pilonidalis.
haartong [L., lingua villosa] tong met haarachtige papillen.
zwarte haartong [L., lingua villosa nigra] haartong met
zwarte kleurstof.
haarvat, capillair, vas capillare [L.].
haarverlies, fysiologisch of pathologisch verlies van haar
door haaruitval; zie ook effluvium capillorum, alopecia.
haarwisseling, zie effluvium capillorum.

haarwortel, radix pili [L.].
haarwortelstatus, vaststelling van de relatieve verdeling
van anagene, telogene en katagene haren in een geepileerd representatief monster; wordt gebruikt om
verschillende vormen van haarverlies en kaalheid van
elkaar te onderscheiden.
haarzakje, haarfollikel = folliculus pili [L.].
habenula [L., teugeltje] achterwaartse voortzetting van de
striae medullares, als een teugel van links en rechts zich
verenigend aan de epifysebasis.
habenula ganglionaris, zie ganglion spirale.
habenula perforata, weefsellaag in het oorlabyrint, die
door de vezels van de n. cochlearis doorboord wordt; zie
ook foramina nervosa.
habenularum [L.] gen. mv. van habenula; vb. commissura
h.
habitat [L., habitare = wonen] woonplaats, natuurlijke
verblijfplaats.
habitualis [L., -le, habitus = gewoonte] habitueel, uit
gewoonte; vb. scoliosis h-lis.
habitueel [L., habitus] vaak terugkerend, tot een gewoonte
geworden; vb. h-uele abortus, luxatie.
habituering, verschijnsel waarbij herhaalde zintuiglijke
prikkeling steeds minder effect veroorzaakt op zowel
korte als lange termijn; het kortetermijneffect berust op
vermeerderde productie van transmitterstof, het langetermijneffect op reductie van het aantal functionerende
synapsen; syn. gewenning.
habitus [L., houding, uiterlijk] 1 uiterlijk voorkomen;
z constitutie, i.h.b. volgens de leer van Kretschmer.
asthenische habitus, slanke lichaamsbouw met smalle
borstkas.
atletische habitus, lichaamsbouw met sterk ontwikkelde spieren.
leptosome habitus, smalle, lange lichaamsbouw.
pycnische habitus, korte en brede lichaamsbouw.
Hackenbruch, Peter Theodor (1865-1925; D. chirurg te
Wiesbaden).
Hackenbruch-anesthes ia, subcutane omspuiting van
het operatiegebied met een lokaal anaestheticum.
plastiek van Hackenbruch, een bij de liesbreuk
geregeld toegepaste verstevigingsplastiek.
Hacker, Victor von ( 18 5 2 -1 933; chir. te Wenen).
Hacker-sondering, 'sondering zonder eind'; de patient
slikt een hagelkorrel in waaraan een draad is bevestigd.
Via een gastrotomie wordt de kogel naar buiten gehaald
en aan de draad worden steeds dikkere sondes bevestigd
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haemorrhagia
haematopoeticum, haemopoeticum.
haematopoiesis [G., haima; poiesis = vorming] zie
hemopoese.
haematorrhachis [G., haima; rhachis = wervelkolom]
bloeding in de subarachnoidale ruimte van het ruggenmerg.
haematosalpinx [G., haima; salpigx = trompet, tuba] bloeduitstorting in de eileider, bijv bij tubaire abortus.
haematothorax, zie haemothorax.
haematotympanon [G., haima; tympanon = trommel]
bloeduitstorting in de trommelholte (cavum tympani).
haematoxyline, zie hematoxyline.
haematoxylin (stained) bodies [E.] celinsluitsels,
waarschijnlijk degeneratieproducten (van kernen) die
door hematoxyline egaal blauw worden gekleurd, bij
lupus erythematodes.
haematozoa [G., haima; zoon = dier] bloedparasieten (filaria,
schistosoma, malaria-plasmodia, enz.).
haematuria, zie hematurie.
haematuria spuria, onechte hematurie, waarbij de
urine rood gekleurd is door een kleurstof (uit voedsel of
medicamenten).
haemine, zie hemine.
haemo-, zie hemo-.
haemobilia, zie hemobilie.
haemodialysis [G.] zie dialyse, hemo-.
haemolyticus [L., -ca, -cum, bijv. nw.], m.b.t. hemolyse;
vb. morbus h-cus neonatorum.
haemomediastiinum, zie haematomediastinum.
haemopericardium, bloeduitstorting in het hartzakje;
zie ook harttamponnade.
haemoperitoneum, bloeding, bloeduitstorting in de
buikholte; syn. haemascos; zie ook Cullen.
haemophilia [G.] zie hemofilie.
haemophilicus [G., -ca, -cum, haima; philein = beminnen]
m.b.t. hemofilie; vb. thrombopathia h-ca.
HaemQphilus [G., haima; philein = beminnen] geslacht microorganismen van de fam. Brucellaceae (orde Eubacteriales).
Haemt,flhilus aegypti(c)us, verwekker van Koch-Weeksconjunctivitis; vroeger Bacillus Koch-Weeks.
Haemophilus aphrophilus, facultatief anaerobe dan wel
micro-aerofiele bacterie die kan voorkomen in hersenabcessen.
Haempphilus ducrgyi, verwekker van chancroId.
Haemphilus influenzae, obligate slijmvliesparasiet,
Gram-negatieve, polymorfe bacterie, met een kapsel,
zonder zweepdraden, niet-sporenvormend; verwekt
meningitis (vooral bij kinderen), epiglottitis, sinusitis,
otitis, bronchitis; compliceert virusaandoeningen, zoals
influenza; syn. Bacillus Pfeiffer (obsoleet); heeft niets met
het influenzavirus to maken.

die door de strictuur worden getrokken; de sonde kan
wekenlang in de slokdarm blijven liggen.
haem, de prostetische groep van hemoglobine,, een
chelaat van de porfyrine-ring met ijzer; syn. ferroprotoporfyrine.
haem-, haema-, haemato-, haemo-, hema-, hemo- [G.,
haima = bloed] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende bloed.
haema, hema [G.] bloed.
Haemadipsa [G., haima; dipsa = dorst] geslacht bloedzuigers,
in Japan, Ceylon.
haemalopia [G., haima; opsis = zien] 1 hemoftalmie;
z erytropsie.
haemangiectasia hypertrophicans, zie syndroom van
Klippel-Trenaunay.
Haemaphysalis, geslacht van teken behorend tot de
suborde Ixodida; overbrenger van Rickettsiae.
haemarthros [G., haima; arthron = gewricht] zie gewrichtsbloeding.
haematemesis [G.] bloedbraken.
haematocele, hematokele [G., haima; kele = gezwel, breuk]
bloeduitstorting in een preexistente holte, bijv. in de
excavatio recto-uterina.
haematocele ante-uterina, h. in de excavatio vesicouterina.
haematocele funiculi spermatici, bloedbreuk in het
weefsel van de fascia spermatica interna.
haematocele intravaginalis, zie h. testis.
haematocele retro-uterina, bloeduitstorting (meestal
afgekapseld) in de excavatio recto-uterina.
haematocele testis, bloeduitstorting tussen het panetale en het viscerale blad van de tunica vaginalis testis.
haematocolpometra [G., haima; kolpos = schede; metra =
baarmoeder] ophoping van bloed in uterus en vagina t.g.v.
de aanwezigheid van een hymen imperforatus; zie ook
haematocolpos.
haematocolpos [G., haima; kolpos = schede] ophoping van
menstruatie-bloed in de vagina, bij hymen-atresie; zie ook
haematocolpometra.
haematocornea, bloeding tussen de lagen van het
hoornvlies.
haematocystis [G., haima; kystis = blaas] 1 een met bloed
gevulde cyste; a een met bloed gevulde (urine- of
gal)blaas.
haematodes [L.] 1 bloedig, bloedrijk; z bloedachtig (_
haematoides).
haematoides [G., haima; eidos = vorm, gedaante] bloedachtig.
haematokineticum [G., mv. -ca, haima; kinein = bewegen]
middel dat op de bloedcirculatie werkt.
haematoma, bloedbuil, bloeduitstorting in het weefsel,
ten onderscheid van bloeduitstorting in een bestaande
holte (haematocele, haemarthros, haematothorax,
haematoperitoneum, haematosalpinx, enz.); zie ook
hematoom.
haematomediastinum, ophoping van bloed in het
mediastinum.
haematometra [G., haima; metra = baarmoeder] ophoping
van bloed in de uterus t.g.v. afsluiting van de baarmoedermond, of secundair bij haematocolpos.
haematomyglia [G., haima; myelos = merg] hematomyelie.
haematomyelitis, acute myelitis met bloeding.
haematopelvis [G., haima; L. pelvis = bekken] 1 bloedophoping in het kleine bekken; 2 bloeduitstorting in het
nierbekken; zie ook hematonefrose.
haematopericardium, zie haemopericardium.
haematoperitoneum, zie haemoperitoneum.
haematopleura, zie haemopleura.

Haemgphilus vagin a le, zie Gardnerella vaginalis.
haemopleura, bloeduitstorting in de pleuraholte; zie ook
haemothorax.
haemopneumothorax, pneumothorax gecombineerd
met bloeduitstorting in de pleuraholte.
haemopoeticum [G., my. -ca, haima; poiein = maken] geneesmiddel dat de bloedvorming bevordert.
haemoptoe, haemoptysis [G., haima; ptyein = spuwen, uitspr.
hemopteu], bloedspuwing, het ophoesten van bloedig
sputum of zuiver bloed, afkomstig uit de longen of de
luchtwegen.
haemorrhagia [G., haima; rhegnynai = barsten] bloeding,
hemorragie.
haemorrhagia cerebri, hersenbloeding.
haemorrhagia consecutiva, bloeding t.g.v. een
trauma, al of niet direct erop volgend.
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haemorrhagicus
hakverhoging, aanpassing van normaal schoeisel door
verhoging van de hiel, waarbij bijvoorbeeld een lordoserend effect wordt beoogd; zie ook hak-zoolverhoging.
hakvoet, hakkenvoet, zie pes calcaneus.
hakvoetgang, korte looppassen waarbij de voet in
dorsoflexie blijft zonder afstootstadium van de voorvoet
(plantaire flexie); wordt o.a. veroorzaakt door paralyse
van de kuitspieren (m. gastrocnemius, m. soleus).
hak-zoolverhoging, aanpassing van normaal schoeisel
waarbij door verhoging van de hiel en de zool bijvoorbeeld lengteverschillen van de onderste ledematen
kunnen worden gecorrigeerd; zie ook hakverhoging.
Halban, Josef (1870 - 1937; gynaecoloog te Wenen).
Halban-ziekte, persisterend corpus luteum bij pseudozwangerschap.
Haldane, John Scott (1860 - 1936; fysioloog te Oxford,
Eng.).
Haldane-gasanalyseapparaat, toestel voor volumetrische bepaling van CO 2 en O 2 in een gasmengsel, i.h.b. in
de in- en uitademingslucht.
Haldane-effect, verschijnsel dat de koolstofdioxidetransportcapaciteit van het bloed afhankelijk is van de
zuurstofverzadiging van het hemoglobine; deze capaciteit neemt bij verminderende oxygenatie toe.
halfcirkelvormige kanalen, zie ductus semicirculares.
halfwaardetijd, zie halveringstijd.
halitose [<L., halitus] zie fetor ex ore.
halitus [L.] adem, uitwaseming, geur.
halitus sanguinis, de lucht van bloed.
halitus saturninus, 'loodadem'.
Hallauer, Otto (geb. 1866; oogarts te Bazel).
Hallauer-glazen, grijsgroene brilleglazen, die blauw en
ultraviolet licht absorberen.
Haller, Albrecht von (1708 - 1777; fysioloog te Bern).
circulus arteriosus H-ri, zie circulus vasculosus nervi
optici.
fretum H-ri, vernauwde plaats in het embryonale hart
tussen de kamer en de bulbus arteriosus (de plaats van
de latere semilunaire kleppen).
tripus H-ri, de vertakkingsplaats van de truncus
coeliacus, die zich splitst in arteria gastrica sinistra, a.
hepatica communis en a. lienalis.
Hallervorden, Julius (1882-1965; D. neuroloog te
Giessen).
syndroom van Hallervorden-Spatz, syndroom,
bestaande uit progressieve rigiditeit c.q. spasticiteit, en
psychische defecten bij kinderen, t.g.v. degeneratie van
de globus pallidus en het reticulaire deel van de substantia nigra.
Hallopeau, Francois Henri (1842-1919; Fr. huidarts te
Parijs).
ziekte van Hallopeau, i angiokeratoma corporis
circumscriptum; 2 lichen sclerosus et atrophicus;
3 pyodermie vegetante [F.] 4 trichotillomanie.
hallucinatie [ <L., hallucinare = dromen, raaskallen] zinsbedrog dat door de patient als realiteit wordt ervaren; zie
ook illusie.
akoestische hallucinatie, gehoorshallucinatie.
geurhallucinatie, hallucinatie waarbij een geur wordt
waargenomen; komt voor bij prikkeling van gyrus
parahippocampalis/uncus ('uncinate fit') b.v. door
epilepsie en bij psychose; syn. reukhallucinatie, olfactore
hallucinatie; zie ook uncinate fit [E.].
gustatore hallucinatie, smaak-h.
haptische hallucinatie, gevoels-h., tactiele h.
hypnagoge hallucinatie, h. tussen waken en slapen.
olfactore hallucinatie, reuk-h.

haemorrhagia parenchymatosa, bloedingen in het
parenchym van een orgaan.
haemorrhagia per diabrosin, bloeding t.g.v. arrosie
(aanvreting) van de vaatwand.
haemorrhagia per diaeresin, bloeding t.g.v. splijting
van een vat.
haemorrhagia per diapedesin, bloeding door het
uittreden van bloed via de onbeschadigde vaatwand.
haemorrhagia per rhexin, bloeding t.g.v verscheuring
van bloedvaten.
haemorrhagicus [L ., - ca, - cum] , hemorragisch, gekenmerkt
door bloeding; vb. raptus h-cus, morbilli h-ci (mv. van
h-cus), periostitis h-ca.
haemorrhoidalis [L., -1e], 1 (anat.); 2 (klin.) m.b.t. hemorroiden; zie ook hemorrhoidalis.
haemorrhois [G ., mv - oides, haima; rhoe = vloeien] zie hemor-

roid.
haemorrhoides externae, uitwendige hemorroiden.
haemorrhoides internae, inwendige hemorroIden.
haemosalpinx, zie haematosalpinx.
haemosiderosis, zie hemosiderose.
haemostaticum [G., mv. -ca, haima; stasis = stilstand] bloedstillend middel.
haemostaticus [L ., -ca, -cum] , gepaard met of t.g.v. stase in
de bloedstroom; vb. purpura h-ca, ulcus cruris h-cum.
haemostaxis [G., haima; staxis = het druppelen] druppelsgewijze bloeding.
haemothorax, uitstorting van bloed in de borstkas;
meestal is bedoeld haemopleura.
haemotympanon, zie haematotympanon.
Haenszel.
Mantel-Haenszel-test, zie Mantel.
Hafnia, bacteriegeslacht van de familie Enterobacteriaceae.
hafziekte, epidemische ziekte, het eerst waargenomen in
1924 aan een haf aan de Oostzee; wordt misschien
veroorzaakt door arsenicum bevattend afwalwater of
door het eten van vergiftigde palingen.
Hageman-syndroom, hemorragische diathese door
ontbreken van stollingsfactor XII ('Hageman-factor'),
autosomaal erfelijk; verlengde bloedingstijd, maar
normale stollingstijd, en geen pathologische bloedingsneiging.
H-agglutinatie, zie agglutinatie.
H-agglutinine, zie agglutinine.
hagiotherapie [G., hagios = heilig] behandeling met bezweringen en gebeden, gebedsgenezing.
Haglund, Patrik Sims Emil (1870-1937; Zweeds orthopedisch chirurg te Stockholm).
ziekte van Haglund, aseptische necrose in de apofyse
van de calcaneus; syn. apophysitis calcanei.
Hahnemann, Samuel Christian Friedrich ((1755 - 1843),
arts te Leipzig, Kothen, Parijs: grondvester van de
homeopathie; hoofdwerk: Organon der rationellen
Heilkunst, Dresden (18io-18zo)).
Hailey, Hugh (geb. 1909; Amer. dermatoloog te Atlanta/
Ga.).
Hailey, William Howard (geb. 1898; Amer. dermatoloog
te Atlanta/Ga.).
ziekte van Hailey en Hailey, pemphigus benignus
familiaris chronicus.
HAIO, huisarts-assistent-in-opleiding.
hairy cell, zie -cel, - -leukemie.
hairy-cell leukaemia, zie leukemie, haarcel-^-.
Hajek, Markus (1861 - 1941; keel-neus-oorarts te Wenen).
Hajek-ulcus, defect in het voorste kraakbenige deel van
het neustussenschot (bijv bij lues, cocainesnuiven, na
cauterisatie).
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o ptische, visuele hallucinatie, gezichts-h.
reflexhallucinatie, zie aldaar.
secundaire hallucinatie, zie reflexhallucinatie.
smaakhallucinatie, hallucinatie waarbij een smaak
geproefd wordt, komt voor bij prikkeling van gyrus
parahippocampalis/uncus ('uncinate fit'), b.v. metaalsmaak voorafgaand aan een epileptisch insult; syn. gustatoire hallucinatie; zie ook uncinate fit [E.].
hallucinatoir, 1 door hallucinaties veroorzaakt; s, met
hallucinaties gepaard gaand; vb. h-toire verwardheid.
hallucinogeen [L., hallucinare; Gr. gennan = veroorzaken]
1 hallucinaties veroorzakend; z stof die hallucinaties
veroorzaakt (o.a. mescaline, marihuana); zie ook psychodysleptica.
hallucin o se, pathologische psychische toestand waarbij
voortdurend hallucinaties voorkomen.
acute hallucin o se, h. bij alcoholisten, gepaard gaand
met optische en akoestische hallucinaties.
h allux [L.] grote teen.
hallux flexus, zie h. rigidus.
hallux m alleus, hamerstand van de grote teen.
hallux rigidus, stijve, onbuigzame grote teen, door
osteoarthrosis van het eerste metatarso-falangeale
gewricht.
hallux valgus, X-teen, afwijking van de grote teen naar
de andere tenen toe, vaak eroverheen liggend.
hallux varus, O-teen, afwijking van de grote teen van
de andere tenen af.
h alo [G., halos = kring om zon of maan] 1 hof rondom de
borsttepel; z hof rondom de gele vlek bij maculadegeneratie; 3 gekleurde ring rondom een lichtbron, bij
glaucoom (h. glaucomatosus).
halo-effect, het, meestal gunstige, effect dat de zorg en
aandacht van de zorgverlener op de klachten van de
patient heeft, onafhankelijk van de medische handelingen; zie ook placebo-effect.
halofiel [G., hals, halos = zout; philein = beminnen] met
affiniteit tot zouten.
halofiele bacterien, bacterien die gedijen in zoutbevattend medium.
halogeen, i een van de elementen uit een nauw verwante
groep chemicalien die samen een hoofdgroep in het
periodiek systeem der elementen vormen: chloor,
broom, fluor, jodium en astatium; a desinfectans waarin
een halogeen in opgeloste vorm aanwezig is; werkzaam
door oxidatie en inactivatie van nucleinezuren.
halorest, apparatuur waarmee bij instabiliteit van de
halswervelkolom het hoofd ten opzichte van schouders
en romp wordt gefixeerd.
halotechniek, methode om chromatine uit kernen te
laten treden zodat analysetechnieken gemakkelijker
kunnen worden uitgevoerd.
hals, cervix [G.], collum [L.].
halscellen, slijmproducerende cellen in het halsgedeelte
van de klierbuizen in de maagwand.
halsfascie, fascia cervicalis [L.].
halsklierdissectie, operatieve verwijdering van
lymfeklieren in de hals bij maligniteit hiervan; wordt
wel onderverdeeld in de functionele, gemodificeerde en
radicale halsklierdissectie, waarvan de radicale de meest
ingrijpende is.
halskraag, zie orthese, cervicale
halsmerg, pars cervicalis medullae spinalis [L.].
halsrib, costa cervicalis [L.].
halsribsyndroom, zie scalenussyndroom, thoracic-outlet
syndrome.

halssympathicus, het cervicale gedeelte van de truncus
sympathicus.
Halsted, William Stuart (1852-1922; chirurg te Baltimore; introduceerde de rubber handschoen).
Halsted-operatie, i mamma-amputatie met okseltoilet,
bij borstkanker; z modificatie van liesbreuk-operatie
volgens Bassini.
halswervel, vertebra cervicalis [L.], atlas [G.].
halve maan, sikkelvormige geslachtelijke vorm (gameet)
van het malaria-plasmodium bij malaria tropica (Plasmo-

dium falciparum).
sereu ze halve maan, zie Gianuzzi, Ebner.
halveringstijd, i (nucleaire geneesk.) de tijdsduur waarin
de hoeveelheid in een organisme gebrachte radioactiviteit tot de helft verminderd is; z (farmacol.) de tijdsduur waarin de helft van een in het lichaam gebrachte
substantie verdwenen is (door uitscheiding of afbraak);
3 (biol.) de tijdsduur waarin So pct van een bepaalde
substantie in het organisms nieuw gevormd wordt (bijv.
voor serum- en levereiwitten: 7-io dagen); syn. halfwaardetijd (minder correct).
Ham, Thomas Hale (geb. 1905; internist te Cleveland,
Ohio).
Ham-test, (bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie): erytrocyten ondergaan lysis, wanneer bij aanwezigheid van vers normaal serum de pH van het bloed
van de patient verlaagd wordt tot 6,5 a 7,0; syn. acidified
serum lysis test.
hamartie [G., hamartia = fout, zonde] embryonale misvorming waarbij normale orgaanbestanddelen in abnormale verhouding, ontwikkeling of rijpingsgraad voorkomen; zie ook choristie.
hamartoblastoom, kwaadaardig hamartoom.
hamartofobie [G., hamartia; phobos = vrees] ziekelijke vrees,
fout of zondig te hebben gehandeld.
hamartoom, hamartoma [G.] goedaardige tumor,
opgebouwd uit verschillende weefseltypen die in een
abnormale rangschikking voorkomen; een element
overheerst hierbij veelal; de laesie stopt vaak met groeien
wanneer het lichaam is volgroeid; vb. Hippel-Landausyndroom, Sturge-Weber-syndroom; zie ook hamartie.
e ctoneuroderm aa l hamartoo m, zie Sturge-Webersyndroom.
hamartose, ontwikkeling van een groot aantal hamartomen.
ham a tum, zie os hamatum, hamatus.
hamatus [L., -ta, -turn, hamus = haak] voorzien van een haak;
vb. os h-tum.
hamer, zie malleus [L.].
hamerteen, digitus malleus, een teen met dorsale flexie
in het metatarso-falangeale gewricht en rechthoekige
flexie in het proximale interfalangeale gewricht.
hamervinger, gebogen stand van het distale vingerlid,
gevolg van teloorgegane verbinding van het strekapparaat met de eindfalanx; syn. mallet finger [E.].
Hamman, Louis Virgil (1877-1946; internist te Baltimore).
Hamman-symptoom, krakend geluid van de hartslag
bij mediastinaal emfyseem.
Hamman-ziekte, i spontaan interstitieel emfyseem van
de long; a spontaan mediastinaal emfyseem (beter:
pneumomediastinum).
syndroom van Hamman-Rich, cryptogene fibroserende alveolitis; zie ook alveolitis.
Hammarsten, Olof (1841-1932; fysiologisch chemicus te
Uppsala).
reacties van Hammarsten, i op eiwit: violetkleuring
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hamstereicel-(penetratie)test
hangbuik, voor-omlaag hangende buik t.g.v verslapping
van de buikspieren; syn. venter propendens [L.].
hanging cast [E., hangend afgietsel] hanggipsverband bij
humerusfractuur.
Hanot, Victor Charles (1844-1896; internist te Parijs).
Hanot-cirro se, biliaire levercirrose, gekenmerkt door
chronische icterus en hepatomegalie (hypertrofische
cirrose) zonder poortaderstuwing en ascites.
Hansen, Erhard Henrik Armauer (1841-1912; arts te
Bergen, Noorwegen: ontdekte in 188z de leprabacterie

bij verhitting van de te onderzoeken vloeistof met
geconcentreerd zwavelzuur en ijsazijn; z op globuline:
neerslag bij toevoeging van magnesiumsulfaat; 3 op
galkleurstoffen: groenkleuring bij toevoeging van een
mengsel van HNO 3 , HCl en alcohol.
hamstereicel-(penetratie)test, bepaling in vitro van het
percentage spermatozoa dat in een hamstereicel
penetreert; maat voor het bevruchtend vermogen van de
spermatozoa; syn. hamstereiceltest.
hamstrengen, de pezen van de buigspieren van de knie.
h a mulus [L., haakje] haakvormig uitsteeksel van een
botstuk.
hamulus lacrimalis, haakvormig uitsteeksel van de
crista lacrimalis posterior.
hamulus laminae spiralis, het haakvormig boveneinde van de lamina spiralis ossea, aan de punt van het
slakkenhuis.
h a mulus o ssis hamati, haakvormig uitsteeksel van het
os hamatum van de handwortel.
hamulus pterygoideus, haakvormig uitsteeksel van de
lamina medialis van het pterygoid.
Hand, Alfred (1868-1949; Amer. kinderarts te Philadelphia).
ziekte van Hand-Christian-Schuller, xanthogranulomatosis, een chronische reticulo-endotheliose bij kinderen, met cholesterolstapeling in granulomateus veranderd weefsel; kenmerkende trias: skeletveranderingen
(o.a. landkaartschedel), exophthalmus, diabetes insipidus; ev. ook hepatosplenomegalie, huidveranderingen,
hypercholesterolemie; syn. dysostosis craniohypophysaria, chronische idiopathische xanthomatose; zie ook
syndroom van Abt-Siwe-Letterer.
hand, manus [L.], cheir [G.].
apenhand, zie aldaar.
handcl o nus, ritmische contracties van de handbuigspieren, bij plotselinge passieve strekking.

Mycobacterium leprae).
Bacillus Hansen, zie Mycobacterium leprae.
ziekte van Hansen, lepra.
Hantaan-virus, zie virus, Hantaan---.
H-antigeen, zie antigeen, H---.
haplo- [G., haploos = eenvoudig, enkelvoudig] voorvoegsel in
woordverbindingen met de betekenis eenvoudig of
enkel(voudig).
haploderm(at)itis [G., haploos] ongecompliceerde erythemateuze huidontsteking.
haploidie [< G., haploos = enkelvoudig, niet dubbel] aanwezigheid van (slechts) de helft van het normale aantal
chromosomen; een normale cel van het menselijk
lichaam bevat 46 (23 paren) chromosomen; een gameet
bevat slechts 23; syn. monoploidie; zie ook euploidie,
diploidie, triploidie, tetraploidie, polyploidie.
haploscoop [G., haploos = enkelvoudig, niet dubbel; skopein =
zien] instrument om het enkelvoudig zien te bevorderen.
haploscopie [G., haploos; skopein = zien] binoculair zien.
haplotype, een combinatie van allelen van een aantal
nauw gekoppelde genen op een chromosoom, die vaak
in zijn geheel words overgeerfd.
hapt-, hapte-, hapto- [G., haptein = aanraken, aangrijpen,
vastmaken] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende aangrijpen, vastmaken.
hapteen [G., haptein] 1 een niet-eiwitachtige substantie die
zelf geen antigene werking bezit, d.w z. geen immuniteit verwekt, geen antistoffen doet ontstaan, maar zich
wel aan antistoffen bindt; gebonden aan een antigene
substantie kan ze wel antigene werking ontplooien; z =
antigene determinant; zie ook determinant.
contacthapteen, laagmoleculair, chemisch reactief
molecuul (o.a. aromatische organische verbindingen) dat
een contactallergie kan veroorzaken; zie ook allergic,
contact—.
hapteen-carrier-complex, koppelingscomplex van een
hapteen aan een groot molecuul (eiwit, polymeer); deze
combinatie is wel in staat anti-hapteenantistofvorming
op te wekken; zie ook hapteen.
haptiek, het nauwkeurig aanpassen van contactlenzen.
haptine, zie hapteen.
haptisch [G., haptein] m.b.t. aanraking.
haptofore groep [G., haptein; pherein = dragen] de specifieke
groep van een antigeen, die zich bindt aan een bepaalde
antistof; zie ook toxofore groep.
haptogene membraan [G., haptein; gennan = veroorzaken]
dun vliesje op het aanrakingsvlak van de bolletjes van
een emulsie.
haptoglobine, alfa-z-globuline, serumeiwit, wordt
gesynthetiseerd in de lever, bindt vrij hemoglobine in
bloedplasma; zie ook hemopexine.
haptotaxis, adhesie van granulocyten aan vaatwandendotheel onder invloed van interleukine-8-expressie ter
plaatse van een ontstekingshaard; vervolgens activatie
van selectineproductie, waardoor migratie door het
endotheel optreedt; zie ook diapedese.
Harada-ziekte (Harada, E., Japanse arts), beiderzijdse

dropping hand [E.] zie aldaar.
hand- en voetziekte, trofoneurose waarbij zich aan
handen en voeten ulcera vormen.
klauwhand, zie aldaar.
obstetrische hand, zie aldaar.
radial club-hand [E.] aplasie of hypoplasie van de radius,
veelal net afwezigheid van de duim en radio-carpale
botten. De hand staat dwars op de pols naar radiair
gericht.
handelingsbekwaamheid, kunde en geschiktheid tot
het zelfstandig verrichten van rechtshandelingen.
handicap [< E.] het door een stoornis of beperking veroorzaakte lichamelijke of geestelijke onvermogen om
normaal te kunnen functioneren, i.h.b. het voor dat
individu normale rolcomplex volwaardig te kunnen
vervullen.
handpalm, palma manus [L.].
handvoetmondziekte, virusziekte, meestal met Coxsackie-A16-virus als verwekker, gekenmerkt door pijnlijke
zweertjes op het mondslijmvlies, de handen en de
voeten, vnl. bij kinderen; niet te verwarren met monden klauwzeer van vee, eveneens veroorzaakt door een
picorna-virus.
handwortel, carpus [L.].
handwortelbeenderen, ossa carpi [L.].
hanenkam, dubbele plooi in de vaginatop bij
DES-dochters; syn. capuchon; zie ook DES-syndroom.
hanentred, het stappen zoals van een haan, bij peroneusverlamming; syn. steppage gait [E.].
hangborst, mamma pendulans [L.], mastoptose [G.].
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hartfrequentie
een opgewipte hartpunt en een ontbrekende of kleine
conus pulmonalis; syn. coeur en sabot [F.].
sporthart, zie aldaar.
tijgerhart, tijgerhuid-achtige tekening van de hartspier,
door haardvormige vervetting.
univentriculair hart, zie monoventrikel.
hartaneurysma, zie aneurysms cordis.
hartarbeid, kinetische, arbeid die het hart tijdens de
systole verricht om in korte tijd het tevoren stilstaande
bloed een relatief hoge uitstroomsnelheid te geven;
normaliter is de k.h. verwaarloosbaar klein t.o.v. de
drukvolumearbeid; syn. versnellingsarbeid; zie ook
drukvolumearbeid.
hartas, optelsom van de vectoren in het frontale vlak van
de elektrische activiteit van het hart, normaal tussen -30°
en +izoo; syn. as, elektrische hartas.
extreme hartas, elektrische hartas buiten normale
waarden; wijst op voortgeleidingsstoornis of aangeboren
hartafwijking.
horizontals hartas, elektrische hartas, wijst in
horizontale richting, dus o°; normale situatie.
intermediaire hartas, de normale elektrische hartas,
wijst in een richting tussen -30° en +izo°.
linker hartas, abnormaal naar links gedraaide elektrische hartas; kan wijzen op een voortgeleidingsstoornis
in de anteriorfascikel van de linker bundel.
hartbewaking, automatische controle' in de voornaamste hartfuncties d.m.v. een monitorsyst , em.
hartblok, compleet, zie AV-blok, c .erdegraads -.
hartboezem, atrium cordis [L.].
hartcapaciteit, zie capaciteit.
hartchirurgie, de chirurgie van het hart en de aangrenzende grote vaten.
geslotenhartchirurgie, ingreep waarbij geen hartlongmachine wordt toegepast; het hart blijft pompen tijdens
de operatie.
openhartchirurgie, h. waarbij van de hartlongmachine
gebruikgemaakt wordt.
hartcyclus, volgorde van samentrekken en ontspannen
van hartcompartimenten en openen en sluiten van
kleppen gedurende een hartslag.
hartdebiet, zie hartminuutvolume.
hartdecompens a tie, zie decompensatio cordis.
hartdemping, de zone van de voorste borstwand
waarachter het hart zich bevindt, te herkennen aan een
gedempte percussietoon.
absolute hartdemping, de centrale dempingszone,
overeenkomend met het directe aanrakingsgebied van
het hart met de voorste thoraxwand.
relatieve hartdemping, de meer uitgebreide
dempingszone, overeenkomend met een frontale
projectie van het hele hart op de voorste borstwand.
hartdilatatie, dilatatio cordis.
acute hartdood, acute dood door plotselinge (zich niet
herstellende) uitval van de hartwerking (asystolie, of
kamerfibrilleren).
hart-en-vaatziekten, hartvaatziekten, verzamelnaam
van alle aandoeningen aan de tractus circulatorius;
meestal wordt gedoeld op atherosclerotische aandoeningen; zie ook atherosclerose.
hartfalen, syndroom waarbij het hart als pomp tekortschiet; syn. hartinsufficientie, decompensatio cordis.
hartfibrose, verbindweefseling van hartweefsel; lokaal na
infarcering en gegeneraliseerd bij hypertrofische cardiomyopathie.
hartfrequentie, hartslagfrequentie, aantal contracties
van de linker hartkamer per minuut; syn. hartslag, pols.

uveitis met secundair glaucoom en depigmentatie van
het netvlies en meningo-encefalitis, voorkomend in
Oost-Azie; mogelijk identiek met ziekte van VogtKoyanagi; syn. uveo-encefalitis.
Ha-ras, oncogeen afkomstig van een rattenvirus,
genaamd Harvey murine sarcoma virus.
hard drugs [< E.] een in de lekenpers gangbare aanduiding van LSD, morfine, heroine, als tegenstelling tot
`soft drugs' (marihuana, hasjiesj, paddo's, alcohol).
hardestralentechniek, techniek waarbij rontgenfoto's
van de thorax met een relatief hoge spanning (12o-15o
kV) worden gemaakt om zo min mogelijk details van de
botstructuur of te beelden.
hardhorendheid, zie slechthorendheid.
hardmetaalziekte, interstitiele longfibrose als gevolg
van expositie aan metalen zoals kobalt; een van de
pneumoconiosen.
hard water syndrome [E.] hypercalciemie-syndroom, bij
dialyse-behandeling met te hoog calciumgehalte in de
dialyseervloeistof.
Hardy, zie HRR test.
haricocele [< F. haricot = boon] op een boon lijkende
fibreus-atrofische testis.
haringworm, zie Anisakis simplex.
haringwormziekte, zie anisakiasis.
Harkavy, Joseph.
Harkavy-syndroom, periarteriitis nodosa met expiratoire dyspnoe, longinfiltraten, chronische pleuritis,
eosinofilie (> 5o pct) en neurologische symptomen;
misschien gevolg van bacteriele allergie.
harlekijnbaby, zeldzaam syndroom t.g.v. een congenitale erfelijke exfoliatieve keratinisatiestoornis van de
huid (ichthyosis); syn. alligator boy.
Harnstottern [D.] mictie met herhaalde onderbreking van
de straal, organisch bij blaassteen en prostaathypertrofie, psychisch bij dysuria psychica.
Harrenstein, Rein J. (1888-1971; Ned. kinderchirurg).
Harrenstein-thoraxdeformiteit, aangeboren asymmetrische thoraxmisvorming door het enkelzijdig parasternaal promineren van de rib-einden voor het sternumniveau.
Harrington, Peter Joseph, Am. neurochirurg, geb. 1932.
Harrington-staaf, staaf, gebruikt voor de inwendige
osteosynthese van de wervelkolom bij scoliose.
operatie volgens Harrington, inwendige osteosynthese van de wervelkolom bij scoliose.
Harris-Benedict-formule, formule voor het bepalen van
de basale metabole behoefte (basal metabolic rate
(BMR)); variabelen zijn geslacht, gewicht, lengte en
leeftijd van de patient.
Harrison, Edward (1766-1838; E. arts te Horncastle,
Lancashire).
Harrison-gleuf, horizontale gleuf in de romp ter
hoogte van de aanhechting van het middenrif, bij
rachitis en osteomalacie; syn. lijn van H.
harsopname van T3, indirecte maat voor de verzadiging
van plasma met schildklierhormoon.
hart, cor [G.], kardia [G.].
beriberi-hart, de hartafwijking bij beriberi.
druppelhart, zie aldaar.
krophart, zie aldaar.
mitraal hart, de hartvorm bij mitralisgebrek.
pantserhart, het door een kalkschaal omgeven hart bij
pericarditis calculosa.
schoenhart, vorm van het hart op een rontgenfoto bij
tetralogie van Fallot; de hartfiguur is relatief klein, met
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hartfunctie
beeldvorming, mechanische ingrepen als angioplastiek
en prikkeling; zie katheter.
Amplatz-hartkatheter, hartkatheter voor het sonderen
van de linker kransslagader.
El-Gamal-hartkatheter (El Gamal, cardioloog te
Eindhoven), bijzonder model hartkatheter voor het
sonderen van de linker kransslagader.
judkuis-hartkatheter, voorgevormde hartkatheter
voor het sonderen van coronaire arterien via de Seldinger-techniek (= via de lies); specifieke modellen voor de
rechter en linker kransslagader; er bestaan verschillende
maten.
pigtail-hartkatheter [< E., varkensstaart] hartkatheter
met een krul aan het uiteinde voor het verkrijgen van
een afbeelding van een hartholte (m.n. het linker ventrikel) d.m.v. inspuiting van een contrastmiddel onder
hoge druk; dankzij de vorm kan minder gemakkelijk in
de wand van het myocard worden geprikt.
Sones-hartkatheter, standaardkatheter met een
eindstandige opening en vier taps toelopende zij-uitgangen waardoor de contrastvloeistof naar buiten kan;
wordt gebruikt voor het sonderen van zowel de rechter
als de linker kransslagader vanuit de elleboogsplooi.
hartkatheterisatie, zie katheterisatie.
hartklep, valva cordis [L.].
hartklepgebrek, aandoening aan een hartklep, aangeboren of verworven, leidend tot stenose en/of insufficientie.
hartklepprothese, vervangingsmateriaal voor een
dysfunctionerende hartklep; men onderscheidt prothesen van kunstmateriaal en bioprothesen (homograft of
xenograft); syn. hartklepplastiek, kunstklep.
hartklopping [L.] zie palpitatio cordis.
hartkramp, angina pectoris.
hartlongmachine, hart-longmachine, apparaat
waarmee tijdens open hartoperaties zowel de bloedcirculatie als de bloed-oxygenatie zonder eigen werking
van hart en longen kan worden onderhouden.
Hartmann.
Hartmann-operatic, blind sluiten van de rectumstomp
bij colectomie.
hartmassage, ritmische compressie van het (vrijwel)
stilstaande hart, waardoor men kunstmatig een
minimale bloedomsloop op gang houdt in de hoop dat
het hart zijn werking snel zal hervatten.
inwendige hartmassage, rechtstreekse massage bij
geopende thorax, waarbij de hand het hart omvat.
uitwendige hartmassage, ritmische samendrukking
van het hart door druk op de borstkaswand.
hartminuutvolume (HMV), hoeveelheid bloed die in
een minuut door een ventrikel wordt uitgepompt;
product van slagvolume en hartfrequentie; wordt
gereguleerd via neurale of humorale modulatie van de
hartfrequentie en/of de contractiliteit; syn. hartprestatie,
hartdebiet, cardiac output [E.]
hartmyxoom, meest voorkomende, in principe benigne
tumor van het hart; operatieve verwijdering is geindiceerd wegens het gevaar van trombo-embolische en
hemodynamische complicaties; myxoom is een gesteelde
tumor uitgaande van het endocard, meestal vanuit het
atriale septum.
hartneurose, zie neurose.
Hartnup-ziekte, recessief autosomaal erfelijke renale
hyperamino-acidurie, gepaard met cerebellaire ataxie en
intelligentiedefecten, berustend op een resorptiestoornis
in de darm, i.h.b. bij de resorptie van tryptofaan, het

hartfunctie, in enge zin: de pompfunctie van het hart; in
brede zin: verzamelnaam voor alles wat dynamisch
meetbaar is aan het hart.
hartfunctieafdeling, poliklinische instelling voor
cardiologische diagnostiek, zoals ECG, echocardiografie
en ergometrie.
hartgebrek, zie vitium cordis.
gecompenseerd hartgebrek, een h. waarbij de
daardoor veroorzaakte extra belasting van het hart door
bepaalde mechanismen wordt gecompenseerd (bijv. door
hypertrofie van het myocard).
gedecompenseerd hartgebrek, een h. waarbij de
daardoor veroorzaakte extra belasting van het hart niet
door bepaalde mechanismen wordt gecompenseerd.
hartgebrekcellen, ijzerpigment (hematoidine)-bevattende macrofagen in het sputum bij mitralis-vitia.
hartgeruis, een van de harttonen te onderscheiden
pathologisch geluid dat wordt geproduceerd door een
hart met een vitium of door een gezond hart onder
abnormale omstandigheden (bijv. anemic); zie ook
souffle.
accidenteel hartgeruis, een niet op een organische
verandering berustend hartgeruis, bijv. het systolisch
geruis boven de mitralisklep bij anemic, bij koorts; zie
ook anorganisch, functioned.
anemisch hartgeruis, bij anemic voorkomend systolisch 'bromtolgeruis'.
continu hartgeruis, ononderbroken hartgeruis, zoals
te horen bij open ductus Botalli.
diastolisch hartgeruis, een h. gedurende de diastole.
functionedl hartgeruis, niet op een organische verandering berustend h; vb. het systolisch geruis boven de
mitralisklep bij anemic of bij koorts.
holodiastolisch hartgeruis, den h. dat gedurende de
gehele diastole te horen is.
holosystolisch hartgeruis, een h. dat gedurende de
gehele systole te horen is.
organisch hartgeruis, een h. dat door een organische
afwijking in het hart wordt veroorzaakt.
paracardiaal hartgeruis, zie extracardiaal h.
presystolisch hartgeruis, een h. kort voor het begin
van de systole (= laat-diastolisch).
protosystolisch hartgeruis, geruis in het begin van de
systole.
systolisch hartgeruis, h. gedurende de systole.
hartglycosiden, glycosiden die ter behandeling van
myocardiale insufficientie worden toegediend; hun
werking is positief inotroop en negatief chronotroop.
hartgrootte, de grootte van de hartschaduw op de
rontgenthoraxfoto, meestal uitgedrukt als percentage
van de thoraxbreedte; normaal < 50%.
harthypertrofie, verdikking van de hartspier, als
adaptieve compensatie bij meer dan normale belasting;
zie ook hypertrofie, hyperplasie.
hartinfarct, necrose van hartspierweefsel door plaatselijke ischemie t.g.v atherosclerose van de kransslagaderen.
dreigend hartinfarct, toestand gekenmerkt door snel
opeenvolgende aanvallen van angina pectoris; meestal is
er dan al een beginnend infarct van de binnenlaag van
het hart.
transmuraal hartinfarct, een h. groter dan 4 cm, dat
de gehele dikte van de hartspierwand inneemt.
hartinsufficientie, zie insufficientia cordis.
hartkamer, ventriculus cordis [L.).
hartkatheter, stevige flexibele slang om het hart vanuit
een perifeer bloedvat te bereiken; wordt gebruikt voor
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pathologische toon waarvan het timbre afwijkt van dat
van de normale tonen.
harttransplantatie, zie transplantatie.
hartvector, begrip uit de vectorelektrocardiografie voor
het totaal van de actiepotentialen van het hart
gedurende een cyclus.
hartvergroting, toegenomen diameter van het hart als
gevolg van dilatatie en/of hypertrofie; syn. cardiomegalie.
hartwater, plotselinge reflectoire speekselvloed bij
organische aandoeningen beneden het diafragma, vooral
bij maag- of darmzweer; niet te verwarren met regurgiterend maagzuur; zie ook pyrose.
hartwoelen, zie flutter, fladderen.
hartzakje, zie pericardium.
hartziekte.
coronaire hartziekte, verzamelnaam voor aandoeningen die worden veroorzaakt door coronarialijden,
zoals angina pectoris, hartinfarct en de gevolgen; zie ook
ischemische hartziekte, angina pectoris.
ischemische hartziekte, aandoeningen van het hart
die berusten op atherosclerose van de kransarterien.
Hashim o to, Hakaru ( 1 881 -1 934; Jap• patholoog).
Hashimoto-thyr(e)oiditis, schildklierontsteking t.g.v.
auto-antlichamen tegen thyreoglobuline, leidend tot
destructie van de schildklierfollikels en daardoor tot
hypothyreoidie; vorm van auto-immunopathie;
syn. struma lymphomatosa, syn. Hashimoto-struma.
hashitoxicose, hyperthyreoidie met chronische lymfocytaire thyreolditis van Hashimoto.
hasj, hasjiesj [< Arabisch] de gedroogde, met hars bedekte
stengeltoppen van Cannabis sativa (hennep), met roesverwekkende werking; het werkzame bestanddeel van h.
is tetrahydrocannabinol; syn. shit (omgangstaal); zie ook
marihuana.
Hasner, klep van, mucosaplooi die de uitmonding van
de ductus nasolacrimalis in de neus deels bedekt;
volledig afsluitende klep, soms bij baby's gezien; leidt
tot epiphora, vaak gecombineerd met een chronische
conjunctivitis.
Hassall, Arthur Hill (1817-1894; E. chemicus en arts).
Hassall-lichaampjes, nesten van concentrisch gerangschikte epitheliale cellen in de thymus; syn. Gierkelichaampjes.
Hata, Sahachiro (1872-1938; japans arts), medewerker van
Ehrlich; ontwikkelde samen met hem het salvarsan.
Hata-fenom ee n, verergering van een infectieziekte
door ontoereikende dosis van een chemotherapeuticum.
Haudek, Martin (1880-1931; rontgenoloog te Wenen).
Haudek-nis, de bij rontgenonderzoek van lijders aan
maagzweer waarneembare projectie van de met contraststof gevulde ulcusnis.
haustratie, de vorming of de aanwezigheid van haustra.
haustrum [L., mv. -ra, vat om te scheppen].
haustra coli, boogvormige uitpuilingen van de dikke
darm, onderling gescheiden door insnoeringen (plicae
semilunares).
Haverhill-koorts, acute infectieziekte door Streptobacillus
moniliformis, overgebracht door de beet van een geinfecteerde rat ('rattenbeetziekte'), het eerst waargenomen in
1926 in Haverhill/Mass., VS; gaat gepaard met erytheem,
artritis, klierzwellingen; syn. erythema arthriticum
epidemicum.
Havers, Clopton (1650 -170z; arts-anatoom te Londen).
Havers-kanalen, vaatkanalen in de beenderen.
Havers-lamellen, concentrische beenlagen rondom de
H.-kanalen.
Hawthorne-effect [< Hawthorne, Illinois, plaats waar de

eerst waargenomen door C.E. Dent bij de familie
Hartnup.
hartoor, auricula atrii [L.].
hartprestatie, zie hartminuutvolume.
hartregulatiecentrum, een groot, uit verschillende
delen opgebouwd gebied van het centraal zenuwstelsel,
gelegen in de medulla oblongata in de formatio reticularis; zendt impulsen naar de hartspier via de ortho- en
parasympathische banen; wordt neuraal beinvloed door
barosensoren, chemosensoren en ademcentra.
hartreserve, de mate waarin het hart door opvoering van
het hartminuutvolume kan functioneren bij verhoogde
lichamelijke inspanning; normaliter kan het hartminuutvolume tot het zesvoudige stijgen; vermindering
van de hartreserve is het voorstadium van hartinsufficientie; zie ook functieproef van Mendelsohn.
hartrevalidatie, zie revalidatie.
hartritmestoornis, ritmestoornis, elke abnormaliteit
van het hartritme, inclusief tachycardieen en irregulariteit.
hartruptuur, scheur in het myocard als gevolg van een
acuut infarct, trauma of chirurgische ingreep; leidt zeer
snel tot harttamponnade of verbloeding.
hartskelet, het fibreuze steunapparaat van het hart
(annuli fibrosi, trigona fibrosa en pars membranacea
septi interventricularis) dat boezems en kamers van
elkaar scheidt.
hartstilstand, het plotseling ophouden van de bloedcirculatie t.g.v. kamerfibrilleren of asystolie van het hart.
hartstimulatie, prikkelen van het hart met elektrische
prikkels m.b.v. een pacemaker (gangmaker) of tijdens
elektrofysiologisch onderzoek; zie ook gangmaker.
harttamponnade, ophoping van (meer dan 150 a Zoo ml)
vloeistof in de pericardiale ruimte, met concentrische
compressie van het hart; hierdoor wordt de pompfunctie
van het hart belemmerd; zie ook hydropericard, pericarditis, hemopericard.
hart-thorax-ratio, cardio-thoraxratio, het verhoudingsgetal van de grootste transversale afineting van het
hart ten opzichte van de grootste breedte van de thorax;
wordt gemeten binnen de ribben op een achtervoorwaartse thoraxopname; een ratio < 50% wordt als
normaal beschouwd.
harttoon, boven het hart hoorbare toon, veroorzaakt
door het ritmisch aanspannen van de kleppen.
eerste harttoon, toon, geproduceerd door de aanspanning van de atrioventriculaire kleppen.
tweede harttoon, toon, geproduceerd door het sluiten
van de aorta- en de pulmonalisklep (resp. A 2 en P 2 ).
gespleten tweede harttoon, de tweede harttoon wordt
veroorzaakt door het sluiten van de aorta- en pulmonaalklep; een splijting van deze toon kan optreden bij
afwijkingen van deze kleppen; een met ademhaling
samenhangende splijting is fysiologisch.
derde harttoon, vroegdiastolische, laagfrequente extra
harttoon; fysiologisch bij jongeren, maar pathologisch
bij volwassenen als gevolg van allerlei aandoeningen
waaronder hartfalen; men spreekt dan van een `galoptoon'.
vierde harttoon, geluid dat wordt veroorzaakt door
krachtig contraheren van het atrium; kan wijzen op een
stugge, hypertrofische wand van een ventrikel;
syn. presystolische harttoon.
extra harttoon, elke harttoon die niet hoorbaar is in
een normaal, gezond hart; de derde en vierde toon bij
volwassenen zijn in het algemeen pathologisch.
systolische extra harttoon, in de systole hoorbare
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plasmacellen of plasmacytoide cellen, waarbij een zware
keten van het immuunglobuline wordt gesecerneerd.
Het meest bekend is de IgA h.-c. disease, gelokaliseerd in
het darmkanaal en vnl. voorkomend bij bewoners van
het oostelijk Middellandse-Zeegebied.
heavy meromyosin (HMM) [E., G. mero = deel] het zwaardere
deel van een myosinemolecuul dat met zijn dubbele kop
uit het dikke filament steekt en zo een binding kan
aangaan met de dunne filamenten om tot een contractie
van de spiervezel te komen; zie ook light meromyosin.
hebefrenie [G., hebe = jeugd; phren = geest] vorm van schizofrenie waarbij gevoelsvervlakking en denkstoornissen op
de voorgrond staan, met weinig wanen en hallucinaties;
komt vooral voor op de leeftijd van 15-25 jaar.
Heberden, William (1710-18oi; arts te Londen).
Heberden-noduli, erwtgrote, benige en kraakbenige
verdikkingen aan de distale interfalangeale gewrichten,
een uiting van osteoarthrosis; zie ook Bouchard-noduli.
heboi:die [G., hebe; eidos = vorm, gedaante] lichte vorm van
hebefrenie.
Hebra, Ferdinand von (18i6-188o; huidarts te Wenen,
een der grondleggers van de dermatologie).
prurigo-Hebra, gegeneraliseerde prurigo, in de jeugd
beginnend en gedurende het hele leven aanhoudend;
soms hevige verschijnselen (prurigo ferox), met secundaire laesies zoals abcessen en zweren, soms lichte
verschijnselen (prurigo mitis).
ziekte van Hebra, erythema exsudativum multiforme.
hechten, het aan elkaar bevestigen van wondranden.
hechting, i een kunstmatige verbinding tussen twee
wondranden m.b.v. hechtdraad (metaal of kunststof);
wordt aangelegd om de wondranden zo dicht mogelijk
bijeen te brengen en daardoor het genezingsproces van
de wond te versnellen; syn. chirurgische sutuur, sutura;
zie ook sanatio per primam (secundam) intentionem [L.];
i. virulentiefactor voor bacterien; door binding m.b.v.
specifieke fimbriae hechten bacterien aan cellen en
voorkomen zo mechanische verwijdering, verstoren bijv
in luchtwegen mucociliaire klaring; daardoor is
hechting initieel proces tot dragerschap of infectie; zie
ook adhesie, adherentie.
hechtingsgedrag, gedrag van de zich ontwikkelende
zuigeling t.o.v. de ouder waaruit blijkt dat deze zich
hecht; manifesteert zich onder meer in lachen en het
uitstrekken van de armpjes om te worden opgepakt;
hechtingsgedrag kan gestoord raken bij langdurige
algehele malaise of een ontwikkelingsstoornis.
hechtmateriaal, i alle benodigdheden voor het uitvoeren
van wondhechtingen; vb. instrumenten, draden; s. het
materiaal waaruit de hechtdraden bestaan; vb. catgut.
hechtnaald, naald met (traumatisch) of zonder (atraumatisch) snijranden, waarvan de vorm recht of gebogen kan
zijn; wordt gebruikt voor het sluiten van wonden.
hecticus [L., -ca, -cum, van Gr. hektikos = verterend] hectisch,
langdurig onrustig, uitterend; vb. febris h-ca.
hedonie, -isme [G., hedone = genoegen] i levensopvatting
die het zinnelijk genot als ideaal beschouwt; z abnormaal vrolijke stemming; zie ook euforie.
hedrokele [G., hedra = zitvlak; kele = breuk] i prolapsus recti;
2 hernia perinealis.
heelkunde, chirurgie.
Heerfordt, Christian Frederik (1871-1953; oogarts te
Kopenhagen).
syndroom van Heerfordt, aandoening van de speekselklieren, met iritis, lymfeklierzwelling, soms parese
van de n. facialis of andere hersenzenuwen; bepaalde
lokalisatie van sarcoIdose; syn. febris uveoparotidea.

fabriek was gevestigd waar E. Mayo in 1949 voor het eerst dit
effect beschreef] het (meestal positieve) effect dat optreedt

bij onderzochten wanneer ze weten dat zij voorwerp van
onderzoek zijn.
Hay, Matthew (1855 -1 93 2 ; Schotse arts te Aberdeen).
reflex van Gordon-Hay, zie Gordon.
Haygarth, John (i74o-1827; E. arts te Bath en Chester).
Haygarth-knobbels, multipele juxta-articulaire
knobbels bij reumatische gewrichtsaandoeningen.
hazard [E.] kans op een gebeurtenis in een bepaalde
periode en populatie; vaak gericht op sterfte; bijv. kans
op sterfte in een jaar onder mannen; syn. incidentiecijfer.
hazenlip [L., labium leporinum] aangeboren spleet in de
bovenlip, soms gepaard gaande met gespleten bovenkaak (gnathoschisis) en met gespleten verhemelte
(palatoschisis); syn. cheiloschisis.
Hb, hemoglobine.
HbA, normale hemoglobine; zie ook hemoglobine.
HbAS, de bij sikkelcel-trait voorkomende hemoglobine.
HbCO, carboxyhemoglobine.
HbE, hemoglobine E.
HbF, foetale hemoglobine.
Hb02, zie oxihemoglobine.
HbS, de bij sikkelcelziekte voorkomende hemoglobine.
HbAic, geglycosyleerd hemoglobine.
HBAb hepatitis B antibody [E.] , anti-HB, antistof tegen
hepatitis B; men onderscheidt anti-HBs, anti-HBc en
anti-HBe.
HBAg, hepatitis-B-antigeen.
HBc, HBcAg, HBe, HBeAG, HBs, HBsAg, zie hepatitisB-antigeen.
HbH-ziekte, vorm van alfathalassemie, gekenmerkt door
anemie, icterus, hepatosplenomegalie en de aanwezigheid van hemoglobine-H; wordt veroorzaakt door tekort
aan alfaketens bevattende hemoglobinen (HbAi, HbAz
en HbF) ten gevolge van deletie van drie alfagenen,
hetgeen leidt tot de vorming van hemoglobine H (tetrameer van betaketens).
HBV, hepatitis-B-virus.
HCG humane choriongonadotrofine, menselijke choriongonadotrofine.
HCG-test, stimulatietest voor de testosteronproducerende cellen van Leydig in de testes; na toediening van
choriongonadotrofine dient de testosteronspiegel een
leeftijdsafhankelijke minimumwaarde te bereiken.
HCS humane chorion-somatomammotrofine, een door de
placenta geproduceerd hormoon.
HDL, zie lipoproteinen, high-density
Head, Sir Henry (1861-1940; neuroloog te Londen).
Head-zones, overgevoelige huidzones, corresponderend
met inwendige organen die ziek zijn.
head drop [E.] 1 ziekte in Japan, gekenmerkt door hangend
hoofd; a onvermogen het hoofd op te heffen na intraveneuze injectie van een minimale hoeveelheid curare, bij
myasthenia gravis; 3 bij proefdieren (konijnen) het laten
hangen van de kop na injectie van curare, maat voor de
standaardisering.
heart block [E.] zie blok, hart---.
heartburn [E., 'hart-branden'] het branderige gevoel bij
gastro-oesofageale reflux; syn. brandend maagzuur.
heat stroke [E.] warmtesteek.
heautoscopie [G., heautou = zelf, eigen; skopein = beschouwen]
dubbelganger-belevenis, het verschijnsel dat men meent
zijn eigen lichaam voor zich te zien, soort hallucinatie.
heavy chain [E., zware keten] zware polypeptideketen
(paraproteine) uit de gammaglobulinegroep.
heavy chain-disease, (pre)maligne woekering van
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Helicobacterpylori, Gram-negatieve staafvormige bacterie
die een centrale rol speelt in de pathogenese van maagen duodenumzweren; eradicatie met antibiotica is
mogelijk; voorheen genoemd Campylobacterpyloridis.
helicopodie [G., helix = spiraal; pous, podos = been] de gang
bij patienten met eenzijdige spastische verlamming:
circumductie van het spastisch verlamde been.
helicotrema [G., helix; trema = opening] kleine opening in
de top van het slakkenhuis, die de verbinding vormt
tussen scala tympani en scala vestibuli.
heliofilie [G., helios = zon; philia = vriendschap] zonnezucht,
ziekelijke, overdreven neiging tot zonnebaden.
heliofobie [G., helios; phobos = vrees] ziekelijke vrees voor
zonlicht; zie ook fotofobie.
heliose, heliosis [G.] zie hitteberoerte.
heliotherapie [G., helios; therapeia = behandeling] geneeskundige behandeling met zonlicht.
helix [G., gen. -icis, slakkenhuis] buitenste, omgebogen rand
van de oorschelp.
DNA-helix, term voor de ruimtelijke trappenhuisvormige structuur van het molecuul DNA.
Heller, Ernst (1877-1964; chirurg te Leipzig).
operatie van Heller, verscheidene operaties dragen de
naam H.; vb. cardiomyotomie.
Heller, Johann Florian (1813-1871; patholoog te Wenen).
bloedproef van Heller, aantoning van bloed in urine
door verhitting met geconcentreerde kaliloog; bij
aanwezigheid van bloed ontstaat een roodbruine
verkleuring.
ringproef van Heller, aantoning van eiwit door toevoeging van salpeterzuur; bij aanwezigheid van eiwit
ontstaat op het scheidingsvlak van de twee vloeistoffen
een witte ring.
suikerproef van Heller, aantoning van suiker in urine
door verhitting met kaliloog; bij aanwezigheid van
suiker ontstaat een bruinrood neerslag.
Hellin, Dijonizy (1867-1935; Pools patholoog).
regel van Hellin, betreft de frequentie van meerlinggeboorten bij de mens; deze frequentie bedraagt voor
tweelingen i op de 8o geboorten, voor drielingen 1:802 ,
voor vierlingen 1:80 3 , enz.
HELLP syndrome [E.] hemolysis elevated-liver-enzymes
low-platelet-count syndrome, een van de mogelijke
uitingsvormen van toxicose; gaat al dan niet gepaard
met de verschijnselen daarvan.
helm [L., galeatus] een deel van het amnion dat soms als
een kap om het hoofd van een neonatus ligt: `met de h.
geboren'.
helmcurve, paraboolvormige curve in een spraakaudiogram; de patient verstaat niet alle woorden en
verstaat de woorden slechter als deze harder worden
aangeboden; meestal optredend bij cochleair gelokaliseerde perceptieverliezen.
Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von (i8211894; D. fysioloog te Koningsbergen en Bonn).
Helmholtz-ligament, het aan de spina tympanica
ontspringende, vezelige deel van het lig. mallei anterius.
Helmholtz-oogspiegel, oudste oogspiegel, bestaande
uit schuin gerichte planparallelle glasplaten die het licht
van een opzij geplaatste kaars in het oog reflecteren.
resonantie-theorie van Helmholtz, elke toon doet een
aparte zenuwcel en haarcel in het orgaan van Corti
mee-resoneren; alle tonen worden overgebracht via de
gehoorbeentjes.
driekleuren-theorie van Young-Helmholtz, zie
Young.
helminth [G., mv. -thes, helmins = worm] worm, i.h.b. een van

heesheid, zie afonie, dysfonie.
Hegar, Alfred (1830-1914; gynaecoloog te Freiburg).
Hegar-dilatator, licht gebogen dilatator voor oprekking van de cervix uteri.
Hegar-zwangerschapsteken, samendrukbaarheid van
het onderste uterussegment, zodat bij bimanueel
onderzoek uterus en cervix los van elkaar lijken.
Hegglin, Robert Marquard (1907-1969; internist te
Zurich).
May-Hegglin-anomalie, zie May.
Heiberg, Jacob (1843-1888; Noors chirurg te Oslo, destijds
Christiania geheten).
handgreep van Heiberg-Esmarch, het naar voren
schuiven van de onderkaak bij narcose, om te verhinderen dat de tong achteruit zakt.
Heidegger, Martin (1889-1976; D. filosoof te Marburg en
Freiburg).
Heidegger-filosofie, vorm van existentialisme dat,
uitgaande van het objectief-zijnde, via het subjectief-zijn
in de gemeenschap het 'Dasein' van de mens interpreteert.
Heidenhain, Rudolph Peter Heinrich (1834 -1 897;
fysioloog te Breslau).
Heidenhain-cellen, adelomorfe en delomorfe cellen
van de maagklieren.
Heidenhain-wet, secretie van een klier gaat steeds
gepaard met verandering in haar structuur.
heilgymnastiek, behandeling van bepaalde afwijkingen
d.m.v systematische oefeningen.
heiligbeen, os sacrum [L.].
heiligbeenwervel, vertebra sacralis [L.].
Heimlich, Henry J. (zoe eeuw, Amer. chirurg te Cincinnati).
handgreep, manoeuvre van Heimlich, bij stikkingsgevaar doordat een voedselprop de trachea afsluit
('bolus-obstructie'), kan de prop worden verwijderd door
een helper die met beide vuisten tussen de ribbenbogen
door het middenrif omhoog drukt, hetgeen een
verhoogde intrathoracale druk teweegbrengt.
Heine, Jacob von (1800-1879; D. orthopeed te Bad
Cannstatt).
ziekte van Heine-Medin, zie poliomyelitis anterior
acuta infantum.
Heinz, Robert (1865-1924; D. arts-farmacoloog te
Munchen en Erlangen).
Heinz-lichaampjes, korreltjes geprecipiteerde
hemoglobine in erytrocyten, bij anemische toestanden.
Heister, Lorenz (1683-1758; chirurg en anatoom te
Altdorf).
klep van Heister, zie plica spiralis (volgens BNA valvula
spiralis).
Heister-mondklem, apparaatje waarmee men de kaken
van een patient kan opensperren, o.a. bij narcose
gebruikt.
heksenmelk, secreet uit de borstklier van een pasgeborene; syn. lac neonatorum [L.]; zie ook mastopathia neonatorum.
HeLa-cel, zie cel, Hela---.
Held, Hans (1866-1942; anatoom en neuroloog te
Leipzig).
bundel van Held, zie tractus vestibulospinalis.
Held-kruising, de in de bodem van de vierde hersenventrikel (fossa rhomboidea) kruisende striae medullares
ventriculi quarti.
helicinus [G., -na, -num, helix = slakkenhuis] spiraalvormig
gewonden.
helicis [L.] gen. van helix; vb. musculus h.
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helminthicidum
de wormachtige parasieten in de ingewanden; vb. Strongyloides stercoralis, Ancylostoma c.q. Necator, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis.

hematinem ie , aanwezigheid van hematine in het
bloedplasma als gevolg van stoornis in de hemoglobineafbraak, bij pernicieuze anemie, malaria, gasgangreen,
hemolytische icterus.
hematinurie, aanwezigheid van hematine in de urine; zie
ook hematurie, hemoglobinurie, hematoporfyrinurie.
hemato-, zie hemo-.
hematobl ast, zie hemocytoblast.
hematochromatose, zie hemochromatose.
hematochylurie, aanwezigheid van bloed en chylus in de
urine, bij filariasis.
hematocriet [ <G., haima; krinein = scheiden] i relatieve
volume van erytrocyten in bloed; bij mannen 40 - 50%, bij
vrouwen 35 -45%; 2 toestel waarmee door centrifugeren
de volumeverhouding van de erytrocyten t.o.v het totale
bloed kan worden bepaald.

helminthicidum [G., my. - da, helmins; L. caedere = doden]
wormdodend middel; syn. vermicidum.
helmintiase, wormziekte, het complex van de door
ingewandswormen veroorzaakte ziekteverschijnselen,
meestal afhankelijk van het aantal aanwezige wormen.
Helmont, Jean - Baptiste van (1577- 1644; Belg. arts en
natuuronderzoeker te Vilvoorde, bij Brussel).
speculum Helmontii, centrum tendineum van het
middenrif.
helpercel, zie cel, helper-^-.
Helsinki, verklaring van, internationale code voor
medische experimenten met mensen, opgesteld door de
World Health Association.
Helveston, E. M. (toe eeuw; Amer. oogarts).
two-step method van Helveston, twee-traps-onderzoek bij oogspierparesen.
Helweg, Hans Kristian Saxtorph (1847-1901; Deens
psychiater te Verdingborg).
bundel van Helweg, zie tractus olivospinalis.
hem-, hemat-, hemato-, hemo- [G., haima = bloed]
voorvoegsel in woordverbindingen betreffende bloed.
hemads o rptie [G., haima] adsorptie van cavia - erytrocyten
aan gekweekte apenniercellen waarin (para-influenza-)
virus groeit.
hemadsorptieremming, specifieke remming van de h.,
als test toegepast ter identificering van het type parainfluenzavirus.
hemagglutinatie [<G., haima] samenklontering van
erytrocyten door inwerking van hemagglutinines; zie ook
agglutinatie.
hemagglutin a tieremmingsreactie (HAR), remming
van de h. onder invloed van specifieke antistoffen;
syn. Hirst-test.
hemagglutinatietest, proef ter titrering van de door
myxovirussen teweeggebrachte h.
hemagglutinine [G., haima] specifiek antigeen, o.a. op het
oppervlak van influenza-virus, dat erytrocyten agglutineert; zie ook neuraminidase.
hemangioblastoom, meningioom gekarakteriseerd door
een netwerk van capillairen en grotere bloedvaten.
hemangio-endothelioom, haemangioendothelioma
[G.] tumor, uitgaande van bloedvat-endotheel.
hemangiomat o se, haemangiomat o sis [G.] ontwikkeling van een groot aantal hemangiomen.
hemangioom, haemangioma [G.] angioom, uitgaande
van de bloedvaten, ter onderscheiding van een lymfangioom.
capillair hemangioom, aanvankelijk kleine rode
huidtumor, veroorzaakt door uitgezette capillairen,
groeit in de eerste levensjaren snel, maar gaat daarna
spontaan in regressie.
haemangioma cavernosum, zie angioma cavernosum.
haemangioma fructiosum, plaatselijke bloedvatnaevus in de huid bij kinderen; syn. aardbeihemangioom.
haemangioma racemosum [L., racemus = druiventros]
hemangioom op het behaarde hoofd.
hemangiopericytoom, haemangiopericytoma, tumor
van woekerende pericyten, meestal goedaardig.
hematencefalie [G., haima; enkephalos = hersenen] bloeding
in de hersenen.
hematine, verbinding van haem, ontstaat uit hemoglobine door inwerking van zuren; met HCl ontstaan
kristallen van zoutzure h. (Teichmann-kristallen).

hematocytolyse [<G., haima; kytos = cel; lysis = oplossing] zie

hemolyse.
hematofaag [G., haima; phagein = eten] i (bv nw) bloedetend; 2 (z.nw.) bloedetend organisme.
hematogeen [G., haima; gennan = veroorzaken] 1 afkomstig
uit bloed; z via de bloedbaan vervoerd; 3 (minder juist)
bloedvormend; zie ook hemopoetisch.
hematogenese [<G., haima; genesis = het ontstaan] bloedvorming (fylo- en ontogenetisch); syn. hem(at)opoese.
hematogonie [G., haima; gone = zaad] zie hemocytoblast.
hematoidine, een van hemoglobine afgeleid ijzervrij
bloedpigment, verwant aan, of identiek met bilirubine.
hematologie [G ., haima; logos = leer, wetenschap] de wetenschap die zich bezighoudt met de fysiologie en de
pathologie van het bloed en de bloedbereidende
organen.
h e matoloog, specialist in de hematologic.
hematol yse, zie hemolyse.
hematomyelie [G., haima; myelos = merg] bloeding in het
ruggenmerg.
hematonefrose [<G., haima; nephros = nier] bloeduitstorting in de nierholten, i.h.b. hydronefrose met
secundaire bloedbijmenging (haematopelvis).
hemat oo m, bloedbuil, bloeduitstorting.
brilhematoom, brilvormig hematoom door bloeduitstorting in het orbitale weefsel en in de oogleden, soms
een symptoom van schedelbasisfractuur.
cefaal hematoom, bloeduitstorting in de schedelwand,
voorkomend bij een in schedelligging geboren kind.
duraal hematoom, onnauwkeurige term voor epi- en
subduraal h. alsmede pachymeningitis haemorrhagica.
gpiduraal hematoom, syn. extradur aal h. bloeduitstorting tussen de dura mater en de schedel.
galeahematoom, bloeduitstorting tussen de galea
aponeurotica en het periost van het schedeldak.
haematoma auris, zie othematoom.
haematoma pulsans, periarteriele bloeduitstorting, die
met het vat mee pulseert.
intracerebr aal hematoo m, bloeduitstorting in de
hersenen.
retroperitoneaal hemat oo m, bloeduitstorting in de
retroperitoneale weefsels, meestal bij nierruptuur.
retroplacentai r hematoom, bloeduitstorting tussen
placenta en uteruswand.
subduraal hematoom, bloeduitstorting tussen dura
mater en arachnoidea (bij contusio cerebri, geboortetrauma, tentoriumscheur).
hematopoese, zie hemopoese.
hematopoetine, zie erytropoetine.
hematoporfyrie, zie porfyrie.
hematoporfyrine, een ijzervrij derivaat van haem,
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hemicrania
beide buiten- of beide binnenhelften van de gezichtsvelden.
homonieme hemianopsie, uitval van beide rechter- of
beide linkerhelften van de gezichtsvelden.
horizontale hemianopsie, uitval van de bovenste of de
onderste helft van een gezichtsveld.
kwadranthemianopsie, uitval van een kwart van een
gezichtsveld.
tractushemianopsie, h. die veroorzaakt wordt door
een haard in een tractus opticus; bijna altijd homoniem
rechts- of linkszijdig.
verticale hemianopsie, uitval van de nasale of de
temporale helft van een gezichtsveld.
hemianosmic [G., hemi; an = niet; osme = reuk] verlies van
reuk aan een zijde.
hemiapraxia, hemiapraxie, apraxie aan een lichaamshelft.
hemiartrose, hemiarthrosis [G.] half-gewricht, kraakbeengewricht; syn. amfiartrose, junctura cartilaginea.
hemiataxie, ataxie van een lichaamshelft.
hemiathetose, athetose van een lichaamshelft.
hemiatrofie, atrofie van de helft van het lichaam of van

aanwezig in bloed en weefsels bij porfyrie, ontstaat bij
afbraak van hemoglobine.
hematoporfyrinederivaat, stof die wordt opgenomen in
tumorweefsel en dit gevoelig maakt voor het oncotherapeutisch effect van laserstralen.
hematoporfyrinurie, aanwezigheid van (hemato-)
porfyrine in de urine; zie ook hematurie, hematinurie,
hemoglobinurie.
hematospermie, zie hemospermie.
hematotachografie, methode om m.b.v. ultrageluidsgolven en het Doppler-principe de stroomsnelheid in grote
bloedvaten te meten; wordt gebruikt om trombose en
stenosering te onderzoeken.
hematoxyline, een blauwe kleurstof, gewonnen uit
Haematoxylon campechianum (een boom uit MiddenAmerika), wordt gebruikt voor kleuring van histologische preparaten, meestal in combinatie met eosine,
waarbij kernen en kraakbeen donkerpaars, de overige
elementen oranjerood worden gekleurd.
hematurie [G., haima; ouron = urine] bloedwateren, aanwezigheid van bloed in de urine; zie ook hematinurie,
hemoglobinurie, hematoporfyrinurie.
renale hematurie, aanwezigheid in de urine van bloed
dat uit de nier afkomstig is.
heme, zie haem.

een orgaan.
hemiatrpphia, zie hemiatrofie.
hemiatrophia facialis progressiva, zie atrofie, progressieve hemifaciale ---.
hemiazygos [G., azygos = ongepaard] overeenkomstig de
helft van de vena azygos; zie ook vena h.
hemiballisme [<G., ballismos = sprong] motore onrust
(schudkramp) van een lichaamshelft t.g.v. aandoening
van de subthalamus; zie ook ballisme.
hemicardie [G., hemi; kardia = hart] aangeboren afwijking,
waarbij slechts een harthelft tot ontwikkeling is
gekomen.
hemicastratie, verwijdering van een der twee gonaden;
zie ook orchi(d)ectomie.
hemicefalie, congenitale afwezigheid van het cerebrum;
zie ook anencefalie.
hemichondrodystrofic, zie Oilier, ziekte van -^.
hemichorea, chorea van een lichaamshelft; syn. chorea
dimidiata, syn. chorea unilateralis.
hemiclonie, myoclonie van een lichaamshelft.
hemicolectomie, verwijdering van een aanzienlijk deel
van het colon (rechtszijdige en linkszijdige h.); zie ook
colectomie, transversectomie, sigmoidectomie.
hemiconvulsie, klonische trekkingen van een lichaamshelft; komt voor bij syndroom van Sturge-Weber,
hemiconvulsie-hemiplegie-epilepsie-syndroom en
partiele epilepsie.
hemiconvulsie-hemiparese-epilepsie-syndroom, bij
kinderen op de leeftijd van 6 maanden tot 3 jaar tijdens
een koortsige ziekte optredende eenzijdige convulsies,
gevolgd door een min of meer blijvende hemiparese en
in het latere leven blijvende focale epilepsie.
hemicrania, hemicranie [G ., kranion = schedel] 1 migraine,
pijn in de helft van het hoofd; zie ook Bing-Hortonsyndroom; 2 incomplete anencefalie, hemicefalie.
hemicrania cerebellaris, zie syndroom van Barany.
hemicrania ophthalmica, migraine met oogverschijnselen, i.h.b. scotoma scintillans.
hemicrania ophthalmoplegica, migraine met
oogspierstoornissen (dubbelzien).
hemicrania sympathicoparalytica, migraine met
verschijnselen van sympathicusverlamming: vaatverwijding, rode, warme huid, miosis, enkeizijdig zweten.
hemicrania sympathicotonica, migraine met

hemeralopie [G., hemera = dag; opsis = het gezicht] nacht-

blindheid, schemerblindheid, i.h.b. vertraagde donkeradaptatie; zie ook nyctalopie.
hemi- [G., half] voorvoegsel in woordverbindingen met de
betekenis half, enkelzijdig, onvolledig.
hemiachromatopsie [G ., hemi; a; chroma = kleur; opsis = het
zien] kleurenblindheid in een netvlieshelft of in de twee
homonieme netvlieshelften, bij beschadiging van de
occipitale hersenkwab; zie ook hemianopsie.
hemiageusie [G., hemi; a; geusis = smaak] verlies van de
smaakzin op een tonghelft; zie ook hemihypogeusie.
hemialgie [G., hemi; algos = pijn] pijn in een lichaamshelft;
zie ook hemicranie.
hemiamblyopie, zie hemianopsie.
hemianacusis [<G., hemi; an = niet; akousis = het horen]
doofheid aan een zijde.
hemianaesthesia, hemianesthesie, anesthesie van een
lichaamshelft.
hemianaesthesia alternans, syn. h-ia cruciata gekruiste
anesthesie als gevolg van een hersenproces, nl. in de
homolaterale gelaatshelft en in de heterolaterale
lichaamshelft.
hemianalgesie, hemianalgesia [G., hemi; an = niet; algos =
pijn] enkelzijdige afwezigheid van de pijnzin.
hemianalgesia alternans, kenmerkend symptoom van
syndroom van Wallenberg met verminderd pijngevoel in
het gezicht aan de kant van de laesie en in de rest van
het lichaam aan de tegenoverliggende zijde; zie ook
Wallenberg, syndroom van.
hemianopie, zie hemianopsie.
hemianopisch, m.b.t. hemianopsie; vb. h-sche pupilreac-

tie.
hemianopsia, hemianopsie [G., hemi; an = niet; opsis = het
zien] uitval van de helft van het gezichtsveld van een of
van beide ogen.
binasale hemianopsie, uitval van beide nasale gezichtsveldhelften.
bitemporale hemianopsie, uitval van beide temporale
gezichtsveldhelften.
hemianopsia fugax, vluchtige h., meestal door circulatiestoornissen in het gebied van het chiasma.
gekruiste hemianopsie, heteronieme h-ie, uitval van
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hemicraniose
verschijnselen van sympathicusprikkeling: vaatvernauwing (koele en bleke huid), mydriasis.
hemicraniose, hypertrofie (hyperostose) van een schedelhelft, misschien gevolg van een dura-endothelioom.
hemidr o se [< G., hidros = zweet] zie hemihyperidrose.
hemifaciale spasmen, enkelzijdige krampen van de
gelaatsmusculatuur t.g.v. een stoornis van de nervus
facialis.
hemiglossitis [G., glossa = tong] ontsteking van een
tonghelft.
hemingpatectom ie, excisie van een deel van de lever;
i.e.z.: excisie van de rechter of linker functionele 'leverhelft'.
hemihyperesthesie, hyperesthesie van een lichaamshelft; zie ook hyperaesthesia.
hemihyperhidrose [< G., hidros = zweet] overmatig zweten
van een lichaamshelft.
hemihyp(o)esthesie, hypesthesie aan een lichaamshelft;
zie ook hypoaesthesia.
hemihypogeusie [G., hypo = onder; geusis = smaak] vermindering van de smaak op de achterhelft van de tong (bij
letsel van de n. glossopharyngeus), of op de voorhelft (bij
letsel van de chorda tympani); zie ook hemiageusie.
h e mikinesie [G., hemi; kinesis = beweging] zie hemianopische pupilreactie, symptoom van Wernicke.
hemilaminectomie, laminectomie aan een zijde, unilaterale verwijdering van een of meer wervelbogen tussen
een doornuitsteeksel en de gewrichtsvlakken.
hemilaryngectom ie, chirurgische verwijdering van de
rechter of linker helft van de larynx, dus een verticale
partiele laryngectomie.
hemimelicus [G., -ca, -cum, hemi; melos = extremiteit] m.b.t.
den extremiteit, vb. dysplasia epiphysaria h-ca.
hemimel ie [G., hemi; melos] verschil in sterkte van de
mimische bewegingen aan de beide helften van het
gelaat, door verlamming van de innerverende zenuwen
van de gelaatsspieren aan een kant; zie ook dysmelie,
focomelie.
h e mimelus, kind met hemimelie.
hemimimie [G., hemi; mimema = uitdrukking, nabootsing]
verlamming van de gelaatsspieren aan een zijde.
heroine,1 complexe verbinding van porfyrine; z chloorhematine, ontstaat bij omzetting van hemoglobine
onder invloed van HCl (Teichmann-kristallen).
heminefrectomie [G., hemi; nephros = nier; ektome = uitsnijding] uitsnijding van de helft van een nier, bijv bij
nierverdubbeling, hoefijzernier; zie ook nefrectomie,
nierresectie.
hemiopie [G., ops = oog] zie hemianopsie.
hemiopisch, zie hemianopisch.
hemipagus [G., hemi; pagos = verbonden] een niet in zijn
geheel verbonden dubbelmonstrum.
hemiparalyse [< G., hemi; paralysis = verlamming] paralyse
van den lichaamshelft; zie ook paralyse.
hemiparapleg ie, verlamming van een zijde van de
onderste lichaamshelft; zie ook monoplegie, paraplegie.
hemiparese, parese van den lichaamshelft; zie ook
hemiplegie.
spastische hemiparese, verlamming van een lichaamshelft met spierrigiditeit en hyperreflexie; veroorzaakt
door hersenaandoening (meestal bloeding) aan de
contralaterale zijde.
hemipelviectomie [G., hemi; L. pelvis = bekken; Gr. ektome =
uitsnijding] verwijdering van een been plus bekkenhelft.
hemiplegia, hemiplegie [G., hemi; plege = plotselinge
verlamming] verlamming van een lichaamshelft t.g.v. een

hersenaandoening (bloeding, tumor, trauma) aan de
contralaterale zijde.
hemiplegia alternans, de bij een proces in de hersenstam voorkomende homolaterale uitval van hersenzenuwen gepaard met contralaterale spastische verlamming.
hemiplegia alt. hypoglossica, homolaterale hypoglossus-verlamming (tong- en slikspieren) en contralaterale
verlamming van ledematen.
hemiplegia alt. inferior, h-ia alt. facialis, homolaterale (perifere) facialisverlamming en contralaterale
verlamming van ledematen, bij proces in de pons
cerebri.
hemiplegia alt. superior, h-a alt. oculomot o ria,
homolaterale oculomotoriusverlamming en contralaterale verlamming van ledematen.
hemiplegia contralateralis, verlamming aan de
tegenovergestelde kant van de haard in de hersenen.
hemiplegia cruciata, gekruiste h., verlamming van een
arm gepaard aan verlamming van het been aan de
andere zijde.
hemiplegia homolateralis, verlamming aan dezelfde
zijde van het lichaam als de haard in de hersenen.
hemiplegia spastica infantilis, een bij kinderen
voorkomende acute, cerebrale, spastische verlamming.
hemiplegia spinalis, verlamming door laesie van het
ruggenmerg.
hemiplegisch, i eenzijdig verlamd; z door hemiplegie
veroorzaakt, bijv. h-sche gang = helicopodie.
hemiploidie, term voor cellen die slechts het halve aantal
chromosomen bezitten; niet verwarren met haploidie.
Hem jptera [G., hemi; pteron = vleugel] halfvleugeligen, een
insectenorde die de wantsen en de luizen omvat; van
medisch belang zijn de geslachten Cimex, Reduvius,
Rhodnius en Triatoma.
hemisacralisatie, asymmetrische vergroeiing van LS aan
het os sacrum; vaak toevalsbevinding; veroorzaakt soms
lumbale scoliose.
hemispasme, spierkramp aan een lichaamshelft.
hemispasmus facialis alternans, afwisselende prikkelings- en verlammingsverschijnselen van de aangezichtsspieren; syn. ziekte van Brissaud-Sicard.
hemispherium [L.] halve bol, hemisfeer.
hemispherium cerebella, kleine-hersenhemisfeer.
hemispherium cerebrale, grote-hersenhemisfeer.
hemistrumectom ie, verwijdering van een schildklierkwab bij unilaterale maligne struma.
hemisyndroom, symptomencomplex dat zich tot een
lichaamshelft beperkt, bijv. bij enkelzijdige aandoeningen van het CZS.
hemisystol ie, bij mitralis-insufficientie voorkomende
reeksen contracties van alleen de rechter hartkamer
(Leyden).
hemitonie [G., hemi; tonos = spanning] eenzijdige tonische
spierkrampen, bijv. bij de ziekte van Gowers.
hemitremor, tremor van een lichaamshelft, bij contralaterale thalamus-laesie.
hemizygoot, individu waarbij in de cellen slechts een
gen (van een genenpaar) voorkomt, dat bepalend is voor
een speciale erfelijke eigenschap; mannen zijn h. voor
het X-chromosoom, waarvan ze immers maar een
bezitten; niet verwarren met 'homozygoot'.
hemo- [G., haima = bloed] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende bloed.
hemobiliair syndroom, haematemesis, melaena, galkolieken en icterus (acholische feces, bilirubinurie) t.g.v.
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hemoglobinurie
haemophthalmus externus, bloeding in de orbita.
haemophthalmus internus, bloeding in de oogbol.
hemofuscine [G., haima; L. fuscus = bruin] ijzervrij pigment,
ontstaat uit hemoglobine bij stoornissen in de eiwit- en
vetstofwisseling.
hemoglobine (Hb), zuurstoftransporterende ijzerhoudende rode kleurstof in de erytrocyten, die in de longen
zuurstof opneemt en dit in de lichaamsweefsels weer
afgeeft (normaal voor mannen 8,6 -1o,9; voor vrouwen
7,4 - 9,6 mmol/1); een molecuul Hb bestaat voor 94 pct uit
een kern van globine (een eiwit) en voor 6 pct uit haem
(ferroprotoporfyrine); bij de mens komen hoofdzakelijk
HbA 1 , HbA 2 en de foetale HbF voor; N.B.: afkorting Hb
niet verwarren met HB, hepatitis-B.
hemoglobine Ai (HbAi), de meest voorkomende vorm
van Hb; maakt bij de volwassene 97 pct uit van de Hb in
de erytrocyten; HbA 2 maakt ongeveer 2,5% uit.
carboxyhemoglobine, zie HbCO.
hemoglobine CO (HbCO), zie carboxyhemoglobine.
hemoglobine E (HbE), Hb bij thalassemie-achtige
anemic, in Zuidoost-Azie.
hemoglobine F (HbF), foetale Hb, de Hb-vorm bij de
foetus, bedraagt bij de geboorte nog 60-8o pct van de
totale Hb, verdwijnt daarna geleidelijk.
foetaal hemoglobine, hemoglobine, bestaand uit twee
alfa-ketens en twee gamma-ketens; heeft hogere affiniteit voor zuurstof dan Hb-A en een zuurstofdissociatie
die optimaal is voor foetale omstandigheden; zie ook
hemoglobine F.
gereduceerde hemoglobine, de van zuurstof ontdane
oxihemoglobine in veneus bloed.
Lepore-hemoglobins [genoemd naar de familie Lepore in
West-Irian (Indonesia), bij wie de ziekte werd ontdekt] een op
HbS lijkende hemoglobine.
oxihemoglobine, zie HbO 2 .
hemoglobine S (HbS), de Hb in sikkelcellen; zie ook
sikkelcelhemoglobine.
spierhemoglobine, zie myoglobine.
hemoglobinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van
vrije Hb in het bloedplasma.
hemoglobinequotient, zie kleurindex.
hemoglobin-E trait [E.] onschuldige afwijking, vnl. bij
mensen in Zuidoost-Azie, bij wie de aanwezigheid van
HbE gepaard gaat met microcytose en vaak een geringe
erytrocytose.
hemoglobinochol ie [G., haima; chore = gal] aanwezigheid
van hemoglobine in de gal; zie ook hemobiliair
syndroom.
hemoglobinometer, instrument ter bepaling van het
hemoglobinegehalte van het bloed.
hemoglobinopathie [G., pathos = ziekte] een groep
erfelijke ziekten, veroorzaakt of gekenmerkt door
aanwezigheid van abnormale hemoglobine, vnl. voorkomend bij bewoners van Afrika en Zuidoost-Azie;
vb. thalassemie, methemoglobinemie, sikkelcelanemie.
hemoglobinurie, aanwezigheid van hemoglobine
zonder erytrocyten in urine t.g.v. intravasale hemolyse,
bijv bij transfusie met niet-compatibel bloed, exogene
en endogene intoxicaties en allergic; zie ook hematinurie,
hematoporfyrie.
marshemoglobinurie, vorm van traumatogene h.
waarbij in de voetzolen van langeafstandlopers erytrocyten worden gekwetst, waarna in het serum en de urine
hemoglobine verschijnt.
paroxismale hemog1obinur ie, aanvallen van h., vooral
de paroxismale koude-h.
paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH),

pathologische communicatie tussen bloedvaten en
galwegen, bijv. na stomp levertrauma.
hemobiiie, hematobilie, aanwezigheid van bloed in het
galafvoersysteem, bijv. door traumatische verscheuring
van leverweefsel.
hemoblast, zie hemocytoblast.
hemoblastose [< G., haima; blastos = kiem] samenvattende
term voor bloedziekten gekenmerkt door woekering van
bloedvormend weefsel, zoals leukose, erythrosis,
reticulo-endotheliose.
hemochromatose [< G.] ijzerstapelingsziekte door
afzetting van hemosiderine in parenchymcellen,
waardoor weefselbeschadiging en dysfunctie van lever,
pancreas, hart en hypofyse; klinische verschijnselen:
bronzen pigmentatie van de huid, artropathie, diabetes,
cirrose, hepatosplenomegalie, hypogonadisme, verlies
van lichaamsbeharing; zie ook hemosiderose.
hemochroom, complexe verbinding van haem met
organische stikstofhoudende basen.
h e moclasie [G., klasis = stukbreken] 1 crise hemoclasique;
2 erytroclasie.
hemoconcentra tie, bloedindikking.
hemocytobl ast [G., haima; kytos = cel; blastos = kiem] stamcel
in het beenmerg, waarvan alle vormen van bloedcellen
(granulo-, erytro-, trombo-, monocyten, plasmacellen)
zouden afstammen.
hemocytol y se, zie hemolyse.
hemocytometer, toestelletje voor het tellen van bloedcellen.
hemocytoplastisch [G., haima; kytos; plassein = vormen]
bloedcellen-vormend; vb. h-sche reticulose.
hemocy totripsie [G., tribein = verbrijzelen, stukwrijven]
vernietiging van bloedcellen door mechanische inwerking (bijv. door een kunstmatige hartklep; deze moet
soms weer verwijderd worden omdat hij to veel erytrocyten stukslaat).
hemodialyse, zie dialyse, hemo-.
hemodilutie, verhogen van vloeistofinhoud van het
bloed, waardoor daling van de erytrocytenconcentratie;
syn. bloedverdunning.
hemodyn a mica [G., haima; dynamis = kracht] leer van de
beweging van het bloed.
hemodynamisch, m.b.t. de haemodynamica.
h e modyn a mometer [G., haima; dynamis = kracht; metrein =
meten] U- vormige kwik-manometer waarmee de druk in
een bloedvat rechtstreeks gemeten wordt.
hemofilie, erfelijke en geslachtsgebonden (X-chromosomale) stollingsstoornis door deficientie van stollingsfactor VIII of IX; leidt tot bloedingsproblemen; normale
primaire hemostase treedt wel op, maar versterking van
plaatjesprop blijft uit (dit is de zogeheten secundaire
hemostase, t.w. de retractie van fibrine, die tot versteviging van de prop leidt); de ernst is afhankelijk van de
mate van stollingsfactordeficientie; syn. bloederziekte.
hemofilie A, klassieke h., door tekort aan stollingsfactor VIII, vrijwel uitsluitend bij mannen.
hemofilie B, h. door tekort aan Christmas-factor
(stollingsfactor IX); syn. Christmas-ziekte, deuterohemofilie.
hemofilie C, zie PTA-deficientie (PTA = bloedstollingsfactor XI).
hemofiltratie, ultrafiltratie in de nieren op basis van
hydrostatische drukverschillen waarbij het filtraat wordt
gesubstitueerd.
hemoftalmie, hemophthalmus [G., haima; ophthalmos =
oog] bloeding in de orbita of in het oog; zie ook
hyphaema.
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hemogram
hemolytisch-uremisch syndroom, syndroom met
trombocytopenie, microangiopathische hemolytische
anemie en nierfunctiestoornissen; vaak na enteritis door
toxische E-coli stammen bij kinderen; syn. trombotische
microangiopathie, Gasser-syndroom.
hemometer, zie hemoglobinometer.
hemopathie [G., haima; pathos = ziekte] bloedziekte, ziekte
van het bloed of van de bloedvormende weefsels.
hemopathologie [G., haima; pathos; logos = leer] de wetenschap betreffende de bloedziekten.
hemoperfusie, zie hemodialyse.
hemopericard, zie haemopericardium.
hemoperitoneum, zie haemoperitoneum.
hemopexine [G., pexis = bevestiging] een in bloedplasma
voorkomende proteine die evt. in het plasma opgeloste
haem (maar niet hemoglobine) bindt; bevindt zich bij
elektroforese in de beta-globulinefractie; zie ook
haptoglobine.
hemopoese, haemopoiesis, haemopoesis [G.] bloedvorming.
extramedullaire hemopoese, bloedaanmaak buiten
beenmerg in de foetale bloedaanmaakplaatsen milt,
lever en lymfeweefsel; vindt plaats bij onvoldoende
normale bloedaanmaak door bijv. beenmergtumor of
fibrosering; zie ook myeloide metaplasie.
hemopoetine, zie erytropoetine.
hemopoetisch, hematopoetisch, bloedvormend; vb. h.
systeem.
hemopomp, spiraalpomp die het bloed uit de linker
hartkamer naar de aorta pompt bij acuut hartfalen; de
pomp wordt ingebracht via een katheter in een perifeer
vat, waarbij het hartvaatstelsel intact blijft.
hemoproteine, proteine, gekoppeld aan een metaalporfyrineverbinding; hieronder vallen o.a. hemoglobine,
katalase, peroxidase, chlorofyl.
hemoreflector, apparaat om snel de zuurstofverzadiging
van het bloed.te bepalen.
hemorragie, bloeding.
hemorragie des (jeunes) vierges [F.] hypermenorroe en
menorragieen bij anovulatoire cycli in de puberteit.
hemorragine, een in slangegif voorkomende cytolysine
die endotheelcellen en vaatwand beschadigt en aldus
bloedingen veroorzaakt.
hemorragisch, vergezeld van, gekenmerkt door, t.g.v.
bloeding.
hemorragische diathese, zie diathese, hemorragische

verworven enzymdefect in pluripotente stamcel m.a.g.
stoornissen in de verankering van bepaalde eiwitten op
de membranen van erytrocyten, bloedplaatjes en leukocyten; leidt tot hemoglobinemie, hemoglobinurie,
hemosiderinurie, met name in de vorm van nachtelijke
aanvallen, en trombocytopenie, waarbij patient een sterk
verhoogde tromboseneiging heeft; zie ook Ham-test,
zwartwaterkoorts.
hemogram [G., gamma = geschrift] bloedbeeld, het totaal
van bloedcel-tellingen; zie ook leukocytenformule.
hemohistioblast [G., haima; histos = weefsel; blastos = kiem]
reticulumcel-achtige beenmergcel, waaruit zich vermoedelijk de hemocytoblast ontwikkelt; syn. Ferrata-cel.
hemolipase, een in het bloed voorkomend enzym dat
vetten kan afbreken.
hemolyse, haemolysis [G.] afbraak van erytrocyten door
vernietiging van de membraan, waardoor hemoglobine
in plasma vrijkomt (hemoglobinemie); oorzaken zijn
bacteriele hemolysinen, antilichamen, defect celmembraan en erytrocyten in hypotone oplossing; zie ook
HELLP syndrome.
alfahemolyse, a-hemolyse, vergroening rondom
bacteriekolonie op bloedagarmedium, als gevolg van het
oplossen van hemoglobine veroorzaakt door bacterieel
product dat hemoglobine oxideert, vnl. bij bepaalde
streptokokken.
betahemolyse, i-hemolyse, oplossen van hemoglobine
(rondom bacteriekolonie op bloedagarmedium), veroorzaakt door bacterieel hemolysine, i.h.b. van bepaalde
streptokokken.
gammahemolyse, '-hemolyse, geen a-hemolyse en
(3-hemolyse; voorkomend bij bepaalde (indifferente)
streptokokken.
intravasale hemolyse, massaal verval van erytrocyten
binnen het vaatstelsel.
koudehemolyse, een bij afkoeling intredende
hemolyse, door aanwezigheid van koude-hemolysinen in
het bloed.
hemolyseremming, remming van een door complement-bindende antistof teweeggebrachte hemolyse, door
binding van de antistof.
hemolyseremmingsproef, serologische identificeringsmethode die gebruikmaakt van hemolyseremming.
hemolyserend systeem, zie hemolytisch systeem.
hemolysine, koude-antistof van het IgG-type, veelal
gericht tegen het bloedgroep-P-antigeen; veroorzaakt
auto-immuunhemolytische anemie, vnl. na virale
infecties op de kinderleeftijd.
koudehemolysine, een in het bloed aanwezige h. die
bij afkoeling hemolyse teweegbrengt.
hemolysinetest, in-vitro-lysis van lichaamsvreemde
erytrocyten in een mengsel van serum en complement;
door verschillende serumverdunningen to gebruiken
wordt een indruk van de serumantistofconcentratie
verkregen.
hemolytisch, hemolyse-verwekkend, t.g.v. of m.b.t.
hemolyse.
hemolytische anemie, zie anemie.
hemolytische crisis, zie crisis.
hemolytische icterus, zie icterus.
hemolytische streptokokken, zie streptokokken.
hemolytisch systeem, de bij de complementbinding
als indicator gebruikte combinatie van homoloog
erytrocyten-antigeen, specifieke amboceptor en onspecifiek complement; blijft de hemolyse uit, dan is er
complement verbruikt (positieve complementbindingsreactie); beter is de term `hemolyserend systeem'.

hemorragisch glaucoom, glaucoom t.g.v. bloeding uit
de netvliesvaten.
hemorragisch infarct, zie infarct.
hemorragische ontsteking, ontsteking met veel
bloedcellen in het exsudaat.
hemorragisch syndroom, plotseling verdwijnen van
fibrinogeen uit het bloed (afibrinogenemie), verbruikscoagulopathie.
hemorreologie [G., rheo = stromen; logos = kennis] de kennis
omtrent vorm en stroming van de bloedvloeistof en de
erin aanwezige cellen, alsmede de reologische eigenschappen van de vaatwand.
hemorrhoidalis [L.] 1 (anat.) tot de omgeving van rectum
en anus behorend; vb. plexus h-lis; z (klin.); zie ook
haemorrhoidalis, marisca.
hemorroid [G.] varikeuze verwij ding van aderen in het
gebied van de zona hemorrhoidalis; syn. aambei,
haemorrhois [G.]
hemorroidectomie [G., ektome = uitsnijding] extirpatie van
aambeien.
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hepatisatie
hepar [G.] lever; zie ook onder lever.
hepar adiposum, vetlever.
hepar crocatum, saffraanlever.
hepar lobatum, gelobde lever, aangeboren of syfilitisch;
syn. foie ficelle.
hepar migrans, zwerflever, hepatoptosis; syn. hepar
mobile.
hepar moschatiforme [< L., flux moschata = nootmuskaat]
lever met veneuze stuwing, toont op doorsnede donkere
en lichte plekken; syn. nootmuskaatlever, foie cardiaque

hemosiderine [G., sideros = ijzer] een niet aan porfyrine
gebonden metalloproteIne die zich voordoet als
geelbruin grofkorrelig ijzerbevattend pigment in het
reticulo-endotheel; dient as ijzervoorraad, waaruit bij
ijzergebrek kan worden geput.
hemosiderose, overmatige ijzerafzetting (in reticuloendotheel, lever, pancreas, endocriene klieren, testes,
hartspier. longen), volgend op ingestie van te veel ijzer,
verhoogde resorptie in de darm, overdadige injecties van
ijzerpreparaten of bloedtransfusies, maar ook door
stoornis in de ijzerstofwisseling; bij h. zijn er nog geen
klinische symptomen; deze ontstaan als de h. overgaat in
hemochromatose.
idiopathische longhemosiderose, lokale ijzerstapeling in de longen zonder aanwijsbare oorzaak.
primaire hereditaire hemosiderose, aangeboren
stofwisselingsdefect met afzetting van ijzer in allerlei
weefsels.
hemospermatisme, hemospermie, lozing van bloedig
sperma.
hemostase, haemostasis [G., stasis = stilstand] 1 het
stoppen van een bloeding, vanzelf of door toegepaste
middelen; 2 hechting van trombocyten aan elkaar en
i.h.b. aan het collageen en de basaalmembraan die
worden blootgelegd bij beschadiging van een bloedvat;
staat onder invloed van factor VIII; vormt het belangrijkste onderdeel van het mechanisme van hemostase;
secretie door de bloedplaatjes van o.a. ADP en tromboxane A 2 speelt een centrale rol; samen met vasoconstrictie en activatie van de stollingscascade zorgt dit voor
de bloedstelping; 3 stilstand van de bloedstroom in de
vaten door trombocytenaggregatie, vasoconstrictie en
vorming van fibrine.
hemostatisch, bloedstelpend; zie ook haemostaticum.
hemothorax, zie haemothorax.
hemotoxine, bloedgif, hemolysine.
hemotroop [G., tropos = wending] met affiniteit tot bloed,
i.h.b. tot bloedcellen.
hemotroop serum, serum dat een gerichte fagocytose
van
bloedcellen
teweegbrengt.
Zurich,
Heidelberg,
Gottingen).
Henle, Friedrich Gustav Jacob (i8o9-1885; anatoom te
Zurich, Heidelberg, Gottingen).
Henle-band, zie falx inguinalis.
Henle-klieren, tubuleuze klieren in de conjunctiva
palpebrarum.
Henle-laag, buitenste laag van de binnenste wortelschede der haren.
lis van Henle, een uit kronkelende (pars contorta) en
recite gedeelten (pars recta) bestaand afvoerkanaaltje uit
een nierglomerulus.
schede van Henle, het endoneurium.
Henoch, Eduard Heinrich (1820-i91o; D. kinderarts te
Berlijn).
purpura van Henoch (-Schonlein), purpura abdominalis.
Henoch-Schonlein-syndroom, allergische vasculitis.
Hensen, Victor (1835-1924; D. anatoom-fysioloog te Kiel).
buis van Hensen, ductus reuniens.
knoop van Hensen, nodulus neurentericus, gebied van
celvorming in het bevruchte ei, waar de stria primitiva
begint.
steuncellen van Hensen, cilindrische steuncellen in
het orgaan van Corti, tussen de Claudius- en de Deiterscellen.
hepadna-virus, zie de rubriek virus.
hepa-filter, luchtfilter met zodanig kleine porien dat
bacterien niet kunnen passeren.

[F.]

hepar moschatiforme atrophicum, janhagellever.
hepar multilobatum, zie h. lobatum.
hepar succenturiatum, bijlever.
heparine, een in lever, long, peritoneum en pericapillair
weefsel voorkomende, in de mestcellen gevormde
mucopolysacharide met stollingwerende werking,
bevordert fibrinolyse, wordt gebruikt als anticoagulans.
heparinetolerantietest (HTT), kwantitatieve proef ter
bepaling van de mate waarin het bloed door heparine
onstolbaar is gemaakt.
heparinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van
heparine in het bloed.
hepariniseren, het onstolbaar maken van het bloed door
de toediening van heparine.
hepartoom, zie carcinoom, hepatocellulair
hepat-, hepatico-, hepato- [G., hepar = lever] voorvoegsel
in woordverbindingen m.b.t. de lever.
hepatectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van (een deel van) de lever; zie ook hemihepatectomie.
hepatico-duodenostomie [G., stoma = mond, opening] het
aanleggen van een extra-hepatische biliodigestieve
anastomose tussen ductus hepaticus en duodenum;
syn. cholangio-duodenostomie; 2 de gemaakte verbinding (onjuiste term).
hepatico-enterostomie [G., stoma] het aanleggen van een
extra-hepatische biliodigestieve anastomose tussen
ductus hepaticus en darm (duodenum of jejunum);
syn. cholangio-enterostomie.
hepatico jejunostomie, het aanleggen van een extrahepatische biliodigestieve anastomose tussen ductus
hepaticus en jejunum; syn. cholangio-jejunostomie; 2
(onjuiste term) de verbinding zelf.
hepatico-lithotomie [G., lithos = steen; temnein = snijden]
incisie van de ductus hepaticus ter verwijdering van
aanwezige stenen.
hepatico-lithotripsie [G., lithos; tribein = verbrijzelen]
verbrijzeling van galstenen in de ductus hepaticus
(obsoleet).
hepaticorafie [G., rhaphe = naad] hechting van een opening
in de ductus hepaticus; zie ook hepatorafie.
hepaticostomie [G., stoma = mond] het aanleggen van een
kunstmatige fistel tussen de ductus hepaticus en het
buikwandoppervlak; ten onrechte noemt men de verbinding zelf ook wel h.
hepaticotomie [G., tome = snede] het insnijden van de
ductus hepaticus.
hepatico-veno-occlusieve ziekte, 1 Stuart-Brassyndroom; z Budd-Chiari-syndroom.
hepaticus [L., -ca, -cum], tot de lever behorend, m.b.t. de
lever; vb. ductus h-cus, arteria h-ca, coma h-cum.
hepatis [G.] gen. van G. hepar (lever); bijv. insufficientia
hepatis.
hepatisatie, proces waarbij een op leverweefsel lijkend
beeld ontstaat.
hepatisatio pulmonis, opvulling van longblaasjes met
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hepatisch
posttransfusiehepatitis, hepatitis, optredend na
transfusie van bloed of bloedproducten waarin virussen
(bijv. hepatitis-B- en C-virus, cytomegalovirus) aanwezig
zijn; in Nederland wordt donorbloed gescreend op de
aanwezigheid van deze en andere virussen; syn . NANBhepatitis, non-A-non-B-h. (obsoleet).
pre-icterische hepatitis, leverontsteking in een
stadium wanneer nog geen geelzucht is opgetreden.
reuscelhepatitis, neonatale hepatitis; oorzaak is viraal
(o.a. hepatitis-B-virus) of een aangeboren (metabole)
stoornis; in ca. de helft van de gevallen is de oorzaak
echter onbekend; kenmerkend zijn de tot reuscellen
getransformeerde hepatocyten, veelal met zeer veel
kernen.
serumhepatitis, zie hepatitis B.
spuithepatitis, zie hepatitis B.
toxische hepatitis, zie hepatitis, medicamenteuze ^.
transfusiehepatitis, zie hepatitis B.
virushepatitis, een door virus veroorzaakte leverontsteking, waarvan verschillende vormen bekend zijn.
hepatitisvirus, zie de rubriek virus.
hepato-adrenaal syndroom, een door insufficientie van
lever en bijnieren veroorzaakt syndroom met chronische
diarree, pijnlijke vergrote lever, polyurie, reumatische
pijnen, adynamie, oedeem van de benen en menstruatiestoornissen.
hepatocardiaal syndroom, complex van circulatiestoornissen t.g.v. lever- of galziekten.
hepatocellularis, de levercellen betreffend.
hepatocerebrale degeneratie, zie Wilson, ziekte van
S.A.K. -^-.
hepatocholangio-enterostomie, zie hepatico-enterostomie.
hepatocholangitis, ascenderende intrahepatische
cholangitis, gepaard gaand met cholestase.
hepatoc o licus [G., -ca, -cum], m.b.t. de lever en het colon;
vb. ligamentum h-cum.
hepatocyt, levercel.
matglashepatocyt, hepatocyt met een bleek eosinofiel
homogeen aspect, veroorzaakt door hyperplasie van het
gladde endoplasmatische reticulum; treedt op bij
gebruik van bep. geneesmiddelen (o.a. fenobarbital) en
virale hepatitis-B (ook bij gezonde dragers van dit virus).
hepatocyte ballooning [E.] opzwelling van levercellen met
bleek cytoplasma (hydropische degeneratie), optredend
bij chronisch actieve en alcoholische hepatitis.
hepatocyt-roset, kleine groepjes hepatocyten in ontstekingsweefsel met gezwollen cytoplasma die een
tubulaire vorm aannemen; komt voor bij chronisch
actieve hepatitis.
hepatodigestieve anastomose, zie biliodigestieve
anastomose.
hepatoduodenalis [G., -le], van de lever naar het duodenum lopend; vb. ligamentum h-le.
hepatogastricus [G ., - ca, - cum] , van de lever naar de maag
lopend; vb. ligamentum h-cum.
hepatogeen [G., gennan = veroorzaken] 1 van de lever
uitgaand; z veroorzaakt door een leverziekte; vb. hepatogene peptonurie.
hepatografie [G., graphein = schrijven] i rontgenologische
afbeelding van de lever na toediening van een contraststof met affiniteit tot het reticulo-endotheel; z leverscintigrafie; 3 beschrijving van (verhandeling over) de lever.
hepatokele, leverbreuk, breuk die de lever of cen deal
ervan bevat.
hepatolenticulair, de lever en de ooglens betreffend.
hepatolienaal [G., lien = milt] lever en milt betreffend.

gestold exsudaat, bij kroepeuze pneumonia, waardoor
op doorsnede een leverachtig beeld ontstaat, aanvankelijk rood (rode h-ie) door bloedbijmenging, vervolgens grijs (grijze h-ie), tenslotte geel (gele h-ie) door
autolyse of heterolyse van het exsudaat.
hepatisch [G., hepaticas] m .b.t. de lever; zie ook hepaticus.
hepatitis, diffuse ontsteking van het leverparenchym,
veroorzaakt door bijv. bacterien, virussen, autoimmuunontstekingen, geneesmiddelen en toxische
stoffen.
hepatitis A, hepatitis infectiosa, een algemeen verbreide
vorm van virushepatitis, met een incubatieperiode van
ongeveer 30 (15 - 45) dagen, orale besmetting, kortdurende viremie.
alcoholische hepatitis, h. als gevolg van de toxische
werking van alcohol; leidt in 50% van de gevallen tot
cirrose.
hepatitis B, serumhepatitis, een vorm van virushepatitis; wordt via bloed en met bloed besmette producten
(i.h.b. naalden) overgebracht, met een incubatieperiode
van 45-16o dagen en langdurende viremie; syn. spuit-h.
hepatitis bili aris, van de intrahepatische galwegen
uitgaande cholangio-hepatitis; zie ook cholangitis.
hepatitis C (HC), h., veroorzaakt door het hepatitis-Cvirus; wordt via bloed en met bloed besmette producten
(i.h.b. naalden) overgebracht; syn. non-A-non-B-hepatitis.
cholestatische hepatitis, acute h. met verspreide
necrose met histologisch cholestase in de vorm van
bilirubinepigmentatie van de levercellen en intercellulaire galthrombi.
chronisch actieve (of aggressieve) hepatitis, term
voor ontsteking van de lever die minstens zes maanden
aanhoudt, met ronde-cellen-infiltratie van de portale
tractus en matige of ernstige plaatselijke necrose van
levercellen; oorzaken: hepatitis-B-virus of immuunziekte.
chronisch persisterende hepatitis, ontsteking van de
lever die langer dan 6 maanden duurt; in het merendeel
der gevallen in aansluiting op hepatitis. Het histologisch
beeld wordt gekenmerkt door een periportaal lymfocytair ontstekingsinfiltraat met behoud van de lobulaire
architectuur en geringe parenchymbeschadiging.
deltahepatitis, hepatitis, veroorzaakt door een hepatitis-D-virus; dit is een incompleet RNA-virus dat zich
alleen kan repliceren in de aanwezigheid van het hepatitis-B-virus; het manifesteert zich dan ook als een acute
co-infectie met hepatitis-B of als cen acute superinfectie
bij een drager van het hepatitis-B-virus; syn. hepatitis-D.
epidemische hepatitis, hepatitis-A.
fulminante hepatitis, acute virale leverontsteking
waarbij door lytische necrose veel leverparenchym wordt
verwoest; kan leiden tot acute leverinsufficientie met
hepatisch coma.
hepatitis-D, leverontsteking, veroorzaakt door het
hepatitis-D-virus in combinatie met het hepatitis-Bvirus; het hepatitis-D-virus is een incompleet RNA-virus
dat zich alleen kan repliceren in de aanwezigheid van
het hepatitis-B-virus.
hepatitis-E, leverontsteking, veroorzaakt door het
hepatitis-E-virus; de besmettingsroute is fecaal-oraal;
komt voor in Afrika en India; leidt tot grote sterfte,
vooral bij zwangeren.
icterohemorragische hepatitis, zie canicola-koorts.
hepatitis infectiosa, infectieuze h., zie hepatitis A.
medicamenteuze hepatitis, leverontsteking, veroorzaakt door een geneesmiddel.
non-A-non-B-hepatitis, zie hepatitis-C.
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hermafrodiet
hepatoliet [G., lithos = steen] galsteen in de intrahepatische
galwegen.
hepatologie [G., hepato; logos = wetenschap, leer] de wetenschap betreffende de fysiologie en de pathologie van de
lever.
hepatomalacie [G., malakia = verweking] verweking van de
lever.
hepatomegalie [G., megas = groot] palpatoir waarneembare
leververgroting.
hepatomfalokele [G., hepato-; omphalos = navel; kele = breuk]
hernia funiculi umbilicalis, waarbij ook een deel van de
lever in de breukzak ligt.
hepatonefromegalie [G., hepato-; nephros = flier; megas =
groot] vergroting van lever en nieren bij glycogenose.
hepatonefrose, leverziekte met hyperbilirubinemie en
icterus, gepaard aan nierinsufficientie (galthrombi in de
tubuli).
hepatoom, levergezwel, uitgaande van levercellen, bijv.
levercel-adenoom (goedaardig), levercel-carcinoom
(kwaadaardig).
fibrolamellair hepatoom, zelden optredende, kwaadaardige embryonale mengtumor van het leverweefsel.
hepatopancreaticus [G., -ca, -cum], m.b.t. de lever en het
pancreas; vb. ampulla h-ca.
hepatopathie [G., hepato-; pathos = ziekte] leverzickte.
hepatopex ie [G., pexis = het vastmaken] operatieve fixatie
van een dystopische lever of leverkwab.
hepatophlebitis [G., hepar; phleps = ader] ontsteking van
leveraderen.
hepatoptose [< G., hepar; ptosis = afzakking] abnormale
beweeglijkheid van de lever; syn. hepar migrans, hepar
mobile, zwerflever.
hepatorafie [G., rhaphe = naad] hechting van een leverwond, levernaad; zie ook hepaticorafie.
hepatoragie [G., hepar; rhegnynai = scheuren] grote bloeding
uit de lever.
hepatoren aal, lever en nieren betreffend.
hepatorenale glycogenose, zie glycogenose.
hepatorenaal syndroom, progressieve nierfunctiestoornis bij levercirrose.
hepatorenalis [G., -le, ren = Hier] m.b.t. de lever en de
nieren; vb. recessus h-lis, ligamentum h-le.
hepatorrhexis [G., hepar; rhexis = verscheuring] leverruptuur.
hepatose, toxisch-degeneratieve verandering van het
leverparenchym.
hepatosplenomegalie [G., hepar; splen = milt; megas = groot]
vergroting van lever en milt.
hepatosplenopathie [G., hepar; splen; pathos = ziekte] ziekte
waarbij lever en milt dezelfde afwijkingen tonen, vnl.
fibrose.
hepatotomie [G., hepar; tome = snede] incisie in de lever.
hepatotoxem ie [G., hepar; toxikos = vergif; haima = bloed]
endogene intoxicatie doordat de lever de ammoniakale
stofwisselingsproducten niet meer verwerkt, hetgeen
leidt tot levercoma.
hepatotoxinen, stoffen met giftige werking op levercellen; zie ook cytotoxinen.
hepatotoxisch, met toxische werking op levercellen.
hepatotr opp [G., tropos = wending] met affiniteit tot de
lever.
herbicide [L., herba = (on-)kruid; caedere = doden] 1 (bv.nw.)
onkruid-dodend; z (z.nw.) onkruid-dodende stof.
herbivoor [L., herba = plant; vorare = eten] i plantenetend,
levend van plantaardig voedsel; z plantenetend dier.
Herderschee, D. (Ned. arts).

test van Herderschee, plaatjes ten gebruike bij psychotechnisch onderzoek van doofstommen.
hereditair, erfelijk; vb. h-re ataxie.
hereditarius [L., -ia, -ium], hereditair, erfelijk (niet verwarren met adnatus, congenitalis, connatalis); vb. thesaurismosis h-ia.
hereditary motor-sensory neuropathy (HMSN) [E.] naam
voor een groep erfelijke polyneuropathieen, beginnend
tussen 5- en zo-jarige leeftijd, onderling verschillend in
erfelijkheid en ernst; voorbeelden zijn neurogene
spieratrofie van Charcot-Marie-Tooth, de ziekte van
Dejerine-Sottas, de ziekte van Refsum en erfelijke
drukneuropathie.
hereditas [L., gen. heredit a tis], herediteit, erfelijkheid;
vb. stigma hereditatis.
herediteit, erfelijkheid.
heredoataxie, familiaal-erfelijke ataxie.
cerebellaire heredoatax ie , h. met aandoening van het
cerebellum.
heredodegeneratieve ziekten, een in de neurologic
vroeger gebruikelijke term voor een reeks erfelijke
neuromusculaire ziekten die blijken te berusten op
erfelijke enzymstoornissen.
heredofamiliaris [L., -re], heredofamiliaal, erfelijk en
familiaal; vb. angioma h-re.
heredopathia atactica polyneuritiformis, familiale,
recessief erfelijke ziekte met kenmerkende stapeling van
fytaanzuur (phytanic acid [E.]), een ongewoon vetzuur;
klinisch gekenmerkt door retinitis pigmentosa, perifere
polyneuropathie, cerebellaire ataxie, doofheid en
ichthyosis; syn. ziekte van Refsum.
herhalingsdwang, innerlijke dwang tot het produceren
van zich herhalende gedragspatronen die noch nuttig
noch aangenaam zijn.
herinfectie, recidief van een infectie met een bepaald
organisme; bij virale infecties verlopen herinfecties
meestal subklinisch; bij bacteriele infecties komen
herinfecties voor in aansluiting op behandeling, waarbij
de behandeling dan niet adequaat is geweest of resistentie is ontstaan; zie ook infectie, infestatie.
Hering, Carl Ewald Konstantin (1834-1918; fysioloog te
Wenen, Praag, Leipzig).
kleurentheorie van Hering, het kleuren-zien berust
op ontleding of opbouw van de 'Sehsubstanz' _ `gezichtsstof'; ontleding verwekt de sensatie van rood, geel
en wit, opbouw verwekt blauw, groen en zwart.
valproef van Hering, methode om het stereoscopisch
gezichtsvermogen te onderzoeken, waarbij de patient
een aan een zwarte draad hangend balletje met de ogen
fixeert; de onderzoeker laat voor of achter het balletje
een tweede balletje vallen en de patient moet opgeven
waar hij dit tweede balletje ziet.
reflex van Hering-Breuer, een reflexmechanisme dat
het automatisme van de ademhaling regelt; uitzetting
van de long bij inademing wekt via de n. vagus een
uitademingsreflex op (en omgekeerd).
Hering, Heinrich Ewald (1866-1948; patholoog te Praag
en Keulen).
Hering-reflex, druk op de carotis-bifurcatie vertraagt
de hartslag.
herinnering, zie geheugen.
heritability [E.] statistische maat die aangeeft voor welk
deel een kenmerk genetisch wordt bepaald.
herkauwen, merycismus [G.], ruminatie [L.].
hermafrodiet [< Hermaphroditos = zoon van Hermes en
Aphrodite, die tweeslachtig werd voorgesteld] tweeslachtig
wezen, een individu met zowel mannelijke als vrouwe351

hermafrodisie
lijke gonaden; syn. kween [obsoleet]; zie ook interseksualiteit.
hermafrodis ie , een nog na de puberteit aanwezige
biseksualiteit, vaak met afwisselende neiging tot het ene
en het andere geslacht.
hermafroditisme, hermaphroditismus [L.] aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke gonaden in
hetzelfde individu.
mannelijk hermafroditisme, echt h. met overwegend
mannelijke geslachtskenmerken.
psychisch hermafroditisme, psychische biseksualiteit
bij een somatisch mannelijk of vrouwelijk individu.
hermaphroditismus veris, echt hermafroditisme,
d.w.z. gelijktijdige aanwezigheid van mannelijke en
vrouwelijke gonaden bij hetzelfde individu.
vrouwelijk h e rmafroditisme, echt h. met overwegend
vrouwelijke geslachtskenmerken.
hermeneutisch denken, manier van denken die menselijke verschijnselen niet als causaal wetmatig bepaald
ziet, maar als doelgericht volgens een subjectieve
zingeving; syn. 'verstehend' denken; ant. 'empirisch'
denken.
hernia [L., mv. -ae, uitspruiting] i een uitstulping van het
peritoneum door een zwakke plek in de buikwand, al of
niet met een buikorgaan als inhoud; 2 h. nuclei pulposi.
cervicale hernia, hernia nuclei pulposi op cervicaal
niveau; veroorzaakt cervicaal radiculair syndroom;
symptomen vergelijkbaar met die van een lumbale
hernia; syn. nekhernia; zie ook cervicaal radiculair
syndroom, hernia nuclei pulposi.
hernia abdominalis, uittreding van ingewanden door
de buikwand naar buiten.
h e rnia accreta, breuk waarvan de breukinhoud met de
breukzak vergroeid is, daardoor meestal irreponibel.
hernia acquisita, verworven breuk.
hernia cicatric alis, littekenbreuk.
collum herniae, breukhals.
hernia completa, volledig ontwikkelde breuk; i.h.b.
een liesbreuk waarbij reeds bij rechtop staan van de
patient de buikingewanden door de breukpoort glippen.
hernia conggnita, aangeboren breuk.
corpus herniae, breuklichaam.
hernia diaphragmatica libera, zie hernia diaphragmatica spuria.
hernia diaphragmatica (o)esophagea, zie hernia
hiatus esophagei.
hernia diaphragmatica (posterolateralis), uitstulping
van buikingewanden via een opening in het middenrif,
hetzij bekleed met buikvlies (h. d. vera), hetzij zonder
buikvliesbekleding (h. d. sp u ria); syn. middenrifbreuk,
hernia van Bochdalek.
h e rnia duodenojejunalis, inwendige breuk ter plaatse
van de recessus duodenalis; syn. Treitz-hernia.
hernia epigastrica, breuk door een breukpoort in het
epigastrium (in de linea alba).
hernia femoralis, breuk via de canalis femoralis.
hernia funiculi umbilic alis, navelstrengbreuk, uitpuiling van ingewanden via de navelring in de navelstreng;
zie ook omfalokele.
hernia hiatus esophagei, inwendige breuk waarbij een
deel van de maag via de hiatus esophageus naar de
thoraxholte doorglipt; syn. hiatushernia.
hernia incarcerata, beklemde breuk, d.i. een breukdie
in de breukpoort zo omsnoerd wordt dat de breukinhoud niet kan worden gereponeerd, terwijl tevens de
bloedtoevoer naar het ingeklemde deel afgesnoerd is; zie
ook ileus.

hernia incompleta, incomplete breuk, breuk die niet
alle kenmerken van een breuk bezit, bijv. darmwandbreuk.
hernia indirecta, h. inguinalis indirecta.
hernia inguinalis, liesbreuk.
hernia inguinalis directa, mediale liesbreuk; de
breukinhoud komt via de annulus inguinalis superficialis tot in het subcutane weefsel.
hernia inguinalis indir e cta, laterale liesbreuk; de
breukinhoud dringt via de annulus inguinalis profundus, via het lieskanaal, via de annulus inguinalis superficialis door tot het subcutane weefsel, zakt soms tot in
het scrotum (hernia scrotalis).
hernia irrepon i bilis, irreponibele, niet-reponeerbare
breuk.
hernia ischiadica, h. door het foramen ischiadicum
majus of minus; syn. ischiokele.
hernia labialis, indirecte liesbreuk die in een labium
majus pudendi is ingedrongen.
hernia lumbalis, lendenhernia, een hernia in de
lendenstreek.
hernia mesenterica, inwendige hernia met een mesenteriumopening als breukpoort; syn. mesenteriumhernia.
hernia multilocularis, een hernia waarvan de breukzak uit een aantal communicerende compartimenten
bestaat.
hernia nuclei pulposi, uitpuiling van een nucleus
pulposus in het wervelkanaal, samenhangend met een
plaatselijke verzwakking van de annulus fibrosus,
meestal in de tussenwervelschijf tussen de 4e en 5e
lendenwervel; syn. lumbale hernia, discusprolaps,
bulging disc [E.]
hernia obturat o ria, een door het foramen obturatum
uittredende h.
hernia parietalis, zie darmwandbreuk.
hernia parumbilicalis, een breuk door een kleine
opening in de linea alba, vlak boven of onder de navel.
hernia perinealis, uitwendige breuk door het diaphragma pelvis; syn. hedrokele.
hernia properitonealis, h. tussen peritoneum parietale
en fascia transversalis.
hernia pudend alis, vorm van h. perinealis = h. vaginolabialis.
hernia reponibilis, reponeerbare breuk.
hernia retrocaecalis, uitstulping van darm in een
zakvormige ruimte achter het caecum; syn. Rieux-hernia.
hernia retroperitonealis Treitzii, zie hernia duodenojejunalis.
hernia sacralis, zie hernia perinealis.
hernia scrotalis, een liesbreuk die tot in het scrotum is
afgedaald.
hernia Spigelii, zie Spieghel.
hernia spuria, onechte breuk, pseudo-hernia, uitstulping of prolaps van ingewanden, zonder kenmerkende
breukzak.
hernia umbilicalis, navelbreuk.
hernia uteri, h. met in de breukzak de uterus;
syn. hysterokele.
h e rnia vaginalis, schedebreuk, uitstulping van
ingewanden in de vagina.
hernia vaginolabialis, zie h. pudendalis.
hernia varicosa, zie varicokele.
h e rnia ventralis, buikwandbreuk, ingewanduitstulping door de buikwand heen.
hernia vera, echte breuk, gekenmerkt door een breukzak met breukinhoud; zie ook h. spuria.
para-oesofageale hernia, rolbreuk van de maagfundus
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hersenen
herpes recidivans, telkens opnieuw verschijnende h.
simplex.
herpes simplex, acute infectie door herpes-simplexvirus, met op huid en slijmvliezen groepjes blaasjes die
na 6-io dagen indrogen; syn. h.febrilis.
herpes urethralis, h.simplex van de urethra.
herpes zoster, vnl. bij oudere mensen (en bij personen
met verminderde afweer, bijv. bij ziekte van Hodgkin,
leukemie c.a.) voorkomende acute ontsteking van
cerebrale of spinale ganglia, gevolg van endogene
reinfectie door het varicella-zoster-virus dat de patient
sinds zijn doorgemaakte waterpokken bij zich draagt;
gekenmerkt door groepjes herpesblaasjes in het huidgebied dat door de aangetaste zenuwwortel getnnerveerd
wordt, meestal evenwijdig aan een rib tot aan de
mediaanlijn; syn. gordelroos, zona [F., Zuidnederlands] ,
shingles [E.]
herpes zoster oticus, uitval van de hersenzenuwen V
en/of VII door infectie met het herpes-simplex-virus.
herpesviridae [L., mv. van herpesvirus], familie van dubbelstrengs-DNA-virussen met enveloppe; hiertoe behoren
het herpes-simplex-virus type I (HHV-i), het herpessimplex-virus type II (HHV-z), het varicella-zoster-virus
(HHV-3), het cytomegalovirus (HHV-4) en het EpsteinBarr-virus (HHV-5).
herpesvirusinfectie, zie herpes.
herpeticus [L., -ca, -cum], m.b.t. herpes; vb. stomatitis h-ca.
herpetiformis [L., -me], herpes-achtig, lijkend op herpes;
vb. impetigo h-mis, eczema h-me.
herregistratie, het periodiek beoordelen van de beroepsuitoefening van een geregistreerde arts op basis waarvan
wordt besloten tot al dan niet verlengen van diens
opneming in het register; betreft de registratie van
huisartsen, specialisten en sociaal-geneeskundigen.
Herring, lichaampje van (Percy Theodore Herring
(1872-1967), Britse fysioloog), ophoping van secreetgranula in de terminale delen van axonen in de neurohypofyse; histologisch goed kleurbaar met de MalloryAzan-kleuring; granula bevatten oxytocine of
ADH/vasopressine.
hersenabces, zie abces, hersen—.
hersenatrofie, afname in omvang van hersenweefsel;
komt voor bij vele ziekten met vaak onbekende oorzaak,
veroorzaakt in gegeneraliseerde vorm dementie; zie ook
atrofie.
hersenbalk, zie corpus callosum.
hersenbloeding [L.] zie haemorrhagia cerebri.
hersendood, zie dood, cerebrale -1-.
hersendood, klinische, zie dood, klinische --.
hersendoorbloeding, bloedvoorziening van de hersenen, onderhevig aan autoregulatie o.i.v. systemische
bloeddruk; bij onderbreking van hersendoorbloeding
langer dan 3 minuten ontstaat hersenbeschadiging door
ischemie van de hersenen, meestal veroorzaakt door
bloeding, infarct, ontsteking, trauma, tumor of hydrocephalus.
hersendruk, druk binnen hersenvliezen, afhankelijk van
liquorvolume; wordt gemeten door via lumbaalpunctie
een manometer aan te sluiten.
hersenembolie, afsluiting van een bloedvat in de hersenen door een bloedstolsel, b.v. afkomstig van een
a.-carotisstenose, gestoorde bloedstolling of afwijkingen
aan hartkleppen; zie ook cerebrovasculair accident;
syn. herseninfarct.
hersenen, enkephalos [G.].
grote hersenen, cerebrum [L.].
kleine hersenen, cerebellum [L.].

langs de distale oesophagus omhoog in het mediastinum.
sliding-hiatus hernia, sliding hernia, verplaatsing
van de cardia met een deel van de maagfundus door de
hiatus oesophagus in het diafragma naar de thoraxholte.
spierhernia, uitstulpend spierweefsel door zwakke plek
of scheur in de omhullende spierfascie.
herniatie, vorming van een hernia.
hernio-enterotomie [G., enteron = darm; tome = snede]
herniotomie gecombineerd met enterotomie.
herniolaparotomie [G., lapara = buik; tome] laparotomie
gecombineerd met herniotomie.
herniologie [G., logos = leer] de leer betreffende hernia's.
hernioplastiek, sluiting en versteviging van de breukpoort na verwijdering van de breukzak.
herniorafie [G., rhaphe = naad] 1 het leggen van een naad
door de breukhals om deze te kunnen sluiten (waarna
dan de breukzak kan worden verwijderd); 2 (minder
juist) breukoperatie.
herniosus [L., -sa, -sum], m.b.t. een hernia, door herniatie
ontstaan; vb. hydrocephalus h-sus.
herniotomie [G., tome = snede] i insnijding van de breukzak of (bij beklemde breuk) van de breukpoort; z breukoperatic in het algemeen.
heroicum [L., mv. -ca, heroicus = heldhaftig] krachtig werkend
geneesmiddel.
heroine, semi-synthetisch morfinederivaat; heeft sterk
euforiserende en analgetische werking.
herpangina, zie angina herpetica.
herpes [G., herpein = kruipen] ontstekingachtige aandoening van de huid, ev. de slijmvliezen, met vorming
van blaasjes; meestal is bedoeld h. simplex.
herpes corneae, zie keratoconjunctivitis herpetica.
herpes dendriticus corneae, keratoconjunctivitis
herpetica met typische vertakkingen van de efflorescentie.
herpes encephalitis, encefalitis die is veroorzaakt door
een herpesvirus, doorgaans herpes-simplex-virus I; zie
ook encefalitis, herpes-simplex----.
herpes proctitis, herpesinfectie van de anorectale regio,
doorgaans verwekt door HSV-II en gekenmerkt door o.a.
koorts, anorectale pijn, tenesmus, obstipatie en rectale
ulceraties; syn. proctitis herpetica.
herpes febrilis, `koortsuitslag', herpes labialis;
syn. h.simplex.
herpes genitalis, h. simplex van de uitwendige genitalia, doorgaans verwekt door HSV-I.
herpes gestationis, een tijdens de zwangerschap
voorkomende vorm van dermatitis herpetiformis.
herpes iris [E.] erythema exsudativum multiforme met
iris-vormige haarden; syn. rainbow-worm.
herpes labialis, door herpes-simplex-virus (meestal
type I) veroorzaakte, recidiverende infectie op huid en
slijmvliezen, m.n. rond de mond; met vocht gevulde,
gegroepeerde blaasjes gaan stuk en vormen korstjes;
blootstelling aan zonlicht, menstruatie en koorts zijn
luxerende factoren; syn. koortslip.
herpes neonatorum, infectie van de pasgeborene met
het herpes-simplexvirus (veelal HSV-II); besmetting
vindt vnl. plaats bij vaginale partus bij een besmette
moeder; infectie is lokaal of gegeneraliseerd (septische
symptomen); gegeneraliseerde vorm heeft de symptomen van bacteriele sepsis en een sterftepercentage van
70 %; bij overleven dikwijls hersenbeschadigingen.
herpes ophthalmicus, zie zoster ophthalmicus.
herpes paronychia, zie paronychia herpetica.
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hersenfunctie
hersenverweking, zie encefalomalacie.
hersenvlies, meninx [G.]; zie ook dura mater, pia mater,
arachnoidea.
hersenvliesontsteking, zie meningitis.
hersenvocht, zie liquor cerebrospinalis.
hersenwinding, gyrus cerebri.
hersenzand, acervulus cerebri.
hersenzenuwen, syn. nervi craniales [L.]; de twaalf paar
zenuwen die aan de hersenen ontspringen: I. nervi
olfactorii; II. n. opticus; III. n. oculomotorius; IV. n.
trochlearis; V. n. trigeminus; VI. n. abducens; VII. n.
facialis; VIII. n. vestibulocochlearis; IX. n. glossopharyngeus; X. n. vagus; XI. n. accessorius; XII. n.
hypoglossus; zie ook ruggenmergszenuwen.
herstelwarmte, warmteproductie die met de oxidatieve
fosforylering samenhangt en die op een spiercontractie
volgt.
Herter, Christian Archibald (1865-191o; arts te New
York).
ziekte van Gee-Herter, zie Gee.
Hertwig, Richard (1850-1937; D. zobloog te Jena).
schede van Hertwig, een epitheelbekleding van het
nog niet doorgebroken gebitselement, binnen het
apicale wortelvlies van de tand.
Hertz, Heinrich Rudolf (1857-1894; D. fysicus te Karlsruhe en Bonn).
hertz (Hz), eenheid van trillingsfrequentie.
Hertz-golven, elektromagnetische golven met een
golflengte van enige km tot ongeveer o,i mm.
Herxheimer, Karl (1861-1944; D. dermatoloog te Frankfurt a/d Main).
reactie van Herxheimer(-Jarisch), opvlamming van
acute symptomen bij lijders aan syfilis, tijdens of door
toediening van antiluetische medicamenten.
syndroom van Pick-Herxheimer, zie Pick, Arnold.
Heryng, Theodor (1847-1925; Pools KNO-arts).
symptoom van Heryng, verminderde oplichting van
wang en infra-orbitale streek bij rinodiafanoscopie, wijst
op aanwezigheid van etter in de sinus maxillaris.
Herz, Max (geb. 1865; internist te Wenen).
trias van Herz, plaatselijke pijn, inspiratoire dyspnoe
en hartkloppingen, bij frenocardie.
Heschl, Richard Ladislaus (1824-1881; patholoog te Graz
en Wenen).
Heschl-gyri, gyri temporales transversi, op het operculum temporale; hier eindigen de vezels van de radiatio
acustica.
hesitatie [< L., hesitatio = aarzeling] vertraging bij beginners
met lopen; verschijnsel bij de ziekte van Parkinson.
hesperidine, zie vitamine P.
Hesselbach, Franz Kaspar (1788-1856; anatoom en
chirurg te Wiirzburg).
band van Hesselbach, lag. interfoveolare.
Hesselbach-hernia, hernia femoralis lateralis s.
externa, een dijbreuk met gelobde (biloculaire) breukzak.
Hessing, Friedrich von (1838-1918; orthopedisch mecanicien, Gottingen/Augsburg).
Hessing-corset, beugelapparaat bestaande uit een nauw
aansluitend corset met stalen baleinen, waardoor de
oksels op de heupen steunen.
heteluchtoven, droogsterilisator; zie ook sterilisator.
heterauxese, heterauxesis [G., heteros; auxesis = groei]
onevenredige groei van het ene lichaamsdeel t.o.v. het
andere.
hetero- [G., heteros = een ander] voorvoegsel in woordsa-

hersenfunctie, functies van het encephalon, namelijk de
aansturing van autonoom zenuwstelsel (b.v. hartslag,
ademhaling, darmmotoriek), planning en uitvoering van
willekeurige en onwillekeurige beweging, verwerking en
herkenning van waarneming, bewustzijn en emotie; zie
ook cerebrale functies.
hersenkamer, ventriculus (dexter, lateralis, quartus,
sinister, tertius) cerebri [L.].
hersenletsel, zie hersenbeschadiging.
hersenoedeem, zie oedeem.
hersenscan, hersenscanning, geautomatiseerde
gamma-encefalografie; de patient krijgt een radioisotoop geInjecteerd; m.b.v. een detector wordt boven
het te onderzoeken orgaan (i.c. de hersenen) de verdeling
van de radioactieve stof op een scintigram vastgelegd;
syn. scinti-encefalografie, brain scanning [E.] zie ook
scintigrafie.
hersenschedel, zie cranium cerebrale (alleen in BNA; in
NA vervallen).
hersenschors, cortex cerebri, cortex cerebella [r,.].
hersenschudding, zie commotio cerebri.
hersensclerose, zie arteriosclerosis cerebri.
diffuse hersensclerose, zie ziekte van Schilder.
tubereuze hersensclerose, neurocutaan syndroom,
dominant-erfelijk, op de kinderleeftijd beginnend,
progressief verlopend, met typische veranderingen in de
hersenen (tumoren, verhardingen), van de huid
(adenoma sebaceum, angiofibromen in het gelaat) en
tumoren van de retina (phacoma), het hart, de nieren, de
longen, het pancreas; wordt tot de facomatosen
gerekend; syn. ziekte van Bourneville-Pringle, epiloia.
hersensinus, zie sinus durae matris.
hersenspoeling, zie brainwashing.
hersenstam, het gedeelte van de hersenen tussen
medulla oblongata en grote-hersenhemisferen.
hersenstamverschijnselen, klinische verschijnselen
die optreden bij uitval van de h.-functies; o.a. lichtstijve
pupillen, hyper- of hypoventilatie, afwezige compensatore oogbewegingen, decerebratiestijfheid, dubbelzijdige hemiparese, afwezige corneareflexen en hyperthermie.
hersenstamaudiometrie, bij kinderen en mentaal
geretardeerden toegepaste test ter vaststelling van
lokalisatie van gehoorsbeschadiging d.m.v meting van
door geluidsprikkels veroorzaakte spanningsvariaties in
n. cochlearis en hersenstam.
hersenstamdood, dood door uitval van autonome
functies van de hogere hersenstam (bloeddrukregulatie,
ademhaling) door direct letsel van de hersenstam of
inklemming van de hersenstam bij intracerebrale
drukverhoging t.g.v. tumor, trauma, bloeding of infectie; zie ook hersendood, cerebrale dood, klinische dood.
hersenstamreflex, reflexboog, synapterend in hersenstam, zoals pupilreflex, corneareflex en dreigreflex,
waarvan de uitval tekenend is bij schedeltrauma voor
hersenstaminklemming in het foramen magnum;
geisoleerde uitval duidt op lokale processen.
hersenstamsyndroom, syndroom t.g.v uitval van (delen
van) de hersenstam; men onderscheidt mediale syndromen (paramediaan syndroom, syndroom v. Weber,
syndroom v. Parinaud) en laterale syndromen (syndroom
van Wallenberg, a. cerebelli superior-syndroom, laterale
ponssyndroom).
hersenventrikel, zie ventriculus cerebri.
hersenverplaatsing, verplaatsing van normaal hersenweefsel door processen die extra ruimte innemen; zie ook
intracraniale drukverhoging.
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(passieve) immunisering van de mens, bijv. tegen
tetanus.
hetero-intoxicatie, intoxicatie door lichaamsvreemde
stoffen; zie ook auto-intoxicatie.
heteroloog [G., heteros; logos = relatie] niet overeenstemmend, soortvreemd, afkomstig van een andere diersoort;
vb. h. serum; syn. xenogeen, xenoloog; zie ook autoloog,
syngeen, allogeen, homoloog.
heterolyse [< G., heteros; lysis = oplossing] lysis van cellen
door soortvreemde lysinen; zie ook autolyse.
heterolysine, zie heterohemolysine.
heteromeer [G., meros = deel] uit ongelijke delen bestaand.
heteromorfie [G., heteros; morphe = vorm] zie heteroplasie.
heteromorfose, vervanging van verloren gegaan weefsel
door weefsel van andere aard.
heteroniem [G., heteros; onoma = naam] 1 ongelijknamig;
2 aanwezig op verschillende zijden, bijv. h-me hemianopsie; zie ook homoniem.
heteronoom [G., heteros; nomos = wet] een wezensvreemde
wet volgend, bijv. de verschijnselen bij schizofrenie; zie
ook homonoom.
hetero-osteoplastiek, osteoplastiek of osteosynthese
met gebruikmaking van heteroloog (= xenogeen) bot.
heterophthalmus, zie heteroftalmie.
heteroplasie [G., heteros; plassein = vormen] atypische groei
van cellen en weefsels.
heteroplastiek [G., heteros; plassein] verouderde term voor
xenoplastiek.
heteroplastisch [G., heteros; plassein = vormen] 1 van
verschillende structuur; z xenogeen.
heteroseksualiteit, neiging tot de andere sekse;
syn. heterofilie; zie ook homoseksualiteit.
heteroseksueel, zich aangetrokken voelend tot de andere
sekse; syn. heterofiel; zie ook homoseksueel.
heterosoom, zie heterochromosoom, geslachtschromosoom, allosoom, gonosoom, autosoom.
heterosuggestie, suggestie, afkomstig van een andere
persoon; zie ook autosuggestie.
heterotherm [G., heteros; therme = warmte] koudbloedig;
i.h.alg. gebruikt voor dieren met bloed waarvan de
temperatuur op en neer gaat met die van de omgeving;
syn. poikilotherm; zie ook homeotherm.
heterotoop [G., heteros; topos = plaats] zich bevindend op, of
afkomstig van een atypische plaats; vb. h-tope prikkelvorming in het hart; syn. ectopisch; zie ook normotoop,
orthotoop.
heterotopie, i aanwezigheid van weefsel of organen op
atypische plaats; z het voorkomen van heterotope
prikkelvorming; 3 (oorheelk.) het niet samenvallen van
de luchtgeleidingsdip met de beengeleidingsdip; zie ook
dip.
heterotransplantaat, transplantaat van xenogeen
weefsel; syn. xenotransplantaat.
heterotransplantatie, zie xenotransplantatie.
heterotroof [G., heteros; trophe = voeding] behoefte hebbend
aan organische voedingsstof; zie ook autotroof.
heterotropie [G., heteros; tropos = (toe-)wending] zie strabismus concomitans.
heterotypie [G., typikos = kenmerkend] afwijking van de
norm.
heterotypisch, afwijkend van de norm.
heterozygoot [G., heteros; zygotos = met twee paarden bespannen] i met ongelijke erfelijke eigenschappen, van
ongelijke aanleg; z bastaard, een individu met verschillende allelen t.o.v. een bepaald kenmerk; zie ook homozygoot; zie ook compound.
heup, coxa [L.], osphys [G.].

menstellingen met de betekenis anders geaard, de ander;
vb. h.-allergie.
hetero-agglutinins, hetero-hemagglutinine.
hetero-anamnese, zie anamnese.
hetero-antigeen, xenogeen antigeen, soortvreemd
antigeen; zie ook auto-.
hetero-autoplastiek,
i gecombineerde
heteroen autoplastiek; s. de verplaatsing
van weefsel van
een lichaamsplastiek; s. de verplaatsing van weefsel van een lichaamsdeel naar een ander.
heteroblastisch [G., heteros; blastos = kiem] afkomstig van
verschillend weefsel of verschillende kiembladen.
heterochromasie [G., heteros; chroma = kleur] het gelijktijdig voorkomen van eosinofiele en basofiele korrels in
een cel.
heterochromatine, genetisch inactieve chromatine (o.a.
in Barr-lichaampjes).
heterochromia, heterochromie, verschil in kleur van
weefsels die normaliter dezelfde kleur hebben; meestal
is bedoeld h-ia iridis: verschil in kleur van de beide
irissen of van gedeelten van eenzelfde iris.
heterochromicus [L., -ca, -cum], verschillend in kleur;
vb. iridocyclitis h-ca.
heterochromosoom, zie geslachtschromosoom,
allosoom, gonosoom.
heterochronie [G., heteros; chronos = tijd] het ontstaan van
weefsels op een ongewone tijd, bijv. van embryonaal
weefsel ná de geboorte.
heterodont [G., heteros; odous = tand] in het bezit van
tanden met verschillende vorm (bijv. bij de mens snijtanden, hoektanden, enz.).
heterofagie, opname van exogeen materiaal in een cel
door fagocytose of pinocytose en het verteren van het
opgenomen materiaal door fusie van de pasgevormde
vacuole met een lysosoom.
heterofiel [G., philein = beminnen] 1 met affiniteit tot een
andere soort; vb. Forssman-antigeen; z zich aangetrokken voelend tot de andere sekse; syn. heteroseksueel;
zie ook homoseksueel.
heterofilie, neiging tot de andere sekse; syn. heteroseksualiteit; zie ook homofilie.
heteroforie [G., heteros; phora = beweging] latent scheelzien
(strabismus latens), tijdelijke afwijking van de oogas van
het ene oog t.o.v. die van het andere zodra de prikkel tot
fusie wegvalt; afwijking naar buiten heet exoforie, naar
binnen esoforie, naar boven hyperforie, naar beneden
hypoforie; zie ook orthoforie.
heteroftalmie [G., heteros; ophthalmos = oog] ongelijkheid
van de twee ogen (grootte, vorm, kleur, asrichting).
heterogeen [G., heteros; genos = soort] 1 samengesteld uit
onderling verschillende bestanddelen, als tegenstelling
tot homogeen; z andersoortig (heterogenetisch, heterobog), van een andere soort afkomstig.
heterogenese [< G., heteros; genesis = het worden, het ontstaan]
1 xenogenesis; s. abiogenese.
heterogenetisch, afkomstig van een andere soort,
heteroloog, heterogeen.
heterograft, transplantaat dat bestaat uit weefsel van een
soortvreemd individu.
hetero-hemolysine, een in het bloed van dieren voorkomende stof die erytrocyten van een andere diersoort
hemolyseert.
hetero-immuniteit, immuniteit tegen cellen en eiwitten
van een andere diersoort; zie ook auto-immuniteit.
hetero-immuunstoffen, immuunstoffen in het bloed
van een dier, die antigenen in een soortvreemd individu
neutraliseren; ze worden bij paarden, schapen, enz.
kunstmatig opgewekt, en gebruikt ter profylactische
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hiatus esophageus, spleet in het middenrif voor de
slokdarm.
hiatus ethmoidalis [BNA, PNA], h. semilunaris.
hiatus leucaemicus, het ontbreken van de tussenstadia
(tussen rijpe en onrijpe cellen) van de myeloide reeks,
wijzend op het bestaan van acute myeloIde leukemie.
hiatus maxillaris, grote opening in de mediale
beenwand van de sinus maxillaris.
hiatus pleuroperitonealis, zie foramen van Bochdalek.
hiatus sacralis, onderste opening van de canalis sacralis, ter hoogte van S.3 of S.4.
hiatus saphenus, grote opening in de fascia lata dicht
onder het lig. inguinale, voor de vena saphena magna.
hiatus semilunaris, halvemaanvormige spleet in de
zijwand van de neus voor communicatie tussen de neus
en de bijholten.
hiatus tendineus (adductorius), spleet in de pees van
de m. adductor magnus voor de doortredende a. en v.
femoralis in de knieholte.
hi a tusbreuk, hiatus-hernia, zie hernia hiatus esophagei.
hiatushernia, hernia hiatus oesophagei.
Hib, Haemophilus influenzae type B.
hibern atie [ <L., hiberna = winter (Fr.: hibernation artificielle) m]
1 winterslaap; a kunstmatige `winterslaap'.
hibernisatie, het teweegbrengen van een hibernatietoestand.
Hicks, John Braxton (1823-1897; vrouwenarts te Londen).
Braxton-Hicks-contracties, zwangerschapscontracties;
zie ook contractie.
HIDA, hydroxy-iminodi-azijnzuur.
hidr-, hidro- [G., hidros = zweet] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende zweet of zweetklieren; niet
verwarren met hydr-.
hidradenitis [G., hidros; aden = klier] ontsteking van een of
meer zweetklieren.
hidradenitis axillaris, etterige ontsteking van de
apocriene zweetklieren van de oksel (axilla).
hidradenitis suppurativa, etterige ontsteking van
zweetklieren, i.h.b. in de oksel.
hidradenoom [G., hidros; aden] zweetkliergezwel,
adenoma sudoriferum, hidrocystadenoom, spiradenoom; zie ook syringocystadenoom.
hidradenoma papilliferum, solitaire ronde tumor aan
labia majora of perineum; histol. een cyste waarin
papillomateuze woekeringen, afgeleid van apocriene
zweetklieren.
hidroa [G., hidroein = zweten] 1 zweetblaasjes; z huiduitslag
met overmatige zweetafscheiding.
hidroa aestivale, in het voorjaar voorkomende huiduitslag.
hidro a vaccinifo rme, familiaal-erfelijke lichtdermatose
(bij congenitale porphyria erythropoetica), met pokachtige elementen.
hidrocystoom, retentiecyste van een zweetklier, in het
gelaat voorkomend.
hidrose, l zweetsecretie; z hyper- of dyshidrose.
hiel, pterna [G.], calx [G.].
hielbeen, calcaneus, os calcis [L.].
hieldrukfenomeen, verschijnsel waarbij een been, t.g.v.
van een niet-organische verlamming, bij een poging tot
overeindkomen uit liggende houding zonder steun van
de handen slap blijft liggen of wordt omlaaggeduwd; bij
een centrale parese gaat het zieke been omhoog.
hielknieproef, proef op de juiste uitvoering van doelbewegingen; syn. kniehakproef; zie ook vingerneusproef,
proef van Murk Jansen.
hielprik, methode voor het verkrijgen van bloed bij een

instabiele heup, pathologische heupgewricht van de
pasgeborene met congenitale heupdysplasie; de
geluxeerde femurkop is te reponeren door de handgreep
van Ortolani.
totale heup, zie heupartroplastiek.
heupartroplastiek, zie artroplastiek.
heupbeen, zie os coxae.
heupdislocatie, congenitale, luxatie van het heupgewricht als gevolg van aangeboren heupdysplasie.
heupdysplasie, congenitale, zie dysplasie.
heupgewricht, zie articulatio coxae.
heupkom, zie acetabulum.
heupluxatie, luxatie van de femurkop, soms congenitaal;
zie ook Konig-operatie.
congenitale heupluxatie, luxatie van de heup bij de
pasgeborene; ontstaat door heupdysplasie, een geboortetrauma of een combinatie van beide.
heupprothese, totale, zie prothese, totale heup---.
heuristiek, methode van ontdekken die grotendeels is
gebaseerd op ervaringskennis i.p.v. op theoretisch
gefundeerde kennis.
heveldrainage, zie Biilau.
hexadactylie [G., hex; daktylos = vinger] aanwezigheid van
zes vingers aan een hand; zie ook polydactylie.
hexaploidie [G., hex; - ploos = - voudig; eidos = vorm] chromosomenpatroon bestaande uit zes haploIden.
hexosamine, een hexose waarin een OH-groep is vervangen door NH 2 .
hexosaminidase, een lysosomaal enzym; bij afwezigheid
ervan worden gangliosiden niet afgebroken en ontstaat
een gangliosidose; twee vormen, A en B. Tekort aan h. A
komt voor bij ziekte van Tay-Sachs.
hexose, een monosacharide met zes C-atomen;
vb. glucose, fructose.
HFr- stam, bacteriestam waarvan de F - factor is geIntegreerd in het chromosoom, waardoor een hoge frequentie van recombinatie kan voorkomen.
HFV, high-frequency ventilation.
HHE - syndroom, zie hemiconvulsie - hemiparese - epilepsie-syndroom.
HHV-i humaan herpesvirus-i, zie virus, herpes simplex type i (HSVi).
HHV 2 humaan herpesvirus - z, zie virus, herpes simplex -^
type z (HSVz).
HHV-3 humaan herpesvirus - 3, zie virus, herpes simplex -^type 3 (HSV3).
HHV-4 humaan herpesvirus-4, zie virus, herpes simplex -^type 4 (HSV4).
HHV-5 humaan herpesvirus-5, zie virus, Epstein-Barr----(EBV).
HHV-6, zie virus, humaan herpes--6.
HHV-7, zie virus, humaan herpes---7.
HHV- 8, zie virus, humaan herpes--8.
HIAA 5 - hydroxy - indoleacetic acid, 5 - hydroxy - indolazijn
zuur; in de urine aantoonbaar bij carcinoId van de
dunne darm.
hiatus [L., gaping] spleet, opening.
hiatus a o rticus, spleet in het middenrif voor de aorta.
hiatus canalis nervi petrosi majoris, opening in de
voorwand van het rotsbeen, voor de n. petrosus major.
hiatus c. n. p. minoris, opening in de voorwand van
het rotsbeen, voor de n. petrosus minor.
hiatus diaphragmatica, opening in het diafragma
waar de oesophagus en de aorta doorheen lopen,
gevormd door de spierbundels van het rechter crus van
het diafragma; zie ook hiatus aorticus, hiatus esophageus.
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oppervlak, waar vaten en zenuwen in- en uittreden, en
het mesovarium is aangehecht.
hilum pulm o nis, longpoort, de plaats waar de bronchi
en bloedvaten aan de facies mediastinalis de long
binnentreden, resp. verlaten.
hilum ren ale, nierpoort, de plaats waar de niervaten en
de ureter het orgaan binnentreden resp. verlaten.
hilus, zie hilum (NA); de term hilus is echter zo ingeburgerd dat handhaving van de samenstellingen voorlopig
gerechtvaardigd lijkt.
hilusdans, op het rontgenscherm zichtbare pulsaties van
de longhilus bij verschillende aandoeningen waarbij de
drukamplitudo in de a. pulmonalis vergroot is (o.a. open
ductus Botalli, ventrikelseptumdefect, pulmonalisinsufficientie, thyreotoxicose).
hilusklieren, de tracheobronchiale lymfeknopen.
hilustekening, de vlekkige schaduwen van de longhilus
op de thoraxfoto.
HIOMT hydroxy-indol-O-methyltransferase, een enzym
in het corpus pineale met een activiteit die wisselt met
de belichting (toenemend in het donker, afnemend bij
belichting).
hip [E.] heup.
snapping hip, heupgewricht dat een knappend geluid
geeft als een pees over de trochanter major glijdt.
Hippel, Eugen von (1867-1939; oogarts te Gottingen).
Von Hippel-Lindau-syndroom, angiomatosis cerebelli
et retinae, een der familiale facomatosen (Van der
Hoeve).
Hippelates, een geslacht vliegen die op zweren en
ontstoken ogen afkomen en de verwekkers hiervan
overbrengen.
hippocampus [G., hippokampos = zeepaardje] sikkelvormige
witte lijst aan de mediale wand van de onderste hoorn
van de zijventrikel in de grote-hersenhemisfeer; hier
zetelt het limbisch systeem.
Hippocrates (460-375 v. C.; Grieks geneesheer op het
eiland Cos; 'vader' van de wetenschappelijke geneeskunde).
digiti hippocratici, trommelstokvingers.
eed van Hippocrates, een door H. geformuleerde eed
die met enkele wijzigingen ook tegenwoordig nog wordt
uitgesproken bij het aanvaarden van een loopbaan als
arts; zie ook Geneve.
facies hippocratica, zie facies.
Hippocrates-nagels, u ngues adunci.
Hippocrates-vingers, digiti hippocratici, trommelstokvingers.
hippuran, zie hippuurzuur.
hippurase, hippuricase, enzym dat de hydrolyse van
hippuurzuur in benzoezuur en glycine katalyseert; zie
ook amidase.
hippurie, aanwezigheid van te veel hippuurzuur in de
urine hippuropathie.
hippus [G., hippos] klonische samentrekking van de m.
sphincter pupillae; syn. pupilclonus; zie ook pupillotonie.
hippuurzuur [ <G., hippos = paard; zo genoemd omdat het

pasgeborene; via een prik in de hiel wordt capillair bloed
opgezogen; o.a. voor PKU-diagnostiek.
hielvalgus, stand van de achtervoet met kanteling van de
calcaneus van de lengteas van het been af; wordt o.a.
veroorzaakt door een platvoet (pes planovalgus); zie ook
pes planovalgus, genu varum.
hielvarus, stand van de achtervoet met kanteling van de
calcaneus naar de lengteas van het been toe; wordt o.a.
veroorzaakt door een klompvoet (pes varus); zie ook pes
varus.
hiemalis [L., -le, hiems = winter] winters, tot de winter
behorend; vb. pruritus h-lis.
Higashi, O. (Japans arts).
syndroom van Chediak-Higashi, zie Chediak.
high-density lipoproteins, zie lipoproteIne.
high frequency ventilation (HFV) [E.] mechanische beademing m.b.v. zeer hoge frequenties, tot enkele honderden
malen per minuut. Bij ernstige longfunctiestoornissen
kan door deze techniek soms een goede oxygenatie
worden bereikt; de resultaten op de hypercapnie zijn
minder goed. Het voordeel is dat bij HFV zeer lage
drukken in het ademsysteem heersen (voorkomen van
barotrauma).
highly-selective vagotomy (HSV) [E.] zie vagotomie, hoogselectieve --^-.
Highmore, Nathaniel (1613-1685; E. chirurg en anatoom
te Oxford).
antrum H-ri, zie sinus maxillaris.
corpus H-ri, zie mediastinum testis.
high-output failure [E.] onvoldoende bloedtoevoer voor de
weefselbehoefte ondanks een groot hartminuutvolume.
high-renin hypertension, zie hypertensie.
high residue diet [E.] een dieet met naar verhouding veel
onverteerbare bestanddelen.
hik, singultus [L.].
hikkramp, spasmolygmus [G.].
hilifugaal [L ., hilus; fugere = vlieden] in een richting van de
longhilus af.
Hill-Sachs-laesie, intra-capsulaire fractuur van caput
humeri met een indeukingsfractuur (impressiefractuur)
van de dorsale rand van de humeruskop op de rand van
de fossa glenoidalis (scheiding van kop en diafyse);
gevolg van anterior-inferiordislocatie.
Hill-symptoom, polsdruk die hoger is in de aorta
abdominalis dan in de armvaten; symptoom dat kan
optreden bij aorta-insufficientie.
Hilton-lijn (John Hilton (1804-1878), Brits chirurg),
anatomische structuur die zich tussen de in- en uitwendige anale sphincter bevindt en die de overgang vormt
tussen de anale mucosa en een meerlagig epitheel.
hilum [L., mv. hila, 'geringe intrekking aan de oppervlakte van een
boon of boonvormig orgaan'] hilus, ingang , poort.
hilum glandulae suprarenalis, intrekking aan de
achterzijde van de bijnier, waar de vena centralis
uittreedt.
hilum lienis, miltpoort, de plaats waar de bloedvaten
en zenuwen van de milt in- en uittreden.
hilum nodi lymphatici, intrekking aan het oppervlak
van een lymfeklier, voor de doortredende bloedvaten en
het vas efferens.
hilum nuclei dentati, opening aan de mediale zijde
van de nucleus dentatus voor de doortredende pedunculus cerebellaris superior.
hilum nuclei olivaris, mediaal in de nucleus olivaris
gelegen opening voor de doortredende tractus olivocerebellaris.
hilum ovarii, eierstokpoort, een groeve in het eierstok-

aanvankelijk in urine van paarden is ontdekt] benzoylglycocol;

komt in urine van planteneters voor, slechts in kleine
hoeveelheden in mensenurine; wordt als farmacon,
gekoppeld aan radioactief gelabeld jodium, ingespoten
ter verkrijging van een scintigrafische afbeelding van de
nieren (een renogram); geeft globale informatie over de
doorbloeding en de functie van de nieren; syn. hippuran.
Hirschberg, Julius (1843-1925; oogarts te Berlijn).
Hirschberg-magneet, sterke magneet om ingedrongen
ijzerdeeltjes uit het oog te verwijderen.
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Langerhanscel-histiocytose (LCH), spectrum van
ziektebeelden, gekenmerkt door benigne proliferatie
van Langerhans-cellen (histiocyten met granula);
oorzaak onbekend, klinisch beeld varieert sterk, veelal
botlaesies en huidafwijkingen.
maligne histiocytose, vorm van non-Hodgkinlymfoom, gekenmerkt door proliferatie van monocyten
en macrofagen.
oceaanblauwe histiocytose, oceaanblauwe-histiocytensyndroom, gekenmerkt door miltvergroting en de
aanwezigheid van histiocyten met oceaanblauw protoplasma in beenmerg en milt; syn. syndrome of the
sea-blue histiocyte [E.].
histiocytose-X, samenvattende term voor de ziekte van
Abt-Siwe-Letterer, de ziekte van Hand-Schuller-Christian
en granuloma eosinophilicum.
hist(i)ogeen [G., gennan = veroorzaken] van lichaamsweefsel
(s) afkomstig.
hist(i)ogenese, zie histogenese.
hist(i)olyse [< G., histos; lysis = oplossing] oplossing van
weefsel.
hist(i)opathie [G., histos; pathos = ziekte] ziektetoestand
door plaatselijke veranderingen in weefsel (bijv. in
uterusslijmvlies bij vermeerdering van fibrinolysokinase).
histochemie, het via microscopisch-chemische methoden
bestuderen van onderdelen van weefsels of cellen
daarvan; zie ook cytochemie.
enzymhistochemie, histologische techniek om d.m.v
kleurreacties activiteit van enzym in cellen of weefsel
aan te tonen; zie ook cytochemie.
histocompatibiliteit, het identiek zijn van weefsel of
transplantatie-antigenen van donor en acceptor,
waardoor een afweerreactie uitblijft; zie ook major
histocompatibility complex.
histocompatibiliteitscomplex, zie major histocompatibility complex.
histocompatibiliteit-Y-antigeen (H-Y-antigeen), zie
antigeen, histocompatibiliteit-Y ---.
histogenese [< G., genesis = vorming, schepping] vorming van
de weefsels uit ongedifferentieerde cellen, tijdens de
foetale ontwikkeling.
histogram, kolommendiagram, grafische weergave van
data d.m.v rechthoeken waarbij de basis de categoric
definieert en de hoogte uitdrukking geeft aan de
frequentie van voorkomen van elementen binnen deze
categoric.
histoid [G., eidos = vorm, gedaante] weefsel-achtig, lijkend op
een der lichaamsweefsels.
histologic [G., histos; logos = leer, wetenschap] weefselleer,
microscopische anatomic van de weefsels.
histoloog, beoefenaar van de histologic.
histon, een basische proteIne met lage molecuulmassa.
histopathologie, leer der ziekelijke weefselveranderingen; syn. pathologische histologic.
Histoplasma, geslacht van fungi imperfecti.
Histoplasma capsulatum, een dimorfe schimmel,
verwekker van histoplasmose; syn. Cryptococcus capsulatus.
Histoplasma duboisii, een species die soms histoplasmose verwekt.
histoplasmoom, granuloom, veroorzaakt door Histo-

Hirschberg-vaatjes, in de diepe lagen van het hoornvlies ingegroeide vaatjes bij afgelopen keratitis parenchymatosa.
Hirschsprung, Harald (183o-1916; kinderarts te Kopenhagen).
ziekte van Hirschsprung, megacolon congenitum;
kenmerkend is een aboraal vernauwd gedeelte van de
aan elkaar grenzende delen van sigmoid en rectum, in
de wand waarvan de ganglioncellen ontbreken (aganglionose), terwijl proximaal van dit aganglionaire
gedeelte het colon sterk uitgezet, ev. hypertrofisch is.
hirsutisme, hirsutismus, overmatige beharing bij
vrouwen op plaatsen waarvan beharing kenmerkend is
voor mannen: armen, dijen, borst, bovenlip, kin, en van
de schaamstreek opstijgend in de linea alba; zie ook
hypertrichiase.
hirsutus [L., -ta, -turn], ruig, ruw, vlokkig; vb. lingua h-ta,
cor h-tum (= cor villosum).
hirudine, factor met stolling in het mondsecreet van
bloedzuigers.
Hirudo [L., my. -dines], bloedzuiger. Vroeger werden
gebruikt de H. medicinalis en de H. officinalis; syn. sanguisuga.
His Jr., Wilhelm (1863-1934; anatoom en internist te
Berlijn).
bundel van His Jr., fasciculus atrioventricularis.
His Sr., Wilhelm (1831-1904; anatoom en embryoloog te
Leipzig).
buis (kanaal) van His Sr., zie ductus thyroglossus.
lymfespleten van His Sr., perivasculaire lymferuimten
in het CZS.
histaminase, enzym dat histamine onwerkzaam maakt;
syn. diamino-oxidase.
histamine, (3-imidazolyl-ethylarnine, een diamine,
voorkomend in alle plantaardige en dierlijke weefsels,
ontstaat door enzymatische decarboxylering uit histidine; veroorzaakt daling van de bloeddruk, verwijding
van bloedvaten, ophoping van bloed, contractie van glad
spierweefsel (met o.a. als gevolg bronchospasmus c.q.
astma), verhoogde darmmotiliteit, secretie van
maagzuur, versnelling van de hartslag.
histamine-2-blokkeerders, histamine-2-receptorblokkeerders, zie Hz-receptorantagonisten.
histamine-hoofdpijn, zie Bing-Horton-syndroom.
histamine release [E.] vrijkomen van histamine uit
gedegranuleerde mestcellen.
histid a se, een lever-enzym dat histidine ontleedt, waarbij
ammoniak vrijkomt; bij ontbreken van h. ontstaat
histidinemie (en histidinurie).
histidine, een `essentieel' aminozuur, vooral belangrijk
voor de groei van kinderen.
histidinemie [G., hairna = bloed] aanwezigheid van (te veel)
histidine in het bloed, een `inborn error of metabolism',
waarbij het enzym histidase ontbreekt.
histidinur ie, aanwezigheid van histidine in de urine.
histio-, histo- [G., histos = weefsel] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende weefsel(s).
histiocyt, macrofaag, weefselzwerfcel in los bindweefsel,
behoort tot het RES; syn. histioblast.
hist(i)ocytoom, tumor die veel histiocyten bevat; zie ook
dermatofibroma lenticulare.
maligne fibreus histiocytoom, maligne tumor met
differentiatie in de richting van fibroblasten en op
histiocyten gelijkende cellen; kornt overal voor waar
bindweefsel aanwezig is, maar vooral in de ledematen.
histiocytose, term voor een groep ziekten van het RES,
gekenmerkt door proliferatie van histiocyten.

plasma capsulatum.
histoplasmose, infectie door Histoplasma capsulatum, vnl.
in Amerika (aan de Mississippi), Afrika, Indonesia; kan
zich manifesteren in een gegeneraliseerde en een min of
meer gelokaliseerde vorm (bijv in de huid).
historia morbi [L.] ziektegeschiedenis.
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Hodgson, Joseph
HLA-complex major histocompatibility complex, zie
antigeen, histocompatibiliteits-.
HLA-patroon, typering van HLA-complex; genen
coderen voor antigenen die rol spelen bij transplantaatafstotingsreactie en beenmergincompatibiliteit; aangeduid met klasse I (HLA-A, B of C) of klasse II (HLA-D,
onderverdeeld in HLA-DP, DQ, DR, en DRBI); antigenen
zijn polymorf; door groot aantal allelen per locus en
door codominantie is elk HLA-complex uniek; klasse-IIIgenen coderen voor o.a. complementfactoren.
HLA-systeem, zie antigeen, human leukocyte ^.
HMG, humaan menopauzaal gonadotrofine.
HMG-CoA-reductase, HMG-reductase, sleutelenzym in
de intracellulaire hepatische cholesterolsynthese;
stimuleert de productie van low-density-lipoproteincholesterol.
HMG-CoA-reductaseremmer, serumcholesterolverlagend middel; remt het enzym HMG-CoA-reductase,
waardoor de endogene cholesterolsynthese wordt
geInhibeerd; wordt toegepast bij (LDL-)hypercholesterolemie; syn. statine.
HMV, hartminuutvolume.
HMZ, hyalienemembranenziekte.
HNP, hernia nuclei pulposi.
hobbytraining, oefeningen in ontspanning, recreatie,
het ontwikkelen van plezierige, belonende activiteiten
en liefhebberijen, gericht op enerzijds het minimaliseren van de ziektesymptomen en anderzijds het verbeteren van het zich fysiek, mentaal en emotioneel goed
voelen.
Hoboken, Nicolaas van (1632-1678; Ned. anatoom te
Steinfurt en Harderwijk).
Hoboken-plooien, dwarse halvemaanvormige, in het
lumen van de navelstrengarterie uitpuilende verdikkingen van de media.
Hoche, Alfred Erich (1865-1943; D. psychiater te Straatsburg en Freiburg).
bundel van Hoche, een smalle bundel zenuwvezels in
de fasciculi proprii.
Hochenegg, Julius von (1859-1940; chirurg te Wenen).
symptoom van Hochenegg, abnormaal wijde ampulla
recti bij lage ileus (bijv door colon-carcinoom).
Hodge, Hugh Lennox (1796-1873; Amer. gynaecoloog te
Philadelphia, VS).
Hodge pessarium, in twee vlakken gebogen, ovaal
ring-pessarium, gebruikt bij retroversioflexio uteri.
vlakken van Hodge, vier onderling evenwijdige
vlakken op verschillende plaatsen van het geboortekanaal. Het eerste vlak correspondeert met de bekkeningang. De vlakken kunnen dienen ter bepaling van de
vordering der uitdrijving bij de geboorte.
Hodgkin, Thomas (1798-1866; arts te Londen).
Hodgkin-cel, voorstadium van de Sternberg-Reed-cel.
ziekte van Hodgkin, pijnloos verlopende, progressieve
proliferatie van lymfatisch weefsel (lymfeklieren, milt,
lever), gepaard met anemie, koorts van het type
Pel-Ebstein-huidpigmentatie, jeuk; kenmerkend zijn de
bij microscopisch onderzoek te ontdekken reuscellen
van Sternberg; de oorzaak staat nog niet vast (virus?); de
prognose die enkele jaren geleden nog infaust was, is
tegenwoordig sterk verbeterd, dankzij de invoering van
radiotherapie en chemotherapie; syn. lymphogranulomatosis, lymphogranuloma malignum, ziekte van Sternberg; zie ook lymfoom, Hodgkin--, non-Hodgkin-m
B-non-Hodgkin--, Rye-classificatie.
Hodgson, Joseph (1788-1869; E. chirurg te Birmingham
en Londen).

historrhexis [G., histos; rhexis = verscheuring] weefseldestructie (van zenuwweefsel, door niet - infectieus agens).
histotripsie [G., histos; tripsis = verbrijzeling] weefselverbrij-

zeling met een tang (histotribe), ter bloedstelping; zie ook
ecrasement.
histotrombine, trombine, afkomstig uit bindweefsel.
histotrombokinase, weefseltrombokinase, stollingsfactor III.
histozym [G., histos; zyme = gist] oude term voor hippuricase.
hitteacclimatisatie, aanpassingsmechanismen bij
langdurig verblijf in een hoge omgevingstemperatuur;
bijv beperking van het zoutverlies door een toegenomen
zoutreabsorptie in de zweetklierbuizen ondanks de
hogere passagesnelheid.
hittebelasting, situatie waarin bij een lichaamstemperatuur van meer dan 40 graden Celsius door een
verhoogde stofwisseling (lichamelijke inspanning) en/of
omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad het
evenwicht tussen warmteproductie en warmteafgifte
wordt bedreigd; zie ook hyperthermie.
hitteberoerte, hyperthermie, optredend bij gepredisponeerde patienten (i.h.b. ouderen) bij een hoge
omgevingstemperatuur (>40 graden Celsius) en een
hoge vochtigheidsgraad (>60%); gaat gepaard met
neurologische verschijnselen, soms ook coma;
syn. warmtesteek, heliose, ictus solis, insolatie, siriase,
sun stroke.
hitte-inactivatie, door verhitting micro-organismen
onschadelijk maken; wordt gebruikt bij vaccinbereiding
en tevens als sterilisatiemethode.
HIV, humaan immunodeficientievirus; syn. humane
immunodeficiency virus [E.]; zie ook de rubriek virus.
HIV-1 humaan immunodeficientievirus type i, virulent
lentivirus met complex genoom, belangrijkste veroorzaker van aids in westerse wereld; in oudere literatuur
`HTLV-III/LAV' genoemd; nauw verwant met HIV-z.
HIV-2 humaan immunodeficientievirus type 2, lentivirus,
gerelateerd aan HIV-i, maar minder virulent; veroorzaakt m.n. in Afrika op grote schaal aids; ook gerelateerd
aan het simian-immunodeficiency virus (SIV), een
lentivirus dat bij apen een vorm van aids veroorzaakt en
mogelijk de genenpool heeft geleverd waaruit aidsvirussen zijn voortgekomen; zie ook HIV-i.
HIV-infectie, virusoverdracht via besmette bloedproducten of door bepaald seksueel contact; na primaire
infectie, waarin voorbijgaande daling van CD4+-lymfocyten gepaard gaat met voorbijgaand acuut verlopend
klinisch beeld, volgt symptoomloze periode, varierend
van een halfjaar tot meer dan tien jaar (`long-term
survival' [E.]); in deze periode worden antistoffen
gevormd en treedt een cellulaire, cytotoxische respons
op; de hoeveelheid virus in plasma stijgt, het aantal
CD4+-lymfocyten daalt langzaam, totdat de immunologische verslechtering klinisch manifest wordt door
optreden van opportunistische infecties en tumoren en
de patient aids heeft.
HIV-seropositief, HIV-positief, benaming voor patienten bij wie in het bloed antistoffen zijn aangetoond
tegen het human immunodeficiency virus (HIV); 'ze is
seropositief , 'hij is HIV-positief'; zie ook aids.
H-K-ATP-ase, enzym dat H+ de cel uitpompt en uitwisselt met K+ (de cel in), waarbij ATP wordt omgezet in
ADP; aanwezig in de parietale cellen van de maag.
HKRS hemorragische koorts met renaal syndroom, zie
nefropathia endemica.
HLA, zie antigeen, human leukocyte
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hoefijzernier
uit de som van de eigenschappen der delen kunnen
worden verklaard.
Hollandse kijker, telescopisch hulpmiddel voor slechtzienden die relatief kort en licht is en een redelijk groot
gezichtsveld heeft; geeft echter een kleine vergroting
voor veraf en maakt de werkafstand voor dichtbijzien
kort; zie ook Galilei, systeem van --, Kepler, systeem van

onderbinding volgens Hodgson, afbinding van de a.
femoralis bij de hiatus tendineus (adductorius), na
mediane verplaatsing van de m. sartorius.
ziekte van Hodgson, aneurysma aortae.
hoefijzernier, afwijkende nierformatie, waarbij de twee
onderste nierpolen onderling vergroeid zijn; syn. ren
arcuatus, ren concretus, ren unguliformis.
hoektand, zie dens caninus.
hoest, tussis [L.].
blafhoest, hoest met blaffend geluid, bij laryngitis.
droge hoest, hoest waarbij geen sputum wordt geproduceerd.
onproductieve hoest, zie droge h.
productieve hoest, h. die gepaard gaat met het
opgeven van sputum.
hoestmiddel, 1 antitussivum (hoestdempend); z expectorans (het ophoesten bevorderend middel).
hoestplaat, voedingsbbdem (Bordet-Gengou of koolstofbloedagar), gebruikt voor kweek van Bordetella pertussis
bij kinkhoest; tijdens hoestbui wordt de bodem voor de
mond gehouden en daarna voor kweek uitgezet.
hoestreflex, zie reflex.
Hoeve, Jan van der (1878-1952; Ned. oogarts te Leiden,
creeerde de term facomatos).
syndroom van Van der Hoeve, osteogenesis imperfecta
met de trias: botfragiliteit, blauwe sclera, otosclerose
(voorts overstrekbaarheid van gewrichten, gebitsdysplasie, kleurenblindheid, megalocornea, keratoconus, arachno- en syndactylie).
Hoff, Jacobus van 't (1852-1911; Ned. fysicochemicus te
Amsterdam en Berlijn), 1901 Nobelprijs chemie voor de
ontdekking van de wetten der chemische dynamica en
van de osmotische druk in oplossingen.
regel van Van 't Hoff-Arrhenius, chemische processen
worden versneld door verhoging van temperatuur.
Hoffa, Albert (1859-1907; D. orthopeed te Wdrzburg en
Berlijn).
Hoffa-operatie, zie osteotomia subtrochanterica.
Hoffa-vetlichaam, zie corpus adiposum infrapatellare.
operatie van Hoffa-Lorenz, reductie van een door
congenitale heupluxatie gedislokeerde femurkop.
Hoffmann, Johann (1857-1919; neuroloog te Heidelberg).
symptoom van Hoffmann, overprikkelbaarheid van
sensibele zenuwen voor galvanische stroom, bij tetanie.
reflex van Hoffmann-Tromner, knijpen van een
vingernagel wekt bulging op van de eindfalanx van de
duim en van de tweede en derde falanx van een der
andere vingers.
syndroom van Werdnig-Hoffmann, zie Werdnig.
Hofineier, Max (1854-1927; gynaecoloog te Wurzburg).
handgreep van Hofineier, (obstetric) handgreep
waarbij het kinderhoofd in de (vernauwde) bekkeningang words gedrukt.
hogetonenverlies, gehoorverlies voor de hoge tonen,
gekenmerkt door een aflopend of steil afvallend audiogram; oorzaak o.a. seniele hardhorendheid; zie ook
discantdoofheid.
Hoigne, syndroom van (Hoigne, Zoe-eeuwse Zwitserse
arts), acute, niet-allergische reactie, soms optredend na
intramusculaire toediening van procainebenzylpenicilline bij de behandeling van syfilis; gekenmerkt door
depersonalisatie, psychotische symptomen en verhoogde
bloeddruk; berust op aanwezigheid van vrij procaine in
het bloed.
holisme [< G., holos = geheel] theorie dat de levensverschijnselen beheerst worden door de totaliteit van het
levende wezen; de totaliteit heeft eigenschappen die niet

Holmes, Sir Gordon Morgan (1876-1965; E. neuroloog te
Londen).
Holmes-Adie-syndroom, een op tabes dorsalis lijkend
syndroom (stijve pupillen, negatieve kniepeesreflex,
evenwichtsstoornissen), echter met negatieve Wassermann-reactie; syn. pseudotabes pupillotonica; zie ook
pupillotonie.
Stewart-Holmes-symptoom, zie Stewart (Sir James
Purves).
Holmgren, Alarik Fritjof (1831-1897; fysioloog te
Uppsala).
woldraden van Holmgren, gekleurde woldraden voor
onderzoek van de kleurenzin.
holo- [G., holos = geheel] voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. een geheel.
holoblastisch [G., holos; blastos = kiem] met totale (ei-)
deling; zie ook meroblastisch.
holocrien [G., holos; krinein = afscheiden].
holocriene klieren, klieren waarvan de cellen bij het
secretieproces in hun geheel worden afgestoten en in het
secreet terechtkomen; zie ook klier, apocrien, eccrien,
merocrien.
holodiastolisch, zich uitstrekkend over de gehele
diastole; vb. h. hartgeruis.
holo-endemisch, begrip uit de epidemiologie: meer dan
75 pct van de bevolking aangetast.
holo-enzym, het uit co- en apo-enzym bestaande totale
enzym.
holoferment, zie holo-enzym.
hologameet, gameet die uit een normale vegetatieve cel
ontstaat, zonder anatomische verandering, dus niet via
een meiose; zie ook isogameet, anisogameten.
hologam ie, bevruchting door samensmelting van
hologameten.
holoprosencefalie, prosencefalie, aanlegstoornis van de
hersenkwabben door onvoldoende differentiatie van de
telencefale hemisferen; kenmerkend zijn hypotelorisme,
mentale retardatie en spasticiteit; oorzaken zijn o.a.
chromosoomafwijkingen (m.n. trisomie 18) en maternale
diabetes mellitus.
holosystolisch, zich uitstrekkend over de gehele systole;
vb. h. hartgeruis.
holotopie [G., holos; topos = plaats] de ligging van een
orgaan ten opzichte van het lichaam in zijn geheel.
Holter, Spitz-----drainage, zie Spitz.
holvoet, zie pes excavatus.
Holzknecht, Guido (1872-1931; rbntgenoloog te Wenen).
Holzknecht-eenheid, verouderde dosis-eenheid
(ongeveer So R); zie ook erytheemdose.
Holzknecht-fenomeen, bij afsluiting van een long
door verstopping van de hoofdbronchus beweegt het
mediastinum zich bij elke inademing naar de zijde van
de verstopte bronchus.
Holzknecht-maagvorm, vorm als van een
(omgekeerde) stierenhoorn.
Holzknecht-ruimte, retrocardiale ruimte, words vrij
geprojecteerd bij doorlichting van de thorax in de le
schuine diameter; de ruimte is kleiner dan normaal bij
vergroting van het linker hartgedeelte.
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homoloog

Homo erectus, de soort mens die van 750.000 tot 300.000
V. Chr. leefde, met als subspecies H. e. erectus, H. e. pekinensis, H. e. heidelbergensis, H. e. mauretanicus, H. e. leakeyi, H. e.
mapaensis, H. e. modjokertensis, H. e. lantaniensis, H. e.
soloensis, H. e. rhodesiensis, H. e. capensis, H. e. Ungar.
Homo sapiens, de soort mens die omstreeks 300.000 v.
Chr. is opgetreden, met als subspecies H. s. praeneanderthalensis, H. S. neanderthalensis, H. S. praesapiens, H. s.
sapiens.
Homo silvestris [L.] woudmens, haarmens.

Homan, John (1877 - 1954).
symptoom van Homan, bij trombose in het onderbeen
wordt tijdens dorsale flexie van de voet van het gestrekte
been pijn in de kuit en de kniekuil gevoeld.
Home, Sir Evenard (1756-1832; E. chirurg te Londen).
kwab van Home, de vergrote middenkwab van de
prostaat.
homeo-, homoeo-, homoio- [G., homoios = gelijksoortig]
voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. gelijkheid; zie
ook homo-.
homeobox, specifieke DNA-sequentie van 18o baseparen
die deel uitmaakt van de homeotische genen; zie ook gen,
homeotische en.
homeopathie [G., homoios; pathos = ziekte] de door Hahnemann ingevoerde behandeling van ziekten, berustend
op twee principes; 1 'similia similibus curare' = het
gelijkende door het gelijkende genezen; ant. allopathie;
i. dosering in zeer kleine giften; zie ook allopathie,
potentie.
h o meoplasie [G., homoios; plassein = vormen] vorming van
weefsel (bijv. goedaardige gezwellen), overeenkomend
met dat uit de omgeving.
homeoplasma, (histologic) bloedplasma van dezelfde
species.
h o m(e)oplast iek [G., homoios; plastike = de kunst van het
vormen] plastische operatic met gebruikmaking van
allogeen weefsel; zie ook transplantatie.
h o meoplastisch, ontstaan uit normaal, omgevend
weefsel; de term is van toepassing bijv. op goedaardige
gezwellen, die in bouw overeenkomen met het
omgevende weefsel.
homeostase, homeostasis [G., homoios; stasis = toestand] de
neiging van een organisme tot handhaving van een
`inwendig evenwicht', i.h.b. betreffende de lichaamstemperatuur, de hartfrequentie, de bloeddruk, de
hormonale verhoudingen, de water- en de mineralenbalans en alle verdere biofysische functies; zie ook
feedback, terugkoppeling.
h o meoth e rm, warmbloedig, i.h.alg. in het bezit van
bloed waarvan de temperatuur onafhankelijk is van die
van de omgeving.
h o meothermie, `warmbloedigheid , de eigenschap van
`warmbloedige' dieren, hun lichaamstemperatuur op
een bepaald peil te houden, i.t.t. poikilothermie (=
heterothermie), waarbij de temperatuur van het lichaam
op en neer gaat met die van de omgeving.
h o meotoop [G., topos = plaats] op de normale plaats
gelegen; zie ook heterotoop.
h o meotop ie , ligging van cellen of weefsel op hun
normale plaats.
h o meotransplantatie, zie allotransplantatie, transplantatie.
h o meotypisch, overeenkomstig het normale type;
syn. homoloog.
homeotypische deling, zie mitotische celdeling.
h o micide [L., homo = mens; caedere = doden] moord,
doodslag.
homing [E.] migratie van circulerende lymfocyten naar het
lymfoide weefsel waaruit ze afkomstig zijn (bijv. plaque
van Peyer); regulatie door weefselspecifieke adhesiemoleculen.
homing mechanism [E.] voorkeur van tumorcellen tijdens
metastasering voor een specifiek orgaan.
hominis [L., (L.)]; vb. Enteromonas h; gen. van homo.
homo-, h o meo- [G., homos = gelijk] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende gelijkheid.
Homo [L.] mens.

homo [L.] mens.
h o mo pil o sus, haarmens.
homo pulsans, de 'kloppende mens', bij een ernstige
mate van aorta-insufficientie.
h o moc e ntrisch [G., homos; kentron = middelpunt] van een
punt afkomstig of naar een punt gericht.
homochroon [G., homos; chronos = tijd] i binnen een
bepaalde cyclus steeds op dezelfde tijd gebeurend;
z isochroon.
homocystine, intermediair stofwisselingsproduct, dat
zich bij een bepaalde stofwisselingsstoornis (enzymdefect) in het bloed ophoopt en in de urine verschijnt; zie
ook homocystinurie.
homocystinur ie , een autosomaal recessief-erfelijk
metabolisme-defect ('inborn error of metabolism'),
waarbij methionine t.g.v. het ontbreken van het enzym
cystathionine-synthetase niet in cysteine wordt oingezet;
in het bloed en in de urine zijn methionine en homocystine aantoonbaar; klinische kenmerken: zwakzinnigheid, ooglensdislocatie, skeletdeformaties, osteoporose,
laag serumfosfaatgehalte, neiging tot trombo-embolie.
homodont [G., homos; odous = tand] in het bezit van onderling gelijke tanden; zie ook heterodont.
homo-erotisch, erotisch gericht op leden van dezelfde
sekse.
homofie l [G., homos; philein = beminnen] I [archaisch taalgebruik], homoseksueel; z (immunol.) reagerend met een
specifiek antigeen.
h o mofil ie , neiging tot, aantrekking door de eigen sekse;
syn. homoseksualiteit; zie ook heterofilie, heteroseksualiteit.
h o mogam e tisch, slechts een soort gameten producerend; syn. isogametisch.
h o mogamie [G., homos; gamos = huwelijk] voortplanting
door een soort gameten; syn. isogamie; zie ook anisogamie.
homogeen [G., homos; genea = afstamming] gelijkmatig,
samengesteld uit onderling gelijke bestanddelen, als
tegenstelling tot heterogeen.
homogenaat, een homogene brij van verbrokkelde
cellen, waarin zich vrijgekomen intracellulaire structuren en enzymen bevinden.
homogeniseren, fijn en gelijkmatig verdelen.
homogentisinezuur, intermediair afbraakproduct van
fenylalanine en tyrosine dat door het enzym h.-oxygenase verder words afgebroken en dan ook normaliter
niet in bloed en urine voorkomt.
homogentisinurie, aanwezigheid van homogentisinezuur in de urine; zie ook alkaptonurie.
homograft [< E.] transplantaat dat bestaat uit weefsel van
een individu van de eigen soort.
hom o io-, zie homeo-.
h o molateraal, aan dezelfde kant; syn. ipsilateraal;
ant. heterolateraal; zie ook contra-.
h o moloog, overeenkomstig;1(vergelijkende anatomic)
overeenkomend in herkomst, structuur en lokalisatie,
zonder noodzakelijke overeenkomst in functie; vb. de
361

homomeer
zwemblaas van vissen en de longen van zoogdieren; zie
ook analoog, heteroloog; z allogeen; zie ook transplanta-

horizontale vlak, gemeten in cm.; de omtrek wordt bij
elke zuigeling gemeten i.v.m. mogelijke ontwikkeling
van een hydrocephalus; words bijgehouden in een
schedelgroeicurve; zie ook hydrocephalus.
hoofdpijn, cephalea, cephalalgia, cefalalgie, encefalalgie;
zie ook migraine.
inspanningshoofdpijn, hoofdpijn optredend tijdens of
vlak na inspanning.
postcoitale hoofdpijn, ernstige hoofdpijn tijdens of
vlak na een orgasme, even vaak bij mannen als vrouwen
voorkomend.
spanningshoofdpijn, veel voorkomende hoofdpijnvorm, veroorzaakt door overmatig aanspannen van neken rugspieren (meestal t.g.v. psychische gespannenheid),
resulterend in een drukkend gevoel in en om het hoofd;
syn. tension headache [E.].
vasomotorische hoofdpijn, bonzende hoofdpijn
zonder voorafgaand aura, veroorzaakt door contractie
en/of dilatatie van grotere intracraniale bloedvaten t.g.v.
koorts, alcoholgebruik, medicamenten, hypoxie/hypercapnie, trauma of acute bloeddrukstijging.
hoofdroos, pityriasis capitis.
hoogspanningsongeval, elektriciteitstrauma bij een
spanning groter dan i000 Volt; zie ook trauma, elektrisch

tie.
h o moloogserumhepatitis, zie hepatitis B.
homologe tweeling, tweelingpaar binnen een chorion.
homomeer [G., homos; meros = deel] uit gelijke delen
bestaand; zie ook heteromeer.
h o momorf [G., homos; morphe = vorm] i met een gelijk
uiterlijk; z in het bezit van cellen met gelijke paren
chromosomen.
h o moniem [G., homos; onoma = naam] gelijknamig, gelijkluidend, in dezelfde betrekking tot elkaar staand;
vb. h-me hemianopsie; vgl. heteroniem.
homonoom [G., homos; nomos = wet] gelijkwaardig, aan
dezelfde wet onderworpen; zie ook heteronoom.
homoplastisch, i homeoplastisch; z allogeen.
homoseksualiteit [G., homos; L. sexus = geslacht] neiging
tot, aantrekking door de eigen sekse; syn. homofilie; zie
ook heteroseksualiteit, heterofilie.
homoseksueel, i (bijv.nw.) zich aangetrokken voelend tot
de eigen sekse; 2 (z.nw.) iemand met deze neiging;
syn. homofiel [obsoleet]; zie ook heteroseksueel, heterofiel.
homotoop [G., homos; topos = plaats] zie orthotoop.
homotransplant a tie, homeotransplantatie, zie
allotransplantatie, transplantatie.
homotropie, homotropisme [G., homos; trepein = wenden]
wederzijdse aantrekking van gelijksoortige cellen.
homozygoot [G., homos; zygotos = met twee paarden bespannen] 1 (bijv. nw.) van gelijke aanleg, met gelijke erfelijke
eigenschappen; 2 (z. nw.) een individu dat van beide
ouders dezelfde erfelijke eigenschappen heeft ontvangen; 3 een organisme met een paar identieke allelen op
dezelfde loci van een chromosomenpaar; zie ook heterozygoot.
homunculus, disproportioneel mensfiguur dat de
somatosensorische en motorische projectie van het
lichaam weergeeft op de schors van de grote of kleine
hersenen.
hondenspoelworm, zie Toxocara canis.
hondenvlo, zie Ctenocephalides canis.
hondsdolheid, rabies, lyssa.
honeymoon cystitis, zie cystitis.
honger [L.] zie fames.
hongercontracties, peristaltische golven van de
maagwand die krachtiger worden wanneer de maag
langere tijd leeg is door een verhoogde vagusactiviteit;
kunnen gepaard gaan met door gas- of vloeistofverplaatsing veroorzaakte geluiden.
hongeroedeem, algemeen oedeem door tekort aan
voedsel of door wanvoeding; syn. war dropsy [E.].
hongerpijn, pijn bij lijders aan ulcus duodeni, als hun
maag leeg is.
honingraatcyste, cyste die uit talloze kleine ruimten
bestaat.
honingraatlong, pathologisch-anatomische term voor
een long die geheel doorzeefd is met bronchiolectasieen.
hoofd, caput [L.], kephale [G.].
hoofdbronchus, bronchus principalis (dexter, sinister).
hoofdcellen, de cellen waaruit klierparenchym voornamelijk bestaat en die de voor die klier specifieke stof
afscheiden, zoals parathormoon in de bijschildklieren,
pepsinogeen in de maagklieren, schildkliercolloid in de
glandula thyroidea.
hoofdhaar [L., hoofdbeharing, capillus: L. een hoofdhaar]
capillitium.
hoofdluis, zie Pediculus humanus var. capitis.
hoofdomtrek, grootste omtrek van de schedel in het

hoogtevrees, zie bathofobie.
hoogteziekte, symptomencomplex van moeheid, duizeligheid, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid,
braken, slapeloosheid en psychische stoornissen (i.h.b.
antisociaal gedrag), veelal optredend bij personen die
niet aan grote hoogte (> ca. 3000m) zijn geacclimatiseerd, bijv a.g.v een te snelle overbrugging van een
groot hoogteverschil; kan dodelijk verlopen, bijv. a.g.v.
pulmonaal of cerebraal oedeem, bij uitblijvende onderkenning en niet-tijdig ingrijpen (snelle afdaling, toediening zuurstof, bep. diuretica, gebruik van de hyperbaredrukzak) (naar M.J.A. Olthof); syn. mountain sickness,
altitude sickness, bergziekte; zie ook hyperbaredrukzak,
caissonziekte.
hooikoorts, zie pollinose.
hooimijt, zie Trombicula autumnalis.
hoorapparaat, hulpmiddel voor slechthorenden om
beter te verstaan. In principe zijn de holle hand achter
het oor of een luisterhoorn om het geluid in het oor te
concentreren al hoorapparaten, maar meestal is elektrische (elektronische) apparatuur bedoeld die grotere
versterking kan geven.
hoorbril, een bril met een ingebouwd elektronisch
hoorapparaat.
hoorn, cornu [L.].
achterhoorn, zie cornu posterius.
voorhoorn, cornu anterius.
hoornlaag, buitenste laag van de epidermis, bestaande
uit kernloze, geheel verhoornde cellen; syn. stratum
corneum; zie ook keratinisatie.
hoornvlies, zie cornea.
hoorplankje, lijst van woorden, waarvan de klanken met
dezelfde frequentie voorkomen als in algemeen
beschaafd Nederlands, voor het onderzoek van het
gehoor, met en zonder hoorprothese.
hoorprothese, zie hoorapparaat.
hoorspan, het gebied van de golven die het oor als geluid
kan waarnemen; voor het normale oor reikt de h. van 16
tot zo.000 Hz.
hoorstoornis, gehoorstoornis, stoornis van het horen;
leidt tot gehoorverlies; men onderscheidt twee vormen
van gehoorverlies: geleidingsverlies en perceptieverlies;
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ties, afkomstig uit de hypothalamus, die de afgifte van
bepaalde hormonen door de hypofyse remmen; zo remt
MIH de hypofyse bij de afgifte van MSH (melanocytenstimulerend hormoon), PIH (prolactin -IH) remt de
afgifte van PL (prolactine), GHIH (groeihormon -IH) remt
de afgifte van GH (groeihormon); zie ook releasing
hormones.
interstitiele-cellen-stimulerend hormoon (ICSH), zie
hormoon, luteIniserend ---.
lactogeen hormoon, zie prolactine.
luteiniserend hormoon (LH), een hormoon van de
hypofysevoorkwab met luteIniserende werking.
melanocyten-stimulerend hormoon (MSH), zie
melanotropine.
N-hormoon, androgeen hormoon van de bijnierschors,
met stikstof-retinerende werking.
natriuretisch hormoon, zie peptide, atriaal natriuretisch ---.
neurohormonen, de hormonen vasopressine en
oxytocine.
parathormoon, parathyreoldaal hormoon (PTH),
hormoon van de bijschildklieren (glandulae parathyroideae), dat de calciumspiegel van het bloed reguleert.
parathyreoId hormoon, zie hormoon, parat—.
placentair lactogeen hormoon, hormoon met lactogene activiteit, uitgescheiden door de placenta, dat de
alveoli in de borstklier tot groei aanzet; heeft tevens min
of meer dezelfde werking als groeihormoon.
releasing hormones (RH) [E., to release = vrijmaken] substanties uit de hypothalamus die de hypofyse aanzetten tot
afgifte van bepaalde hormonen; zo zet TRH (thyreotropine -RH) de hypofyse aan tot afgifte van thyreotropine, CRH tot afgifte van corticotrofine, LHRH tot
afgifte van LH (lutefniseringshormon), FSH-RF tot
afgifte van FSH (follikelstimulerend hormoon), MRH tot
afgifte van MSH (melanocyten-stimulerend hormoon),
PRH tot afgifte van PL (prolactine), GH-RH tot afgifte
van GH (groeihormon).
somatotroop hormoon (STH), zie groeihormoon.
stresshormoon, h. dat wordt geproduceerd als reactie
van het organisme op stress.
thymushormonen, hormonen, geproduceerd in de
thymus: thymosine, thymopoetine en thymuline.
thyreofd-stimulerend hormoon (TSH), zie thyreotropine.
thyreotroop hormoon, zie thyreotropine.
weefselhormoon, hormoon dat niet door een bepaalde
endocriene klier wordt gevormd, maar in weefsel;
vb. histamine, acetylcholine.
hormoontherapie, behandeling d.m.v. hormonen;
syn. endocrinotherapie.
Horn, C. ten (Ned. chirurg).
teken (symptoom) van Ten Horn, bij acute appendicitis is het trekken aan de rechter (soms ook aan de linker)
zaadstreng pijnlijk.
Horne, Johannes van (162i-i670; anatoom en chirurg te
Amsterdam).
kanaal van Van Horne, zie ductus thoracicus.
Horner, Johann Friedrich (1831-1886; oogarts te Zurich).
syndroom van Horner, oculopapillair syndroom door
unilaterale onderbreking van de cervicale sympathicusvezels die het gelaat innerveren t.g.v. halsmergprocessen, medulla-oblongata-infarct, syringomyelie,
longtoptumor of a.-carotisafsluiting.
wet van Horner, kleurenblindheid wordt overgeerfd
van man op kleinzoon, via schijnbaar normale dochter.

bij een combinatie hiervan spreekt men van gemengd
gehoorverlies.
hoortoestel, zie hoorapparaat.
hoortraining, zie gehoortraining.
Hoorweg, Jan Leendert (1841-1919; biofysicus te Utrecht).
wet van Hoorweg, een elektrische prikkel moet een
minimumtijd aanhouden om een neuromusculaire
reactie op te wekken.
Hoover, Charles Franklin (1865-1927; Amer. neuroloog
te Cleveland, Ohio).
teken (symptoom) van Hoover, als men een normaal
mens of een patient met paralyse vraagt om liggend met
een been tegen de onderlaag te drukken, ziet men
pogingen tot opheffing van het andere been (niet bij
hysteric of simulatie).
Hoppe, Hermann Henry (1867-1929; neuroloog te
Cincinnati, Ohio).
Hoppe-Goldflam-syndroom, myasthenia gravis
pseudoparalytica.
hora (h.) [L.] uur (rec.).
hordeolum [L., mv. -la, verkleinwoord van hordeum = gerst]
strontje, stijg: etterige ontsteking van een klier van het
ooglid.
hordeolum externum, ontsteking van een der klieren
van Zeis in de ooglidrand.
hordeolum internum, ontsteking van een klier van
Meibom.
horendstomheid, het niet kunnen spreken van kinderen
met normaal gehoor en normale verstandelijke vermogens; syn. audimutitas.
horizocardie, horizontale Jigging van een vergroot hart
op het middenrif, midden-onder in de thorax; zie ook
trochocardie.
horizontalis [L., -le], horizontaal; vb. fissura h-lis.
horlogeglasnagels, zie unguis hippocraticus.
hormion [G., hormos = ankerplaats] aanhechtingsplaats van
het vomer aan het corpus ossis sphenoidalis, gebruikt als
craniometrisch punt; zie ook basion.
hormonaal, veroorzaakt door, of m.b.t. hormonen;
vb. h-nale stoornis; zie ook endocrien.
hormonoiden [G., eidos = gelijkenis, gedaante] samenvattende term voor stoffen met een hormoonachtige
werking.
hormonologie, zie endocrinologie.
hormoon, hormon [G., hormaein = aansporen, in beweging
zetten] een in het dierlijk organisme geproduceerde stof
met specifieke werking op een of meer organen; i.e.z.
worden de producten van de klieren met interne secretie
bedoeld.
adrenocorticotroo hormoon (ACTH), zie corticotrofine.
androgeen hormoon, zie androgeen (sub 2).
antidiuretisch hormoon, zie vasopressine.
effecthormonen, hormonen die rechtstreeks op een
eindorgaan werken (terwijl glandotrope hormonen een
intern secernerende klier tot productie aanzetten).
follikelstimulerend hormoon (FSH), follikelrijpings-h., een der hormonen van de hypofyse-voorkwab;
FSH is nodig voor een normale follikelgroei.
geslachtshormoon, zie geslachtshormonen.
gonadotroop hormoon (GSH), verzamelnaam voor
follikelstimulerend hormoon (FSH) en lutdfniserend
hormoon (LH), de hormonen van de voorkwab van de
hypofyse, met gonade-stimulerende werking.
groeihormoon, zie aldaar.
hypofysehormonen, zie aldaar.
inhibiting hormones (IH) [E., to inhibit = remmen] substan363
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wordt gemeten en het natriumgehalte wordt bepaald;
normaliter zijn deze uitkomsten rechts en links gelijk;
bij vernauwing van een nierarterie is er aan die zijde
verminderde diurese met verlaagd zoutgehalte.
Howell, William Henry (1860 - 1945; Amer. fysioloog te
Baltimore).
Howell-jolly-lichaampjes, basofiele ronde vormsels
(resten van kernen) in erytrocyten voorkomend bij
anemie.
Howship, John (1781 - 1841; chirurg en anatoom te
Londen).
Howship-lacunen, de door osteoclasten bij lacunaire
beenresorptie ontstane groefjes in de beensubstantie.
teken van Howship-Romberg, uitstralende pijn (van
de binnenzijde van de heup tot aan de knie) t.g.v
prikkeling van de n. obturatorius, bijv. door de er op
uitgeoefende druk bij hernia obturatoria.
Hox-genen, genen met een homeobox; komen bij
zoogdieren voor in vier clusters; zie ook homeobox.
HPD, hematoporfyrinederivaat.
HPO hypertrofische pulmonale osteoartropathie, zie
osteoarthropathie hypertrophiante pneumonique [F.].
HPV, humaan papillomavirus.
H-reflex, zie reflex.
HRR- test, proef volgens Hardy, Rand en Rittler, om
kleurenblindheid te ontdekken.
HSG, hysterosalpingogram.
H-substantie, complexe glycosphingolipide, aanwezig in
de membraan van erytrocyten; de eindstandige suikers
bepalen de specifieke antigeniciteit bij personen met
bloedgroep 0; personen met bloedgroep A, B of AB
hebben enzymen die verschillende eindstandige suikers
toevoegen aan de H-substantie en daarmee de antigeniciteit veranderen.
HSV-i, zie HHV-1.
HSV-2, zie HHV-z.
SHT, 5-hydroxytryptamine; zie ook serotonine.
HTLV, human T-cell lymphotropic virus; zie ook de rubriek
virus.
HTLV-I, human T-cell lymphotropic virus type I.
HTLV-III, human T-cell lymphotropic virus type III.
Hiibscher, handgreep van -, passief in dorsale flexie
brengen van de grote teen bij de staande patient; veroorzaakt vorming met correctie van de valgusstand van de
calcaneus van het mediale voetgewelf bij een platvoet.
Huchard, Henri (1844 - igio; internist te Parijs).
teken van Huchard, het uitblijven van polsvertraging
als de patient gaat liggen wijst op hypertensie.
syndroom van Huchard, [F.] syndrome solaire: pijn
links in de buik en gestoorde maagdarmfunctie door
druk van gezwollen lymfeklieren of tumoren op de
plexus coeliacus.
ziekte van Huchard, presclerose.
Hueck, Alexander Friedrich von (18o2-1842; D.
anatoom te Dorpat).
ligament van Von Hueck, zie ligamentum pectinatum
anguli iridocornealis.
Huet, G. J. (1879-1970; Ned. kinderarts).
anomalie van Pelger-Huet, zie Pelger.
Hueter, Karl Albrecht (1838-1882; chirurg te Greifswald).
handgreep van Hueter, bij het inbrengen van een
slokdarmsonde drukt men met de wijsvinger de tong
van de patient naar voor-beneden.
wet van Hueter-Volkmann, sterke druk remt de groei
van beenderen, geringere druk bevordert de groei (geldt
vnl. voor het nog groeiende skelet); zie ook Julius Wolff,
wet van -^-.

Horner, William Edmonds (1793 - 1853; anatoom te
Philadelphia, VS).
spier van Horner, pars lacrimalis musculi orbicularis
oculi.
horo pter [G., horos = grens; opter = waarnemer] de meetkundige plaats van alle punten in de ruimte, die bij
gefixeerde stand der ogen op corresponderende plaatsen
van de netvliezen worden afgebeeld.
horrelvoet [L.] zie pes varus.
horror [L.] schrik, afkeer.
h o rror alcoholicus, ziekelijke afkeer van alcohol.
h o rror ca rnis, zie carnifobie (vroeger als kenmerkend
verschijnsel van maagcarcinoom beschouwd).
horror c o itus, afkeer van de coitus.
Hortega, Pio del Rio (1882-1945; Spaans histoloog te
Buenos Aires).
Hortega - cel, een micro -gliacel.
Horton, Bayard Taylor (geb. 1895; internist te Rochester,
Minn.).
Bing-Horton-syndroom, zie Bing, Robert.
Horton-Magath-Brown-syndroom, zie arteriitis
temporalis.
neuralgie van Horton, zie Bing, Robert; syn. clusterhoofdpijn, Sluder-syndroom.
hospitalisatie,1 opneming in een ziekenhuis; z hospitalisme.
hospitalisatiesyndroom, zie hospitalismus (sub i).
hospitalisme, 1 complex van psychische verschijnselen
bij langdurig verpleegde patienten, vooral in psychiatrische ziekenhuizen: enerzijds apathie, onverschilligheid,
regressie, verdwenen verwachting van verbetering,
anderzijds agerend gedrag tegenover het personeel, dat
zelf veelal evenmin nog verwachtingen koestert;
z ziekenhuisbesmetting; vb. Pseudomonas-hospitalisme.
host [E.] gastheer, recipient.
host versus graft (HVG) reaction, immunitaire afweer
van een recipient tegen een aangebracht transplantaat.
hot nodule, zie nodule.
hot spot [E., hete plek] een bij scintigrafie met radioactieve
stoffen gevonden plek waar verhoogde radioactiviteit
words geregistreerd.
Hottentottenvoorschoot, Hottentottenvoorschort,
i overmatig uitgegroeide labia minora, voorkomend bij
Hottentotten en Bosjesmannen; z uitgerekte labia
minora t.g.v masturbatie.
houding, 1 stand van het lichaam of een lichaamsdeel;
2 gedragslijn; zie ook attitude.
houdingscorrectie, conservatieve, operatieve of fysiotherapeutische behandeling van standsafwijkingen van
de wervelkolom of ledematen.
houdingsdrainage, zie drainage.
Hounsfield-unit, eenheid voor de verzwakking die
rontgenstralen bij CT-onderzoek ondergaan door
interactie met weefsels.
Houston, John (1802-1845; anatoom te Dublin).
kleppen van Houston, zie plicae transversales recti.
Houtsmuller-therapie, Houtsmuller-dieet, zie niettoxische tumortherapie.
Houwer, zie Mulock Houwer.
Hovius, Jacobus (geb. 1675; Ned. anatoom te Utrecht).
plexus van Hovius, = circulus venosus Hovii, veneuze
plexus op de rand tussen cornea en sclera, waardoorheen
kamerwater afvloeit naar de vortex-venen; syn. plexus
van Leber.
Howard, Janet E. (toe eeuw; Amer. uroloog).
Howard-test, de urine uit rechter en linker ureter
wordt afzonderlijk opgevangen, waarna het volume
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locyten en histamine een centrale rol; deze reactie komt
veel voor bij mensen met atopische aanleg.
late huidreactie, type-IV-huidreactietype bij allergologisch onderzoek; de type-IV-immuunreactie is een
cellulaire (vertraagd-type-)overgevoeligheidsreactie
waarbij Langerhans-cellen en T-lymfocyten een rol
spelen; veelal duurt het enkele dagen voordat contact
met het allergeen tot een eczeemreactie leidt.
huidreflex, zie reflex.
huidschimmel, schimmelsoort die op de huid voorkomt
als commensaal of als pathogeen agens. Als zodanig zijn
bekend: Candida, Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton; zie ook fungus.
huidtest, diagnostische methode waarbij de reactie op
epicutane applicatie (plakproef) of intracutane toediening (priktest) van verschillende stoffen wordt
nagegaan.
epicutane huidtest, zie plakproef.
intracutane huidtest, allergietest waarbij allergeen
met een injectie in de huid wordt gebracht; bij een
positieve test veroorzaken mediatoren uit mestcellen
lokaal oedeem, vasculaire permeabiliteit, jeuk en later
een pijnlijke zwelling; syn. huidpriktest.
huidtractie, trekken aan de huid voor oppervlakvergroting.
huidtuberculose [< L.] zie tuberculosis cutis.
huidt u rgor, de spanning van de huid; een verlaagde h. is
gewoonlijk een teken van uitdroging.
huiduitslag, zie exantheem.
huig, uvula [L.], staphyle [G.], kion [G.].
huilkramp, ademstilstand bij kleine kinderen als reactie
op hyperventilatie t.g.v huilen.
huilstuipen, niet-epileptische toestand van bewustzijnsdaling en vage krampen bij kinderen aan het eind van
een heftige huilbui.
huisartsgeneeskunde, preventieve en curatieve eerstelijnsgeneeskunde waarin de voortdurende, integrale en
persoonlijke zorg voor de gezondheid van patient en
omgeving (bijv. gezin) centraal staat.
huishouding, minder juiste term voor stofwisseling; zie
metabolisme.
huismijt, huisstofmijt, Dermatophagoides pteronyssinus.
hulpademhalingsspieren, spieren die bij onvoldoende
inspiratie de uitwendige tussenribspieren ondersteunen
door heffing van schoudergordel en/of ribben; o.a. m.
scalenus en m. sternocleidomastoideus.
hulp bij zelfdoding, het opzettelijk hulp verlenen bij
een levensbeeindigend handelen door betrokkene op
diens verzoek.
hulpvraag, motief en doel van de patient om bij arts te
komen, bepaald door eigen opvattingen en belevingen;
betreft ook de daaruit voortkomende verwachtingen
t.a.v. de hulp van de arts.
humaan [L., humanus] menselijk, afkomstig van menselijk
weefsel, op de mens gericht; zie ook animaal.
humaan T-celleukemievirus (HTLV), zie de rubriek virus.
humanus [L., -na, -num], tot de mens behorend; vb. typus
h-nus.
humeralis [L., -le], tot de humerus behorend.
humeroscapularis [L., -re], humeroscapulair, m.b.t.
humerus en scapula; vb. periarthritis h-ris.
humerus [gen., L., -ri, mv, L., -ri, schouder] opperarmbeen.
humerus varus, h., waarvan de schacht een hock van
minder dan 130° maakt met de h.-kop.
humidifier's disease, humidifier's lung [E.] bevochtigerslong; zie ook long.
humidus [L., -da, -dum], vochtig; vb. necrosis h-da.

huffen, hoestpogingen bij open glottis. Veel toegepast als
onderdeel van fysiotherapie bij patienten die wegens
sterk gestoorde longfunctie moeilijk kunnen ophoesten
(bijv. emfyseempatienten). Deze techniek voorkomt het
ontstaan van te hoge drukken binnen de luchtwegen
waardoor collaps van de luchtwegen kan optreden.
Hughes, Wendell Lochead (geb. igoo; oogarts te New
York).
Wendell
Hughes-operatie,
reconstructie
een
Hughes, Wendell
Lochead (geb.
igoo; oogartsvan
te New
verloren gegaan onderooglid; het bovenooglid wordt in
twee bladen gespleten en het achterblad wordt gehecht
aan de basis van het onderooglid.
Huguier, Pierre Charles (1804-1874; dermatoloog te
Kopenhagen).
syndroom van Huguier jersild, zie elephantiasis
genitoanorectalis.
Huhner, Max (1873-1947; uroloog te New York).
Sims-Huhner-test.
huid, pella [L.], cutis [L.], derma [G.].
huidadnexen [mv.], de organen die in de huid liggen en
die een afzonderlijke functie hebben: haren, nagels,
talgklieren, eccriene en apocriene klieren; syn. huidaanhangsels.
huidatrofie, het dunner worden van de huid, die
hierdoor het aspect van sigarettenpapier krijgt; gevolg
van chronisch uitwendig gebruik van geneesmiddelen
met corticosteroIden en tevens normaal verschijnsel op
oudere leeftijd; zie ook anetodermie.
huiddesinfectie, zie desinfectie.
huiddifterie, necrotiserende ontsteking van de huid
door difteriebacillen, waarbij een ondiep ulcus ontstaat
met een vastzittende membraan; lijkt op ecthyma.
huidefflorescentie, zie efflorescentie.
huidemfyseem, zie emfyseem.
huident, huidtransplantaat.
partiele-dikte-huident, dun huidtransplantaat,
voornamelijk genomen uit de bilstreek om grote
huiddefecten te sluiten.
vrije huident, transplantaat van een uit de donorplaats
volledig losgemaakt stukje of lapje huid.
huidflora, zie flora.
huidleishmaniasis [L.] zie leishmaniasis cutanea.
huidlijst,
afspiegelingstukje
van het
van de dermale
volledig losgemaakt
of patroon
lapje huid.
papillen; komt vnl. voor op de handpalmen en voetzolen; karakteristiek voor een bepaald persoon (vingerafdruk).
HUIDPASTA `hodgkin-uremie-icterus-diabetes mellituspsychogeen-anemie-senilitas-toxicodermieankylostomiasis', letterwoord als 'ezelsbrug' voor de
aandoeningen die gegeneraliseerde pruritus tot gevolg
kunnen hebben.
huidpigmentatie, het met melanine gepigmenteerd
raken van de huid, bijv. bij syndroom van Peutz-Jeghers.
huidplastiek, chirurgisch herstellen van de huid, bijv. na
trauma.
huidplooidikte, gemiddelde dikte van de huidplooien
(huid en onderhuidse vetlaag) die worden gemeten
boven biceps, triceps, subscapulair en supra-iliacaal om
een indruk te krijgen van de hoeveelheid lichaamsvet.
huidreactie, overgevoeligheidsreactie van de huid.
directe huidreactie, type-I-huidreactietype bij allergologisch onderzoek; scherp omschreven kwaddelvorming met erytheem, rode hof; karakteristiek whealand-flare-patroon: wheal [E.] (centrale witte kwaddel) t.g.v.
oedeemvorming, flare [E.] (rode hof) t.g.v. axonreflex;
treedt na 15 min. op en vervaagt dan; bij de type-Iimmuunreactie spelen IgE, mestcellen, basofiele granu365

humor
humor [L.] vloeistof.
humor aquosus, kamerwater, het door de ciliaire
klieren gesecerneerde vocht dat de voorste en achterste
oogkamer vult.
humor vitreus, glasvocht, een homogene waterige gel
die de mazen van het netwerk van het corpus vitreum
opvult.
humoraal, m.b.t. lichaamsvloeistof, bloedplasma (vaak
als tegenstelling tot cellulair).
humorale pathologic, theorie van o.a. Hippocrates en
Galenus over de oorzaak van ziekten; deze zouden
ontstaan door verkeerde menging van de lichaamsvochten (bloed, slijm, gele en zwarte gal).
humoraal immuunsysteem, zie afweer, humorale ^.
primaire, secundaire humorale respons, zie antilichaamrespons, primaire resp. secundaire -^-.
humorenleer, oude Griekse theorie van Hippocrates (460
-377 v. Chr.) dat de lichaamsvloeistoffen (de humores: het
rode bloed, het witte slijm en de gele en de zwarte gal)
tijdens gezondheid goed gemengd (eucrasie) en tijdens
ziekte verkeerd gemengd zijn (dyscrasie).
Hunner, Guy Leroy (1868-1957; uroloog te Baltimore).
Hunner-strictuur, plaatselijke spastische vernauwing
van een ureter.
Hunner-zweer, Hunner's ulcer [E.] pijnlijke therapieresistente fibrose in de wand van de urineblaas als laat
gevolg van interstitiele cystitis.
Hunt, James Ramsay (1874-1937; Amer. neuroloog te
New York).
Hunt-syndroom, herpes zoster oticus met geniculatum-neuralgie.
Tolosa-Hunt-syndroom, zie Tolosa.
Hunter, John (1728 - 1793; E. chirurg en anatoom).
Hunter-gubernaculum, zie gubernaculum testis.
kanaal van Hunter, canalis adductorius.
Hunter-Schreger-strepen, zie Schreger-strepen.
Hunter, William (1861 - 1937; internist te Londen).
Hunter-glossitis, zie glossitis superficialis.
Hunter-syndroom, een variant van mucopolysacharidose, met X-gebonden recessieve overerving,
overigens klinisch en chemisch gelijk aan Hurlersyndroom.
Hunt-Hess-gradering, klinisch meest gebruikte
indeling naar ernst van de toestand van patienten met
een subarachnoidale bloeding.
Huntington, George Sumner (1851 - 1916; Amer. neuroloog te New York).
Huntington-chorea, zie chorea.
hurkzit, typische hurkhouding van kinderen met een
aangeboren hartgebrek (speciaal de tetralogie van
Fallot), die ze na een geringe inspanning innemen.
Hurler, Gertrud (Oostenr. kinderarts).
ziekte van Hurler-Scheie, autosomaal-recessieve
lysosomale stapelingsziekte met fataal beloop; mucopolysacharidose als gevolg van alfa-L-iduronidasedeficientie met zowel de kenmerken van zowel de ziekte van
Hurler (MPSIH) als die van Scheie (MPSIS) (hepatosplenomegalie, skeletafwijkingen, corneatroebeling,
mentale retardatie en aortaklepstenose).
Hurler-syndroom, zie lipochondrodystrofie.
Hiirthle, Karl ( 1 86o - 1945; Duits histoloog te Breslau =
Wroclaw).
Hurthle-cellen, grote eosinofiele cellen, soms voorkomend in de schildklier, misschien `versprengte Keime'
van de bijschildklieren.
Hurthle-celtumor, oncocytoom van de schildklier.
HUS hemolytisch uremisch syndroom, combinatie van

nierfalen en micro-angiopathische hemolytische anemie
zonder diffuse intravasale stolling; spontaan herstel
treedt gewoonlijk na z weken op.
Huschke, Emil (1797 - 1858; D. anatoom te Jena).
klep van Huschke, zie plica lacrimalis.
kraakbeen van Huschke= cartilago vomeronasalis.
Hutchinson, Sir Jonathan (1828 - 1913; E. chirurg te
Londen).
Hutchinson-pupil, mydriasis en ontbrekende vernauwing bij belichting van de pupil aan de kant van een
bestaand hersenproces of een epi- resp. subdurale
bloeding.
Hutchinson-syndroom, i Horner-syndroom; 2 het voor
syphilis congenita kenmerkende symptomencomplex:
H.-tanden, keratitis parenchymatosa en labyrintdoofheid (samen: H.-trias) alsmede lipkloven, zadelneus,
sabelschedebeenderen, en soms nefrose en artritis.
Hutchinson-tanden, typisch gedeformeerde bovenste
snijtanden bij syphilis congenita.
Hutchinson-trias, H.-tanden, labyrintdoofheid en
interstitiele keratitis.
Hutchinson-purpura, uitgebreide ecchymosen, m.n. op
handrug, ontstaan door vertraagde bloedstolling bij
(oudere) mensen met antistollingstherapie; syn. purpura
senilia van Hutchinson.
Hutchison, Sir Robert (1871- 1943; internist te Londen).
Hutchison-syndroom, neuroblastoom, uitgaande van
het bijniermerg of van de grensstreng, vaak enkelzijdig
als sympathogonioom, met metastasering in het skelet,
soms naar de orbita, m.a.g. secundaire exophthalmus.
Hutinel, Victor Henri (1849 - 1933; kinderarts te Parijs).
levercirrose type Hutinel-Sabourin, levercirrose met
rose, grote, harde, pijnlijke lever.
ziekte van Hutinel, cardiotuberculeuze levercirrose:
pericarditis constrictive tuberculosa bij kinderen met
chronische stuwingslever en secundaire stuwingscirrose.
Huxley, Thomas Henry (1825 - 1895; E. bioloog te
Londen).
laag van Huxley, mediale laag van de binnenste
haarwortelschede.
wortelschede van Huxley, verenigde buitenste en
binnenste email-laag van de tandwortel.
HV interval, tijdsverloop tussen aankomst van de prikkel
in de bundel van His en het begin van het QRS-complex.
hyalien [G ., hyalos = glas, doorschijnende steen] doorschijnend, doorzichtig.
hyaliene cilinders, doorschijnende langwerpige
vormsels in het urinesediment, bij nierziekten, bij
patienten met normale nieren met hoge koorts en zure
urine; ze bestaan uit Tamm-Horsfall-mucoproteine.
hyaliene degeneratie, zie degeneratie.
hyalien kraakbeen, zie kraakbeen.
hyaliene membranen, zie membraan.
hyalienemembranenziekte, idiopathic respiratory
distress syndrome.
hyaline, doorschijnende, structuurloze massa, lijkend op
fibrinoid en amyloId.
hyalinisatie, zie hyaliene degeneratie.
hyalinose, hyaliene degeneratie.
hyalinosis cutis et mucosae, hyaliene degeneratie van
het bindweefsel van huid en slijmvliezen, die geel of
ivoorkleurig worden, soms in de vorm van plaques, soms
als papels; syn. lipoid-proteinose.
hyalinus [L., -na, -num, van Gr. hyalos] doorzichtig;
vb. myxoma h-num.
hyalitis, ontsteking van het corpus vitreum.
hyaloides [G ., hyalos; eidos = vorm, gelijkenis] glasachtig.
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hydrokele
hydrarthros, hydrarthrosis, hydrartrose, zie hydrarthron.
hydremie [G., hydor; haima = bloed] toeneming van het
plasmavolume door vermeerdering van het watergehalte, 'bloedverdunning'.
hydrencefalokele, liquor-bevattende encefalokele.
hydriatrie [G., hydor; iatreia = geneeskunst] zie hydrotherapie.
hydro-, zie hydr-.
hydra, zie hidroa.
hydrobilirubine, reductieproduct van bilirubine,
mogelijk identiek met stercobiline of urobiline.
hydrocardie, zie hydropericardium.
hydrocefalie, hydrocephalia [G., hydor; kephale = hoofd]
hydrocephalus met de daardoor teweeggebrachte
afwijkingen.
hydrocefalofd, zie hydrencefaloid.
hydrocefalokele, zie hydrencefalokele.
hydrocephalus [G., hydor; kephale] waterhoofd, aangeboren of verworven vergroting van de liquorruimten,
gevolg van grotere aanmaak dan afvoer van liquor.
hydrocephalus acutus, plotselinge drukverhoging en
volumevermeerdering van de liquor.
hydrocephalus communicans, h. met verbinding
tussen binnenste en buitenste liquorruimten.
hydrocephalus obstructivus, h. die ontstaat door
afsluiting van de intracerebrale liquorweg (foramen van
Monro, derde ventrikel, aqueduct, vierde ventrikel).
hydroc phalus ventricularis, syn. h. van de ventrikels
h. verus (echte) = h. internus.
normotensieve hydrocefalie, geleidelijke toename van
liquorvolume door afgenomen liquorresorptie in villi
arachnoidales, waarbij de liquordruk normale waarden
houdt door vergroting van ventrikels, veroorzaakt
loopstoornissen, dementie en mictiestoornissen;
syn. normal-pressure hydrocephalus (NPH) [E.].
posthemorragische hydrocephalus, waterhoofd t.g.v.
een bloeding.
hydrocolpokele [G., hydor; kolpos = vagina] 1 uitpuiling van
de vaginawand door een retentiecyste; z hydrocolpos.
hydrocolpos, ophoping van vloeistof in de vagina, bij
hymen-atresie of vaginale stenose; zie ook haematocolpos.
hydrocortison, een bijnierschorshormoon van de groep
der glucocorticosteroIden.
hydrofiel [G., hydor; philein = beminnen] water-aantrekkend,
water-absorberend; zie ook hydrofobie.
hydrofiel-lipofielbalans, verhouding tussen wateroplosbare (hydrofiele) en vetoplosbare (lipofiele) delen van een
molecuul; van belang bij oppervlakteactieve stoffen en
emulgatoren; zie ook oppervlakteactieve stoffen.
hydrofobie [G., hydor; phobos = vrees] watervrees, i.h.b. de
afkeer van dolle honden voor water; ook gebruikt als
synoniem van rabies.
hydroftalmie, hydrophthalmus [G., hydor; ophthalmos
oog] aangeboren of verworven vergroting van de oogbol
door vermeerdering van de vloeibare inhoud, bij
glaucoma infantile, buphthalmus.
hydroggl, een gel met water als dispergens.
hydrogenase, enzym dat de reductie van bepaalde
stoffen d.m.v moleculaire waterstof katalyseert.
hydrokele, hydrocele [G., hydor; kele = breuk, gezwel]
ophoping van vloeistof in de tunica vaginalis testis of in
een persisterende processus vaginalis peritonei;
syn. waterbreuk.
hydrocele bilocularis, h. die uit twee cysten bestaat;
syn. hydrocele en bissac [F.].
hydrocele communicans, h. in een persisterende, met

hyaloideus [L., -ea, -eum, van Gr. hyalos; eidos] glasachtig,
m.b.t. het glaslichaam; vb. canalis h-eus, arteria h-ea.
hyaloiditis, i ontsteking van de membrana vitrea
(vroegere naam: membrana hyaloidea); z hyalitis.
Hyalomma, geslacht van teken uit de suborde Ixodida;
overbrenger van Rickettsiae.
hyaloom, hyaloma, colloid-milium, pseudomilium
colloidale.
hyaloplasma, de buitenste, heldere laag van het cytoplasma.
hyaluronidase, enzym dat hyaluronzuur splitst;
syn. spreading factor [E.].
hyaluronzuur, zure mucopolysacharide, polymeer van
acetylglucosamine en glucuronzuur, gel-achtig bestanddeel van bindweefsel, huid, corpus vitreum, navelstreng,
synovia; reguleert de celpermeabiliteit, verhindert het
binnendringen van micro-organismen.
H-Y-antigeen, zie antigeen, histocompatibiliteit-Y--- .
hybride [L., hybridus = bastaard] bastaard, een bij kruising
van twee genetisch verschillende individuen verkregen
product; syn. heterozygoot.
hybridisatie, i kruising, bastaardering; z methode om
m.b.v. gemerkt, specifiek DNA bacterieel of viraal DNA
in materiaal van patienten aan te tonen; een bekende
gelabelde DNA-volgorde wordt gehybridiseerd met RNA
of DNA bevattende cellen of chromosomen op een
objectglaasje.
fluorescentie-in-situ-hybridisatie (FISH), hybridisatie waarbij de gekloneerde DNA-fragmenten of genen in
cDNA-vorm als probe dienen en voorzien zijn van een
merkstof die kan reageren met een antilichaam met
daaraan een fluorochroom; de probes binden aan
homologe sequenties in het te onderzoeken DNA of RNA
en kunnen zichtbaar gemaakt worden met fluorescentiemicroscopie.
hybridoom, getransformeerde cellijn die door samensmelting van twee oudere cellijnen is ontstaan en
derhalve het genetisch materiaal van beide cellijnen
bevat; met de hybridoomtechniek produceert men
monoklonale antistoffen, d.w.z. oorspronkelijk van den
B-cel afgeleide antistoffen; B-cellen worden daartoe
geImmortaliseerd door fusie van een immunoglobulineproducerende cellijn met een niet-immunoglobulineproducerende B-celtumor; het zo gevormde hybridoom
is een rijke bron van monoklonale antistoffen.
hydatide [G., hydatis = waterdruppel] i blaasworm, echinococcusblaas; a rudimentair aanhangsel van de mannelijke geslachtsorganen, bij de man voorkomend als
ongesteeld blaasje (appendix testis) dat zich uit het
bovenste eind van de gang van Muller ontwikkelt en
tegen de epididymis aan ligt; zie ook Cysticercus.
hydatidenmola, zie ook mola hydatidosa.
hydatidiformis, -me [L., forma = vorm] met de vorm van,
gelijkend op een hydatide; syn. hydatidosus.
hydatidosus [L., -sa, -sum], lijkend op hydatiden;
vb. polypus h-sus, mola h-sa.
Hyde, James Nevin (1840 -19io; dermatoloog te Chicago).
Hyde-syndroom, prurigo nodularis.
hydr-, hydro- [G., hydor = water] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende water of vocht; niet verwarren
met hidr-.
hydramnion [G., hydor; amnion =lamsvlies, het binnenste
eivlies] overmatige vorming van vruchtwater (> 2 liter);
syn. hydrops amnii, syn. polyhydramnie.
hydrarthron, hydrarthros, hydrarthrus [G., hydor;
arthron = gewricht] vochtophoping in een gewricht.
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hydrolase
de buikholte in verbinding staande processus vaginalis
peritonei; syn. h. profluens.
hydrocele complicata, h. gecompliceerd door een
hernia of spermatokele.
hydrocele funiculi spermatici, h. in de tunica vaginalis van de zaadstreng.
hydrocele hernialis, h. communicans die bij de staande
patient groter wordt door vulling met vocht uit de
buikholte.
hydrocele multilocularis, h. die uit een aantal compartimenten bestaat.
hydrocele spinalis, zie spina bifida.
hydrocele testis, h. van het cavum testis, ev gecombineerd met h. funiculi spermatici.
hydrocele unilocularis, h. die uit een compartiment
bestaat.
hydrolase, hydrolyserend enzym.
hydrolyse [< G., hydor; lysis = oplossing] het uiteenvallen van
een chemische verbinding onder opneming van water.
hydrolytisch, m.b.t. hydrolyse.
hydromeningitis, zie meningitis serosa.
hydromeningokele, zakvormige uitpuiling van de
meninges via een opening in schedel of wervelkanaal,
waarbij de uitpuilende zak gevuld is met liquor; zie ook
encefalokele.
hydrometra [G., hydor; metra = baarmoeder] ophoping van
vocht in de uterus, bij afsluiting van de cervix.
hydromphalus [G., hydor; omphalos = navel] cystische
uitpuiling van de navel bij ascites.
hydromyelie [G., hydor; myelos = merg] dysrafie met
ophoping van liquor in het verwijde centraal kanaal;
syn. hydrorrhachis interna.
hydromyelokele [G., hydor; myelos; kele = breuk, gezwel]
vorm van spina bifida cystica met uitpuiling van het
myelum en de meninges.
hydronefrose, hydronephrosis [G.] verwijding van het
nierbekken en atrofie vanhet nierparenchym door
stuwing van urine bij obstructie van de ureter;
syn. waternier; zie ook cystonefrose.
hydronephrosis intermittens, recidiverende h. die
plotseling eindigt met urinelozing.
hydronephrosis perirenalis, ophoping van sereus
vocht tussen de nier en het nierkapsel.
hydronephrosis [G., hydor; nephros = Hier] zie hydronefrose.
hydropathie [G., hydor; pathe = het lijden] zie hydrotherapie.
hydropericard(ium) [G., hydor; peri = rondom; kardia = hart]
ophoping van sereus vocht in het hartzakje; zie ook
harttamponnade.
hydroperitoneum, ophoping van sereus vocht in de
buikholte, ascites.
hydrophobia, zie hydrofobie.
hydropicum, hydragogum.
hydropisch, m.b.t. oedeem; vb. h-sche degeneratie.
hydropneumopericard(ium) [G., hydor; pneuma = lucht]
aanwezigheid van vocht en gas in het hartzakje;
syn. seropneumopericard(ium).
hydropneumoperitoneum, aanwezigheid van vocht en
gas in de buikholte; syn. seropneumoperitoneum.
hydropneumothorax, aanwezigheid van vocht en gas in
de pleura-ruimte; syn. seropneumothorax.
hydrops [G., waterzucht] vochtuitstorting in bestaande
holte (soms ook gebruikt in de zin van oedeem), dus
ascites, hydropericard, enz.
hydrops endolymphaticus, vermeerdering van de
endolymfe in het binnenoor als oorzaak van het
Meniere-syndroom.
hydrops fetalis, zie h. universalis fetus.

hydrops foetalis [L.] gegeneraliseerd oedeem bij een
foetus als gevolg van decompensatio cordis; komt voor
bij ernstige erythroblastosis foetalis en alfa-thalassemie;
niet met leven verenigbaar.
hydrops genus, vochtophoping in het kniegewricht.
hydrops renalis, oedeem t.g.v nierstoornis.
hydrops spurius, zie pseudomyxoma peritonei.
hydrops vesicae felleae, h. van de galblaas bij afsluiting van de ductus cysticus.
hydropyclum [G., hydor; pyelos = wasbekken] stuwing en
verwijding van het nierbekken t.g.v afvoerbelemmering;
zie ook hydronefrose, hydro-ureter.
hydrorrhachis [G., hydor; rhachis = ruggengraat] vochtophoping in het wervelkanaal.
hydrorrhachis dehiscens, combinatie van h. externa,
h. interna en spina bifida.
hydrorrhachis externa, vochtophoping in de subarachnoidale ruimte.
hydrorrhachis interna, vochtophoping in de canalis
centralis; syn. hydromyelie.
hydrosalpinx [G., my. -nges, hydor; salpigx = L. tuba = trompet]
ophoping van vocht in een eileider, met zakvormige
verwijding, bij obstructie van de eileider; syn. hydrops
tubae.
hydrose, zie hidrose.
hydrosol, zie sol.
hydrotherapie, fysiotherapeutisch gebruik van water
met verschillende temperaturen en met verschillende
druk, waarbij het thermisch en/of hydrostatische effect
van water beoogd wordt; men onderscheidt drie vormen:
1) warmwaterdouche, die via vasodilatatie en hyperemie
tot algemene spierrelaxatie en centrale sedatie leidt; z)
onderwatermassage, waarbij een waterstraal met regelbare druk op de to behandelen plaats wordt gericht,
m.a.g. een thermisch effect en een trillingsmassage, die
gunstig op drainage van exsudaten werken; 3) onderwateroefeningen, die door het hydrostatische effect de
dragende botten en gewrichten ontlasten en tot snelle
(re)mobilisatie leiden.
hydrothorax [G., hydor; thorax = borstkas] ophoping van
dun vloeibaar vocht (lage s.m., laag eiwitgehalte, arm
aan cellen) in de pleuraholte, voorkomend bij stuwing,
zoals t.g.v decompensatio cordis; syn. serothorax.
hydrotis [G., hydor; ous, otos = oor] vochtophoping in het
middenoor.
hydrotomie [G., hydor; tome = snede] splijting van weefsels
door krachtdadige inspuiting van water.
hydrotropie [G., hydor; trope = wending] verhoging van de
oplosbaarheid van moeilijk oplosbare organische verbindingen door toevoeging van elektrolyten.
hydrotympanum, hydrotympanon, ophoping van
sereus vocht in de trommelholte (cavum tympani).
hydro-ureter, overmatige vulling van de ureter t.g.v
afvoerbelemmering, gevolgd door stuwing en secundaire
verwijding van de ureter; zie ook hydronefrose, hydropyelum.
hydrovaccin, zie slikvaccin.
hydroxocobalamine, de fysiologisch actieve vorm van
vitamine B 12 ; zie ook cyanocobalamine.
hydroxy-apatiet, het kwantitatief belangrijkste anorganische bestanddeel van de beensubstantie.
hydroxyboterzuurdehydrogenase (HBDH), een enzym
dat in verhoogde mate in het bloed voorkomt na
myocardinfarct.
25- hydroxycholecalciferol, een in de lever uit vitamine
D 3 (cholecalciferol) gevormde metaboliet, met sterkere
antirachitische werking dan vit. D 3 .
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hyperabductiesyndroom
hy men [G., vlies] maagdenvlies, een van de dorsale vaginawand uitgaande slijmvliesplooi, die de vagina van de
virgo soms geheel, meestal gedeeltelijk afsluit.
hymen annularis, h. met een ronde opening, meestal
excentrisch.
hymen bifenestratus, zie h. septus.
hymen cribriformis, h. met vele kleine openingen.
hymen dentatus, h. met een getande vrije rand.
hymen fimbriatus, h. met franje of slippen aan de vrije
rand.
h y men imperforatus, h. zonder opening; syn. h.atresie, gynatresie; zie ook haematocolpos.
hymen intactus, niet-ingescheurd h.
hymen semilunaris, maansikkelvormig h. met grote
opening.
hymen septus, h. met een door een dwarsschot in
tweeen verdeelde opening.
hymenalis [L., -le], het hymen betreffend; vb. carunculae
h-les (mv. van h-lis).
hymen-atresie, aangeboren ontbreken van een opening
in het hymen; syn. hymen imperforatus; zie ook haematocolpos, haematometra, gynatresie.
Hymenolçpis [G., hymen; lepis = schub, schil] een geslacht
cestode-wormen.
Hymenolçpis nana, dwerg-lintworm, bij knaagdieren en
ook bij de mens.
Hymenpptera [G., hymen; pteron = vleugel] vliesvleugelige
insecten (bijen, wespen), een orde van de Insecta.
hymenopterisme, hymenopterismus, vergiftiging
door de steek van Hymenoptera.
hyo-, voorvoegsel in woordverbindingen betreffende het
os hyoideum.
hyo-epiglotticus [L., -ca, -cum], van het hyoid naar de
epiglottis lopend; vb. ligamentum h-cum.
hyoglossus [L., -ssa, -ssum], van hyoid naar de tong lopend;
vb. musculus h-ssus.
hyoid, zie os hyoideum, tongbeen.
hyoideus [L., -ea, -eum, van Gr. hus = varken; eidos = vorm,
gelijkenis] m.b.t. het hyoid.
h y omandibul a re, bij het embryo het dorsale deel van de
kraakbenige tongbeenboog (arcus hyoideus), waaruit bij
de mens de stijgbeugel (stapes) ontstaat.
hyopharyngicus [L., -ca, -cum], van het hyoid naar de
pharynx lopend; vb. musculus h-cus.
hyothyreotomie [G., tome = snede] pharyngotomia
subhyoidea.
h y othyroideus [L., -ea, -eum], het tongbeen en de
schildklier betreffend, van tongbeen naar schildklier
lopend; zie ook thyrohyoideus.
hyp-, h y po- [L.] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis `onder', subnormaal, onvoldoende,
verlaagd.
h y paciditeit, verminderd zuurgehalte, bijv. van
maagsap; syn. subaciditeit.
hypacusis [G., akouein = horen] slechthorendheid.
h y palbuminemie, zie hypoalbuminemie.
hypalgesie, hypalgie [G., algos = pijn] vermindering van
het pijngevoel; zie ook hyperalgesie.
hypalgetisch, verminderd pijngevoelig.
hyparterieel, onder een slagader.
hy per- [G., hyper = boven] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis `boven', over, aan gene zijde,
overmatig.
hyperabductie, (ingeburgerde onjuiste term): maximale
abductie van de humerus.
hyperabductiesyndroom, compressie van deel van de a.
subclavia en de plexus cervicobrachialis, gelegen onder

hydroxycortico(stero)den, door OH-groepen gesubstitueerde corticosteroIden. Biochemisch van belang zijn
11- en 17-hydroxycorticosteroiden.
hydroxy-iminodi-azijnzuur (HIDA), stof die na koppeling aan een radioactieve marker wordt ingespoten voor
HIDA-scintigrafie, een afbeeldingstechniek voor
galblaasfunctie en galafscheiding.
hydroxylapatiet (HAP), Ca 10 (PO 4)6 (OH) 2 , een dubbelzout van tricalciumfosfaat en calciumhydroxide; de
minerale vorm waarin het merendeel van het calcium en
het fosfaat in de gecalcificeerde weefsels (bot, glazuur) is
vastgelegd.
zi-hydroxylasedeficientie, autosomaal recessieve
enzymdeficientie in de steroidsynthese; leidt tot pseudohermafroditisme; door gestoorde cortisolsynthese stijgt
ACTH, m.a.g. stimulatie van progesteron- en androgeensynthese; syn. adrenogenitaal syndroom; zie ook pseudohermafroditisme.
hydroxylasen, groepsnaam voor enzymen die de
hydroxylering van een substraat katalyseren.
hydroxylysine, een a-aminozuur waaruit door biosynthese collageen ontstaat; zie ook hydroxyproline.
hydroxylysinurie [G., ouron = urine] uitscheiding van
excessieve hoeveelheden (vrije en totale) hydroxylysine,
een aangeboren stofwisselingsstoornis.
hydroxymethylglutarylreductase (HMG-CoA-reductase), enzym dat de omzetting van cholesterol uit
acetaat in de lever katalyseert; HMG-reductaseremmers
worden toegepast als geneesmiddelen die de (LDL-)
cholesterolconcentratie in het bloed verlagen.
hydroxyproline, een aminozuur, bijna uitsluitend
voorkomend in collageen, in geringe mate ook in
elastine; h. ontstaat door hydroxylering van proline;
uitscheiding van h. is maat voor de snelheid van botombouw; zie ook hydroxylysine.
hydroxyradicaal, zie zuurstofradicaal.
hydroxysteroiden, zie hydroxycortico(stero)Iden.
5-hydroxytryptamine (5HT), zie serotonine.
hydroxyvetzuur, vetzuur dat ontstaat door hydroxylering van een onverzadigd langeketenvetzuur, veelal
onder invloed van bacteriele darmflora; remt water- en
elektrolytenabsorptie en veroorzaakt zo waterige
diarree.
hydrurie, uitscheiding van veel urine met lage soortelijke
massa; niet verwarren met polyurie.
hyfe, zie hypha.
Hygieia, Griekse godin van de gezondheid, dochter van
Asklepios, god van de geneeskunst.
hygiene [G., hygieia = gezondheid] 1 gezondheidsleer, de leer
betreffende de gezondheid en de instandhouding
daarvan; 2 het complex van maatregelen ter bevordering
van de gezondheid.
hygienist, specialist in de hygiene.
ziekenhuishygienist, in een ziekenhuis werkzame
functionaris, die als voornaamste taak heeft, de ziekenhuisinfectie to beteugelen.
hygroom, watergezwel, cyste met waterige inhoud.
hygro ma carpale, vochtophoping in de peesscheden
van de vingerbuigers ter hoogte van het handgewricht
(de carpus).
hygroma cysticum, zie lymphangioma cysticum.
hygroma cysticum colli, aangeboren hals-lymfangioom.
hygroma pr(a)epatellare, hygroom van de bursa
prepatellaris als gevolg van chronische bursitis, bij
nonnen, vroeger bij dienstboden: 'dienstbodenknie';
syn. bursopathia calcarea; zie ook bursitis praepatellaris.
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de m. pectoralis minor, door langdurig omhoog en
achterwaarts heffen van de arm; optredende symptomen
zijn sensibiliteitsstoornissen van de arm en soms krachtverlies van de hand.
hyperabductietest, onderzoek naar de compressie van
de vaatzenuwbundel van de arm door middel van
auscultatie van de a. subclavia met de arm in hyperabductie; zie ook hyperabductiesyndroom.
hyperaciditeit [L., acidum = zuur] te hoge zuurgraad, i.h.b.
van het maagsap; syn. hyperchloorhydrie; zie ook hypaciditeit, normaciditeit.
hyperactief gedrag, gedreven en energiek gedrag bij
kinderen die geen moment stilzitten en die zich
chaotisch, impulsief, vaak onhandig gedragen; treedt op
bij aandachttekortstoornis met hyperactiviteit; zie ook
minimal brain dysfunction.
hyperacusis [G., akouein = horen] verhoogde gehoorscherpte, soms met pijngevoel (h. dolorosa).
hyperacusis Willisii, het schijnbaar beter horen van de
lijder aan otosclerose in lawaaiige omgeving; zie ook
hypacusis.
hyperadenose, hyperadenie [G., aden = klier] vergroting
van klieren, vermeerdering van klierweefsel; zie ook
polymastie.
hyperadrenalisme [< L., adrenalis = betreffende de bijnier]
verhoogde activiteit van de bijnier; zie ook hypoadrenalisme, hypoadrenocorticisme, hypocorticisme.
hyperadrenocorticisme [< L., cortex = schors] verhoogde
activiteit van de bijnierschors; zie ook hypoadrenocorticisme.
hyperaemia [G., haima = bloed] zie hyperemie.
hyperafrodisie [G., aphrodisios = m.b.t. wellustgevoelens;
Aphrodite: Griekse godin der liefde] overmatige verhoging
van de geslachtsdrift; zie ook nymfomanie, satyriasis.
hyperalbuminemie [G., haima = bloed] verhoogd gehalte
van het bloed aan albuminen; zie ook hypoalbuminemie.
hyperaldosteronisme, syndroom dat gepaard gaat met
hypersecretie van aldosteron door de bijnierschors
(veelal kortheidshalve, maar minder juist aangeduid met
`aldosteronisme').
idiopathisch hyperaldosteronisme, een vorm van
primair aldosteronisme t.g.v. bilaterale corticale
nodulaire hyperplasie van de bijnieren.
secundair hyperaldosteronisme, excessieve aldosteronsecretie o.i.v. buiten de bijnier gelegen stimuli, zoals
eenzijdige nierarteriestenose, veelal geassocieerd met
oedemateuze aandoeningen (nefrotisch syndroom,
levercirrose, hartfalen en hypertensie) en langdurig
diureticagebruik.
hyperalert, overdreven alert en gevoelig zijn voor
externe impulsen.
familiaire hyper-alfa-lipoproteinemie, familiaire
aandoening gekenmerkt door een te hoog gehalte in het
bloed aan lipoproteinen die zich bij elektroforese in het
a-gebied bevinden; deze zijn vergelijkbaar met HDL;
beschermende factor tegen atherosclerose.
hyperalgesie, hyperalgie [G., algos = pijn] verhoogde
gevoeligheid voor pijn; zie ook hypalgesie, -algie.
hyperalgetisch, verhoogd pijngevoelig.
hyperalimentatie, i overvoeding als therapie, bijv. bij
neurasthenia; z parenterale toediening van alle nutrienten, bij patienten met niet-functionerend maag-darmkanaal (t.g.v. trauma of ziekte).
hyperaminoacidurie [G., ouron = urine] te hoog aminozuurgehalte van de urine, symptoom van een aangeboren enzymdefect (`inborn error of metabolism').
hyperammoniemie, aangeboren stofwisselingsdefect

waarbij het bloed te veel ammoniak bevat (> 0,4-0,9
mg/1).
hyperbaar [G., baros = zwaarte, gewicht] bij een druk hoger
dan de atmosferische, bijv. bij diepzeeduikers, bij
behandeling in de overdrukkamer volgens Boerema
(HOT); zie ook hypobaar.
hyperbaredrukzak, speciale hogedrukzak, gebruikt voor
behandeling van personen met acute en levensbedreigende symptomen van hoogteziekte; de zak wordt
a.h.w als een ruime en luchtdicht of te sluiten slaapzak
om het lichaam van de persoon aangebracht, waardoor
deze onder hogere druk en in een hogere zuurstofluchtconcentratie kan worden gebracht; hierdoor wordt
de afdaling vanaf grote hoogte nagebootst; syn. Gamow
bag [E.] , genoemd naar de uitvinder Igor Gamow; zie ook
military antishock trousers (MAST).
hyperbilirubinemie [G., haima] verhoogd bilirubinegehalte van het bloed; zie ook hypobilirubinemie.
niet-geconjugeerde hyperbilirubinemie, een teveel
aan bilirubine in het bloed dat de lever nog niet is
gepasseerd, meestal t.g.v. hemolyse.
hypercalciemie [G., haima] overmatig calciumgehalte van
het bloed.
idiopathische hypercalciemie, een aangeboren
stofwisselingsdefect met verhoogd calciumgehalte van
het bloed.
hypercalciemiesyndroom, syndroom, voorkomend bij
8-io% van de kankerpatienten; botresorptie is verhoogd
door tumorproducten (nl. TGFa, parathyreoId-achtig
hormoon en cytokinen), wat leidt tot hypercalciemie.
hypercalciurie [G., ouron = urine] verhoogd calciumgehalte
van de urine; zie ook hypocalciurie.
hypercapnie [G., kapnos = rook] verhoogd kooldioxidegehalte van het bloed; zie eucapnie, hypocapnie, hypoventilatie.
hypercementose, hyperplasie van tandcement; zie ook
excementose.
hyperceruminose, overmatige uitscheiding van oorwas;
zie ook ceruminosus.
hyperchloorhydrie, zie hyperaciditeit.
hyperchloremie [G., haima] overmatig chloridegehalte
van het bloed; zie ook hypochloremie.
hyperchlorurie [G., ouron] uitscheiding van abnormaal
veel chloriden met de urine; zie ook hypochlorurie.
hypercholesterolemie [G., haima] te hoog cholesterolgehalte van het bloed; zie ook hypocholesterolemie.
familiaire hypercholesterolemie, autosomaal
dominante aandoening waarbij het LDL-cholesterol in
het bloed duidelijk verhoogd is als gevolg van een
afwijking van de LDL-receptor of het apolipoproteIne-B;
gekenmerkt door peesxanthomen, arcus corneae,
xanthelasmata en cardiovasculaire complicaties op jonge
leeftijd.
polygenetische hypercholesterolemie, aandoening
waarbij het LDL-cholesterol in het bloed verhoogd is
t.g.v. multipele genetische en milieufactoren, zoals een
voeding die rijk is aan cholesterol of verzadigd vet; deze
vorm van hypercholesterolemie vormt samen met roken,
hypertensie en diabetes de belangrijkste risicofactoren
voor de sterfte aan hart- en vaatziekten.
hypercholie [G., chore = gal] overmatige galproductie door
de lever; zie ook hypocholie.
hyperchondroplasie [G., chondros = kraakbeen; plassein =
vormen] 1 overmatige kraakbeenvorming; z Marfansyndroom.
hyperchromasie [G., chroma = kleur] 1 verhoogde kleurbaarheid, bijv van celkernen; z verhoogd gehalte aan
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hyperextensie [L., extensio = uitrekking] overstrekking; zie
ook hyperflexie.
hyperfalangie [G., phalanx = geleding] aanwezigheid van te
veel kootjes in een vinger of teen, i.h.b. in de duim en de
grote teen; zie ook hypofalangie.
hyperfecundatie [ <L., fecundare = vruchtbaar maken]
bevruchting van twee of meer eicellen tijdens een
ovulatie.
hyperfibrinogenemie [G., haima = bloed] overmaat aan
fibrinogeen in het bloed; zie ook hypofibrinogenemie.
hyperfiltratie, toename van glomerulaire filtratie; zo
neemt bij afname van functionerend nierweefsel de GFR
per nefron toe.
hyperflexie [L., flexio = buiging] overmatige buigstand van
een gewricht; zie ook hyperextensie.
hyperfolliculinemie [G., haima] zie hyperoestrogenemie.
hyperfolliculinisme, het complex van verschijnselen bij
hyperfolliculinemie; syn. hyperoestrogenisme.
hyperforie [G., phora = beweging] heteroforie met afwijking
van een der oogassen naar boven; zie ook hypoforie,
orthoforie.
hyperfosfaturie [G., ouron = urine] overmatige uitscheiding van fosfaat met de urine.
hyperfractionering, zie fractionering, hyper---.
hyperfunctie, overmatige werkzaamheid; zie ook
hypofunctie.
hypergalactie [G., gala = melk] overmatig - zogafscheiding;
zie ook hypogalactie.
hypergammaglobulinemie [G., h:.ima] overmaat aan
gammaglobuline in het bloed; zie ook hypogammaglobulinemie.
hypergastrinemie, hoge gastrinespiegel in het bloed;
kenmerkend voor gastrinoom, auto-immuun-atrofische
gastritis en status na Billroth-II-maagresectie.
hypergenitalisme, overmatige ontwikkeling van de
genitalia en de secundaire geslachtskenmerken;
syn. hypergonadisme; zie ook hypogenitalisme.
hypergeusie [G., geusis = smaak] overmatige smaakgevoeligheid; syn. hyperaesthesia gustatoria; zie ook hypogeu-

hemoglobine per erytrocyt; zie ook hypochromasie; zie ook
kleurindex.
hyperchromatisme, hyperchromie, i verhoogd kleurstof- of pigmentgehalte van weefsel, i.h.b. van de huid;
z hyperchromasie; zie ook hypochromie.
hyperchroom [G., chroma = kleur] 1 sterker gekleurd dan
gewoonlijk; z met te hoog hemoglobinegehalte per
erytrocyt.
hypercoagulabiliteit [L., coagulatio = stolling] verhoogde
stolbaarheid van het bloed; zie ook hypocoagulabiliteit.
hypercorticisme, zie hyperadrenocorticisme.
hypercortisolisme, klinisch beeld bij een te hoge cortisolbloedspiegel, gekenmerkt door vetopstapeling, striae,
vollemaansgezicht, hirsutisme, blauwe plekken en
hypertensie; syn. syndroom van Cushing.
hyperdactylie, polydactylie; zie ook hypodactylie.
hyperdiplofdie, aanwezigheid van an + i chromosomen
in een celkern.
hyperdynamia, hyperdynamie [G., dynamis = kracht]
overmatige kracht.
hyperdynamia uteri, overmatig krachtige uteruscontracties.
hyperelastosis cutis, zie Ehlers-Danlos, ziekte van ^.
hyperemesis gravidarum, overmatig braken van
zwangere vrouwen.
hyperemesis lactentium, overmatig braken van
zuigelingen met pylorusstenose.
hyperemesis [G., emesis = braking] overmatig braken.
hyperemie [G., haima = bloed] overmatige bloedvulling van
een orgaan of lichaamsdeel.
actieve hyperemia, bloedovervulling door verhoogde
arteriole bloedtoevoer; syn. arteriole h.
collaterale hyperemia, bloedovervulling in een collateraal circulatiegebied.
passieve hyperemia, bloedovervulling door gestoorde
veneuze afvoer; syn. veneuze h.
reactieve hyperemic, bloedovervulling als reactie op
een prikkel zoals ontsteking, warmte.
hyperendemisch, intensief endemisch, bijv. bij malaria,
als de miltindex hoger is dan 50 pct.
hypereosinofiel syndroom, ontwikkeling van schade
aan eindorganen (bijv. restrictieve cardiomyopathie,
neuropathie, hepatosplenomegalie) bij verhoogde
waarden van eosinofiele granulocyten (>l,sxlo 9 /liter);
kan (tijdelijk) worden behandeld met sterdfden of
cytostatica.
hyperergie [G., ergon = werk , prestatie] verhoogde gevoeligheid, versterkte reactiewijze; zie ook hypergie; zie ook
allergie.
hyperergisch,
verhoogd
prikkelbaar,pherein
overgevoelig,
hyperesoforie [G.,
eso = binnenwaarts;
= dragen]
allergisch; zie ook hypergisch.
hyperesoforie [G., eso = binnenwaarts; pherein = dragen]
afwijking van de oogas naar boven en neuswaarts; zie ook
hypo-esoforie.
hyperesthesie, hyperaesthesthesia [G., aisthesis = waarneming , gevoel] overgevoeligheid.
hyperesthetisch, overgevoelig; zie ook hypesthetisch.
hyperesthetisch-emotioneel syndroom, exogene
reactievorm van Bonhoeffer dikwijls voorkomend na
lichamelijke ziekten (infecties, stofwisselingsziekten,
intoxicaties, ook na operaties); het wordt gekenmerkt
door o.a. affectlabiliteit, prikkelbaarheid, snelle
vermoeibaarheid, gestoorde aandachtconcentratie,
slaapstoornissen ('reizbare Schwache').
hyperexoforie [G ., exo = buitenwaarts; pherein = dragen]
afwijking van de oogas naar boven-buiten; zie ook
hypo-exoforie.

sie.
hypergie [G ., hypo = onder; ergon = werk, prestatie] verlaagde
gevoeligheid, verminderde reactie op een prikkel; zie ook
anergie, hyperergie, allergie.
hypergisch [G., hypo; ergon] verminderd gevoelig, verminderd prikkelbaar; zie ook hyperergisch, allergisch,
anergisch.
hyperglobulie [L ., globulus = bolletje, erytrocyt] = polyglobulie; syn. polycytemie; zie ook hypoglobulie.
hyperglobulinemie [G., haima] overmaat van globuline(n)
in het bloed; zie ook hypoglobulinemie.
hyperglycaemicus [L ., - ca, - cum] , hyperglykemisch;
vb. coma h-cum.
hyperglycinemie [G., haima] overmaat aan glycine in het
bloed, een aangeboren stofwisselingsdefect.
hyperglykemie [G., glykys = zoet; haima] overmaat aan
glucose in het bloed; zie ook hypoglykemie.
hyperosmolaire hyperglykemie, vorm van ontregelde
diabetes mellitus, vooral voorkomend bij bejaarden,
vaak uitgelokt door glucocorticoIden en diuretica; na
een periode van polyurie en polydipsie ontstaat toenemende uitdroging en uiteindelijk een non-keto-acidotisch hyperosmolair coma; urine bevat glucose, maar
geen of weinig ketonlichamen en er is hypernatriemie;
zie ook diabetes mellitus.
ketotische hyperglykemie, vorm van ontregelde
diabetes mellitus t.g.v een insulinetekort; door
versterkte gluconeogenese en lipolyse nemen glucose en
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het cerebellum, hetzij psychisch veroorzaakt; zie ook
hyperkinetisch syndroom, hypokinese.
extrapiramidale hyperkinesie, onwillekeurige maar
gecoordineerde, rukkende bewegingen zoals bij chorea.
hyperkinesis laryngis, zie laryngospasme.
hyperkinetisch, gepaard met, of veroorzaakt door
hyperkinesis.
hyperkinetisch syndroom, l extrapiramidale hyperkinese; z Gorlin-syndroom.
hyperkinetisch-dystoon syndroom, verzamelnaam
voor ziektebeelden gekenmerkt door het optreden van
onwillekeurige, min of meer abrupte en doelloze
bewegingen met vaak verlaagde spiertonus in rust; men
onderscheidt chorea, athetose, ballisme, dystonie,
tremor, myoclonus en tic.
hyperkinetisch hartsyndroom, zie anemie.
hyperkyfose, ventrale vervorming (wigvorm) van de
thoracale wervels waarbij verkleining van de thoraxholte
optreedt; hyperkyfose ontstaat bij osteoporose door
fracturen, infracties en herhaalde microfracturen;
syn. douairierebult, dowager's hump [E.] zie ook kyfose,
thoracale -^-.
hyperlactacidem ie, zie lactacidemie.
hyperlaxiteit, term gebruikt om abnormale rekbaarheid
van pezen en ligamenten aan te duiden; komt voor bij
bindweefselziekten zoals syndroom van Marfan en
syndroom van Ehlers-Danlos.
hyperleukocytose, sterke vermeerdering van het aantal
leukocyten in het bloed; syn. leukocytose; zie ook leukopenie.
hyperlipemie [G., haima; lipos = vet] overmaat aan vet in
het bloed; zie ook hypolipemie.
hyperlipidemie [G., haima] verzamelbegrip van hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie en hyperlipoproteInemie.
familiaire gecombineerde hyperlipidemie (FGH),
autosomaal dominante erfelijke aandoening waarbij
binnen een familie verschillende vormen van hyperlipidemie voorkomen, vooral hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie, hyperlipoproteinemie'of een combinatie hiervan; de oorzaak is een overproductie van
apolipoproteIne-b door de lever, die leidt tot toename
van de concentratie van VLDL- en LDL-cholesterol in het
bloed; gaat gepaard met een sterk verhoogd risico op
hart- en vaatziekten; zie ook gemengde hyperlipidemie.
gemengde hyperlipidemie, aandoening waarbij de
totale cholesterolconcentratie en de totale triglycerideconcentratie verhoogd zijn; voorbeelden zijn familiaire
dysbetalipoprotelnemie (FD) en familiaire gecombineerde hyperlipidemie (FGH).
secundaire hyperlipidemie, verhoogde concentratie
van vetten in het bloed a.g.v. een aandoening die niet
primair de vetstofwisseling betreft of a.g.v het gebruik
van geneesmiddelen; komt o.a. voor bij diabetes mellitus, hypothyreoldie, nier- en leverziekten en alcoholgebruik.
hyperlipochromemie [G., haima] overmaat aan lipochromen (xanthofyl, carotine) in het bloed.
hyperlipo demie [G., haima] overmaat aan lipoIden in het
bloed.
essentiele hyperlipodem ie, aangeboren stofwisselingsziekte, gekenmerkt door h., gepaard gaand met
xanthomen en vroegtijdige atherosclerose.
hyperlipoprotel nemie [G., haima] overmaat aan lipoproteInen in het bloed, ingedeeld in vijf kenmerkende
patronen.
familiaire gecombineerde hyperlipoproteinemie,

ketonlichamen in het bloed toe; uitdroging ontstaat en
uiteindelijk keto-acidotisch coma; urine bevat ketonlichamen.
hyperglykemisch, m.b.t., gepaard met hyperglykemie.
hypergonadisme, overmatige functie van de gonaden,
met excessieve groei en voortijdige seksuele ontwikkeling; syn. hypergenitalisme; zie ook hypogonadisme.
hypergonadotroop [G., trepein = wenden, keren] met

overmatige afscheiding van gonadotrofine door de
hypofyse; zie ook hypogonadotroop.
hyperhidrose, hyperidrose [G., hidros = zweet] overmatige
zweetsecretie; ant. hypohidrose.
gustatore hyperhidrose, transpiratie op neus en
bovenlip bij het nuttigen van warme dranken of
gekruide spijzen.
hyperhidrosis nud o rum, overvloedig zweten bij het
ontkleden voor medisch onderzoek.
hyperhidrosis unilateralis, zie hemihyperhidrose.
hyperhydratie [<G., hydor = water] 1 overmatig watergehalte van het lichaam; s. overmatige vochttoediening,
bijv. per intraveneuze infusie; zie ooh hypohydratie.
hyperhydremie [G., hydor; haima] zie hydremie.
hyper- IgE -syndroom, erfelijk syndroom, gekenmerkt
door een sterk verhoogde IgE-concentratie; manifesteert
zich klinisch door hardnekkige folliculitis door Staphylococcus aureus op gelaat, behaarde hoofdhuid en nek en
longinfecties door Aspergillusfumigatus; syn. jobsyndroom.
hyper- IgM -syndroom, zeldzame erfelijke immunodeficientie, gebaseerd op gestoorde T-B-celcooperatie;
klinisch: recidiverende infecties op jonge leeftijd;
daarnaast persisterende neutropenie en trombocytopenie, verhoogde IgM-concentraties en afwezigheid van
IgG.
hyperimm uu n, met overmaat van immuunstoffen.
hyperimm uu n serum, serum met hoog gehalte aan
immuunstof.
hyperinfectiesyndroom, syndroom, bestaande uit het
optreden van longafwijkingen, ernstige enteritis,
aanhoudende Gram-negatieve bacteriemie en Gramnegatieve meningitis; vnl. gezien bij immuungecompromitteerde patienten en aidspatienten, bijv bij
patienten met een disseminatie van een infectie met
Strongyloides stercoralis; zie ook superinfectie.
hyperinsulinisme, overmatige productie van insuline
door het pancreas; zie ook hypo-insulinisme.
hyperinvolutie, hyperinvolutio, overmatige involutie
van een orgaan; vb. h. uteri: overmatige verkleining van
de baarmoeder na een baring.
hyperkaliemie [G., haima = bloed] te hoog kaliumgehalte
van het bloed; zie ook hypokaliemie.
hyperkaliurie [G., ouron = urine] overmatige uitscheiding
van kalium met de urine.
hyperkeratosis, hyperkeratose [G., keras = hoorn] overmatige verhoorning van de huid (cornea, slijmvliezen),
waarbij de hoorncellen vast blijven zitten en geen
kernen bevatten; zie ook parakeratose.
hyperkeratosis cutis, h. van de huid, o.a. bij avitaminose-A.
hyperkeratosis lacunaris, dyskeratose van pharynxepitheel.
hyperkeratosis universalis congenita, ernstige vorm
van ichthyosis congenita; syn. alligator boy.
hyperkeratotisch, gepaard gaand met hyperkeratosis.
hyperkinese [<G., kinesis = beweging] overmatige
bewegingsdrang, hypermotiliteit, hetzij door extrapiramidale stoornis, bij aandoening van de stamganglia en
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hyperoxie
de tonus van de ciliaire spier door atropine is opgeheven;
de totale h. is dus de latente plus de manifeste h.; zie ook
emmetropie, myopic, presbyopie.
hypermim ie [G., mimia = kunstmatige voorstelling] overdreven mimiek en gebaren, bij pseudo-bulbaire paralyse; zie
ook hypomimie.
hypermnesie [G., mnesis = herinnering] verhoogd herinneringsvermogen, bijv. tijdens hypnose; ook bij `geheugenmensen'; zie ook hypomnesie.
hypermobilitas, -teit [L., mobilitas = beweeglijkheid]
overmatige beweegbaarheid.
hypermobilitas articulorum, overmatige beweegbaarheid der gewrichten.
hypermotiliteit, i overmatig bewegingsvermogen;
z verhoogde bewegingsdrang; zie ook hypomotiliteit; zie
ook hyperkinese.
hypermutatie, mechanisme voor het ontstaan van
antilichaamdiversiteit; door mutaties in de genen die
coderen voor de zware en lichte ketens ontstaan antilichamen uit een kloon lymfocyten met verschillende
antigeenspecificiteit.
hypernatriemie [G., haima = bloed] overmaat aan natrium
in het bloed; zie ook hyponatriemie.
hypernatriurese, verhoogde uitscheiding van natrium
met de urine.
hypernefritis, ontsteking van de hypernephros.
hypernefroom, hypernephroma [G., nephros = Hier]
obsolete naam voor adenocarcinoma renis (Grawitztumor), dat bij oppervlakkige beschouwing lijkt op een
gezwel van bijnierweefsel.
hypernephros [G., bijnier] glandula suprarenalis.
hyperodontie [G., odous = tand] aanwezigheid van overtollige tanden; zie ook hypodontie.
hyper o dontogenie [G., odous; gennan = voortbrengen] uitval
van het `blijvende gebit', gevolgd door een derde dentitie.
hyperoestrogenem ie [G., haima = bloed] overmaat aan
oestrogeen in het bloed.
hyperoestrogenisme, het complex van verschijnselen
veroorzaakt door hyperoestrogenemie.
hyperopic, zie hypermetropie.
hyperorexie [G., orexis = eetlust] overmatige eetlust,
geeuwhonger; zie ook fames canina.
hyperornithinemie, aangeboren stofwisselingsziekte,
gekenmerkt door een hoog ornithine-gehalte in het
serum, en tekenen van hersen-, lever- en nierbeschadiging; zie ook ornithine.
hyperorthokeratose, hyperkeratose, overmatige
verhoorning van de huid waarbij de kernloze hoorncellen blijven vastzitten; zie ook parakeratose.
hyperosmie [G., osme = reuk] verhoogde reukgevoeligheid;
syn. hyperaesthesia olfactoria; zie ook hyposmie.
hyperosmolair, gepaard met hyperosmolariteit.
hyperosmolariteit, verhoogde osmotische druk in de
vloeistofcompartimenten van het lichaam t.g.v. verstoring van het water- en elektrolyten-evenwicht, bijv. bij
onvoldoende vochtopneming.
hyperostose [< G., osteon = been] beenwoekering; zie ook
enostose, exostose, osteosclerose.
hyperoxalurie, overmaat aan oxaalzuur of oxalaten in
urine, primair door oxalosis (erfelijke stofwisselingsziekte), secundair bij malabsorptie t.g.v. darmziekten,
vitamine-B6-deficientie, vitamine-C-intoxicatie, renale
tubulaire acidose; leidt tot nierstenen.
hyperoxie, overmaat aan zuurstof (oxygenium) in het
lichaam.

autosomaal dominante aandoening waarbij een overproductie van apo-(lipoproteine)-B bestaat; afh. van de
individuele capaciteit om dit verhoogde aanbod te
verwerken en van de mate van omzetting tot LDL
kunnen er verschillende fenotypes ontstaan, waarbij
zowel hypercholesterolemie en/of hypertriglyceridemie
kunnen voorkomen.
type-i-hyperlipoproteinemie, gekenmerkt door
verhoogde concentratie chylomicronen waardoor
hypertriglyceridemie; bijv. bij familiaire lipoproteinelipase-deficientie.
type-za-h y perlipoproteinem ie , gekenmerkt door
verhoogde concentratie LDL waardoor
hypercholesterolemie; bijv. bij hypothyroidie.
type-zb-hyperlipoproteinemie,
gekenmerkt door
verhoogde concentratie
verhoogde concentratie LDL en VLDL waardoor hypercholesterolemie en hypertriglyceridemie; bijv. bij
nefrotisch syndroom.
type-3-hyperlipoproteinemie, gekenmerkt door
verhoogde concentratie overblijfselen van chylomicronen waardoor hypertriglyceridemie en hypercholesterolemie; bijv bij familiaire dysbetalipoproteinemie.
type-4-hyperlipoproteinemie, gekenmerkt door
verhoogde concentratie VLDL waardoor hypertriglyceridemie; bijv. bij familiaire hypertriglyceridemie.
type-5-h yperlipoproteinemie, gekenmerkt door
verhoogde concentratie VLDL en chylomicronen
waardoor hypertriglyceridemie en hypercholesterolemie;
komt meestal voor in combinatie met een van de andere
patronen voor.
hyperlordose, overmatige lordose.
hypermagnesiemie, abnormaal hoge serummagnesiumwaarden door excessieve Mg-intake en/of gestoorde
nierfunctie; symptomen: depressie van CZS (sufheid,
coma), hypotensie, hypothermie, neuromusculaire
stoornissen en hartgeleidingsstoornissen.
hypermastie [G., mastos = borst} 1 overmatige ontwikkeling
van een of beide borsten; z (onjuist) polymastie.
hypermaturus [L., -ra, -rum], overrijp; vb. cataracta h-ra.
hypermegalie [G., megas = groot] overmatige grootte (van
een orgaan).
hypermelanose, versterkte melaninepigmentering.
oe , hypermenorrhoea, overmatige
hypermenorrh
menstruatie: te sterk of te langdurig; zie ook hypomenorrhoe.
hypermetabolisme, verhoogde stofwisseling.
extrathyr(e)oid aa l hypermetabolisme, h. dat niet
door de schildklier wordt veroorzaakt; zie ook hypometabolisme.
hypermetamorfo se [< G., metamorphosis = gedaantewisseling]
bij manic voorkomende overmatig snelle wisseling van
denkbeelden.
hypermetrie [G., metron = maat] zie ook dysmetrie overmatige beweging door coordinatiestoornis, waardoor de
patient voorbij zijn doel reikt , hypometrie.
hypermetrpop [G., metron; opsis = het zien] verziend; zie ook
hypermetropie.
hypermetropie [G., metron; opsis] verziendheid door te
korte anteroposterieure diameter van het oog (< 24 mm)
of (soms) door brekingsafwijkingen van cornea of lens;
zie ook ametropie.
ash ypermetropie, h. t.g.v. een te korte oogas.
latente hypermetropie, het aandeel in de totale h., dat
door de tonus van de ciliaire spier verborgen blijft.
manifesto hypermetropie, de met convexe lenzen
corrigeerbare h. bij aanwezige tonus van de ciliaire spier.
totale hypermetropie, de h. die blijkt te bestaan nadat
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hyperoxygenatie
hyperpresbyopie, combinatie van hypermetropie en
presbyopie.
hyperprolactinemie [G., haima = bloed] overmaat aan
prolactine in het bloed, zich uitend in pathologische
galactorroe en amenorroe (bij de man galactorroe en
impotentie); cave hypofyse-tumor (prolactinoma).
hyperprolactinemie-amenorroe-syndroom, syndroom
met hyperprolactinemie waarbij een oestrogeendeficientie ontstaat als gevolg van antagonisme tussen prolactine en gonadotrofine in hun werking op de ovaria;
frequente oorzaken zijn prolactinoom, primaire
hypothyreoidie en gebruik van dopamineremmende
psychofarmaca.
hyperprolinemie [G., haima] overmaat aan proline in het
bloed.
hyperprosexie [G., prosexein = opletten] ziekelijk verhoogde
aandacht; zie ook aprosexie.
hyperprotenemie [G., haima] overmaat aan proteinen in
het bloed; zie ook hypoproteinemie.
hyperptyalisme [< G., ptyalon = speeksel] speekselvloed,
overmatige speekselafscheiding; syn. hypersalivatie; zie
ook hypoptyalisme.
hyperpyretisch, gepaard gaand met hyperpyrexie.
hyperpyrexie [G., pyretos = koorts] overmatige koorts
(>42 °C); zie ook hyperthermie.
maligne hyperpyrexie, zie maligne hyperthermie.
hyperreactiviteit, i eigenschap om sterker op prikkels te
reageren dan gemiddeld; 2 bij CARA wordt een kwantitatief sterkere, maar kwalitatief normale reactie bedoeld
op niet-immunologische prikkels; de luchtwegen zijn
hierbij overprikkelbaar m.b.t. zogeheten aspecifieke
prikkels, zoals temperatuurovergang, geuren en
dampen; h. is in het laboratorium aantoonbaar en
kwantificeerbaar aan de hand van provocatietests, bijv
met histamine; syn. hyperresponsiviteit; ant. hyporeactiviteit, hyporesponsiviteit.
bronchiale hyperreactiviteit, eigenschap om met
bronchusobstructie te reageren op niet-allergische
prikkels in concentraties die bij gezonden geen reactie
opwekken; een van de kenmerken van de CARA-patient.
luchtweghyperreactiviteit, zie bronchiale hyperreactiviteit.
vestibulaire hyperreactiviteit, hyperreactiviteit van
het vestibulum auris, gekenmerkt door sterke reactie op
calorisch en rotatieonderzoek, meestal veroorzaakt door
een vermindering van de cerebellaire remming.
hyperreflexie, verhoging van de reflexen; zie ook areflexie, hyporeflexie.
detrusorhyperreflex ie, onvermogen om de externe
blaassfincter gesloten te houden en zo de mictie-reflex te
onderdrukken, m.a.g. imperatieve mictiedrang en hoge
mictiefrequentie; treedt op bij een ruggenmergslaesie
boven het niveau S3.
hyperresponsiviteit, i reageren met meer dan de
normale activiteit op een bepaalde stimulus; 2 bij
autisten voorkomende extreme gevoeligheid voor
prikkels uit de omgeving, bijv het over grote afstanden
horen van geluid; syn. hyperreactiviteit; zie ook hyporesponsiviteit.
hypersalivatie [< L., saliva = speeksel] sialorroe, salivatie,
ptyalisme; zie ook hyposalivatie.
hypersecretie, overmatige afscheiding van secreet; zie ook
hyposecretie.
hypersegmentatie, de (in het bloedbeeld zichtbare)
aanwezigheid van leukocyten met abnormaal sterk
gesegmenteerde kernen.
hyperseksualiteit, zie nymfomanie, satyriase.

hyperoxygenatie, het teweegbrengen van overmatig
zuurstofgehalte van het bloed.
hyperoxygenatietest, toediening gedurende io tot zo
minuten van ioo%-O Z ter differentiatie tussen hypoxemie van cardiale (R/L-shunt, geen correctie Pa0 2 /SaOz)
en pulmonale oorsprong (gehele of gedeeltelijke correctie Pa0 2 /SaO 2 ).
hyperparaprotenemie [G., haima = bloed] overmaat aan
paraproteinen in het bloed, i.h.b. bij myelomatosis,
macroglobulinemie.
hyperparathyreoid ie, hyperparathyreose, overmatige
functie van de bijschildklieren (glandulae parathyroideae) door tumorvorming of hyperplasie, leidend tot
bot-ontkalking en hypercalciemie, spontane fracturen en
spierzwakte; syn. parathyr(e)otoxicosis; ant. hypoparathyreoidie; zie ook osteodystrophia fibrosa cystica generalisata (Recklinghausen).
secundaire hyperparathyreoidie, aandoening, gekenmerkt door een verhoogde parathormoonafgifte uit de
bijschildklieren, die ontstaat bij daling van het serumcalciumgehalte (zoals bij nierfunctiestoornissen of
vitamine-D-deficientie).
hyperpath ie [G., pathos = ziekte] overgevoeligheid voor
pijnprikkels.
hyperpepsie [G., pepsis = spijsvertering] overmatige afscheiding van enzymen door maag, darm en pancreas, m.a.g.
versnelling van het verteringsproces; zie ook hypopepsie.
hyperpigmentatie, zie pigmentverschuiving.
hyperpinealisme, overmatige activiteit van het corpus
pineale; zie ook hypopinealisme.
hyperpituitarisme, overmatige activiteit van de
(voorkwab van de) hypofyse (vroeger geheten glandula
pituitaria); zie ook hypopituitarisme.
hyperplasia, hyperplasie [G., plassein = vormen] volumevermeerdering van weefsel of van een orgaan door
vermeerdering van cellen; zie ook hypertrofie, hypoplasia,
aplasia.
hyperplasia glandularis cystica, proliferatie van het
endometrium met cyste-vorming door aanhoudende
werking van follikelhormoon bij persisterende follikel of
bij granulosaceltumor.
seniele talgklierhyperplasie, geprononceerde
talgklier, meestal multipel voorkomend, in het gezicht
bij oudere personen, gekenmerkt door gele papels met
een putje in het midden; toont klinisch enige gelijkenis
met een basocellulair carcinoom.
virginale hyperplasie, hyperplasie van borstweefsel dat
meestal voor de puberteit tot een- of dubbelzijdige
mammahypertrofie leidt; zie ook fibroadenoom, hyperplasie, hypertrofie.
focale polypoide epitheliale hyperplasie, hyperplastische of metaplastische poliep van het rectum met een
zaagtandvormige klierstructuur en bekleed met normaal
uitgerijpte epitheelcellen.
hyperplasticus [L., -ca, -cum], hyperplastisch; vb. chondrodystrophia h-ca; vgl. hypoplasticus.
hyperplastisch, overontwikkeld door cel-vermeerdering;
zie ook hypertrofisch, aplastisch, dysplastisch, euplastisch, normoplastisch, hypoplastisch.
hyperpneu, hyperpnoea, hyperpnoe [G., pnoia = adem]
overmatig frequente en diepe ademhaling; zie ook
hyperventilatie, apneu, bradypneu, dyspneu, eupneu,
hypopneu, tachypneu.
hyperpolarisatie, toename van de membraanpotentiaal
van een axonmembraan door elektrische of chemische
prikkeling; resulteert in een afname van de prikkelbaarheid.
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hyperthyreoIdie
hypersensibiliteit, overmatig verhoogde sensibiliteit; zie
ook hyposensibiliteit.
hypersensitiviteit, i overgevoeligheid voor indrukken en
morele nederlagen, gepaard met een kwetsbaar gevoel
van eigenwaarde; 2 zie hyperreactiviteit.
delayed-type hypersensitivity (DTH) [E.] type-IV-allergische reactie; gemedieerd door CD4+-T-helpercellen; er
zijn drie varianten: contactallergie, tuberculinereactie en
granulomateuze ontstekingsreactie; deze huidreacties
ontstaan 24-72 uur na hernieuwd antigeencontact;
syn. vertraagd-type-overgevoeligheid (VTO); zie ook
contactallergie, Mantoux, allergie.
immediate-type hypersensitivity [E.] allergische reactie die
onmiddellijk volgt op secundair antigeencontact; words
gemedieerd door IgE, dat de mestcellen aanzet tot
degranulatie; bijv. anafylactische reactie na bijensteek;
syn. (onmiddellijke-)type-I-overgevoeligheid.
hypersomie [L., soma = lichaam] reuzengroei.
hypersomnie [L., somnus = slaap] overmatige slaap en
slaperigheid; zie ook hyposomnie.
hypersonoor, aanduiding van een door hoge, lang
aanhoudende tonen gekenmerkte percussieklank
('doostoon').
hypersplenie, -isme [G., splen = milt] overmatige miltfunctie, blijkend uit verhoogde afbraak van bloedcellen; zie
ook hyposplenie.
hyperstimulatie, proces waarbij vrouwen met een
normale cyclus ovulatie-inducerende middelen toegediend krijgen met de bedoeling een (groot) aantal
eicellen te verkrijgen (voor IVF) of om poly-ovulatie op te
wekken.
hyperstimulatiesyndroom, syndroom, gekenmerkt
door een sterke vergroting van de ovaria, hypovolemie
en trombose, embolie, torsie of bloeding van de ovaria;
treedt op t.g.v een overdosis aan gonadotrofinen bij
hyperstimulatie.
hypersystolie [G., systole = samentrekking] overmatig
verhoogde systolische kracht van het hart; zie ook asystolie, hyposystolie.
hypertelorisme [< G., tele = veraf; horizo = scheiden] overmatige afstand tussen twee gepaarde organen, i.h.b. de
ogen; zie ook hypotelorisme.
hypertensie, bij herhaalde metingen vastgestelde
verhoogde bloeddruk, d.w.z. diastolische druk van 95
mmHg of hoger en systolische druk van ten minste 16o
mmHg; indien niet adequaat medicamenteus behandeld
leidend tot cardiovasculaire, cerebrovasculaire en renale
complicaties en een verminderde levensverwachting;
ant. hypotensie.
arteriosclerotische hypertensie, verhoogde bloeddruk
bij algemene arteriosclerose; syn. ouderdomshypertensie.
essentiele hypertensie, verhoogde bloeddruk waarvoor
geen oorzaak aanwijsbaar is; syn. idiopathische,
genuIene, primaire h.
high-renin hypertension [E.] verhoogde bloeddruk bij
hoog reninegehalte.
intracraniele hypertensie, aandoening waarbij een
verhoogde intracraniele druk bestaat, gepaard met
papiloedeem, een normale grootte van de hersenventrikels en afwezigheid van focale neurologische
verschijnselen.
labiele hypertensie, bloeddruk die bij periodes te hoog
is, i.t.t. stabiele h.
low-renin hypertension [E.] verhoogde bloeddruk bij laag
reninegehalte.
maligne hypertensie, snel toenemende hypertensie
met ontwikkeling van neuroretinitis; slechte prognose.

nefrogene hypertensie, h., veroorzaakt door een
aandoening van de nieren; veel voorkomende oorzaak is
een nierarteriestenose.
neurogene hypertensie, hypertensie, veroorzaakt door
verhoogde activiteit van bloeddrukcentra of verhoogde
catecholamineproductie in het centraal zenuwstelsel.
paroxismale hypertensie, labiele h. met h.-crises, zoals
bij feochromocytoom; symptomen: zweten, hoofdpijn.
portale hypertensie, verhoogde druk in de vena porta,
veroorzaakt door een leveraandoening, bijvoorbeeld
t.g.v. levercirrose.
pregnancy-induced hypertension [E.] zie toxicose.
primaire hypertensie, zie essentiele h.
pulmonale hypertensie, verhoogde druk in de longvaten.
renale hypertensie, verhoogde bloeddruk t.g.v.
nieraandoening.
renovasculaire hypertensie, hypertensie t.g.v. vernauwing van de arteria renalis of van een der takken ervan.
secundaire hypertensie, syn. symptomatische h.
verhoogde bloeddruk waarvoor een oorzaak aanwijsbaar
is (bijv. renaal, endocrien).
stabiele hypertensie, permanente h., meestal gepaard
met arterio(lo)sclerose (i.t.t. labiele h.).
systolische hypertensie, systolisch verhoogde bloeddruk (>i6o mmHg) bij een normale diastolische bloeddruk.
veneuze hypertensie, verhoogde bloeddruk in de
aderen; leidt tot stuwing en vochtuittreding.
wittejashypertensie, bloeddruk die verhoogd is bij
meting door een arts, maar die normaal blijkt te zijn bij
continue ambulante registratie bij de patient thuis.
zwangerschapshypertensie, zie toxicose.
hypertensief, m.b.t. hypertensie.
hypertensieve encefalopathie, zie encefalopathie.
hypertensine, zie angiotensine.
hypertensivum, bloeddrukverhogend middel; zie ook
hypotensivum.
hyperthecose, woekering van de theca folliculi met
verhoogde productie van androgeen hormoon; ligt ten
grondslag aan het syndroom van Stein-Leventhal.
hyperthelie [G., there = tepel] aanwezigheid van meer dan
het normale aantal tepels; syn. polythelie; zie ook
polymastie.
hypertherm [G., therme = hitte] 1 gepaard aan hoge temperatuur; 2 gedijend bij hoge temperatuur; zie ook bacterie,
thermofiel, hypotherm.
hyperthermie, verhoogde lichaamstemperatuur die
onder fysiologische omstandigheden optreedt, bijv. bij
lichamelijke inspanning of een hoge omgevingstemperatuur; i.t.t. koorts gaat hyperthermie niet gepaard met
een gevoel vanmalaise; zie ook hypothermie, hyperpyrexie, onderkoeling.
maligne hyperthermie, farmacogene ziekte met een
autosomaal-dominant erfelijk patroon; er ontstaan acute
verschijnselen als reactie op sommige farmaca (inhalatienarcotica e.a.): zeer hoge temperatuur, stijfheid, uitdrijving van calcium uit de spiermembranen.
hyperthermiebehandeling, behandeling door toevoeging van warmte; vb. van kwaadaardige gezwellen bij ca.
42° Celsius.
hyperthymie [G., thymos = gemoed, geest] overmatige
vrolijkheid; zie ooh hypothymie.
hyperthyreoidie, hyperthyroidie, hyperthyreosis,
hyperthyreose, i overmatige werking van de
schildklier; vb. ziekte van Basedow; z schildklieradenoom; zie ook dys-, eu- en hypothyr(e)oIdie.
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hyperthyr(e)otisch
hyperuricacmia, hyperurikemie [G., haima = bloed]
overmaat aan urinezuur (acidum uricum) in het bloed,
voorkomend o.a. bij het Lesch-Nyhan-syndroom.
hyperuricosurie, overmatige uitscheiding van urinezuur
(acidum uricum) via de urine.
hyperventilatie, geforceerde ademhaling waardoor een
toestand van hypercapnie ontstaat; zie ook hypoventilatie.
hyperventilatiesyndroom, hyperemotionele toestand
met snelle, diepe ademhalingen, angstgevoelens,
verlaagd bewustzijn; vermoedelijk identiek met neurocirculatoire asthenie (syndroom van J. Mendes da Costa)
soldier's heart, effort syndrome.
kunstmatige hyperventilatie, passieve h. tijdens
narcose; zie ook hyperoxygenatie.
hyperventilatieprovocatietest, test die behulpzaam kan
zijn bij de diagnose `hyperventilatiesyndroom'; de test is
positief wanneer de eindexpiratoire CO 2 -concentratie
niet binnen 3 minuten het normale niveau bereikt na
een opgelegde periode van hyperventileren; onderzoek
toont evenwel in toenemende mate de geringe waarde
van de test aan.
hyperviscositeit, toestand van verhoogde viscositeit, i.h.
bijz. van het bloed.
hyperviscositeitsyndroom, syndroom dat berust op
hyperviscositeit van het bloedserum, met als kenmerken
bloedingen, neurologische stoornissen en oogverschijnselen.
hypervitaminose, complex van verschijnselen bij
overmatig vitamine-gebruik; zie ook avitaminose, hypovitaminose.
hypervolemie, te groot bloedvolume; zie ook hypovolemie.
hypesthesie, zie hypoaesthesia.
hypcsthetisch, verminderd gevoelig; zie ook anesthetisch,
hyperesthetisch.
hypha [L., mv. -ad, hyfe, schimmeldraad; zie ook mycelium.
hyphaema [uitspr. hiep-hems], bloeding in de voorste oogkamer; zie ook hemoftalmie.
hyphidrosis [G., uitspr. hiep-hidrosis, hypo; hidros = zweet] te
geringe zweetafscheiding; zie ook hyperidrose.
hypn-, zie hypno-.
hypnagogum [G., mv. -ga, hypnos = slaap; agogos = toevoerend,
(be)geleidend] slaapmiddel; syn. hypnoticum.
hypnagoog [G., hypnos; agogos] verband houdend met het
begin van de slaap; vb. h-goge hallucinatie.
hypnalgie [G., algos = pijn] pijn gedurende de slaap.
hypno- [G., hypnos] voorvoegsel in woordverbindingen
betreffende de slaap of betreffende hypnose.
hypno-analyse, een psychotherapeutische techniek
waarbij de patient in hypnose words gebracht, zodat hij
met minder weerstand zijn gevoelens en belevingen kan
meedelen.
hypnocatharsis, zie catharsis.
hypnogeen [G., hypnos; gennan = voortbrengen] slaap- of
hypnoseverwekkend.
hypnolepsie [G., hypnos; lepsis = aanval, attaque] pathologische slaapzucht, waarbij de patient plotseling in slaap
raakt; zie ook narcolepsie.
hypnonarcose, zie narcose.
hypnopomp, hypnopompisch, uit de slaap wegvoerend.
hypnopomp(isch)e fenomenen, droombeeldachtige
verschijnselen die zich voordoen in de toestand van
halfslaap voor het ontwaken.
hypnose, hypnotisme [< G., hypnos] een op slaap lijkende
toestand van verminderd of vernauwd bewustzijn,

auto-immuunhyperthyreoIdie, hyperthyreoIdie,
veroorzaakt door thyroid-stimulerende auto-antilichamen; kenmerkend zijn hoge T3- en T4-spiegels i.c.m.
lage TRH- en TSH-spiegels; bekendst zijn de ziekte van
Graves (Basedow) en thyreoIditis van Hashimoto
(syn. hashitoxicosis).
hyperthyr(e)otisch, gepaard gaand met, als gevolg van,
m.b.t. hyperthyr(e)oIdie; vb. h-sche struma; vgl.
hypothyr(e)otisch.
hyperthyroxinemie, euthyreote, verhoogd vrij
T 4- gehalte bij normaal TSH-gehalte; komt onder ander
voor bij perifere schildklierhormoonresistentie.
hypertonia, hypertonie [G., tonos = spanning] 1 verhoogde
spanning; z verhoogde bloeddruk (minder gebruikelijk
in deze betekenis); zie ook hypotonia.
hypertonia oculi, verhoogde intra-oculaire druk.
I hypertonicus, hypertonica [z. nw., G.] lijder(es) aan
hypertensie.
II hypertonicus [bijv. nw., L., -ca, -cum], gepaard gaande met
hypertensie; vb. polycythaemia h-ca.
hypertonisch, hypertoon, i gekenmerkt door, of
gepaard aan verhoogde spanning of (bloed-)druk;
z gekenmerkt door een hogere osmotische druk dan die
van plasma; vb. h-sche zoutoplossing; vgl. isotonisch,
hypotonisch.
hypertrichiase, hypertrichosis, hypertrichic [G., thrix =
Naar] overmatige haargroei; zie ook hirsutisme, atrichiase,
hypotrichiase.
hypertriglyceridemie [G., haima = bloed] abnormaal hoge
concentratie triglyceriden in het bloedplasma.
familiaire hypertriglyceridemie, autosomaaldominante vorm van hyperlipidemie, gekenmerkt door
een geisoleerde verhoging van VLDL en daarmee van
triglyceriden in het bloed; het risico op atherosclerose is
niet verhoogd.
hypertrofie [G., trophe = voeding] volumevermeerdering
van weefsel of organen zonder vermeerdering van het
aantal cellen (bij hyperplasie wel vermeerdering van
cellen); zie ook hypertrophia, atrofie, dystrofie, hypotrofie.
arbeidshypertrofie, compensators h., volumevermeerdering door toegenomen functie.
concentrische hypertrofie, verdikking van de wand
van een hol orgaan met (vaak) verkleining van het
lumen.
cxcentrischc hypertrofie, idem met vergroting van het
lumen.
fysiologische hypertrofie, tijdelijke volumetoeneming
van een orgaan i.v.m. de fysiologische functie, bijv van
de borstklieren.
rechterkamerhypertrofie, toename van massa en dikte
van de wand van de rechter ventrikel, bijvoorbeeld ten
gevolge van pulmonalisklepstenose.
vicarierende hypertrofie, vermeerdering in omvang
van een van twee gepaarde organen (bijv een nier), als
het andere slechter gaat functioneren.
hypertrofisch, gekenmerkt door, of gepaard gaand met
hypertrofie; zie ook atrofisch, dystrofisch, hypotrofisch,
hyperplastisch.
hypertrophia, hypertrofie.
hypertrophia e vacuo, volumevermeerdering van een
weefsel doordat aangrenzend weefsel slinkt.
hypertrophicans [L.] hypertrofierend; vb. endometritis
h.; vgl. atrophicans.
hypertrophicus [L., -ca, -cum], hypertrofierend, gehypertrofieerd, hypertrofisch; vb. polyneuritis h-ca progressiva, syphiloma h-cum.
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hypoforie
hypocholesterolemie [G., haima] te laag cholesterolgehalte van het bloed; zie ook hypercholesterolemie.
hypocholie, zie ook hypercholie acholie.
hypochondria, i my van hypochondrium; z hypochondrie.
hypochondrie [G., hypochondria = de bovenste buikingewanden] ziekelijke, overdreven bezorgdheid voor de eigen
gezondheid, vaak een symptoom van een vitale depressie; inmiddels obsoleet begrip.
hypochondrium [G., chondros = kraakbeen] de bovenbuik,
de streek rechts of links onder de ribben.
hypochromasie [G., chroma = kleur] 1 verminderde kleurbaarheid, bijv. van celkernen; z verminderd gehalte aan
hemoglobine per erytrocyt; zie ook hyperchromasie; zie
ook kleurindex.
hypochromatisme, zie hypochromie.
hypochromie [G., chroma] i verlaagd kleurstof- of
pigmentgehalte van weefsel, i.h.b. van de huid;
2 hypochromasie; zie ook hyperchromie.
hypochroom [G., chroma] 1 zwakker gekleurd dan
gewoonlijk; z met te laag hemoglobinegehalte per
erytrocyt; zie ooh hyperchroom.
hypochylie [G., chylos = maagsap] te geringe afscheiding van
maagsap.
hypocoagulabiliteit, verminderde stolbaarheid van het
bloed; zie ook hypercoagulabiliteit.
hypocorticisme, hypocoidisme, zie hypercorticisme,
hypoadrenocorticisme.
hypodactylie [G., daktylos = vinger] aangeboren misvorming, waarbij een of meer vingers (tenen) ontbreken; zie
ook polydactylie, hyperdactylie.
hypodensiteit, lage dichtheid; bijv. hypodense gebieden
in een microscopisch preparaat.
hypodermaal, zie subcutaan.
hypodermis, zie subcutis.
hypodermoclyse, hypodermoclysis [G., klysis = afspoeling]
langzame onderhuidse inspuiting van vloeistof, ter
opheffing of voorkoming van vloeistoftekort.
hypodiafragmatisch, zie subfrenisch.
hypodiploidie [G., diplous = dubbel; eidos = vorm, gelijkenis]
aanwezigheid van zn - i chromosomen in een celkern; zie
ook hyperdiploidie, diploidie.
hypodipsie [G., dipsa = dorst] 1 abnormaal verlaagd dorstgevoel; z te gering vloeistofgebruik; zie ook polydipsie.
hypodiscoplasie [G., diskos = werpschijf; plassein = vormen]
onvolledige ontwikkeling van de tussenwervelschijven.
hypodontie [G., odous = tand] aangeboren afwezigheid van
een of meer gebitselementen; zie ook hyperodontie.
hypodynamie [G., dynamis = kracht] verminderde kracht;
zie ook hyperdynamie.
hypo-esoforie [G., eso = binnenwaarts; pherein = dragen]
afwijking van de oogas naar beneden en neuswaarts; zie
ook hyperesoforie.
hypo-esthesie, zie hypesthesie, hyperesthesie.
hypo-exoforie [G., exo = buitenwaarts; pherein = dragen]
afwijking van de oogas naar beneden-buiten; zie ook
hyperexoforie.
hypofalangie [G., phalanx = geleding] aanwezigheid van te
weinig kootjes in een vinger of teen; zie ooh hyperfalangie.
hypoferremie [G., haima = bloed] zie hyposideremie.
hypofibrinogenemie [G., haima] tekort aan fibrinogeen in
het bloed; syn. hypinosis; zie ook coagulopathie, hyperfibrinogenemie.
hypoforie [G., phora = beweging] heteroforie met afwijking
van een oogas naar beneden; syn. kataforie; zie ook
hyperforie, orthoforie.

kunstmatig via het geven van suggesties door een
hypnotiseur geinduceerd, waarbij de gehypnotiseerde
verminderd toegankelijk is voor de omgeving, terwiji er
wel `rapport' blijft bestaan t.o.v. de hypnotiseur; zie ook
katalepsie, mesmerisme, somnambulisme, suggestie.
hypnotherapie [G., hypnos; therapeia = behandeling] i behandeling d.m.v. hypnose; 2 behandeling d.m.v. een slaapkuur.
hypnoticum [L., my -ca], slaapmiddel; syn. hypnagogum;
de hypnotica vormen een groep van de psycholeptica
met algemeen sederende werking, dus kalmerend
(sederend) en slaapverwekkend (hypnotisch); hiertoe
behoren o.a. verschillende barbituraten.
hypnotisch, i slaapverwekkend; 2 m.b.t. hypnose.
hypnozoiet, persisterende exo-erytrocytaire vorm van

Plasmodium.
hypo, medisch jargon voor hypodermoclyse.
hypo- [G., onder] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis onder, te weinig, tekort.
hypoaciditeit, zie hypaciditeit.
hypoadenose, hypoadenie [G., aden = klier] verminderde
klieractiviteit; zie ook hyperadenose.
hypoadrenalisme [< L., glandula adrenalis = bijnier]
verlaagde activiteit van de bijnier; zie ook hyperadrenalisme.
hypoadrenocorticisme [< L., cortex = schors] verlaagde
activiteit van de bijnierschors; zie ook hyperadrenocorticisme.
hypoaesthesia [G., aisthesis = waarneming, gevoel] onvoldoende of verminderde gevoeligheid, hypesthesie; zie ook
hyperaesthesia.
hypoalbuminemie [G., haima = bloed] verminderd albuminegehalte van het bloed (<37 g/1); h. words ten onrechte
ook wel gebruikt in de betekenis van hypoprotelnemie;
zie ook hyperalbuminemie.
hypoaldosteronisme, verlaagde productie van aldosteron; zie ook aldosteronisme.
hyporeninemisch hypoaldosteronisme, geisoleerd
hypoaldosteronisme in combinatie met gestoorde
renineproductie; komt vnl. voor bij diabetespatienten
met chronisch nierfalen.
pseudo-hypoaldosteronisme, renale tubulaire stoornis waarbij de tubuluscel ongevoelig is voor aldosteron;
leidt tot dehydratie.
hypoalgesie, zie hypalgesie.
hypoallergeen, minder allergeen, in mindere mate
leidend tot een allergische reactie; ant. hyperallergeen.
hypobaar [G., baron = zwaarte, gewicht] bij een druk, lager
dan de atmosferische; zie ook hyperbaar.
hypobilirubinemic [G., haima] verlaagd bilirubinegehalte
van het bloed; zie ook hyperbilirubinemie.
hypoblast [G., blastos = kiem] zie entoderm.
hypocalciemie [G., haima] te laag calciumgehalte van het
bloed; zie ook hypercalciemie.
hypocalciurie [G., ouron = urine] verlaagde calciumuitscheiding met de urine; zie ook hypercalciurie.
hypocapnie [G., kapnos = rook] te laag kooldioxidegehalte
van het bloed; zie ooh eucapnie, hyperventilatie, hypercapnie.
hypoceruloplasminemie [G., haima = bloed] te laag
gehalte aan ceruloplasmine in het bloed.
hypochloorhydrie, tekort aan zoutzuur in het maagsap;
zie ook achloorhydrie, hyperchloorhydrie, hypaciditeit.
hypochloremie [G., haima] te laag gehalte aan chloriden
in het bloed; zie ook hyperchloremie.
hypochlorurie [G., ouron = urine] te laag chloridegehalte
van de urine; zie ook hyperchlorurie.
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hypofosfatasemie
ketotische hypoglykemie, periodiek braken, convulsies, acetonurie, hypoglykemie, bij kinderen van 1,5-6
jaar.
neonatale hypoglykemie, verlaagde glucoseconcentratie in het bloed bij een pasgeborene, t.g.v onvoldoende intake of een metabole of hormonale stoornis.
hypoglykemisch, gepaard met, veroorzaakt door
hypoglykemie.
hypognathie [G., gnathos = kaak] i te geringe ontwikkeling
van de bovenkaak, zodat de onderkaak vooruitsteekt; zie
ook prognathie, progenie; 2 de toestand bij een hypognathus.
hypognathus, dubbelmonstrum, waarbij de ene
tweelingpartner (de parasiet) bevestigd is aan de onderkaak van de andere (de autosiet); zie ook hypognathie (sub

hypofosfatasemie, aangeboren stofwisselingsdefect
gekenmerkt door verlaagde fosfatase-activiteit in het
serum, m.a.g. gestoorde mineralisatie van het beenweefsel.
hypofosfaturie [G., ouron = urine] te geringe uitscheiding
van fosfaten met de urine; zie ook hyperfosfaturie.
hypofrenisch, zie subfrenisch.
hypofunctie, te geringe werkzaamheid; zie ook hyperfunctie.
hypofysair, uitgaande van, of m.b.t. de hypofyse.
hypofysaire dwerggroei, zie dwerggroei.
hypofysaire insufficientie, zie hypopituitarisme.
hypofysaire vetzucht, zie vetzucht.
hypofyse, hypophysis [G., = iets wat gegroeid is als aanhangsel
van iets anders] klein aanhangsel onder aan de hersenen,
omsloten door de sella turcica en via de hypofysesteel
verbonden met de hypothalamus; de h. is een endocrien
orgaan dat talrijke hormonen produceert en bestaat uit
een voorste deel (pars anterior, adenohypofyse) en een
achterste deel (pars posterior, neurohypofyse), met
ertussen de pars intermedia; syn. hypophysis cerebri
(glandula pituitaria).
hypofyse-adenoom, zie adenoom.
hypofysectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van de hypofyse.
hypofysehormonen, hormonen die in de hypofyse
worden gevormd; in het voorste deel (`adenohypofyse')
worden gevormd: STH, ACTH, TSH, FSH, LH, LTH en
MSH; in het achterste deel ('neurohypofyse') vindt men
oxytocine en vasopressine; deze worden gevormd in de
hypothalamus en langs axonen naar de hypofyse
vervoerd, waar ze (gebonden aan het eiwit neurofysine)
blijven liggen tot ze aan het bloed worden afgegeven.
hypofyseotroop [G., tropos = zich richtend] met affiniteit tot
de hypofyse; vb. h-trope hormonen.
hypofysitis, lymfocytaire infiltratie van de hypofyse met
verlies van voorkwabsfunktie door auto-immuun proces.
hypogalactie [G., gala = melk] te geringe zogafscheiding; zie
ook hypergalactie.
hypogammaglobulinemie [G., haima = bloed] abnormaal
laag gehalte aan gammaglobuline in het bloed; zie ook
hypergammaglobulinemie; zie ook immunodeficientie.
hypogastricus [L., -ca, -cum], m.b.t. het hypogastrium;
bijv. arteria h-ca.
hypogastrium, regio hypogastrica, de onderbuik.
hypogenitalisme, onvoldoende ontwikkeling van de
genitalia; syn. hypogonadisme; zie ook hypergenitalisme.
hypogeusie [G., geusis = smaak] onvoldoende ontwikkeling
van de smaakzin; syn. hypoaesthesia gustatoria; zie ook
hypergeusie.
hypoglobulie [L., globulus = bolletje, erytrocyt] oligoglobulie;
zie ook hyperglobulie.
hypoglobulinemie [G., haima = bloed] tekort aan globulinen in het bloed; syn. globulinopenie; zie ook hyperglobulinemie.
hypoglossi [L.] gen. van hypoglossus; vb. canalis h.
hypoglossus [L., -ssa, -ssum, van Gr. glossa = tong] onder de
tong; vb. nervus h-ssus.
hypoglottis, l het onderste deel van de tong; 2 ranula.
hypoglycaemicum, geneesmiddel dat het glucosegehalte
van het bloed verlaagt; syn. antidiabeticum.
oraal hypoglycaemicum, een h. dat per os kan worden
toegediend; syn. oraal antidiabeticum.
hypoglycaemicus [L., -ca, -cum], veroorzaakt door, m.b.t.
hypoglykemie; vb. coma h-cum; vgl. hyperglycaemicus.
hypoglykemie [G., glykys = zoet; haima] te laag glucosegehalte van het bloed; zie ook hyperglykemie.

2).

hypogonadisme, onvoldoende functie van de gonaden,
gepaard gaand met stoornissen van de groei en van de
seksuele ontwikkeling; syn. hypogenitalisme; zie ook
hypergonadisme.
gonadaal hypogonadisme, hypogonadisme t.g.v. een
stoornis in hormoonafgifte in de gonaden (testis en
ovaria).
hypergonadotroop hypogonadisme, onvoldoende
functie van de gonaden, gepaard gaand met verhoogde
spiegels gonadotropinen; veelal t.g.v een defect in
gonadale receptoren voor steroidhormonen of destructie
van de testes/ovariae.
hypofysair hypogonadisme, hypogonadisme, veroorzaakt door onvoldoende afgifte van gonadotrope hormonen (FSH en LH), bijv bij een hypofysetumor of craniofaryngeoom.
hypogonadotroop hypogonadisme, zie hypofysair
hypogonadisme.
hypogonadotroop [G., trepein = wenden, keren] met onvoldoende afscheiding van gonadotrofine door de hypofyse;
zie ook hypergonadotroop.
hypo-guanine-fosforibosyltransferase (HGPRT), een
enzym dat de purinebiosynthese reguleert.
hypohemoglobinemie [G., haima = bloed] tekort aan
hemoglobine in het bloed; syn. oligochromemie,
syn. hypochromemie.
hypohidrose [< G., hidros = zweet] te geringe zweetsecretie;
ant. hyperidrose.
hypohydratie, verminderd watergehalte van het lichaam;
syn. dehydratie; zie ook hyperhydratie.
hypo-immunoglobulinemie [G., haima = bloed] tekort
aan immunoglobulinen in het bloed.
hypo-immuun, met te weinig immuunstoffen, verminderd immuun; zie ook hyperimmuun.
hypo-insulinisme, onvoldoende productie van insuline
door het pancreas; zie ook hyperinsulinisme; zie ook
diabetes mellitus.
hypokaliemie [G., haima = bloed] te laag kaliumgehalte van
het bloed; zie ook hyperkaliemie.
pseudo-hypokaliemie, ogenschijnlijk lage serumkaliumconcentratie door de opname van kalium door
metabool actieve bloedcellen; komt o.a. voor in het
afgenomen bloed van leukemiepatienten bij wie de
leukocyten kalium opnemen indien het bloed bij kamertemperatuur words bewaard.
hypokinese [< G., kinesis = beweging] abnormaal verlaagde
bewegingsdrang; syn. hypomotiliteit (sub 2); zie ook
hyperkinese.
hypokinetisch-hypertoon syndroom, zie parkinsonisme, hyperkinetisch syndroom.
hypokinetisch-rigide syndroom, zie parkinsonisme.
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hypospadia
hypoplasie [G., plassein = vormen] onvolkomen ontwikkeling van weefsel of van een orgaan; zie ook agenesie,
aplasie, hyperplasie.
hypoplasticus [L., -ca, -cum], hypoplastisch; vb. chondrodystrophia h-ca.
hypoplastisch, onvoldoende ontwikkeld; zie ook
atrofisch, hypotrofisch, euplastisch, normoplastisch,
hyperplastisch.
hypoplastische constitutie, zie constitutie.
hypoplastisch linkerhartsyndroom, zeldzame, aangeboren hartafwijking die vrijwel niet met het buitenbaarmoederlijke leven verenigbaar is; functioneel
bestaat er slechts een rechter ventrikel dat aangesloten is
op zowel de pulmonale circulatie als de systeemcirculatie; zie ook pulmonalisatresie.
hypopneu hypopnoea, hypopnoe [G., pnoia = adem]
abnormale vermindering in diepte en frequentie van de
ademhaling; zie ooh apneu, bradypneu, dyspneu, eupneu,
hyperpneu, tachypneu.
hypoprote nemie [G., haima] tekort aan proteInen in het
bloed, als gevolg van een aangeboren stofwisselingsdefect of bij nefrose, of bij leveraandoeningen; zie ook
hyperprotelnemie.
hypoproteinisme, -nose, deficientieziekte door tekort
aan proteinen in het voedsel; vb. kwasjiorkor.
hypoprotrombinemie [G., haima] tekort aan protrombine
in het bloed.
hypoptyalisme [< G., ptyalon = speeksel] onvoldoende
speekselafscheiding; syn. hyposalivatie; zie ook hyperptyalisme.
hypopyon [G., pyon = etter] ophoping van etter in de
voorste oogkamer.
hypopyonkeratitis, keratitis die tot vorming van
hypopyon leidt.
hyporeflexie, verlaging van de reflexprikkelbaarheid; zie
ook areflexie, hyperreflexie.
hyporeninisme, vermindering van de basale reninespiegel, leidend tot een aldosterondeficientie.
hyporesponsiviteit, 1 reageren met minder dan de
normale activiteit op een bepaalde stimulus; 2 bij
autisten voorkomende verlaagde reactie op prikkels uit
omgeving, bijv. op pijnprikkel of roepen van naam; de
ouders denken hierbij veelal dat het kind doof of blind
is; zie ook hyperresponsiviteit.
hyposalemie [L., sal = zout; haima = bloed] zie hyponatriemie.
hyposalivatie [< L., saliva = speeksel] zie hypoptyalisme.
hyposecretie, onvoldoende afscheiding van secreet; zie
ook hypersecretie.
hyposensibilisatie, immunotherapie bij patienten met
een IgE-gemedieerde allergie door toediening van
subcutane injecties met allergeenhoudende extracten
gedurende een aantal jaren, met als doel de mate van
allergic te verminderen; syn. desensibilisatie; zie ook
desensitisatie, immunotherapie.
hyposensibiliteit, verminderde sensibiliteit; zie ook
hypersensibiliteit.
hyposensitiviteit, verminderde sensitiviteit; zie ook
hypersensitiviteit.
hyposideremie [G., sideros = ijzer; haima = bloed] te laag
ijzergehalte van het bloed; zie ook ferriprieve anemic.
hyposmie [G., osme = reuk] verminderde reukzin;
syn. hypaesthesia olfactoria; zie ooh hyperosmie, parosmie.
hyposomnie [L., somnus = slaap] slapeloosheid; syn. insomnia; zie ook hypersomnie.
hypospadia [G., spadon = scheur] zie hypospadie.

hypolipemie [G., lipos = vet; haima = bloed] tekort aan vet in
het bloed; zie ook hyperlipemie.
hypolipoproteinemie [G., haima] te laag gehalte aan
lipoproteinen in het bloed.
hypomaan, hypomanisch, enigszins manisch; zie ook
hypomanie.
hypomanie [G., mania = razernij] l lichte vorm van manie;
z overmatige vrolijkheid.
hypomastie [G., mastos = borst] onvoldoende ontwikkeling
van een of beide borsten; zie ook hypermastie, polymastie.
hypomelancholie, abortieve vorm van melancholia.
hypomelanose, ontkleuring van de huid door afname
van melanine.
hypomelanose van Ito, neurocutaan syndroom,
gekenmerkt door neurologische afwijkingen en gesystematiseerde, streepvormige hypopigmentatie volgens
Blaschko-lijnen.
hypomenorrhoe, hypomenorroe, te geringe menstruatie; zie ook menorroe, amenorroe, hypermenorrhoe.
hypometabolisme, verlaagde stofwisseling; zie ook
hypermetabolisme.
hypomimie [G., mimia = kunstmatige voorstelling] karige
mimiek en gebaren; zie ook hypermimie.
hypomnesie [G., mnesis = herinnering] onvoldoende herinneringsvermogen; zie ook hypermnesie.
hypomochlion [G.] draaipunt van een hefboom: in de
verloskunde die plaats van het kind die tegen de symfyse
ligt en de as vormt waaromheen het voorliggende deel
bij het nemen van de 9o° bocht in de bekkenas draait.
hypomotiliteit, i beperking van bewegingsvermogen;
2 verlaagde bewegingsdrang; zie ook hypermotiliteit.
hyponatriemie [G., haima = bloed] te laag natriumgehalte
van het bloed; zie ook hypernatriemie.
pseudo-hyponatriemie, ogenschijnlijk lage serumnatriumconcentratie, bijv doordat een deel van het
bloedvolume waarin de meting wordt uitgevoerd wordt
ingenomen door een abnormale ophoping van eiwitten
of lipoproteInen, of bijv. bij hyperglykemie.
verdunningshyponatriemie, laag natriumgehalte in
het bloed, veroorzaakt door overmatige inname van
vocht zonder zout.
hypono(mo)derma [G., hyponomos = onderaardse gang; derma
= huid] zie larva migrans.
hyponutritie, ondervoedingstoestand.
hyponychium [G., onyx = nagel] het onder de nagel, voor
de lunula gelegen deel van het nagelbed.
hypoparathyreoidie, hypoparathyreose, onvoldoende
functie van de bijschildklieren (glandulae parathyroideae), hetzij door pathologische processen, hetzij
iatrogeen door operatieve verwijdering van de
bijschildklieren; ant. hyperparathyreofdie; zie ook tetanie.
hypopepsie [G., pepsis = spijsvertering] onvoldoende afscheiding van verteringsenzymen door maag, darm, pancreas;
zie ook hyperpepsie.
hypopharynx, pars laryngea pharyngis; zie ook pharynx,
epipharynx, mesopharynx.
hypophrenium [G., phren = middenrif] het onder het
middenrif en boven het colon transversum gelegen
gedeelte van de buikholte.
hypophysis [G.] zie hypofyse.
hypopigmentatie, zie pigmentverschuiving.
hypopinealisme, onvoldoende activiteit van het corpus
pineale; zie ook hyperpinealisme.
hypopituitarisme, onvoldoende werking van de
voorkwab van de hypofyse (oude naam: glandula pituitaria); zie ook hyperpituftarisme.
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hypospadie
scheiding van endocriene klieren, zoals in de hypothalamus-hypofyse-bijnieras.
nieras.
hypothenar [G.] de bal van de pink; zie ook thenar.
hypotherm [G., therme = hitte] 1 gepaard aan lage temperatuur; z gedijend bij lage temperatuur; zie ook bacterie;
syn. cryofiel, syn. psychrofiel; ant. hypertherm.
hypothermic, een centrale lichaamstemperatuur van 35
graden Celsius of lager, bijv a.g.v. sterk warmteverlies in
de koude; zie ook hyperthermie, onderkoeling.
hypothese, een bewering, veronderstelling; kan op grond
van onderzoek al dan niet worden aanvaard.
hypothetisch-deductief denken, op grond van
hypothesen gegevens verzamelen om de veronderstellingen te toetsen; bijv. n.a.v. een klacht vermoedens
formuleren en die controleren door een gerichte
anamnese; zie ook deductie.
hypothymie [G., thymos = gemoed, geest] neiging tot
gedruktheid en moedeloosheid.
hypothyreoidie, hypothyroidie, -sis, -se, onvoldoende
werking van de schildklier, gekenmerkt door het
verlaagde basaal metabolisme, alsmede de gevolgen
daarvan, zoals myxoedeem; zie ook dys-, eu-.
congenitale hypothyreoidie, aangeboren hypothyreoldie; oorzaken: primair (hypoplasie of aplasie van het
thyroid of een stoornis in de hormoonsynthese) of
secundair (hypofysair of hypothalaam dysfunctioneren).
hypothyreotisch, gepaard gaand met, als gevolg van,
m.b.t. hypothyr(e)oidie; vb. h-sche struma; vgl. hyperthyreotisch.
hypotonia, hypotonie [G., tonos = spanning] 1 verlaagde
spanning (vnl. gebruikt m.b.t. de spieren); z verlaagde
bloeddruk (minder gebruikelijk in deze betekenis); zie
ook hypotensie, hypertonia.
hypotonia oculi, verlaagde intra-oculaire druk.
hypotonisch, hypotoon, i gekenmerkt door, of gepaard
aan verlaagde spanning of (bloed)druk; z gekenmerkt
door een verlaagde osmotische druk; vb. h-sche zoutoplossing; vgl. hypertonisch, isotonisch.
hypotrichiase, hypotrichosis, hypotrichie [G., thrix =
Naar] onvoldoende haargroei; zie ook hypertrichiase,
atrichiase.
hypotrichiasis anhidrotica, h. gepaard gaand met
anhidrosis.
hypotrichiasis congenita type Unna, h. na uitvallen
van de primaire beharing.
hypotrofie [G., trophe = voeding] 1 ondervoeding; 2 onderontwikkeling van weefsels of organen t.g.v ondervoeding; zie ook atrofie, hypertrofie, hypoplasie, dystrofie.
hypotrofisch, gekenmerkt door, of gepaard gaand met
hypotrofie; zie ook atrofisch, dystrofisch, hypertrofisch,
hypoplastisch.
hypotropie [G., tropos = wending] omlaag gerichte afwijking van een oogas.
hypotympanum, het onderste gedeelte van het cavum
tympani; tympanum = cavum tympani; zie ook epitympanum.
hypoventilatie, tekortschietende ademhaling, waardoor
het bloed onvoldoende wordt geoxygeneerd, m.a.g.
hypoxemie, terwijl er onvoldoende kooldioxide uit het
bloed wordt verwijderd, m.a.g. hypercapnie; zie ook
hyperventilatie.
congenitaal hypoventilatiesyndroom, daling van de
centrale-0O 2 - gevoeligheid waardoor hypercapnie t.g.v.
hypoventilatie niet tot activatie van de ademhaling leidt;
treedt veelal tijdens slaap op, leidt tot ontwikkelings- en

hypospadia glandis, h. waarbij de urethra onder aan de
eikel uitmondt.
hypospadia penis, h. waarbij de urethra-opening zich
aan de onderkant van de penis bevindt.
hypospadia perinealis, h. waarbij de urethra-opening
op het perineum ligt.
hypospadia scrotalis, h. waarbij de urethra-opening in
de scrotum-groeve ligt.
hypospadie, een vnl. bij mannen voorkomende aangeboren misvorming, waarbij de urethra niet op de
normale plaats uitmondt, maar via een spleet aan de
onderzijde van de penis of op het perineum; zie ook
hypospadia, epispadie, paraspadie.
hypospermie, zie oligospermie.
hyposphagma [G., = het bij het slachten van een dier opgevangen bloed] bloeduitstorting onder de huid van een ooglid
of onder de conjunctiva bulbi; zie ook hematoom, bril—.
hyposplenie, -isme [G., splen = milt] onvoldoende
miltfunctie; zie ook hypersplenie.
hypostase, hypostasis [G., stasis = stilstand] ophoping van
bloed t.g.v circulatiezwakte, vooral in laag gelegen
lichaamsdelen, ook onder in de longen, waar zich
dientengevolge een hypostatische pneumonie kan
ontwikkelen.
hypostatisch, gepaard gaand met, of veroorzaakt door
hypostasis; vb. h-sche pneumonie.
hypostose, onvoldoende ontwikkeling van beenweefsel,
te dun skelet; zie ook hyperostose.
hyposystolie [G., systole = samentrekking] vermindering van
de systolische kracht van het hart; zie ook asystolie,
hypersystolie.
hypotaxis [G., taxis = inrichting, schikking] vermindering van
wilskracht, zoals tijdens lichte hypnotische slaap.
hypotelorisme [< G., tele = veraf] te geringe afstand tussen
twee gepaarde organen, i.h.b. de ogen; zie ook hypertelorisme.
hypotensie, verminderde druk of spanning, meestal in
de zin van te lage bloeddruk; zie ook hypertensie.
orthostatische hypotensie, bloeddrukdaling bij
plotselinge positieverandering van de patient door
achterblijvend bloed in het veneuze systeem; gewoonlijk
wordt deze daling gecorrigeerd door autonome reflexen
via een toenemende sympathicustonus; treedt op bij
autonome dysregulatie door geneesmiddelbijwerkingen,
systemische of neurologische ziekten en vasodilatatie
door b.v. warmte, eten en alcoholconsumptie ontstaan
duizeligheid, bleekheid, wazig zien en soms syncope.
hypotensivum [L., my. -va], bloeddrukverlagend middel;
syn. antihypertensivum; zie ook hypertensivum.
hypothalamicus [L., -ca, -cum], tot de hypothalamus
behorend; vb. sulcus h-cus.
hypothalamisch, m.b.t. de hypothalamus; vb. h.-hypofysair systeem.
hypothalamus, het onder de sulcus hypothalamicus
gelegen deel van de tussenhersenen; de h. is via zenuwvezels verbonden met de neurohypofyse en via bloedvaatjes met de adenohypofyse; werkt regulerend op de
afgifte en de productie van hormonen door de hypofyse
(via `releasing'- en `inhibiting'-factoren) en scheidt zelf
enkele hormonen of (oxytocine, vasopressine).
hypothalamus-hypofysesysteem, functioneel verband
tussen het hormonale stelsel en het vegetatieve zenuwstelsel; de hypothalamus, met centra voor de regulering
van vegetatieve functies, beinvloedt via een neuronale
verbinding de hypofyseachterkwab en via het portale
bloedvatensysteem de hypofysevoorkwab; de hormonen
van de hypofysevoorkwab reguleren de hormoonuit380

Hz
woordsamenstellingen betreffende de baarmoeder, of
betreffende hysteric.
hysterocleisis [G., kleisis = sluiting] operatieve sluiting van
het ostium uteri.
hystero-epilepsie, zie epilepsie.
hysterogeen [G., hystera; gennan = verwekken] een hysterische aanval verwekkend, bijv. door druk op h-gene
punten van het lichaam.
hysterografie [G., hystera; graphein = schrijven] i het registre ren van de bewegingen van de uterus-musculatuur;
z rontgenologische afbeelding van de baarmoeder; zie ook
hysterosalpingografie.
hysterogram, de rontgencontrastfoto die bij hysterografie wordt verkregen.
hysterokele, hernia, waarbij de baarmoeder zich in de
breukzak bevindt; syn. hernia uteri.
hysterolaparotom ie [G., hystera; lapara = buik; tome = snede]
1 incisie van de uterus via de voorste buikwand;
z (minder juist) abdominale uterus-extirpatic.
hysterolyse, hysterolysis [G., hystera; lysis = oplossing]
operatic waarbij de baarmoeder wordt losgemaakt uit
adhesies.
hysterometer, een gecalibreerde sonde waarmee de
lengte van de baarmoederholte wordt gemeten.
hysteromyomectomie [G., hystera; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van uterus-myomen.
hysteropexia, hysteropexie [G., pexis = fixatie] vasthechting van een niet-normaal liggende baarmoeder.
hysteropexia abdominalis, vasthechting van de
baarmoeder aan de buikwand.
hysteropexia vagin a lis, vasthechting van de uterus aan
de vaginawand.
hysteroptose [< G., ptosis = val] verzakking van de
baarmoeder.
hysterorrhexis [G., rhexis = verscheuring] inscheuring van
de baarmoeder; syn. metrorrhexis, syn. uterus-ruptuur.
hysterosalpingectomie [G., hystera; salpigx = eileider;
ektome] operatieve verwijdering van baarmoeder en
cilciders.
hysterosalpingogram (HSG), rontgencontrastfoto van
het cavum uteri en de tubac.
hysterosalpingostomie [G., hystera; salpigx; stoma = mond]
het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen
baarmoeder en eileider; de verbinding zelf wordt ten
onrechte ook wel h. genoemd.
hysteroscoop [G., skopein = bekijken] endoscoop voor het
verrichten van hysteroscopie.
hysteroscopie, inwendig onderzoek van de uterus en het
cervixkanaal met de hysteroscoop.
hysterospasme [< G., spasmos = kramp] kramp van de
baarmoeder.
hysterost o matotom ie [G., hystera; stoma = mond; tome =
insnijding] insnijding van de baarmoedermond.
hysterotocotomie [G., tokos = baring] keizersnede, sectio
caesarea.
hysterotomie [G., hystera; tome] incisie van de baarmoeder,
keizersnede.
abdominale hysterotomie, zie abdominale keizersnede.
vaginale hysterotom ie , zie vaginale keizersnede.
hysterotoom, instrument waarmee de hysterotomie
wordt verricht.
hysterotrachelorafie [G., hystera; trachelos = hals; rhaphe
naad] het leggen van een naad in de cervix uteri.
Hz hertz, eenheid van trillingsfrequentie; zie ook kHz,
MHz, GHz, THz.

gedragsstoornissen, soms acuut overlijden; syn. congenitaal hypoventilatiesyndroom.
hypoventilatoir, veroorzaakt door, m.b.t. hypoventilatie;
vb. h. coma.
hypovitaminose, relatief tekort aan vitamine(s); zie ook
avitaminose, hypervitaminose.
hypovolemie, te gering bloedvolume; zie ook hypervolemie.
hypovolemisch, m.b.t. hypovolemie; vb. h. oedeem.
hypoxanthine, purine, voorkomend in o.a. de lever en de
milt; verschijnt bij leukemic in de urine; wordt gevormd
als tussenproduct in de afbraak van purinen tot ureum.
hypoxanthine-guanine-fosforibosyl-transferase
(HGPRTase), enzym dat hypoxanthine en guanine
splitst; ontbreekt bij lijders aan het Lesch-Nyhansyndroom.
hypoxemie, hypoxie, te laag zuurstofgehalte van het
bloed; zie ook anoxic.
hypox ie [G.] tekort aan zuurstof in de weefsels; zie ook
anoxie, hyperoxie, hypoxemie.
alveolaire hypoxie, zuurstoftekort in de alveoli, bijv.
bij emfyseem, t.g.v. vergrote dode ruimte of mucuspluggen bij luchtweginfecties.
hypoxifilie, masochistische perversie waarbij een door
een persoon zelf opgewekt zuurstoftekort (door ophanging, strangulatie of drugs) voor seksuele opwinding
zorgt; gaat soms samen met cross-dressing of transvestitisme; de dood kan het (onbedoelde) gevolg zijn;
syn. sexual asphyxia, autoerotic death, wurgseks.
hyps-, hypsi-, hypso- [G., hypsos = hoogte] voorvoegsel in
woordsamenstellingen met als betekenis `hoog'.
hypsaritm ie , een bij kleine kinderen met spasmusaanvallen en geestelijke retardatie voorkomende
EEG-afwijking (verspreid, langzame golven en pieken,
bij hoog voltage).
hypsicefalie [G., hypsos; kephale = hoofd] torenschedel, met
verticale index >70; syn. oxicefalie.
hypsicephalus, kind met torenschedel; syn. oxicefalie; zie
ook hypsicefalie.
hypsiconchie [G., hypsos; konche = schelp] hoge orbita.
Hyrtl, Joseph (1811-1894; anatoom te Wenen).
Hyrtl-plexus, veneus kluwen onder de middenkwab
van de schildklier.
hysterectomia, hysterectomie [G., ektome = uitsnijding}
uterus-extirpatie.
hystericus [zelfst. nw., mv. -jet], lijder aan hysteric.
hysterie, hysteria [G., hystera = baarmoeder, die naar men
vroeger dacht de bron van h. was] psychiatrische term die in
uiteenlopende betekenissen gebruikt (en vooral
misbruikt) wordt; i bepaald gedrag, o.a. gekenmerkt
door (onbewuste) overdrijving van de algemeen menselijke onechtheid; z persoonlijkheidsstructuur waarbij dit
gedrag in dienst staat van dominerende narcistische
behoeften, bij een tekort aan zelfkritiek; 3 toestand met
conversieverschijnselen waarbij dit gedrag in dienst
staat van de behoefte om 'ziek' te zij n; 4 [spreektaal], sterk
ontremd en opgewonden gedrag; zie ook massahysterie;
5 [spreektaal], seksueel ontremd gedrag, i.h.b. bij vrouwen.
conversiehysterie, h. met in de fysieke sfeer geconverteerde symptomen.
massahysterie, extreme opwindingstoestand van een
menigte, een bevolkingsgroep, enz., vaak t.g.v. emotionele toespraken en (of) gebeurtenissen.
hysteriform, met verschijnselen, lijkend op die van
hysteric; vb. h-me aanvallen, h-me insulten.
hysterisch, met de kenmerken van hysteric.
hystero-, hystero- [G., hystera = baarmoeder] voorvoegsel in
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I
in Primary Care, systeem om ziekten te classificeren

I, in het Engels het symbool van iodine = jodium (J).
i [afhorting in tandformule] , dens incisivus.
IADH secretion, inappropriate-antidiuretic hormone
secretion [E.] excessieve ADH-secretie zonder fysiologische noodzaak, leidend tot hyponatriemie door maligniteiten, ziekten van het CZS, longziekten, metabole
stoornissen of sommige geneesmiddelen; syn. syndrome
of inappropriate-antidiuretic hormone secretion
(SIADH); zie ook vasopressine.
IADL Instrumental Activities of Daily Living, de meer
complexe activiteiten die nodig zijn om zelfstandig in
het dagelijkse leven te kunnen functioneren, waarbij het
gaat om een aantal huishoudelijke taken en om vaardigheden als telefoneren, het herkennen en innemen van
geneesmiddelen en het beheren van de eigen financien;
syn. Instrumental Extended Activities of Daily Living.
iamatologie [G ., iama = geneesmiddel; logos = wetenschap]
geneesmiddelleer.
-i a se, -iasis [<G.] achtervoegsel in woordverbindingen die
een toestand uitdrukken; vb. psoriasis (Gr. psoria = de
schurft hebben); dikwijls door elkaar gebruikt met het
achtervoegsel -osis (trichiniasis = trichinosis).
iatrica [G., iatros = geneesheer] geneeskunst, geneeskunde.
-iatrie [G., iatreia] achtervoegsel in woordverbindingen
betreffende de geneeskunde, bijv. pediatric, psychiatric.
i a tro- [G., iatros = geneesheer] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende de geneeskunde of de arts; bijv
iatrogeen.
i a trogeen [G., iatros; gennan = teweegbrengen] door de arts, of
door de geneeskundige behandeling teweeggebracht;
vb. iatrogene ziekte.
IBS, i irritable-bowel syndrome [E.]; syn. spastisch colon;
zie ook irritable-bowel disease (IBD); a inbewaringstelling.
ICAM, intercellulair adhesiemolecuul.

zoals die zich binnen de eerstelijns gezondheidszorg
presenteren.
ichthyosiformis [L., -me], lijkend op het beeld van
ichthyosis; vb. erythrodermia i-mis.
ichthyosis, ichtyose [G., ichthys = vis] congenitale, erfelijke
verhoorningsanomalie, waardoor de huid er min of meer
geschubd uitziet; meestal is bedoeld i. vulgaris;
syn. vissenhuid.
ichthyosis congenita, reeds bij de geboorte zichtbare,
recessief-erfelijke verhoorningsanomalie van de huid;
syn. hyperkeratosis diffusa congenita.
ichthyosis levior, lichte, enigszins vissenschubachtige
schilfering van de huid; komt voor bij atopisch
syndroom; zie ook eczeem, constitutioneel -^-.
ichthyosis vulgaris, dominant-erfelijke verhoorningsanomalie van de huid, manifesteert zich enkele jaren na
de geboorte.

ICIDH International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps, systeem om de consequenties van ziekten te classificeren in de drie grootheden
`stoornis , 'beperking' en `handicap'; syn. Internationale
classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps.

ICPC International Classification of Primary Care,
systeem om o.a. klacht, diagnose en therapie binnen de
eerstelijns gezondheidszorg te classificeren; geeft een
genuanceerd beeld van een ziekte-episode; is een uitgebreidere vorm van ICHPPC.
ICP - meting [<E., intracranial - pressure measurement] methode

waarbij de druk in de schedel wordt gemeten; via een
kleine opening in het schedelbot voert men hierbij een
canule met een druksensor in, die de druk in de hersenen registreert; voortdurende meting vindt plaats bij
patienten met een ernstig schedel-hersenletsel; vormt
waardevolle aanvulling van de klinische parameters, die
in deze gevallen wegens coma slechts gering zijn;
syn. intracraniele drukmeting.
ICROP International Classification of Retinopathy Of
Prematurity [E.] indeling naar lokalisatie, mate van
uitbreiding, stadia en eventuele aanwezigheid van
venendilatatie en kronkeling van arterien, opgesteld
voor de weergave van de ernst van premature retinopathie.
ICSH , interstitial-cell-stimulating hormone = LH (lutelniserend hormoon).

ICCE, intracapsulaire cataractextractie.
ICD, International Classification of Diseases; internationaal numeriek coderingssysteem voor aandoeningen;
gepubliceerd door de World Health Organization; bijv
primaire hypersomnie = 307.44; zie ook DSM-IV.
Ich [D., ik] i filosofisch begrip: subject van alle gevoelens,
gedachten, waarnemingen, voorstellingen, enz., zetel
van het zelfbewustzijn; a psychoanalytisch begrip:
grotendeels bewust, maar deels onbewust stuk van de
persoonlijkheid, dat een evenwicht zoekt tussen het `Es'
(de drijvende krachten in het onbewuste) en het `UberIch' (de morele censor, het geweten).

ICSH RF, ICSH releasing factor, een hormoon uit de
-

-

hypothalamus, dat de hypofyse aanzet tot afgifte van

ICHPPC International Classification of Health Problems

ICSH.
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idiotie
IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus; zie ook
diabetes.
-ide, achtervoegsel m.b.t. een afwijking, vooral van de
huid, ontstaan door allergische reactie; vb. mykide,
tuberculide.
ideaal-ik, het beeld van een eigen volmaaktheid, dat de
mens in zijn onbewuste voor zichzelf creeert.
ideation [F.] 1 de vorming van ideeen (denkbeelden,
gedachten) in de hersenen; s. het vermogen van de geest
om ideeen te herbergen en te associeren tot nieuwe
concepten.
ideatoir, betrekking hebbend op het voorstellingsvermogen; vb. i. agnosie, apraxie.
idee, gedachte, denkbeeld.
idee fixe [F.] zie overwaardig denkbeeld.
identificatie, onbewust psychisch proces waarbij iemand
een andere persoon die hij bewondert (ouder, leermeester, enz.) in handelen en denken gaat navolgen.
kosmische identificatie, bij schizofrenie voorkomende
waan van vereenzelviging met de kosmos, gepaard met
omnipotentie.
identiteitsstoornis, stoornis in identiteit rond bijv.
seksualiteit, zelfbeeld en/of beroep, voorkomend bij een
borderline-persoonlijkheid; zie ook dissociatieve identiteitsstoornis.
ideogeen, voortspruitend uit een idee of voorstelling; zie
ook psychogeen.
-ides [G., -ea, -ideus:, -eum, eidos = gedaante, gelijkenis] achtervoegsel in woordverbindingen die een gelijkenis aangeven, bijv. fossa rhomboidea.
i dio- [G., eigen] voorvoegsel in woordverbindingen betreffende samenhang met het eigen zelf of met iets afzonderlijks.
idiogram, schema van een groot aantal karyotypes; wordt
gebruikt ter vergelijking van chromosoompatronen van
verschillende species.
i diomusculair, betreffende de spier zelf, zonder invloed
van buiten af; vb. i-re contractie.
idioneuraal, betreffende een bepaalde zenuw of (uitsluitend) het zenuwstelsel.
i dioneurose, een neurose zonder aanwijsbare oorzaak of
verklaring; syn. idiopathische neurose.
idioot [G., idiotes = ignoramus] i ( z. nw.) een lijder aan
idiotie; z (bijv nw.) lijdend aan idiotie.
idiopathic respiratory-distress syndrome (IRDS) [E.] bij
pasgeborenen voorkomende longaandoening waarbij
door onrijpheid van de longen een tekort aan surfactant
bestaat waardoor de longen moeilijk tot ontplooiing
komen; wordt ook wel hyaliene-membranenziekte
genoemd i.v m. de hierbij voorkomende neerslag van
fibrine in de ductus alveolaris; syn. infant respiratorydistress syndrome; zie ook membraan, respiratorydistress syndrome.
idiopathicus [L., -ca, -cum], idiopathisch, 'essentieel',
`spontaan', zonder aanwijsbare oorzaak; vb. erysipelas
i-cum.
i diopathisch, van onbekende oorzaak; syn. cryptogeen,
essentieel; vb. i-sche purpura.
idioplasma, i kiemplasma; z het actieve, in de chromosomen gelegen reproductieve deel van de cel.
i diosyncrasie [G., synkrasis = menging] kwalitatief abnormale reactie op geneesmiddel of voedsel, i.h.alg. berustend op een erfelijk bepaalde enzymdeficientie zonder
dat sprake is van een immunologische reactie; vb. G6PDdeficientie; soms abusievelijk gebruikt voor de term
allergic.
idiotie, idiotismus, idiotisme [G., idiotes] aangeboren

ictaal, m.b.t. een ictus (epileptisch insult).
i ctaffien [L., ictus; affinitas = verwantschap] met neiging tot
(epileptische) insulten.
icterisch, betreffende of veroorzaakt door icterus.
icterische index, zie index.
icterohaemorrhagicus [L., -ca, -cum], icterohemorragisch,
gepaard gaand met icterus en hemorragieen; vb. leptospirosis i-ca.
i cterus [G., ikteros] geelzucht, gele verkleuring van de
weefsels (het duidelijkst zichtbaar aan de huid en de
conjunctivae) t.g.v. to hoog bilirubinegehalte van het
bloed; drie vormen; i hepatocellulaire i. bij hepatitis,
ziekte van Weil, toxische of infectieuze leverbeschadiging; z afsluitings-i. bij verhinderde galafvoer (stenen,
tumor); 3 hematogene i. bij verhoogde afbraak van
erytrocyten (hemolytische i.).
cholestatische icterus, geelzucht die ontstaat doordat
gal en galbestanddelen de darm niet kunnen bereiken
door een extra- of intrahepatisch transport ervan, veelal
a.g.v. een galwegobstructie; gaat gepaard met hyperbilirubinemie van het geconjugeerde type.
extrahepatische icterus, geelzucht door een buiten de
lever gelegen oorzaak.
fysiologische icterus, geelzucht bij de pasgeborene
door een teveel aan foetaal hemoglobine en onrijpheid
van de lever; vangt omstreeks de ze of 3e levensdag aan,
is op de 7e levensdag weer verdwenen en overschrijdt
een bepaalde gewichtsafhankelijke bilirubineconcentratie niet.
hemol ytische icterus, zeldzame, familiale, erfelijke
bloedziekte met perioden van verhoogde afbraak van
erytrocyten (door vermeerderde fragiliteit), lever- en
miltvergroting.
icterus gravis, zie acute gele leveratrofie.
icterus gravis neonatorum, ernstige i. bij de pasgeborene, t.g.v. iso-immunisatie met de rhesusfactor.
icterus infectiosus, zie leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil).
icterus neonat o rum, `fysiologische' geelzucht van
pasgeborenen, verdwijnt enkele dagen na de geboorte;
pathologische vorm is icterus gravis neonatorum.
icterus prolongatus, icterus bij een pasgeborene die
langer aanhoudt dan de fysiologische neonatale icterus;
soms eerste symptoom van blijvende leverfunctiestoornissen, metabole ziekten of cholestase door anatomische
afwijkingen.
kernicterus, degeneratie van de stamganglia in de
hersenen bij kinderen met icterus gravis, enkele dagen
na de geboorte; eindigt vaak met de dood, of anders met
een geestelijke achterstand en athetose; zie ook encefalopathie, bilirubine-.
obstructie-icterus, geelzucht o.b.v. geconjugeerde
hyperbilirubinemie t.g.v. een belemmerde afvoer van
gal; kan o.a. voorkomen bij alcoholische pancreatitis,
galwegobstructie en pancreaskopcarcinoom.
ictogeen [L., ictus; gennan = teweegbrengen] wat een (epileptische) aanval kan veroorzaken.
i ctus [L.] slag, stoot, plotselinge aanval.
ictus cordis, puntstoot van het hart.
ictuscurve, registratie, behorend bij de fonocardiografie
van de puntstoot van het hart, op de thoraxwand.
ICU, intensive-care unit.
Id [E.] de in de Engels-Amerikaanse literatuur gebruikte
term voor `Es'.
IDso, hoeveelheid micro-organismen die nodig is om 5o%
van een groep proefdieren to infecteren.
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idiotype
maak en cellulaire oxidatiereacties; tekort leidt tot
ijzergebrekanemie.
ijzerbalans, het in een gezond organisme bestaande
evenwicht tussen de opname en het verbruik van ijzer.
ijzerbehoefte, hoeveelheid ijzer die moet worden
opgenomen ter compensatie van het verlies via urine,
feces of bloeding; bij kinderen wezenlijk voor de
vorming van een toenemend aantal erytrocyten die door
de groei noodzakelijk zijn.
ijzerbindingscapaciteit, de hoeveelheid ijzer die door
de in het bloedserum voorkomende transferrine kan
worden gebonden; normaliter is 30 pct van de transferrine met ijzer verzadigd.
latente ijzerbindingscapaciteit, de hoeveelheid ijzer
die door het niet met ijzer verzadigde deel van transferrine nog kan worden gebonden.
totale ijzerbindingscapaciteit (TIJBC), hoeveelheid
ijzer die kan worden gebonden bij volledige verzadiging
van het ijzertransporteiwit transferrine in het bloed.
ijzeren long, zie kunstlong.
ijzergebrek, tekort aan ijzer t.g.v chronisch bloedverlies,
frequente bloedafname, verhoogde ijzerbehoefte of
verminderde ijzerinname (maladsorptie en deficiente
voeding); leidt tot daling van het ijzergehalte, dalende
transferrineverzadiging en toenemende totale ijzerbindingscapaciteit.
jjzergebrekanemie, anemie door tekort aan ijzer in het
bloed; syn. ferriprieve anemie.
ijzerpreparaat, tweewaardige-ijzerzout voor orale of
parenterale toediening; indicatie: ijzergebreksanemie;
parenterale toediening bij ernstige slijmvlieslaesies in de
tr. digestivus.
ijzerstapeling, zie hemosiderose.
IKC, Integrale Kankercentra.
ik-positie, zie transactionele analyse.
ileitis, ileitis [G.] ontsteking van het ileum.
backwash-ileitis [< E., backwash = terugstroming] ileitis in
het terminale ileum die ontstaat t.g.v. reflux van de
coloninhoud en ontstekingsexudaat door een incomplete ileocoecale klep.
ileitis regionalis, i. terminalis, zie enteritis regionalis.
ileo-, voorvoegsel in woordverbindingen betreffende het
ileum; niet verwarren met ilio-.
ileocaecalis [L., -le], ileocaecaal, het ileum en het caecum
betreffende; vb. valva i- us, ostium i-le.
ileocaecostomie [G., stoma = mond] operatieve verbinding
van ileum met caecum.
ileocoecalis, zie ileocaecalis.
ileocolectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van het
terminale deel van het ileum en het gehele colon, bij
colitis ulcerosa.
ileocolicus [L., -ca, -cum], m.b.t. ileum en colon; vb. arteria
i-ca.
ileocolostomie [G., stoma = mond] operatieve verbinding
van ileum met colon.
ileo-ectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van het
ileum.
ileo-ileostomie, operatieve verbinding van twee gedeelten van het ileum.
ileorectostomie, operatieve verbinding van ileum met
rectum.
ileoscopie, visualisatie van het ileum m.b.v een
endoscoop.
ileosigmoldeostomie, operatieve verbinding van ileum
met sigmoId.
ileostoma, kunstmatig aangelegde fistel tussen ileum en
huid waardoor ontlasting wordt afgevoerd.

ernstige geesteszwakte (in tegenstelling tot dementie,
waarbij een reeds bereikt geestelijk niveau daalt); zie ook
imbecillitas, oligofrenie.
amaurotische idiotic [de term idiotie is hier onjuistgebruikt, er
heeftnamelijk een dementeringplaats], ziekte van Tay-Sachs; zie
ook Dollinger, A.
mongoloids idiotic, zie Down-syndroom.
idiotype, unieke antigene determinant op het variabele
gebied van een homogene antistof.
idiotypemodulatie, modulatie van de variabele en
hypervariabele gebieden van een immuunglobuline;
hierdoor wordt de specificiteit van het antigeenbindende
gedeelte van een immuunglobuline bepaald.
idioventriculair, m.b.t. de (hart-)ventrikel alleen, bijv. na
dissociatie van de boezem.
IDL, intermediate-density lipoprotein.
idrose, zie hidrose.
IE, internationale eenheid.
IF, inhibiting factor = inhibiting hormone (IH).
Ig, immunoglobuline.
IgA, klasse van immuunglobulinen, aanwezig in serum
en secreten van darm en luchtwegen. Het secretoire IgA
is een dimeer die dient als neutraliserende antistof voor
micro-organismen; in het serum komt de monomere
vorm van IgA voor.
secretoor IgA, immuunglobuline-A dat wordt geproduceerd door plasmacellen in slijmvliezen; komt voor in de
secreties van o.a. luchtwegen en maag-darmkanaal,
alsmede in moedermelk; heeft specifieke antistofactiviteit en kan virussen en enterotoxinen neutraliseren.
IgD, klasse van immuunglobulinen die als receptor
voorkomt op B-lymfocyten. De functie is niet geheel
bekend.
IGF, insuline-like growth factor.
IgG, klasse van immuunglobulinen, aanwezig in serum;
speelt een belangrijke rol bij de afweer tegen infecties;
words i.t.t. IgM voornamelijk geproduceerd bij continue
of herhaalde stimulatie met een antigeen; zie ook
IgG-subklassen.
IgG-subklassen, onderverdeling van de
IgG-immunoglobulinen in verschillende subklassen
o.b.v. verschillen in lengte van de hinge region en aantal
interketen-disulfidebruggen.
Ig-genen, herschikking van ---, proces tijdens de
B-celdifferentiatie waarbij door herschikking van de
immunoglobulinegenen de antigeenreceptoren (IgM en
IgD) worden geproduceerd en op de celmembraan tot
expressie gebracht, waardoor de `virginale' IgM+- en
IgD+-B-lymfocyten ontstaan.
Ig-genen, puntmutatie van, mutaties in de genen van
B-lymfocyten die coderen voor de immuunglobulinen;
vormen de moleculaire basis voor de affiniteitsmaturatie
tijdens de secundaire reactie; zie ook affiniteitsmaturatie.
IgM, klasse van immuunglobulinen, aanwezig in serum;
komt voor als pentameer en penetreert door zijn grootte
slecht in de weefsels; dient vnl. als neutraliserende
antistof voor een eerste contact met micro-organismen
in de circulatie.
igne [L.] zie ignis.
IH, inhibiting hormone.
ijking, het toetsen van een methode (meetinstrument,
laboratoriumtest e.a.) aan algemeen gestelde eisen.
ijsbergbestraling, zie bestraling.
ijzer (Fe), metaal, spoorelement, noodzakelijk voor
opbouw van hemoglobine, cytochroom en enzymen van
de ademhalingsketen; speelt belangrijke rol in bloedaan-
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immortalisatie
ilium, gen. ilii = os ilium, darmbeen (niet verwarren met
ileum).
illuminisme [ <F. illuminer = verlichten] 1 extase; 2 hallucinatore toestand waarin iemand meent contact te hebben
met bovennatuurlijke wezens.
ill u sie [L., illusio] zinsbegoocheling, waarbij een aanwezig
voorwerp of een bestaand verschijnsel verkeerd wordt
opgevat; zie ook hallucinatie.
im-, zie ook in-.
i.m., intramusculair.
ima [L.] vr. van imus.
im a go [L., mv. -gines, gelijkenis] 1 de volwassen vorm van een
insect; zie ook larva, pupa; 2 begrip uit de psychoanalyse:
een uit de jeugd stammende voorstelling van een geliefd
persoon, i.h.b. de vader en de moeder.
imbeciel, lijdend of een lijder aan imbecillitas.
imbecillitas, imbeciliteit, een zwakzinnigheidsgraad die
het midden houdt tussen debilitas en idiotic.
imbibitie [L., imbibitio, van imbebere = drinken] doordrenking van een weefsel met een (vloei-)stof.
imbricatus [L., -ta, -turn, imbrex = dakpan] elkaar overlappend, dakpansgewijs; vb. tinea i-ta.
IMEH, infantile myoclonic encephalopathy with hypsarrhythmia; zie ook syndroom van West.
imidazolen, groep van chemotherapeutica, werkzaam
tegen fungi; vb. ketoconazol, miconazol.
Imlach, Francis (1819-1891; Schots arts).
vetprop van Imlach, vetweefsel in de canalis inguinalis
bij de vrouw.
immatu ritas [L., maturus = rijp] onrijpheid, i.h.b. van de te
vroeg geborene (na een amenorroe-duur van <= 196
dagen; zie ook praematuritas, dysmaturitas.
immaturus [L., -ra, -rum] , onrijp, gekenmerkt door
immaturitas.
immediate fitting [E.] zie immediate post-operative
prosthetic fitting.
immediate hypersensitivity [E.] type-I-overgevoeligheid; zie
ook allergie, type-I--^-.
immediate post-operative prosthetic fitting [E.] het
onmiddellijk na de amputatie aanmeten van een
interimprothese; syn. immediate fitting.
immediate-type allergy [E.] zie allergic, type-I----.
immersie [L., immersio = indompeling] 1 behandeling met
langdurig waterbad; 2 het gebruik van een microscoop,
waarbij tussen het objectief (immersielens) en het object
of het objectglas een vloeistof wordt gebracht waarvan
de brekingsindex minder van die van glas verschilt dan
de brekingsindex van lucht.
homogene imm e rsie, gebruik van een vloeistof (olie)
die dezelfde brekingsindex heeft als glas.
immersion foot [E.] voetkwaal, met soms bevriezing en
necrose, na langdurige onderdompeling in koude
modder of koud water (bijv. loopgraven).
imminens [L.] dreigend; vb. abortus i.
immissio penis [L., immittere = in iets zenden] het inbrengen
van de penis (in de vagina, bij normale cohabitatie).
immitis [L.] hard, wreed; vb. Coccidioides i.

continent ileostoma, stoma waarbij van het terminale
ileum een reservoir is gemaakt dat met een slang kan
worden geleegd.
ileotom ie [G., temnein = snijden] incisie van het ileum.
ileotransversostomie, operatieve verbinding van ileum
met colon transversum.
ileovesicaal, ileovesicalis [L., -le], m.b.t. ileum en urineblaas.
ileum, het distale 3/5 gedeelte van de dunne darm, tussen
jejunum en caecum; N.B. niet verwarren met ilium = os
ilium = darmbeen, een der bekkengordelbeenderen;
zowel van ileum als van ilium is het meervoud ilia.
ileumblaas, een uit een ileumlis geconstrueerde urineblaas, met het distale uiteinde in de huid bevestigd.
ileus [G., eilein = oprollen, kronkelen] belemmering van de
darmpassage, hetzij mechanisch door een afklemming
(strangulatie, invaginatie, obstructie), hetzij dynamisch
resp. adynamisch (spasmus resp. paralyse van de
darmmusculatuur); syn. darmkronkel, darmlis; zie ook
hernia incarcerata, volvulus.
galsteenileus, afsluiting van het darmlumen door een
of meer galstenen.
invaginatie-ileus, (mechanische) i. door instulping van
een gedeelte van de darm in een ander gedeelte.
meconiumileus, afsluiting van de darm van een
pasgeborene door ingedikt meconium; wijst op mucoviscoidosis.
obstructie-ileus, vorm van mechanische i., waarbij het
darmlumen door een steen of een tumor wordt afgesloten.
paralytische ileus, (dynamische) i. door verlamming
van de darmmusculatuur.
sinaasappelileus, een vooral na maagresectie voorkomende vorm van ileus door verstoppend plantaardig,
vezelig voedsel.
sp astische ileus, (dynamische) i. door overmatige
contractie van de darmmusculatuur.
strangulatie-ileus, mechanische i. door afknijping van
de darm.
voedselileus, obstructie-i. door verstoppende voedseldelen.
ileusperistaltiek, levendige, hoog klinkende darmperistaltiek met gootsteengeluiden; kan optreden bij een
passagebelemmering van de darm; zie ook borborygmus.
iliacus [L ., - ca, - cum] , betreffende het os ilium; vb. musculus i-cus, fascia i-ca.
i lii [L.] gen. van ilium; vb. venter ilii; N.B. niet verwarren
met ilei.
i lio-, voorvoegsel in woordverbindingen betreffende het
os ilium; niet verwarren met ileo-.
iliococcy geus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. ilium en os coccygis;
vb. musculus i-eus.
i liocost alis [L., -le], het os ilium en de ribben betreffend;
vb. musculus i-lis.
i liofemoralis [L., -le], het os ilium en het os femoris
betreffend; vb. ligamentum i-le.
iliohypogastricus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. de flank en de
onderbuik; vb. nervus i-cus.
ilio-inguinalis [L., -le], m.b.t. de flank en de lies;
vb. nervus i-lis.
i liolumbalis [L ., -le] , m.b.t. het os ilium en de lumbale
streek; vb. arteria i-lis, ligamentum i-le.
iliopectineus [L ., - ea, -cum] , betreffende het os ilium en de
pecten ossis pubis; vb. eminentia i-ea.
iliopsoas [L., en Gr] m .b.t. het os ilium en de lendenen.
iliotibialis [L., -le], m.b.t. het os ilium en de tibia;
vb. tractus i-lis.

immobilis a tie [<L., immobilis = onbeweeglijk] i onbeweeg-

lijke fixatie van een lichaamsdeel d.m.v. spalk of
verband; 2 opheffing van de beweeglijkheid van bacterien door een bepaalde antistof (immobilisine).
immobilis a tiere a ctie, serologische diagnostische reactie
gebaseerd op het onbeweeglijk worden van Treponema bij
contact met immobilisine.
immortalisatie, onsterfelijk maken van dierlijke cellen,
bijv. B - lymfocyten, infectie van B - cellen met EpsteinBarr- virus, waardoor continue polyklonale productie van
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immotiele-ciliasyndroom
van een antitoxisch serum, meestal d.m.v. een door de
WHO vastgesteld standaardpreparaat van het desbetreffende immuunserum. De sterkte van een antitoxisch
serum wordt aangegeven in IE per ml; syn. antitoxineeenheid (AE).
immuno-allergische reactie, zie allergic.
immuno-assay [E.] bepalingsmethode waarbij de concentratie van een onbekende stof gemeten wordt m.b.v.
antilichamen die zich er specifiek aan binden.
immunoblast, na antigene stimulatie sterk delende
lymfocyt. De B-immunoblast rijpt tot plasmacel, de
T-immunoblast tot een immuuncompetente T-lymfocyt.
immunoblot, analyse van immunoglobulinen m.b.v.
dotblotanalyse; hiermee kunnen o.a. bindingssterkte en
specificiteit van antilichamen worden bepaald.
immunochem ie, de wetenschap betreffende de stoffen
die immuniteit teweegbrengen, en betreffende de
reacties op injectie van die stoffen.
immunocompetentie, de eigenschap van een
organisme, om op inwerking van een antigeen te reageren met antistof-productie.
immunocompromised host [E.] patient met verzwakte
immunologische afweer; kan het gevolg zijn van ziekte
(bijv aids), medicamentengebruik (o.a. corticosteroIden
en immunosuppressiva); zie ook immuungedeprimeerde
patient.
immunocyt, voorstadium van de plasmacel, vormt
immunoglobulinen.
immunocytochemie, het geheel van methoden waarbij
antilichamen worden gemerkt met fluorescerende
stoffen, peroxidasen of goud-protefne-A-verbindingen,
waardoor deze na binding aan een antigeen in een
preparaat kunnen worden gelokaliseerd en geIdentificeerd; zie ook immunofluorescentie.
immunocytoom, maligne non-Hodgkin-lymfoom
bestaande uit kleine lymfocyten en plasmacytoIde cellen.
immunodeficientie, onvoldoende of ontbrekende
immuniteit door ontbrekend vermogen tot vorming van
immuunstoffen.
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS, aids) [E.] zie

immunoglobulinen ontstaat; ook door fusie van B-cellen
met B-celtumor bij de productie van monoklonale
antistoffen; zie ook hybridoomtechniek.
immotiele-ciliasyndroom, een syndroom met als
kenmerk onbeweeglijkheid van de cilia en van de
(normaal gebouwde) spermatozoa; in de helft van de
gevallen gaat dit syndroom gepaard met situs inversus
en staat dan bekend als Kartagener-syndroom.
immunisatie, -Bering, onvatbaarmaking voor toxinen of
bacterien door het inbrengen van immuunstoffen
(passieve i.), of door het inbrengen van een (onschadelijk
gemaakt) antigeen in het organisme, dat hierop reageert
door zelf immuunstof te vormen (actieve i.); zie ook
auto-immunisatie, immuniteit, inenting, vaccinatie,
serumprofylaxe.
ABO-immunisatie, zie antagonisme, ABO--^-.
rhesusimmunisatie, vorming van rhesusantistoffen bij
een zwangere, gericht tegen bloedgroepantigenen van de
foetus; hierdoor treden dikwijls icterus gravis neonatorum, hydrops fetalis en fetus maceratus (= hemolytische
anemie van de pasgeborene) bij een volgende zwangerschap op; zie ook anti-D-profylaxe.
immunitair, op basis van, t.g.v. immuniteit, veroorzaakt
door aanwezigheid van immuunstoffen.
immuniteit, 1 aangeboren of verworven onvatbaarheid
voor infecties of toxinen; z, overmatige gevoeligheid voor
bepaalde antigenen, zodat de afweerreactie resulteert in
afstoting, bijv van een transplantaat (host-versus-graft
reaction [E.] ).
antibacteriele immuniteit, onvatbaarheid gericht
tegen de als antigeen werkende componenten van het
bacterielichaam (proteinen, polysachariden, lipoIden).
anti-infectieuze immuniteit, onvatbaarheid voor
infectie door bacterien (antibacteriele i.) of virussen
(antivirale i.).
antitoxische immuniteit, onvatbaarheid voor toxinen,
bijv slangegif, of voor de exotoxinen van bepaalde
bacterien (o.a. difterie, roodvonk, tetanus, botulisme,
gasgangreen).
antivirale immuniteit, onvatbaarheid gericht tegen
het proteIne-omhulsel van een virus; antivirale antistoffen werken niet virucide, slechts virus-neutraliserend.
cellulaire immuniteit, een van de thymus c.q. T-lymfocyten afhankelijke (`thymus-dependent') onvatbaarheid
of gevoeligheid, waarbij fagocyten werkzaam zijn;
vb. late allergische reactie, skin-homograft i., graftversus-host-reacties; zie ook afweer, specifieke -, Brutontype agammaglobulinemie.
humorale immuniteit, zie afweer, humorale
natuurlijke immuniteit, het geheel van algemene
afweermechanismen die effectief zijn tegen elk binnengedrongen schadelijk agens; onder te verdelen in een
humorale immuniteit, door beschermende stoffen als
cytokinen en stoffen uit het properdinesysteem, en een
cellulaire immuniteit door fagocyterende witte bloedcellen; syn. aangeboren immuniteit, syn. niet-specifieke
immuniteit.
postinfectieuze immuniteit, de na een infectieziekte
overblijvende, vaak levenslange onvatbaarheid voor die
ziekte.
specifieke immuniteit, verworven afweermechanisme
tegen bepaalde micro-organismen of lichaamsvreemde
stoffen; het agens wordt onschadelijk gemaakt door
vorming van specifieke antilichamen of cytotoxische
T-lymfocyten.
verworven immuniteit, zie immuniteit, specifieke
immuniteitseenheid (IE), maateenheid voor de sterkte

aldaar.
cellulaire immunodeficientie, ontbrekende cellulaire
immuniteit.
common-variable immunodeficiency (CVID) [E.] verworven agammaglobulinemie o.b.v. gestoorde communicatie tussen B- en T-lymfocyten waardoor de B-cellen niet
functioneren; geeft grote gevoeligheid voor bepaalde
micro-organismen; vaak in combinatie met autoimmuunziekten.
ernstige gecombineerde immunodeficientie,
recessief-erfelijke afwijking, gekenmerkt door totale
afwezigheid van zowel humorale als cellulaire immunoreacties; syn. severe combined immunodeficiency (SCID)
[E.].

gecombineerde immunodeficientie, combinatie van
humorale en cellulaire immunodeficientie.
humorale immunodeficientie, tekort aan
immunoglobulinen; syn. agammaglobulinemie.
primaire immunodeficientie, defect van het immuunsysteem waarbij de oorzaak ligt bij het immuunsysteem
zelf; i.h.a. zeldzaam en aangeboren; vaak is een enkel
deel van het immuunsysteem aangedaan; vb. X-gebonden agammaglobulinemie.
secundaire immunodeficientie, defect van het
immuunsysteem waarbij de oorzaak buiten het
immuunsysteem ligt; i.h.a. verworven, vaak is het
immuunsysteem diffuus aangedaan; oorzaken zijn o.a.
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immuno-radiomimetric assay
kans hierop hebben, of ter bescherming van pasgeborenen van wie de moeder een hepatitis-B-infectie heeft of
draagster van het virus is; toediening na zekere besmetting dient binnen 24 uur te geschieden.
immunoglobuline E (IgE), klasse van immuunglobulinen die zich hecht aan mestcellen; bij binding van een
specifiek antigeen (allergeen) aan het mestcelgebonden
IgE wordt de mestcel gestimuleerd tot directe afgifte van
ontstekingsmediatoren via granulatie en tot de productie van leukotrienen.
menselijk anti-tetanus-immunoglobuline (MATIG),
anti-tetanus-i. dat wordt geproduceerd uit hypergefmmuniseerde vrijwilligers; dient voor passieve immunisatie tegen tetanus, gecombineerd met actieve immunisatie (met toxoid).
oppervlakimmunoglobuline, oppervlakteimmunoglobuline, antistof (IgE) die bij afwezigheid
van circulerend antigeen bindt aan receptoren op
mestcellen, basofiele granulocyten en macrofagen,
waarna celgebonden antistoffen zorgen voor zeer snelle
activatie (bijv. mestceldegranulatie) bij antigeencontact.

metabole defecten, morfologische afwijkingen, iatrogene
verstoring van de afweer of (virale) infecties.
immunodiagnostiek, diagnostiek d.m.v immuniteitsreacties.
immunodiffusie, zie Ouchterlony.
immuno-double-diffusion-techniek, methode voor
het bepalen van verwantschap tussen antigeen en
antistof; op een agar-gel worden twee soorten antigeen
en een soort antistof aangebracht; door diffusie komen
deze met elkaar in contact; een reactie tussen twee leidt
tot een zgn. precipitatieboog; aan de hand van het
precipitatieboogpatroon kan de onderlinge reactiviteit
(specificiteit) worden bepaald.
immuno-elektro-adsorptie, een antigeen-antistofreactie ter identificatie van een ziekteverwekker; een met een
laagje antigeen bedekt objectglas wordt in het serum
van de patient gedompeld, waarna er een zwakke
elektrische stroom door wordt geleid; ev. aanwezige
antistof hecht zich aan het antigeen en kan zichtbaar
worden gemaakt.
immuno-elektroforese, zie elektroforese.
immuno-elektronenmicroscopie, incubatie van
patientenmateriaal met virusspecifieke antistoffen,
voorafgaand aan elektronenmicroscopisch onderzoek;
eventueel aanwezig virusantigeen wordt hierdoor
eenvoudiger aantoonbaar.
immunofluorescentie, identificering van een antigeen
d.m.v. antistoffen die met fluorescefne gemerkt zijn.
directe immunofluorescentie, immunofluorescentie
waarbij antilichamen worden gebruikt die zelf fluorescerend zijn en direct zichtbaar kunnen worden gemaakt.
indirecte immunofluorescentie, immunofluorescentie waarbij antilichamen na binding aan de antigenen op
de coupe worden gemerkt met fluorescerende antiantilichamen, waarna ze zichtbaar kunnen worden
gemaakt.
immunogeen, 1 (bijv. nw.) immuunstof-opwekkend; 2 (z.
nw.) een antigeen dat een organisme prikkelt tot
vorming van immuunstof.
immunogenetica, onderdeel van de genetica, betreffende de erfelijkheid van antigene en andere eigenschappen inzake immunoreacties.
immunogeniteit, het vermogen van een antigeen om
een immunoreactie teweeg te brengen in het geInfecteerde organisme.
immunoglobuline, immuunglobuline (Ig), antistof
die bestaat uit een glycoproteine, opgebouwd uit twee
zware en twee lichte ketens van wisselende samenstelling; wordt onderverdeeld in 5 klassen: G, A, M, D en E;
elk i. heeft een basisstructuur van twee typen ketens,
waarvan z. kort (L = light chain) en a lang (H = heavy
chain); het verschil tussen de vijf klassen ligt in de zware
ketens, die aangeduid worden als y, a, µ, 8 en e. IgG
maakt 75 pct uit van de immunoglobulinen in bloedserum, IgA 16 pct, IgM 8 pct, IgD en IgE beslaan een
klein percentage; IgE is verantwoordelijk voor anafylactische reacties en is vermoedelijk identiek met 'reagine'.
antithymocytenglobuline (ATG), immunoglobuline
tegen thymocyten met sterke immunosuppressieve
werking, afkomstig van het serum van een dier; het dier
waarvan het afkomstig is, wordt vaak voorafgaand aan
de drieletterafkorting genoemd (paarden -ATG, konijnen -ATG); syn. antithymocytenserum (ATS).
hepatitis-B-immunoglobuline, preparaat, bereid uit
menseljk plasma met antistof tegen het hepatitis-Bvirus; wordt gebruikt voor immunisatie van individuen
die in aanraking zijn geweest met het virus of een grote

thyroid-stimulating immunoglobulins (TSI)

[E.]

immunoglobulinen die waarschijnlijk het ziekteproces
van de ziekte van Basedow onderhouden (niet veroorzaken); bootsen de effecten van TSH (thyreotropine) op
de schildklier na.
immunoglobulinedeficientie, immunodeficientie,
gebaseerd op een defect of de afwezigheid van een of
meerdere immunoglobulinen; vb. IgA-deficientie.
immunoglobulinedepositie, neerslaan van antilichamen in weefsels waar antigenen voorkomen, waarna
een ontstekingsreactie optreedt; o.a. bij auto-immuunreacties (bijv. IgA-gemedieerde nefritis) en bij afstotingsreacties na transplantaties.
immunohistochemie, zie immunocytochemie.
immuno-incompetentie, onvermogen van een
organisme om bij inwerking van een antigeen te reageren met vorming van antistof; zie ook immunocompetentie.
immunologic, de leer betreffende de immuniteit en de
immunobiologische reacties.
immunologisch, i m.b.t. de immunologic; z immunitair.
immunologisch geheugen, vorming van antigeenspecifieke geheugen- en effectorcellen (B- en T-lymfocyten) na primair antigeencontact; door het verhoogde
aantal cellen verloopt de reactie volgend op secundair
antigeencontact sneller en sterker.
immunopathologie, pathologic waarbij het immuunsysteem als oorzakelijke factor betrokken is: betreft
immunodeficienties, allergische reacties en autoimmuunreacties.
immunoprecipitatie, vorming en neerslag van
immuuncomplexen; groot-moleculaire stoffen (bijv.
eiwitten) hebben vaak meerdere antigeenbindingsplaatsen, zodat na toevoegen van antilichamen een
multimoleculair complex ontstaat dat neerslaat; de
hoeveelheid immuuncomplexen (precipitaat) is afhankelijk van de verhouding antigeen/antilichaam.
immunoprofylaxe, het opwekken van (passieve of
actieve) immuniteit; vb. het geven van anti-Dimmunoglobuline aan rhesus-negatieve vrouwen na een
abortus of na een partus om te voorkomen dat zij
rhesus-antistoffen gaan vormen.
immunoproliferatief, gepaard gaand met proliferatie
van immunoglobulinen-producerende cellen (lymfocyten, plasmacellen).
immuno-radiomimetric assay, zie assay.
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immunoreactie
immunoreactie, 1 immunitaire reactie, de reactie tussen
antigeen en antistof; z de door een antigeen teweeggebrachte productie van immuunstof door het geinfecteerde organisme.
immunoreactief, d.m.v. of t.g.v een immunoreactie.
immunoresistentie, onaantastbaarheid van bepaalde
tumoren voor immunitaire agentia.
immunorespons, de keten van cellulaire en humorale
afweerreacties tegen als antigeen werkende substanties.
immunostatus, functionele toestand van het immuunsysteem bij een individu; wordt onderzocht bij verdenking op een immunodeficientie, bijv. door het tellen van
het aantal T-lymfocyten(sub)populaties, B-lymfocyten
enz. of het meten van de verschillende immunoglobulineklassen en de specifieke antistofactiviteit tegen
algemeen voorkomende microbiele antigenen; voorts
kan de functie van lymfocyten worden gemeten, o.a. in
een lymfocytenstimulatietest.
immunostimulatie, versterking van de immunorespons
van een individu, aspecifiek (bijv cytokinen) en/of
specifiek (bijv. toedienen van monoklonale antilichamen); toegepast bij levensbedreigende infecties en
bepaalde maligne tumoren.
immunosuppressie, onderdrukking van het immuunsysteem m.b.v. geneesmiddelen, monoklonale antilichamen of plasmaferese; toegepast bij aandoeningen die
ontstaan door een te sterke immuunrespons, bijv.
allergie, transplantaatafstoting en auto-immuunziekten;
bijwerkingen: verhoogde kans op infecties en maligniteiten en remming van de normale celproliferatie
(beenmergsuppressie, haaruitval, infertiliteit).
azathioprine-immunosuppressie, remming van het
immuunsysteem m.b.v..het antimetaboliet azathioprine;
remt de proliferatie van T-helper- en T-cytotoxischecellen; wordt o.a. toegepast bij transplantaties.
corticosteroidenimmunosuppressie, remming van
het immuunsysteem met synthetische bijnierschorshormonen; vb. overgevoeligheid voor bijv. graspollen.
cyclosporine-immunosuppressie, remming van het
immuunsysteem met het schimmelmetaboliet cyclosporine; onderdrukt de interleukine-z-productie, waardoor
de uitrijping van T-helper- en T-cytotoxische-cellen
wordt geremd; wordt o.a. toegepast bij transplantaties.
FK-5o6-immunosuppressie, immunosuppressivum;
remt de interleukine-z-productie door T-helpercellen;
wordt vnl. toegepast bij levertransplantatiepatienten.
immunosuppressivum, een stof die wordt toegediend
om immunitaire reacties te onderdrukken.
immunotherapie, het verwekken van immuniteit ter
behandeling van een ziekte.
adoptieve immunotherapie, therapie tegen tumoren
waarbij naast gangbare therapievormen (radiotherapie,
chemotherapie) ook wordt gepoogd een immunologische reactie tegen de tumor op te wekken, bijv. met
interleukine-z, interferon-a en/of tumorinfiltrerende
lymfocyten.
monoklonale-antilichamen-tumor-immunotherapie, techniek waarbij wordt getracht een immuunreactie op te wekken tegen een tumor en/of het versterken van een bestaande reactie; o.a. door productie van
monoklonale antilichamen tegen tumorantigenen.
immunotolerantie, specifieke immunitaire tolerantie
voor bepaalde antigenen, zodat in het lichaam geen
immunoreactie door deze antigenen wordt opgeroepen.
immunotroop, het immuunstelsel negatief of positief
beInvloedend.
immuun, 1 onvatbaar; z reagerend op antigeen.

immuuncomplex, complex van antigeen en antistof dat
door aangroei een zodanige grootte kan aannemen dat
het neerslaat in de weefsels.
circulerend immuuncomplex, i. dat in de bloedbaan
voorkomt, waardoor problemen kunnen ontstaan in de
capillairen; komt voor bij bepaalde immuuncomplexziekten, zoals lupus erythematodes, maar ook bij
infecties en tumoren.
immuuncomplex-allergie, zie allergie.
immuuncomplex-glomerulonefritis, zie glomerulonefritis.
immuuncomplexvasculitis, steriele ontstekingsreactie
in vaten door neerslaan van circulerende immuuncomplexen; hierdoor worden via complement- en
fagocytenactivatie zuurstofradicalen en proteasen
gevormd, met weefselschade als gevolg; zie ook immuuncomplexziekte.
immuuncomplexziekte, complement- en effectorcelgemedieerde weefselschade door neerslag van immuuncomplexen; bij persisterende infecties (bijv. lepra,
malaria), auto-immuniteit (bijv. reumatoIde artritis, SLE)
of antigeeninhalatie (allergische alveolitis); syn. type-IIIovergevoeligheidsreactie.
immuundeficientie, deficientie aan die elementen van
het immuunsysteem (cellen en/of antistoffen) die een
goed functioneren van de afweer, m.n. tegen microorganismen, bepalen.
immuunfagocytose, fagocytose van een met antilichamen en/of Cab geopsoniseerd partikel.
immuungedeprimeerde patient, individu bij wie het
immuunsysteem wordt onderdrukt (immuunsuppressie); bijv. transplantatiepatienten; deze hebben een
verhoogde kans op opportunistische infecties, bijv.
herpetische encefalitis, varicella-zoster-virusinfecties; zie
ook immuunsuppressie.
immuunglobuline, zie immunoglobuline.
immuunglobulinedeficientie, zie immunoglobulinedeficientie.
immuunglobuline-(G)-index, het quotient van IgG in
de liquor en albumine in de liquor, gedeeld door het
quotient van IgG in het serum en albumine in het
serum; een verhoogde IgG-index duidt op IgG-synthese
in het CZS (= ontstekingsreactie); er dient dan voor
albumine te worden gecorrigeerd i.v.m. het eventueel
niet intact zijn van de bloedhersenbarriere; normaalwaarde: 0,30 -0,75.
immuunglobulineprofylaxe, passieve immunisatie;
toedienen van beschermende antistoffen bij patienten
die mogelijk besmet zijn geraakt; bijv. toediening van
hepatitis-B-hyperimmunoglobuline na een prikaccident.
immuunglobulinetherapie, subcutane, intramusculaire of intraveneuze substitutie van immuunglobulinen; meest toegepaste therapie bij immunoglobulinedeficienties.
immuunlichaam, zie immuunstof.
immuunmodulatie, immunomodulatie, wijziging
van een immuunrespons door (in)activatie van verschillende typen cellen en/of effectormechanismen; interferonen zijn belangrijke immunomodulatoren.
immuunreactie, zie immunoreactie.
immuunreactiviteit, de mate waarmee het immuunsysteem reageert op een antigeen; kan verlaagd (immunodeficientie) of verhoogd zijn (allergie).
immuunrespons, reactie van het immuunsysteem op
een antigeen; kent twee fasen: herkenning van het
antigeen, reactie om het te verwijderen; zie ook antilichaamrespons, B-geheugencellen.
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implantatie
akoestische impedantie, de mate van verzet van een
medium dat in trilling wordt gebracht; van belang voor
de overdracht van trillingen van de lucht op vloeistof, i.c.
op die van het binnenoor bij het hoorproces; de verhouding tussen lucht en vloeistof is in dit geval i:4.00.
vasculaire impedantie, de verhouding tussen polsdruk
en polsstroom in de bloedvaten; ze is afhankelijk van de
elasticiteit en het kaliber van de vaten.
impedantiemetrie, bepaling van de bewegingsmogelijkheid van het trommelvlies door meting van de hoeveelheid geluidsenergie die erdoor wordt gereflecteerd
(geluidsenergie die het trommelvlies bereikt wordt deels
omgezet in bewegingen in het middenoor en deels
gereflecteerd).
imperatief, dwingend.
imperat ie ve hallucinatie, bij schizofrenie voorkomende akoestische hallucinatie die als dwingend wordt
beleefd en die kan leiden tot onzinnige en gevaarlijke
handelingen.
imperatieve mictiedr a ng, aandrang tot wateren,
waaraan snel moet worden voldaan, omdat anders de
urine afloopt.
imperforatus [L ., - ta, - turn] , niet doorgankelijk; vb. hymen
i-tus.
imperme abel [L., permeo = doordringen] ondoordringbaar.
impetiginisatie, secundaire infectie van een eczeem, bijv.
door krabben.
impetigo [L., schurft] bacteriele ontsteking van de huid,
gekenmerkt door de aanwezigheid van pustulae.
impetigo Bockhart, oppervlakkige pyodermie met
kleine pustels in de follikelopeningen.
impetigo bull o sa neonatorum, i. bij pasgeborenen,
met blaasvorming; syn. pemphigus neonatorum, pemfigold.
impetigo contagiosa, vaak voorkomende besmettelijke, soms epidemische pyodermie bij kinderen, veroorzaakt door (l-hemolytische streptokokken groep A, ev. in
combinatie met hemolytische Staphylococcus aureus;
ontwikkeling van intra-epidermale blaasjes met troebele
inhoud, vooral op het aangezicht.
impetigo vulgaris, zie i. contagiosa.
i mpetus [L.] aandrift.
impetus coe u ndi, aandrift tot cohabiteren.
impingement [E., botsing, inbreuk] klinische aanduiding van
de oorzaak van schouderklachten t.g.v. compressie van
de cuff van de rotatoren door het acromion; kan worden
aangetoond m.b.v. echografie en MRI, minder betrouwbaar met standaardrontgenfoto's.
implantaat, hetgeen bij implantatie (sub i, a) wordt
ingebracht, een alloprothese.
endossaal implantaat, enossaal implantaat, implantaat waarbij het materiaal in het bot wordt aangebracht;
het steunpunt steekt door de bedekkende overlaag
(huid, mucosa); zie ook permucosaal implantaat.
permucosaal implantaat, lichaamsvreemd voorwerp
dat in of op de benige kaak wordt aangebracht en door
het mondslijmvlies heen steekt, met als doel tand- of
gebitsvervanging mogelijk te maken of de vorm van de
tandeloze kaak te herstellen of te behouden;
syn. tandwortelimplantaat.
transmandibulair implantaat, implantaat langs
onderrand van mandibula, met transossale pijlers die
door de mucosa in de mond uittreden om verankering te
geven aan een prothetische voorziening.

aangeboren immuunrespons, reeds bij de geboorte
aanwezige reactie van het niet-specifieke afweersysteem.
cellulaire immuunrespons, reactie van het cellulair
afweersysteem op een antigeen; bestaat uit activatie van
het T-celsysteem, vnl. door T-helpercellen, macrofagen
en antigeen-presenterende cellen; zie ook T-lymfocyt,
cytotoxische —, cellulaire immuniteit.
humorale immuunrespons, reactie van het humorale
afweersysteem op een antigeen; bestaat uit activatie van
niet-specifieke enzymen en plasma-eiwitten (bijv.
lysozymen en complementfactoren) en specifieke antilichaamproductie door B-lymfocyten; zie ook afweer,
humorale -^-.
primaire immuunrespons, zie antilichaamrespons,
primaire --.
secundaire immuunrespons, zie antilichaamrespons,
secundaire -.
immuunrespons-gen, gen dat immuunreacties t.o.v.
antigenen controleert; een deel van de immuumresponsgenen is gelegen in het MHC-complex op chromosoom 6
ter codering van de HLA-structuren; een ander deel
codeert voor het variabele deel van het immuunglobuline-molecuul.
immuunresponsregulatie, het positief of negatief
beinvloeden van de immuunrespons (o.a. door de wijze
van antigeencontact, het soort antigeenpresenterende eel
en de genetische achtergrond van het individu); dient
voornamelijk om het immuunsysteem na een reactie
naar het ruststadium terug te brengen.
immuunserum, serum van een dier dat tevoren tegen
een bepaalde ziekte actief geimmuniseerd is en dat
dientengevolge antistof tegen deze ziekte bevat; wordt
gebruikt om onmiddellijke (passieve) immuniteit bij een
patient te verwekken.
immuunstof, stof die de drager van de immuniteit is;
syn. antistof, immunoglobuline.
immuunstoornis, zie afweerstoornis.
immuunsuppressie, algemene (niet antigeen-specifieke)
onderdrukking van de immuunreactiviteit; i. kan
iatrogeen worden verkregen door bestraling of geneescyclomiddelen
corticosteroIden,
iatrogeen zoals
worden
verkregen doorazathioprine
bestraling ofengeneessporine A; vb. orgaantransplantaties; zie ook intolerantie.
immuunsurveillance, voortdurende herkenning en
vernietiging van virussen door het `surveillerende'
immuunsysteem; hierdoor kunnen o.a. door oncovirussen veroorzaakte tumoren (bijv. cervixcarcinoom)
vroegtijdig worden voorkomen.
immuunsysteem, het geheel van leukocyten, voornamelijk voorkomend in lymfoide organen als milt,
lymfeklieren, thymus en beenmerg; zorgt voor een
afweerreactie tegen bedreigende lichaamsvreemde
stoffen of micro-organismen; zie ook immuniteit.
aspecifiek immuunsysteem, zie afweersysteem,
niet-specifiek -^-.
humoraal immuunsysteem, zie afweer, humorale -.
specifiek immuunsysteem, zie afweersysteem, specifiek --.
immuuntherapie, i behandeling met immuunstimulerende middelen, o.a. bij kwaadaardige aandoeningen;
z hyposensibilisatie bij allergische aandoeningen
(onjuist gebruik).
impact [L., impactus = in elkaar geslagen] wigvormige verna-

geling van een deel in een ander deel (een bot in een
ander bot); zie ook geImpacteerd.
impar [L.] ongepaard; vb. ganglion i.
imped antie [L., impedire = belemmeren] schijnbare
weerstand van een wisselstroomkring.

implantatie [<L., implantatio = inplanting] i plaatsing van
een weefsel in een ander weefsel, i.h.b. van een tand in
een tandkas; a het inbrengen van kunststof-materiaal in
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implosieve therapie
impuls [L., impulsus = stoot] i. plotseling inwerkende
kracht; z. onbedwingbare aandrang tot handelen; 3. de
via een zenuwcel-uitloper voortgeleide potentiaalverandering.
impulsbeheersing, (psychoanalyse) het vermogen om
impulsen te hanteren en te reguleren.
impulsgeleiding, zie prikkelgeleiding.
merghoudende impulsgeleiding, sprongsgewijze
voortplanting van een actiepotentiaal over een zenuwvezel die door een myelineschede is omhuld; verloopt via
de insnoeringen van Ranvier; syn. saltatoire impulsgeleiding.
impulsief, plotseling toegevend aan een aandrang.
impulsoverdracht, de overdracht van een zenuwimpuls
in een synaps van het zenuwstelsel; zie ook transmitter,
eindplaatje.
impulstrein, serie van opeenvolgende zenuwimpulsen
(actiepotentialen); syn. burst [E.].
imus [L., -ma, -mum], onderste; vb. nervus splanchnicus
imus, arteria thyroidea ima.
IMV, intermittent mandatory ventilation.
in-, im -,1 ontkennend voorvoegsel; 2 versterkend
voorvoegsel; in, binnen.
inactivering, onwerkzaammaking.
inactiviteit, onwerkzaamheid, werkeloosheid, rust.
inactiviteitsatrofie, de (spier- en bot-)atrofie die ontstaat
bij niet gebruiken van een lichaamsdeel, zoals bij
verlamming, of bij immobilisatie in gipsverband.
inademen, het via de luchtwegen aanzuigen van lucht ter
ventilatie van de longen; syn. inspireren.
inademing, ademhalingsbeweging, waarbij door
werking van de ademhalingsspieren de inhoud van de
thorax vergroot wordt, m.a.g. dat er via de luchtwegen
lucht naar de longen wordt aangezogen; syn. inspiratie.
inaequalis [L., -le], ongelijkmatig; vb. pulsus i- us.
inanis [L.] ledig; vb. pulsus i.
inanitie [L., inanitio = uithongering] de door voedselgebrek
ontstane lichamelijke toestand van vermagering en
zwakte.
inappropiate ADH secretion syndrome (SIADH) [E.]
syndroom waarbij t.g.v continue ADH-afgifte waterretentie en hyponatriemie ontstaat; komt voor bij
longaandoeningen, laesies van het centrale zenuwstelsel
en maligniteiten.
inappropriate ADH secretion, iADH secretion [E.] overmatige ADH-productie, leidend tot overvulling met
hyponatriemie (Na < 125 mmol/1), serumosmolaliteit <
zoo mmol/l en hoge urineosmolaliteit.
inbedden, insluiten, histologische techniek, waarbij een
weefselstukje, na verwijdering van alle water, met
gesmolten paraffine of celloidine wordt doordrongen; na
stolling kunnen dan dunne coupes worden gemaakt.
inbewaringstelling (IBS), kortdurende onvrijwillige
opname in een psychiatrisch ziekenhuis op gezag van
rechter of burgemeester wanneer in een acute situatie
een psychisch ernstig gedecompenseerde patient gevaar
voor zichzelf of omgeving veroorzaakt; zie ook dwangbehandeling.
inborn error of metabolism [E.] aangeboren defect van de
stofwisseling, een term afkomstig van A. E. Garrod
(i9o9); zie ook adrenogenitaal syndroom, diabetes mellitus, fenylketonurie.
inca-been, zie os incae = os interparietale.
incarceratie, incarceratio [L., carcer = kerker] beklemming.
incarceratio herniae, beklemming van een (darm)
breuk; hierbij te onderscheiden: i i. elastica, waarbij een
lege darmlus door een breukpoort wordt geperst, dan

het lichaam (vroeger genoemd allotransplantatie), bijv
een teflon-vaatprothese, een AO-plaat een kunststoflens;
3 de innesteling van het ei in het baarmoederslijmvlies;
4 het onderhuids inbrengen van een geneesmiddel in
vaste vorm; 5 het inbrengen van een radiumnaald in
tumorweefsel.
implosieve therapie, vorm van gedragstherapie; de
patient wordt maximaal blootgesteld aan datgene
waarvoor hij bang is; als dit telkens wordt herhaald, zou
de patient wennen aan de angstopwekkende situatie, en
zou het vermijdingsgedrag verdwijnen.
importziekte, ziekte die in het eigen land niet
endemisch voorkomt, die men in het buitenland oploopt
en die zich soms pas na terugkomst manifesteert; zie ook
geneeskunde, reizigers-.
impotentia [L., onvermogen] impotentie, gebrekkig of
ontbrekend vermogen van de man om te cohabiteren (i.
coeundi) of om te bevruchten (i. generandi).
impotentia erigendi, onvermogen van de man om een
erectie van de penis te krijgen.
impregnatie [< L., impraegnatio = bevruchting] 1 bevruchting
van de eicel door een spermatozoon; z histologische
kleurtechniek, waarbij het weefsel niet echt gekleurd
wordt, maar zichtbaar wordt gemaakt doordat er zich
fijn verdeelde stof op afzet, bijv. zilver (bij zilverimpregnatie).
impressie, impressio [L., mv. -ones], 1 indeuking, uitholling; 2 (obstetrie) het van buitenaf in de bekkeningang
indrukken van het boven de bekkeningang staande
kinderhoofd.
basilaire impressie, zie platybasie.
impressio cardiaca (hepatis), de door het hart teweeggebrachte indeuking aan de bovenzijde van de lever,
links-voor de vena cava inferior.
impressio cardiaca (pulmonis), de door het hart
teweeggebrachte indeuking aan de mediale zijde van
beide longen.
impressio colica, de door het colon teweeggebrachte
ondiepe gleuf aan de onderzijde van de lever, rechts van
de galblaas.
impressiones digitatae, vlakke gleuven in de schedelbasis, overeenkomend met de hersenwindingen.
impressio duodenalis, afdruk van het duodenum
onder aan de lever, rechts van de galblaas.
impressio esophagea, de door de slokdarm teweeggebrachte gleuf in de linker leverkwab.
impressio gastrica, afdruk van de maag aan de viscerale zijde van de linker leverkwab.
impressio ligamenti costoclavicularis, het punt aan
de onderzijde van de clavicula, waar het lig. costoclaviculare is bevestigd.
impressio renalis, de door de rechter nier veroorzaakte
afdruk aan de viscerale zijde van de rechter leverkwab.
impressio suprarenalis, afdruk van de rechter bijnier
in de area nuda van de lever, rechts naast de v. cava
inferior.
impressio trigemini, vlakke indeuking in de voorwand
van de punt van het rotsbeen, voor het ganglion trigeminale.
impressietonometer, zie tonometer.
impressiones digitatae [L., = vingerafdrukken] radiologisch
waarneembare, als vingerafdrukken ogende impressies
aan de binnenzijde van het schedeldak die kunnen
worden waargenomen bij intracraniele drukverhoging,
maar ook fysiologisch aanwezig zijn bij kinderen tot aan
het einde van de puberteit.
imprinting [E.] zie genomic imprinting.
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incisura
incisurae costales, inbochtingen rechts en links aan het
corpus sterni voor de aanhechting van de ribben.
incisura ethmoidalis, gleuf tussen rechter en linker
pars orbitalis van het os frontale, in welke gleuf zich het
os ethmoidale bevindt.
incisura fibularis tibiae, een aan de laterale zijde van
het ondereind van de tibia gelegen gleuf voor de fibula.
incisura frontalis, zie foramen frontale.
incisura interarytenoidea, gleuf tussen de twee
punten van het arytenoid.
incisura intertragica, smalle gleuf tussen tragus en
antitragus.
incisura ischiadica major, grote bocht tussen spina
iliaca posterior inferior en spina ischiadica.
incisura ischiadica minor, bocht tussen spina ischiadica en tuber ischiadicum.
incisura jugularis (ossis occipitalis), bocht in het
achterhoofdsbeen voor het foramen jugulare.
incisura jugularis (ossis temporalis), in het slaapbeen
aanwezige bocht die de voorzijde van het foramen
jugulare vormt.
incisura jugularis (sterni), bocht aan de bovenzijde
van het sternum.
incisura lacrimalis, gleuf in de maxilla aan de ingang
van het traankanaal.
incisura ligamenti teretis, scherpe hoek in de onderrand van de lever, voor het lig. teres hepatis.
incisura mandibulae, inbochting tussen processus
condylaris en processus coronoideus van de onderkaak.
incisura mastoidea, gleuf aan de onderzijde van het
slaapbeen.
incisura nasalis, boogvormige rand van de benige
neusopening van de bovenkaak.
incisura pancreatic, gleuf tussen processus uncinatus
en de rest van de pancreaskop.
incisura parietalis, gleuf achter-onder de linea temporalis.
incisurapre-occipitalis, gleuf onder-opzij van het
cerebrum, voor de achterhoofdskwab.
incisura pterygoidea, naar beneden geopende gleuf
tussen lamina lateralis en medialis van het wiggebeen.
incisura radialis ulnae, concaaf glijvlak in de kop van
de ulna, waarin de radius draait.
incisura scapulae, inkerving in de bovenrand van het
schouderblad, mediaal van de processus coracoideus.
incisura sphenopalatina, deel van het foramen
sphenopalatinum aan de bovenrand van de lamina
perpendicularis van het os palatinum.
incisura supra-orbitalis, zie foramen supra-orbitale.
incisura tentorii, opening in het tentorium cerebelli
voor de hersenstam.
incisura terminalis auris, diepe spleet tussen lamina
tragi en oorschelpkraakbeen.
incisura thyroidea inferior, vlakke mediane deuk aan
de onderrand van het schildkraakbeen.
incisura thyroidea superior, diepe mediane inkeping
bovenaan tussen rechter en linker plaat van het schildkraakbeen.
incisura trochlearis, concave gewrichtskom aan het
proximale einde van de ulna.
incisura tympanica, uitbochting tussen spina tympanica major en minor van het slaapbeen.
incisura ulnaris radii, ronde uitsparing aan het
ondereind van de radius, voor de ulna.
incisura vertebralis inferior, inkeping onder aan de
pediculus arcus vertebrae.

uitzet, en niet meer terugkan; syn. strangulatio; 21.
interna: inwendige beklemming van een darmlus, bijv.
door strengen (adhesies); 3 i. stercoralis: beklemming
door ophoping van darminhoud in een deel van de
(dikke) darm dat zich in een break bevindt.
incarceratus [L., -ta, -turn], beklemd; vb. unguis i-tus,
hernia i-ta.
incarnatie, incarnatio [L., caro, carnis = vlees] het in het
vlees groeien, bijv. van een nagel.
incarnatio unguis, zie dwangnagel, unguis incarnatus.
incarnates [L., -ta, -turn, caro] in het vlees gegroeid;
vb. unguis i-tus.
incentive spirometry, zie spirometrie.
incertus [L., -ta, -turn], onzeker; vb. zona i-ta.
incest [L., incestus, van in = niet; castus = kuis] seksuele
omgang tussen naaste bloedverwanten.
incidentaloom, i bij toeval ontdekt weefsel- of orgaangezwel; b.v. een klein longgezwel dat wordt gezien op een
rontgenfoto die wordt gemaakt tijdens een sport- of
verzekeringskeuring; z een voor een kwaadaardig gezwel
aangezien drogbeeld, een onschuldige afwijking die
toevallig wordt opgemerkt en die operatief wordt
verwijderd nadat de meest geavanceerde onderzoeksmethoden de kwaadaardigheid ervan niet hebben kunnen
uitsluiten.
incidentie, percentage van nieuwe gevallen met een
ziekte of verschijnsel, zich voordoend in een populatie
gedurende een bepaalde periode; zie ooh prevalentie.
cumulatieve incidentie, risicomaat gegeven door de
verhouding tussen de incidentie en het aantal personen
aanwezig in het begin van de periode in kwestie.
incidentiecijfer, risicomaat die wordt gegeven door het
aantal personen bij wie in een bepaalde periode een
gebeurtenis optrad, gedeeld door het totaal aantal
persoonjaren van follow-up; syn. incidentiedichtheid,
incidence rate [E.].
incidentiedichtheid, zie incidentiecijfer.
incideren, het maken van een incisie.
incipiens [L.] beginnend; vb. abortus i., hernia i.
incisalis [L., -le, incidere = snijden] snijdend; vb. margo i-lis.
incisie [L., incisio] insnijding.
incisiebiopsie, zie biopsie.
incisivus [L., -va, -vum],1 dienend tot snijden; z tot de
snijtanden behorend; 3 tot de canalis i-vus behorend;
vb. dens i-vus, papilla i-va, foramen i-vum (mv foramina
i-va).
incisura [L., mv. -ad, insnijding, inkerving.
incisura acetabuli, onderbreking van de facies lunata
van het acetabulum.
incisura angularis, een op de rontgenfoto van de maag
zichtbare knik aan het distale einde van de curvatura
minor.
incisura anterior (auris), gleuf tussen tragus en crus
helicis.
incisura apicis cordis, een in het verlengde van de
sulcus interventricularis lopende gleuf rechts naast de
hartpunt.
incisura cardiaca, de scherpe hoek tussen slokdarm en
maagwand.
incisura cardiaca pulmonis sinistri, de door de
impressio cardiaca gevormde bocht vdor op de linker
long.
incisurae cartilaginis meatus acustici, twee spleten
in het kraakbeen van de uitwendige gehoorgang.
incisura clavicularis, kromming rechts en links boven
aan het manubrium sterni, voor het sternoclaviculaire
gewricht.
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inclavatie
incontinentia urinae, onvermogen de urine op te
houden; zie ook enurese.
overloopincontinentie, het telkens wegdruppelen van
urine uit de overvulde blaas wanneer deze door een
totale dwarslaesie een volledige denervatie en areflexie
toont; syn. ischuria paradoxa.
sfincterincontinentie, het onwillekeurig aflopen van
scheuten urine bij lichamelijke inspanning; syn. stressincontinentie.
stressincontinentie, lichte, incidentele incontinentie
die optreedt bij lachen; syn. giggle incontinence.
urge incontinence [E.] i. door verhoogde prikkelbaarheid
van de blaasspier en niet te beheersen mictiereflex,
waardoor de patient de WC niet meer haalt; syn. detrusorincontinentie, instabiele blaas (instable bladder).
incoordinatie, gebrekkige coordinatie van spierbewegingen.
incretus [L., - ta, - turn] , ingegroeid; vb. placenta i-ta.
incubatie [ <L., incubate = bebroeden, op iets liggen] de
ontwikkeling van het ziekteproces in de symptoomloze
periode (het i.-tijdperk) die ligt tussen het binnendringen van ziektekiemen en het uitbreken van de
ziekte; (bacteriol.) bebroeding.
incubatietijd, incubatietijdperk, zie incubatie.
i ncubus [L., geest, demon] nachtmerrie; syn. pavor nocturnus; z een drukkende psychische last.
incudis [L.] gen. van incus.
incurabel [L., incurabilis] ongeneeslijk.
i ncus [L., gen . incudis], aambeeld, het middelste der drie
gehoorbeentjes.
incycloforie, cycloforie met rolbeweging naar binnen; zie
ook excycloforie.
indentatie [<L., indentatio, van dens = tand] indeuking;
vb. i.-tonometer.
i ndex [L., mv indices, aanwijzer] 1 de wijsvinger (digitus II);
2 de verhouding tussen twee grootheden; 3lijst, tabel.
body-build index, body-mass index [E.] zie Quetelet,
index van -^-.
cardiale index, het minuutvolume bloed per m 2
lichaamsoppervlak (normaliter z,z liter per minuut).
chemotherapeutische index, de verhouding tussen de
giftigheid van een chemotherapeuticum voor het
lichaam en de giftigheid voor de parasiet waartegen het
middel wordt aangewend.
ciliatie-index, percentage van cilia-dragende epitheelcellen van de mucosa in de tubae; rond de ovulatie is dit
percentage het grootst; is een maat voor de kwaliteit van
het ovumtransport; zie ook cilia.
icterische index, grof bepaald serum-bilirubinegehalte
door vergelijking van de kleur met die van een
standaardoplossing van kaliumbichromaat (Meulengracht).
index cephalicus, schedelindex, het quotient van
schedelbreedte en schedellengte, vermenigvuldigd met

incisura vert. superior, inkeping boven aan de pediculus arcus vertebrae.
inclavatie, inclavatio [L., inpersing , indrukking] een vorm
van dislocatie van fractuurstukken waarbij het ene stuk
in het andere geperst wordt, m.a.g. verkorting van het
bot; vb. de verkorting van de dijbeenhals bij fractuur
door een val op de heup.
inclinatie, inclinatio [L.] 1 helling; 2 neiging.
inclinatio pelvis, bekkenhelling, de hoek tussen het
vlak van de bekkeningang en het horizontale vlak.
inclusiecriteria, exact op voorhand omschreven criteria
die bepalen op grond van welke karakteristieken
elementen deel kunnen uitmaken van een (onderzoeks)
groep.
inclusielichaampje, insluitsel in cytoplasma van de eel;
syn. inclusion body [E.].
inclusion [E.] inclusie, insluiting, ingesloten houden.
inclusion body [E.] zie inclusielichaampje.
inclusion-conjunctivitis, zie conjunctivitis.
incoherent [L., cohaerere = samenhangen] onsamenhangend,
verward.
incompatibel, niet samengaand, onverenigbaar, elkander niet verdragend, bijv. van twee bloedgroepen.
incompatibiliteit, toestand van niet-samengaan, van
elkaar niet verdragen.
ABO-incompatibiliteit, het reageren van antistoffen
met de ABO - antigenen op de erytrocyten van een andere
individu waneer het bloed van beiden wordt gemengd;
zie ook kruisproef, bloedgroep.
rhesusincompatibiliteit, i de toestand waarin moeder
en vrucht een verschillende rhesus-factor hebben, m.a.g.
de vorming van rhesus-antistoffen; z. de i. van rhesusfactoren van bloeddonor en bloed-ontvanger.
incompletus [L ., - ta, - turn] , onvolledig, onvolkomen,
onvoleindigd; bijv. coitus i-tus, fractura i-ta.
incongruent, niet overeenstemmend.
inconst a nt, onstandvastig, niet regelmatig voorkomend.
incontinent, (somatisch) niet in staat, de urine of ontlasting op te houden; (psychisch) niet in staat zich te
beheersen.
incontinentia, incontinentie [L., contineo = behouden,

ophouden] 1 het onvermogen urine of ontlasting op te
houden; 2 (psych.) het onvermogen zich te beheersen.
affectincontinentie, emotionele incontinentie, ziekelijk versterkte affectlabiliteit resp. emotionele labiliteit;
komt voor o.a. bij het hyperesthetisch-emotionele
syndroom (Bonhoeffer), ook bij cerebrale stoornissen,
bijv. bij arteriosclerosis cerebri en na hersenletsel.
anale incontinentie, anusincontinentie, onvermogen
ontlasting op te houden; kan worden veroorzaakt door
algemene spierverzwakking, neurologische stoornis,
proctologische ingrepen, beschadiging van de rectale
gevoelszone en beschadiging van het sphincterapparaat;
syn. incontinentia alvi, incontinentia faecalis.
detrusorincontinentie, zie urge incontinence.
imperatieve incontinentie, onbedwingbare aandrang
tot urineren of defeceren.
incontinentia alvi, zie incontinentie, anale
incontinentia faecalis, zie incontinentie, anale -.
incontinentia paradoxa, als de blaas gevuld is, volgt
een lediging, alsof ze plotseling `overloopt'; syn. ischuria
paradoxa.
incontinentia pigmenti, zelden voorkomende, congenitale pigmentanomalie van de huid (pigmentdysplasie)
met onregelmatige pigmentvlekken door vrijkomende
melanine uit de melanocyten in het stratum basale.

100.

index facialis, het quotient van gelaatsbreedte en
gelaatshoogte, vermenigvuldigd met loo.
index surditatis, de afstand waarop de spreekstem niet
meer wordt verstaan.
index vocalis, de afstanden waarop de fluisterstem en
de zachte spreekstem net nog worden verstaan.
kleurindex (KI), aanwijzing van de relatieve hoeveelheid hemoglobine aanwezig in de erytrocyten van een
patient, vergeleken bij de norm; KI is het quotient van
het hemoglobinepercentage en het aantal erytrocyten
per mm 3 x zo.
Liley-index, verhoudingsgetal dat bij een actief rhesu-
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induratie
indifferent, onverschillig, zonder werking, onschadelijk,
neutraal.
indifferente elektrode, (ten onderscheid van de
prikkelelektrode) elektrode met groot oppervlak, zodat
de langs deze elektrode naar het lichaam aangevoerde of
van het lichaam afgevoerde stroom niet prikkelt.
indifferent middel, onschadelijk, maar tevens onwerkzaam middel; zie ook placebo.
indigestie [L., digestio = vertering] lichte stoornis in de
spijsvertering, dyspepsie, 'bedorven maag'.
i ndigokarmijn, kleurstof die intraveneus wordt geInjiceerd bij chromocystoscopie.
indirect, middellijk, niet rechtstreeks; ant. indirect.
indirecte bilirubine, zie bilirubine.
indirecte kerndeling, mitotische kerndeling.
indirect zien, gezichtswaarneming door het buiten de
macula lutea gelegen netvliesgedeelte; syn. perifeer-zien.
indirectus [L., -ta, -turn], indirect, niet rechtstreeks;
vb. fractura i-ta.
indium (In), metaal met atoomnummer 49, wordt
gebruikt als radioactief radiofarmacon ( 111 In).
individuatie, een in het tweede levensjaar beginnend
ontwikkelingsproces, waarbij de symbiotische band met
de moeder losraakt en de eigen persoonlijkheid zich
geleidelijk ontwikkelt.
indol, een van indigo afgeleide stof met een 6- en een
5 - ring, ontstaat bij rotting uit tryptofaan, verschijnt bij
ileus in de urine.
indolens [L., in; dolens = pijnlijk] indolent, onpijnlijk;
vb. bubo i.
indolent [L., in; dolens] onpijnlijk.
indolente bub o nen, onpijnlijke klierzwellingen bij
syfilis; zie ook bubo.
indoxyl, olie-achtige substantie gevormd bij afbraak van
tryptofaan, komt bij normale personen in de urine voor.
inductie [L ., inducere = inleiden, opwekken] 1 het algemene
uit het bijzondere afleiden; logische afleiding van een
algemene stelling uit waargenomen feiten; ant. deductie;
2 beInvloeding van (embryonale) groei of differentiering
van bepaalde cellen of celgroepen door een inductor;
3 opwekking van een elektrische stroom of potentiaal
onder invloed van een andere stroom of een magneet
(elektro, magneto-inductie); 4 opwekking van een
(fysisch of psychisch) proces door bepaalde maatregelen.
enzyminductie, het verhogen van de activiteit van
(microsomale) enzymen door (chronische) toediening
van een bepaalde stof, waardoor een versnelde afbraak
van stoffen (bijv. farmaca) optreedt; bekende inductoren
zijn fenobarbital en polycyclische koolwaterstoffen; zie
ook enzyminductor.
inductiepsych o se, een door psychische 'besmetting'
ontstane psychose zoals de `folie a deux'; soms grijpt de
i.-psychose over op grotere groepen personen.
leverenzyminductie, toename van leverenzymen, bijv.
o.i.v. geneesmiddelen of alcohol, m.a.g. stijging van
microsomale enzymactiviteit in de lever; zie ook
enzyminductie.
ovulatie-inductie, het kunstmatig opwekken van
ovulaties.
inductiefase, de fase tijdens foetale ontwikkeling waarin
de neurale buis wordt gevormd.
inductor, een stof die cellen in een bepaalde ontwikkelingsrichting dringt; zie ook organisator.
induratie, induratio [L., durus = hard] verharding.
indur a tio penis plastica, plaatvormige verhardingen
in het bindweefsel in de penis; bij erectie ontstaat een
knik (phallocampsis); syn. ziekte van Peyronie.

santagonisme de verhouding aangeeft tussen de concentratie bilirubinepigmenten in het vruchtwater en de
mate van hemolyse bij de foetus; geeft de toestand van
de foetus in 95% van de gevallen betrouwbaar aan.
lumbale-flexie-index, maat waarin de beweeglijkheid
van de lumbale wervelkolom kan worden uitgedrukt; op
de processus spinosus van de 5e lumbale wervel en io cm
daarboven wordt een marketing aangebracht, bij
vooroverbuigen moeten in gezonde toestand de markeringen 5 tot 8 cm verder uit elkaar komen te liggen; zie
ook Schober, test van -^-.
miltindex, het percentage personen t.o.v de hele
bevolking die een vergrote milt hebben; deze index is
een maat voor de endemiciteit van malaria.
ops o nische index, de verhouding tussen het vermogen
van het bloed van een patient om een micro-organisme
te fagocyteren t.o.v. dit vermogen van normaal bloed.
parasietenindex, het percentage personen die malariaparasieten in het bloed hebben, t.o.v. de gehele bevolking.
Pignet - index, zie Pignet.
ponderal index [E.] lichaamslengte gedeeld door de
wortel van het lichaamsgewicht.
protrombine-index, zie aldaar.
Quetelet-index, zie Quetelet, index van -.
selectiviteitsindex, verhoudingsgetal waarmee de aard
van proteInurie nader kan worden bepaald; komt tot
stand door de klaring van IgG te delen door de klaring
van albumine; een index van minder dan o,zo wijst op
selectieve proteInurie, d.w.z. vnl. aanwezigheid van
kleine eiwitmoleculen (albumine, transferrine) in de
urine, en niet ook van grote moleculen als IgG (zoals bij
aselectieve proteInurie); zie ook klaring.
therapeutische index, i de verhouding tussen de
mediane letale dosis en de mediane effectieve dosis van
een medicament; i. de verhouding tussen werkzaamheid
en giftige werking ('efficacy/toxicity') van een medicament; syn. therapeutic ratio [E.].
vrije T4 - index, vrije T3 - index, maat voor vrije
schildklierhormoonconcentratie (T4, T3); wordt meestal
bepaald i.p.v. totaal serum -T4 en - T3, dat voor 99% is
gebonden aan serumeiwitten en sterk verandert o.i.v.
veranderingen in serumeiwitconcentraties.
indexgroep, 1 groep die is blootgesteld aan de te onderzoeken behandeling bij een experiment; z patienten in
een patientcontroleonderzoek; 3 blootgestelde groep in
een cohortonderzoek.
indica(a)n, kaliumzout van indoxylzwavelzuur, ontstaat
bij rotting in de darm uit tryptofaan.
indica(a)nproef, zie reactie van Jaffe, Obermayer.
indicatie, indicatio [r,.] 1 aanwijzing omtrent de oorzaak
van een ziekte; 2 aanwijzing dat een bepaalde behandeling of ingreep nodig (geindiceerd, aangewezen) is; zie
ook contra-indicatie.
indic a tio causalis, aanwijzing voor de behandeling,
gericht tegen de oorzaak van de ziekte.
indicatio vitalis, de wegens aanwezig levensgevaar
gegeven aanwijzing voor een bepaalde ingreep.
sociale indic a tie, een aanwijzing betrekking hebbend
op de sociale (familie-)omstandigheden van de patient,
soms van toepassing bij de beslissing tot opneming in
een ziekenhuis.
indicator, i aanwijzer; z specifiek fenomeen dat een
aanwijzing geeft voor een algemene toestand; vb. perinatale sterfte als indicator voor de gezondheidssituatie in
een bevolkingsgroep; zie ook gezondheidsindicator.

393

indurativus
gende ziektekiemen over het lichaam m.a.g. een infectieziekte.
auto-infectie, infectie met in het eigen lichaam aanwezige micro-organismen.
banale infectie, een i. teweeggebracht door banale (_
onspecifieke) bacterien; zie ook specifiek.
commensale infectie, ziekte, veroorzaakt door een
commensaal; deze is in normale omstandigheden
apathogeen, maar wordt in ongunstige omstandigheden
voor de gastheer wel pathogeen.
conditionele infectie, i. door pathogene micro-organismen, die slechts een fractie van de besmette populatie
ziek maken; vb. poliomyelitis, meningokokkeninfectie.
cryptoggne infectie, infectie zonder aanwijsbare
herkomst.
druppelinfectie, besmetting via bacterien of virus
bevattende druppeltjes, bijv. verkoudheid, tuberculose.
endo-auto-infectie, overgang van rhabditiforme naar
falariforme larve; speelt zich of voordat larven met
ontlasting zijn afgevoerd; infectieuze larven penetreren
dan direct vanuit lumen de darmwand.
endogene infectie, i. door onschuldige ziektekiemen
die reeds in het lichaam aanwezig waren en plotseling
pathogeen zijn geworden.
exo-auto-infectie, infectie met de worm Strongyloides
stercoralis waarbij de infectieuze falariforme larve via
perianale huid binnendringt en m.n. urticaria van
bilstreek en onderbuik veroorzaakt.
exoggne infectie, besmetting door van buiten het
lichaam afkomstige ziektekiemen.
fecale infectie, besmetting door contact met feces,
meestal via water of levensmiddelen; vb. tyfus, dysenterie, poliomyelitis.
focale infectie, verspreiding van ziektekiemen vanuit
een in het lichaam aanwezige haard (focus), zoals bij
tandwortelontsteking, tonsillitis, sinusitis.
food-borne infection [E.] i. door ziektekiemen die via
voedsel overkomen.
gemengde infectie, i. door verschillende soorten
ziektekiemen tegelijk.
humane-papillomavirusinfectie, zie virus, humaan
papilloma--^-.
iatrogene infectie [<G., iatros = arts, obsoleet], infectie die
door en rond het medisch handelen is veroorzaakt; zie
ook nosocomiale infectie.
intracellulaire infectie, i. waarbij de micro-organismen in de cellen dringen en zich daarin vermeerderen.
kruisinfectie, infectie op ziekenzalen waarbij de ene
patient besmet raakt met de bacterien van de andere
patient.
latente infectie, aanwezigheid van ziektekiemen in het
lichaam, zonder manifeste verschijnselen van ziekte.
lokale infectie, zie infectie, plaatselijke
menginfectie, zie gemengde infectie.
nosocomiale infectie [<G., nosokomeion = ziekenhuis] zie
infectie, ziekenhuis—.
opportunistische infectie, infectie met micro-organismen die overvloedig in de omgeving aanwezig zijn en
waartegen een individu onder normale omstandigheden
resistent is (bijv. Aspergillusfumigatus); treedt vnl. op bij
gebruik van immunosuppressiva en bij immunodeficien-

lei-achtige induratie, vorming van vezelig weefsel in
de long, door afzetting van veranderde hemoglobine of
van kooldeeltjes grijs-zwart gekleurd.
indurativus [L., -va, -vum], hard makend; vb. tuberculosis
cutis i-va.
indura tus [L., -ta, -turn], verhard; vb. acne i-ta, erythema
i-turn (Bazin).
indusium griseum [L., induere = bekieden] dunne grijze
laag op het corpus callosum.
indux [L.] inleidend; vb. crepitatio i.
inenting, inoculatie, actieve immunisering door het
inbrengen van (dode of levende) smetstof of vaccin in het
lichaam, ter opwekking van imrnuunstoffen.
inequaal [L., inaequalis] ongelijkmatig.
inertia [L.] traagheid, inactiviteit.
inertia uteri, weeenzwakte.
in extremis [L., extremus = uiterst] stervend.
inf., 1 inferior, inferius; z infusum (opgietsel); 3 infunde
(giet op).
infans [L.] kind.

infantile myoclonic encephalopathy with hypsarhythmia
(IMEH) [E.] zie West, syndroorn van
infantilis [L., -le], 1 infantiel, kinderlijk, m.b.t. de leeftijd
van 4 weken tot a jaar; vb. progeria i-us, glaucoma i-le;
2 op infantiel stadium staan gebleven.
infantilisme, stilstand van de geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling op een kinderlijk stadium.
infant respiratory-distress syndrome [E.] zie idiopathic
respiratory-distress syndrome.
infa ntum [L.] van kinderen (gen. mv. van infans);
vb. scorbutus infantum.
infarcering, de vorming van een infarct.
infarct [L., infarcere = instoppen] coagulatienecrose t.g.v.
plaatselijke ischemie door circulatiebelemmering.
anemisch infarct, plaatselijke necrose door bloedleegte
t.g.v. arteriole afsluiting; syn. wit infarct.
cerebraal infarct, versterf van hersenweefsel met
blijvende focale neurologische uitvalsverschijnselen
t.g.v. een acute verstoring van de cerebrale circulatie.
hemorragisch infarct, weefselnecrose, doortrokken
met rode bloedcellen t.g.v. bloedstuwing bij afsluiting
van de bloedafvoer; syn. rood infarct; zie ook longinfarct.
lacunair infarct, zeer klein, diep in het hersenparenchym gelegen infarct door afsluiting van een kleine
eindarterie; meestal multipel voorkomend.
l o nginfarct, plaatselijk versterf bij afsluiting van een
longarterietak, meestal door een embolus (anemisch of
wit 1.): indien er tevens stuwing bestaat, sijpelt er bloed
door het necrotische weefsel (hemorragisch of rood 1.).
onderwandinfarct, acuut hartinfarct waarbij de
onderwand van de linkerkamer betrokken is;
syn. inferior infarct.
stil infarct, infarct dat niet gepaard gaat met de in dit
verband onderkende klinische verschijnselen.
infaust [L., infaustus] ongelukkig, ongunstig.
infauste prognose, ongunstige prognose met verwachting van dodelijke afloop der ziekte.
infectie [L., inficere = kleuren] besmetting van een

organisme met ziektekiemen, gevolgd door vermeerdering van deze ziektekiemen enerzijds en afweerreactie
van het organisme anderzijds; soms (ten onrechte)
gebruikt in de zin van besmetting zonder meer; zie ook
infestatie, herinfectie.
aerogene infectie, besmetting via de lucht;
syn. airborne infection [E.].
algemene infectie, uitbreiding van de binnendrin-

tie.
opstijgende infectie, infectie veroorzaakt door microorganismen die via tractus urogenitalis 'opstijgen' en zo
hogere-urineweginfecties veroorzaken.
persisterende infectie, chronische infectie waarbij
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in foro
dierlijke parasieten, insecten, mijten, teken in of op het
lichaam zonder noemenswaardige afweerreactie van de
weefsels; z invasie van het lichaam door dierlijke parasieten die zich niet in het lichaam van de gastheer vermenigvuldigen; zie ook infectie.
infibulatie [< L., fibula = gesp] het eertijds gebruikelijke
afsluiten van het preputium (bij bedienden) of de vulva
(bij alleen blijvende echtgenoten), ook wel bij merries,
d.m.v. een naald, zodanig bevestigd dat deze door de
draagster niet te verwijderen was, ten einde ongewenste
cohabitatie te voorkomen.
infiltraat, zie ontstekingsinfiltraat.
appendiculair infiltraat, een stadium volgend op het
acute begin van een appendicitis, indien hiervoor niet
terstond geopereerd wordt; er ontstaat dan een langdurige periode waarin door conservatieve maatregelen het
vulnerabele appendixweefsel en omgeving tot rust moet
komen.
infiltratie, i doordrenking van weefsel met een vloeistof;
vb. infiltratieanesthesie: doordrenking met een anaestheticum; z diffuse doordringing van weefsel met allerlei
stoffen zoals vet, pigment; 3 zie tumorinfiltratie.
cellige infiltratie, het doordringen van cellen in het
weefsel, bijv. bij ontsteking.
infiltratio lymphocytica, zie ziekte van jessner.
infiltr e rende groei, zie expansieve groei.
infimus [L., -ma, -mum], de onderste; vb. hemiplegia
alternans i-ma.
inflammatie, inflammatio [L., inflammare = in brand steken]
ontsteking.
inflammatoir, ontstoken, ontstekingachtig, met ontsteking gepaard gaand.
inflammatorius [L., -ia, -ium], gepaard gaand met ontsteking; vb. strictura i-ia.
inflow-occlusie [< E.] operatietechniek bij open hartchirurgie; de vv. venae en de arterien achter het hart
worden afgeklemd, waarna een ingreep van maximaal
drie minuten kan plaatsvinden zonder dat schade aan de
hersenen wordt veroorzaakt.
influenza [< Italiaans, influenza dei freddo = invloed van de koude]
epidemische ziekte, veroorzaakt door het influenzavirus,
dat aerogeen words overgebracht; syn. griep; zie ook de
rubriek virus.
influenza-A, griep, veroorzaakt door het extreem
variabele influenzavirus type A, dat verschillende
diersoorten (o.a. vogels, varkens en paarden) kan infecteren.
influenza-B, zie influenza-A.
influenza-C, griep, veroorzaakt door influenzavirus
type C; klinisch beeld lijkt meer op een verkoudheid dan
op influenza A en B.
informatieplicht, plicht van de hulpverlener de hulpvrager te informeren.
informed consent [E. (Am.)] i na overleg met de patient, of,
indien deze onbekwaam is, met naaste familie verkregen
toestemming op basis van verstrekte informatie om een
medische handeling al of niet uit te voeren; uit VS
afkomstige term; toestemming en informatie vallen
echter niet geheel samen (bijv. hulp na ernstig ongeval);
2 de toestemming die de deelnemer aan een experimenteel onderzoek geeft na zo uitgebreid mogelijk te zijn
geinformeerd over de gang van zaken tijdens het onderzoek.
informis [L., -me], vormloos; vb. ten i-mis.
in foro [L., forum = marktplein] voor de rechtbank, bij
gerechtelijk-geneeskundige getuigenis.

virussen na primaire infectie aanwezig blijven in
lichaam.
plaatselijke infectie, infectieus proces dat tot een
bepaald (groot of klein) gebied beperkt blijft, vaak
resulterend in centrale necrose (weefselversterf) en
abcesvorming.
recidiverende infectie, terugkerende infectie die is
veroorzaakt door micro-organismen die na primaire
infectie latent in gastheer aanwezig blijven, bijv. herpesvi-

ridae.
secundaire infectie, i. door ziektekiemen in een reeds
aanwezig, door andere ziektekiemen veroorzaakt
infectieproces.
slachthuisinfectie, i. met van slachtdieren afkomstige,
ook voor de mens pathogene, micro-organismen,
opgelopen in het slachthuis; vb. brucellose, erysipeloid,
anthrax.
specifieke infectie, infectie, teweeggebracht door
specifieke bacterien, i.e.z. syfilis of tuberculose.
stille infectie, stomme infectie, infectie zonder
typische verschijnselen, zodat deze onopgemerkt blijft;
vb. syfilis zonder primair affect.
subklinische infectie, infectie zonder merkbare
klinische verschijnselen.
superinfectie, meervoudige i. met dezelfde verwekker,
i.t.t. een secundaire infectie.
synergistische infectie, i. die wordt veroorzaakt door
de gezamenlijke pathogene eigenschappen van twee of
meer soorten micro-organismen.
venerische infectie, infectie door micro-organismen
die tijdens seksueel verkeer worden overgedragen; i.e.z.
geslachtsziekte.
virale infectie, infectie met een virus.
ziekenhuisinfectie, infectie, ontstaan tijdens of ten
gevolge van een verblijf in een ziekenhuis; syn. nosocomiale infectie; zie ook infectie, iatrogene
infectiedosis, zie dosis.
infectiepreventie, maatregelen die worden getroffen ter
voorkoming van besmetting met ziektekiemen.
infectietolerantie, bestaan van chronisch persisterende
infectie zonder opwekking van een immunologische
afweer.
infectieus, i besmettelijk; z in staat een infectieziekte te
veroorzaken.
infectieziekte, ziekte die ontstaat door een algemene
infectie; er zijn een aantal infectieziekten, met uiteenlopende besmettelijkheid (lepra weinig, longpest zeer
besmettelijk) en varierende besmettingsweg (aerogene,
fecale, contactbesmetting, enz.); verscheidene geven
aanleiding tot epidemieen; vele laten bij de patient,
indien deze geneest, een langdurige immuniteit na.
infectieziektebestrijding, het geheel van methoden om
infectieziekten tegen te gaan: bestrijden van agens,
beschermen tegen nieuwe infecties door opvoeren van
algemene of specifieke immuniteit, blokkeren van
transmissie door hygienische maatregelen, isolatie of
quarantaine.
infectiviteit, mate waarin micro-organisme in staat is
infectie te bewerkstelligen; wordt uitgedrukt in de
`infectiedosis 50': de dosis micro-organismen die bij 50%
van gastheren tot een infectie leidt.
inferior [L., -ius], lager; vb. facies i-ior, cornu i-ius.
inferolateralis, vb. facies i-lis.
inferomedialis [L., -lei, midden-onder; vb. margo i-lis
cerebri.
infertiliteit, zie onvruchtbaarheid.
infestatie [< L., infestare = aanvallen] 1 aanwezigheid van
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infratoegediend; kan glucose, mineralen en/of geneesmiddelen bevatten.
infusum, infuus, opgietsel, aftreksel.
infuu s, i infusio, infusie; s. infusum.
inggsta [L., in; gerere = dragen] genuttigd voedsel en drank.
inggstie, het nuttigen van voedsel, het innemen van een
drank.
ingewandbreuk, zie hernia (sub i).
ingewanden, viscera [L.], intestina [L.], splanchna [G.].
Ingrassia, Giovanni Filippo (i510-i58o; Ital. anatoom).
vleugel van Ingrassia, ala minor ossis sphenoidalis.
inguen [L., -uinis], lies.
inguinalis [L., -le, inguen] tot de lies behorend; vb. falx
i-lis; ligamentum i-le.
inhaalgroei, versnelde (psycho)motorische ontwikkeling
en/of groei bij een kind met groei- of ontwikkelingsachterstand.
inhalatie [< L., inhalatio] inademing, het inademen van
damp of vernevelde vloeistof (spray), al of niet gemengd
met een medicament.
inhalatienarcose, een door het laten inhaleren van gas
opgewekte narcose.
inhalatiecorticosterolden, corticosteroIden die per
inhalatie worden toegediend; hebben een lokaal ontstekingsremmend effect; toepassing: onderhoudsbehandelingtherapie bij matige tot ernstige astma.
inhalatiemedicatie, zie inhalatietherapie.
inhalatietherapie, toedienen van anti-astmatische
middelen d.m.v. het inademen van een damp of een
spray.
inhalatietrauma, letsel van de luchtwegen door inademing van bete lucht of rook (brand) of prikkelende
gassen (chloor e.d.).
inhalatieziekte, ziekte t.g.v. het inademen van stof van
biologische of organische oorsprong.
vegetatieve inhalatieziekte, zie exogeen-allergische
alveolitis (= L.: organic dust disease).
inhibine [L., inhibere = remmen] peptide hormoon dat de
afgifte van FSH remt; afkomstig van de ovariele follikels.
inhibitie, remming, tegendeel van facilitatie.
contactinhibitie, fenomeen waarbij de delingsactiviteit
en de beweging van gezonde cellen afnemen wanneer zij
in vitro een monolayer hebben gevormd; bij maligne
cellen is deze inhibitie vaak verdwenen, waardoor
ongeremde groei ontstaat.
laterale inhibitie, remming van een neuron door een
naburig neuron, waardoor geen actiepotentiaal kan
optreden; voorkomt divergentie van de impulsstroom
via collateralen in een neuronenketen of leidt tot convergentie van de impulsstroom.
postsynaptische inhibitie, hyperpolarisatie van de
postsynaptische membraan van een zenuwcel door een
inhiberende transmitterstof waardoor het depolariserende effect van exciterende transmitterstoffen op de
membraan wordt verminderd en minder gemakkelijk
een actiepotentiaal gevormd wordt; syn. inhibitory
postsynaptic potential (IPSP).
presynaptische inhibitie, amplitudeverlaging van de
actiepotentiaal aan een axonuiteinde door een exciterend neuron door een hierop eindigend remmend
axonaal eindknopje; leidt tot verminderde uitstoot van
transmitterstof in de synapsspleet met postsynaptisch
een geringere membraandepolarisatie.
reciproke inhibitie, regelsysteem waarbij tijdens
stimulatie van een agonist (bijv. extensoren) de antagonist (in dit geval flexoren) wordt geInhibeerd; regulatiemechanisme van polysynaptische reflexen.

i nfra- [L., onder] voorvoegsel in woordsamenstellingen met
de betekenis `onder, beneden'.
i nfraclavicularis [L., -re], onder het sleutelbeen (clavicula)
gelegen; vb. regio i-ris.
infractie [L., infractio E] incomplete fractuur, fractura
incompleta; syn. green stick fracture.
i nfradiaan [L., infra; dies = dag] minder dan een dag
(etmaal) durend; zie ook ritme.
i nfraglenoidalis [L., -le, infra; Gr. glene = gewrichtsholte]
onder de gewrichtskom gelegen; vb. tuberculum i-le.
i nfraglotticus [L., -ca, -cum], onder de glottis gelegen;
vb. cavitas i-ca.
i nfrahyoideus [L., -ea, -eumi, onder het tongbeen (os
hyoideum) gelegen; vb. ramus i-eus.
inframandibulair, onder de mandibula gelegen.
inframaxillaris [L., -re], onder de maxilla gelegen.
i nfranucleair [L., infra; nucleus = kern] onder, meestal
distaal van de (zenuw-)kern; vb. i-re verlamming.
infraorbitalis [L., -le], onder de oogkas (orbita) gelegen;
vb. canalis i-lis, foramen i-le.
infrapalpebralis [L., -le, infra; palpebra = ooglid] onder het
ooglid; vb. sulcus i-lis.
infrapatellaris [L., -re], onder de patella gelegen; vb. plica
synovialis i-ris; corpus adiposum i-re.
i nfrarode stralen, de onzichtbare warintestralen, met
iets grotere golflengte dan rood; zie ook ultraviolet.
i nfrascapularis [L., -re], onder het schouderblad (scapula)
gelegen; vb. regio i-ris.
infrasoon, infrasonisch, infrasonoor, met lager
trillingsgetal (<75/sec.) dan de laagste hoorbare toon;
niet verwarren met ultrasoon resp. suprasoon.
infraspinalis [L., -le], onder de spina scapulae gelegen.
i nfraspinatus [L., -ta, -turn], onder de spina van het
schouderblad gelegen; vb. musculus i-tus, fossa i-ta.
infratemporalis [L., -le], onder de fossa temporalis
gelegen; vb. facies i-lis.
infratrochlearis [L., -re], onder de trochlea; vb. nervus iris.
infravesicale obstructie, urinewegobstructie onder het
niveau van de blaas, bijv door een urethrastrictuur of
prostaathyperplasie.
infrazygomaticus [L., -ca, -cum], onder het os zygomaticum gelegen.
infunderen, het toedienen van een infusie.
infundibulotomie, ingreep waarbij het infundibulum
ethmoidale wordt opengelegd om zo de sinus frontalis
en maxillaris goed te kunnen draineren en ventileren.
infundibulum [L., mv. -la, trechter] 1 een trechterachtige
formatie; z trechtervormige steel naar de hypofyse,
tussen tuber cinereum en chiasma opticum; 3 synoniem
voor conus arteriosus.
infundibulum ethmoidale, smalle gleuf tussen
processus uncinatus en bulla ethmoidalis; uitmonding
van sinus frontalis, maxillaris en voorste cellen van het
etmold.
infundibulum tubae uterinae, trechtervormig begin
van de tuba uterina bij het ovarium.
infundibulum-stenose, vernauwing van de conus
arteriosus.
infusie [L., in; fundere = gieten] intraveneuze of subcutane
toediening van vocht; zie ook transfusie.
continue subcutane insuline-infu sie (CSII), i.
waardoor het mogelijk is het bloedsuikergehalte bij een
patient met diabetes mellitus nauwkeurig te regelen.
druppelinfusie, langzame toediening van vocht, dat in
een verwijd deel van de toevoerbuis druppelsgewijs
vloeit.
infusievloeistof, vloeistof die d.m.v. infusie wordt
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inotroop
inhibiting hormones (IH) [E., remmende hormonen] zie

veroorzaakt door een cerebraal ruimte-innemend
processen.
inklemmingssyndroom, bewustzijnsveranderingen,
hoofdpijn, braken, n. abducensparese en uitval van
autonome regulatie t.g.v. beknelling van hersenweefsel
in foramen magnum of tegen tentorium cerebelli door
intracraniale ruimte-innemende processen (bloeding,
tumor, abces, hydrocephalus obstructivus).
inklemmingsverschijnselen, symptomen die het gevolg
zijn van een inklemming.
cerebellaire inklemmingsverschijnselen, door
cerebellaire inklemming veroorzaakte verschijnselen:
meningeale prikkeling, nek- en schouderpijn, dwangstand van het hoofd naar achteren, en - t.g.v. druk op de
hersenstam - ademhalings- en bloeddrukregulatiestoornissen, en uiteindelijk strekkrampen en bewustzijnsdaling.
transtentoriele inklemmingsverschijnselen, door
transtentoriele inklemming veroorzaakte verschijnselen:
aanvankelijk alleen een middelwijde lichtstijve pupil
ipsilateraal (druk op de n. oculomotorius), later ook
ipsilaterale hemiparese (druk op het mesencephalon met
uitval van de contralaterale piramidebaan).
inktzwam, Coprinus atramentarius.
inlay [E.] in de tandheelkunde het aanvullen van een
tanddefect door een passend vormsel dat d.m.v. cement
aan de tand (kies) words bevestigd.
inloopspreekuur, zie aanloopspreekuur.
innervatie, l de voorziening van een lichaamsdeel met
zenuwen; z de invloed van een zenuw op een lichaamsdeel.
radicul ai re innervatie, de van een bepaalde ruggenmergswortel uitgaande innervatie.
reciproke innervatie, de i. van spieren rondom een
gewricht, zodanig dat prikkeling en contractie van de
ene spier gepaard gaan met verslapping van de antagonist.
segmentale innervatie, indeling van het lichaam
volgens het ruggenmergsniveau van de bijbehorende
spinale zenuwen die de innervatie verzorgen van een
reeks huidgebieden (dermatomen), spieren (myotomen)
of botstukken (sclerotomen).
vegetatieve innervatie, ortho- en parasympathische
besturing van de organen die een rol spelen in metabolisme, resorptie, uitscheiding, groei en voortplanting,
voor een optimale bijdrage van elk orgaan aan de
homeostasis van het interne milieu.
innesteling, inbedding van de zygote (de blastocyste) in
het deciduaal veranderde endometrium; de trofoblastcellen groeien hierbij de diepte van het endometrium in,
waarna de decidua zich boven de zygote sluit; voltooiing
rond de veertiende dag postovulatoir.
innominatus [L., -ta, -turn], onbenoemd; vb. arteria i-ta
(tegenwoordig: truncus brachiocephalicus), os i-turn
(tegenwoordig: os coxae).

hormoon, inhibiting -^-.
inhibitoor [L., inhibere] remmend.
inhibitory state [E.] aanhoudende toestand van verminderde prikkelbaarheid van de membraan van een zenuwvezel door een reeks impulsen afkomstig van een of
meerdere zenuwvezels die inhiberende transmitterstof
in de synapsen uitscheidt.
initiaal, initieel [L., initium = begin] m.b.t. het begin van
een ziekte of behandeling.
initiele dosis, de begindosis van een geneesmiddel.
initiatiefverlies, verlies van lust tot ondernemen en
initieren; komt voor bij bep. hersenlaesies, depressie en
dementie (o.a. ziekte van Pick).
initiele warmte, hoeveelheid warmte die in een spier
vrijkomt tijdens aan- en ontspannen van de spier; is
onder te verdelen in activatiewarmte, aanspanningswarmte, verkortingswarmte en relaxatiewarmte; de
initiele warmte wordt gevolgd door de herstelwarmte.
injecteren, zie injiceren.
injgctie [L., in; jacere = werpen] i inspuiting , hetzij onder de
huid (subcutaan), in de huid (intracutaan), in een spier
(intramusculair), in een ader (intraveneus), in een arterie
(intra-arterieel), in de pleuraholte (intrapleuraal), in de
buikholte (intraperitoneaal), in het hart (intracardiaal),
in de subarachnoIdale ruimte van het ruggenmerg
(intralumbaal, beter genoemd intrathecaal); 2 overvulling van kleine bloedvaten, vb. pericorneale i., het door
de overvulling zichtbaar worden van bloedvaatjes in de
omtrek van het hoornvlies.

injection de rappel [F., inspuiting ter terugroeping] injectie
met een antigeen die een in de loop der tijd afgenomen
immuniteit weer snel op peil brengt; syn. booster.
injiceren, injicieren, inspuiten, het toedienen van een
injectie.
inklemming, i het bekneld raken, bijv. van een breukzak
in een breukpoort; z het beklemd zijn van een deel der
hersenen t.g.v. intracraniale drukverhoging rostraal van
een opening; zie ook herniatie; 3 chirurgische ingreep ter
inklemming; vb. ruggenmerginklemming.
cerebellaire inklemming, i. van de cerebella in het
achterhoofdsgat, veroorzaakt door een ruimteinnemend proces in de achterste schedelgroeve of door
diffuse hersenzwelling.
foraminale inklemming, i. door drukverhoging in het
foramen magnum.
ruggenmerginklemming, inklemming als chirurgische ingreep, toegepast bij definitieve afklemming van
het ruggenmerg ter plaatse van het achterhoofdsgat,
bijvoorbeeld bij ernstig hersenletsel of bloedingen die
tot de dood kunnen leiden door zwelling van de hersenen in de benige schedelruimte en hierdoor inklemming
in het achterhoofdsgat; syn. spinale inklemming; zie ook
compressio medullae.
spinale inklemming, inklemming van de hersenstam
in het achterhoofdsgat t.g.v. liquordrukdaling bij
lumbaalpunctie, waardoor inklemmingssyndroom
ontstaat; zie ook inklemming, ruggenmerg—.
tentoriele inklemming, i. door drukverhoging in de
hiatus tentorii.
tonsillaire inklemming, beknelling van tonsillae
cerebelli in foramen magnum door intracraniale
drukverhoging t.g.v bloeding, oedeem, tumor, abces of
hydrocephalus obstructivus; veroorzaakt inklemmingssyndroom; zie ook inklemmingssyndroom.
transtentoriele inklemming, i. van een deel van de
temporale hersenkwab (de uncus) langs het tentorium,

inoculatie [<L., inoculare; in + oculus = oog, knop] enting; zie

ook inenting, vaccinatie.
inoculum [L., my. -la] , i de stof die bij inenting wordt
gebruikt; 2 materiaal waarmee een voedingsmedium
wordt geent.
inoperabel, niet meer (curatief) te opereren, i.h.b. bij een
gezwel, als wegens uitbreiding of metastasering een
operatie geen zin meer heeft.
inosine, nucleoside die bij afbraak van inosinezuur
vrijkomt; bestanddeel van hypoxanthine en ribose.
inotroo [G., is, ino; trepein = beinvloeden] invloed uitoe-
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inotroop middel
in situ [L.] ter plaatse, plaatselijk; vb. carcinoma in situ.
insluiten, zie inbedden.
insluitsel, insluitlichaampje, (histol.): een door het
cytoplasma omsloten vormsel, dat normaliter niet tot de
cel behoort.
insluitlichaampje van Heinz, zie Heinz-lichaampje,
inclusion.
insolatie, insolatio [L., sot = zon] 1 zonnebad; z zonnesteek.
insomnia [L., somnus = slaap] slapeloosheid; syn. agrypnia,
hyposomnie.
inspanningselektrocardiogram, zie ECG, inspannings--.
inspanningsonderzoek, onderzoek waarbij aan de hand
van de diverse parameters de functionele reserve van
longen, hart- en vaatstelsel bij lichamelijke inspanning
wordt vastgesteld.
inspanningstolerantie, hoeveelheid spierarbeid die een
persoon kan leveren; beperkingen hierbij kunnen een
maat zijn voor hart- of longafwijkingen.
inspanningsverbintenis, gehoudenheid voor de
hulpverlener (bijv de arts) zich voldoende in te spannen
om het gewenste resultaat te bereiken; zie ook resultaatsverbintenis.
inspectie [L., inspectio] onderzoek van een patient door
bezichtiging.
inspiratie [< L., inspiratio] inademing; zie ook expiratie,
respiratie.
inspiratiecentrum, deel van het ademcentrum in het
caudale deel van de medulla oblongata waarin de
neuronen liggen vanwaar de impulsen uitgaan tijdens
de inademing.
inspiratoir, m.b.t. de inademing; vb. - dyspnoe, reutels,
intrekkingen, reservelucht; zie ook longcapaciteit.
inspiratoire intrekkingen, het naar binnen wijken van
de tussenribsruimten, in het jugulum en in de supraclaviculaire ruimten tijdens een bemoeilijkte inademing;
of synchroon met de hartcontracties bij pericarditis
adhaesiva in de hartstreek.
inspirium [L.] inspiratie, inademing; zie ook exspirium.
instabiliteit, onstandvastigheid, wankelbaarheid.
instelling, i (in ruime zin) het organisatorisch verband
dat strekt tot het verlenen van zorg; z (in beperkte zin)
de rechtspersoon die een organisatorisch verband
instandhoudt dat strekt tot de verlening van zorg als
omschreven in of krachtens de Ziekenfondswet, de
AWBZ of de Wet op de bejaardenoorden.
instelreflexoogbeweging, reflexmatige oogbewegingen
om onscherp object in het blikveld op fovea te fixeren;
bewegingen liggen ten grondslag aan optokinetische
nystagmus.
instillatie, instillatio [L.] 1 indruppeling (bijv in de
ogen); 2 druppelsgewijze toediening via een sonde, bijv
in de urethra, of in het rectum als druppellavement,
druppelklysma.
instinct [L., instinctus = aandrift] natuurdrift, de van het
verstand onafhankelijke aandrift tot handelingen, in de
regel dienstig voor het behoud van het individu of de
soort.
instinctief, onbewust, bij ingeving.
instrumentele conditionering, zie conditionering,
operante --.
insufficientie, insufficientia [L.] ontoereikendheid,
onvoldoende functie, het tekort schieten van een orgaan
of systeem.
aorta-insufficientie, onvoldoende sluiting van de

thicus-prikkeling werkt positief-i. (krachtvermeerderend), vagusprikkeling werkt negatief-i.
(krachtverminderend); zie ook chronotroop, dromotroop.
inotroop middel, middel met positief of negatief
inotrope werking; positief: bijv dopaminergica en
inodilatoren bij acuut ernstig hartfalen; negatief: bijv
betareceptorblokkeerders bij hypertensie.
inotrope stimulatie, toediening van geneesmiddelen die
de contractiekracht van het hart vergroten, zoals
dopamine.
inprenting, zie geheugen.
inprentingsstoornis, onvermogen om zintuiglijke
indrukken en emotionele ervaringen voor korte tijd in
zich op te nemen; komt voor bij contusio cerebri,
subarachnoidale bloeding, meningitis, de ziekte van
Wernicke-Korsakow en multiple herseninfarcten.
INR, international normalized ratio.
insania [L.] waanzin; zie ook psychose.
insaniens [L.] psychotisch; vb. chorea i.
inscriptiones tendineae [L., my van inscriptio = inschrift;
tendineus = peesachtig] zie intersectiones tendineae.
Insecta [L., secare = snijden] een klasse van de afd. Arthropoda.
Medisch van belang zijn de orden Anoplura (luizen),
Colepptera (kevers), Diptera (vliegen), Hem ptera (wantsen),
Hymenpptera (mieren, bijen, wespen), Orth ptera (sprinkhanen, kakkerlakken), Siphon ptera (vlooien) en Thysanura
(schiet)motten.
insecticide [L., insectum = insect; caedere = doden] 1(bv nw.)
insectendodend; z (z. nw.) stof met een voor insecten
dodelijke werking.
inseminatie, het inbrengen van zaadvloeistof in de
vrouwelijke geslachtsorganen.
intra-uteriene inseminatie (IUI), het direct in de
baarmoederholte brengen van zaadvloeistof.
KID, kunstmatige inseminatie met sperma van een
donor; inseminatie waarbij donorzaad op andere wijze
dan door coitus in de vagina wordt gebracht.
KIE, kunstmatige inseminatie met sperma van echtgenoot; inseminatie waarbij zaad van de echtgenoot
(partner) op andere wijze dan door coitus in de vagina
wordt gebracht.
kunstmatige inseminatie, bevruchting van een eicel
zonder geslachtsverkeer; zie ook in-vitro-fertilisatie.
insensibilis [L., -le], ongevoelig, ongemerkt, onmerkbaar;
vb. perspiratio i-lis.
insensible water loss [E.] vochtverlies door verdamping
(huid, 70% en slijmvliezen/luchtwegen, 30%); o.a.
beinvloed door lichaamstemperatuur, activiteit en
omgevingsfactoren.
insereren [L., inserere = voegen] aanhechten, aangehecht
zijn (spiervezels).
insertie, insertio [L., inserere] aanhechting van een spier,
dat is de plaats die bij contractie van de spier naar de
origo (oorsprong) wordt bewogen; aanhechtingsplaats
van de placenta aan de uterus, of van de navelstreng aan
de placenta.
insertio furcata funiculi umbilicalis, bevestiging van
de navelstreng aan de placenta d.m.v twee vorksgewijs
zich verdelende takken.
insertio velamentosa, aanhechting van de navelstreng
niet rechtstreeks aan de placenta, maar op een afstand
hiervan aan de eivliezen.
insertietendopathie, zie tendopathie.
insertus [L., -ta, -tum, inserere] geImplanteerd; vb. variola
i-sa.
insipidus [L., -da, -dum, niet smakend] zonder smaak;
vb. diabetes i-dus.
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inteelt
de tricuspidalis-klep, zodat er tijdens de kamersystole
bloed terugvloeit in de rechter boezem.
insufflatie [< L., insufflo = inblazen] het inblazen van een
vloeistof, gas of poeder in een holte (gehoorgang, long).
tubaire insufflatie, pertubatie.
insula [L., my. -lae], driehoekig, in de diepte van de fossa
lateralis verzonken veld van de cerebrate schors;
syn. insula Reilii.
insulae Pggyeri, folliculi lymphatici aggregati.
insulin-dependent diabetes mellitus [E.] zie diabetes.
insuline, een door de (3-cellen in de eilandjes van Langerhans in het pancreas naar het bloed afgescheiden
hormoon dat het bloedsuikergehalte doet dalen, i.t.t.
glucagon; zie ook Banting, Best.
insulinebehandeling, behandeling van diabetes mellitus met dierlijk of synthetisch insuline, dat subcutaan
wordt toegediend; er bestaan kort, middellang, lang en
gemengd werkende insulinen.
insulineglucosetolerantietest, belastingsproef waarbij
gelijktijdig insuline en glucose wordt toegediend; zie ook
glucosetolerantieproef.
insulinepen, pen waarin kleine flacons met insuline
kunnen worden geplaatst; voorop wordt een naald
geschroefd, waarna een door de patient bepaalde
hoeveelheid insuline uit deze flacon wordt ingespoten.
insulinereserve, hoeveelheid insuline die vrijkomt na
intraveneuze toediening van glucagon; deze bepaling
wordt gebruikt om onderscheid to maken tussen type-Ien type-Il-diabetes mellitus; bij type-I- diabetes
ontbreekt de insulinereserve.
insulineresistentie, i het uitblijven van de bloedsuikerverlaging bij toediening van insuline; z verminderde gevoeligheid voor insuline in de doelorganen
(spieren, vetweefsel en lever), bijv. bij obesitas.
insulineshock, een bij schizofrenie toegepaste shock
d.m.v. insuline, waardoor hypoglykemie ontstaat.
insulinetherapie, zie insulinebehandeling.
insulinetolerantietest, test ter evaluatie van de
hypothalamus-hypofyse-bijnieras waar m.b.v. insuline
bij patienten een hypoglykemie wordt veroorzaakt;
tijdens de hypoglykemie kunnen bijv. serum-ACTH en
serumcortisol worden bepaald.
insuloom, insulinoom [L., insula] adenoom van de
eilandjes van Langerhans; syn. nesidioblastoom.
insult [L., insultus = overvalling] toeval (bij apoplexie,
epilepsie, hysterie, dementia paralytica).
gelegenheidsinsult, vaak eenmalige epileptische
aanval, optredend onder provocerende omstandigheden
zoals slaaptekort, alcoholonthouding, hyperventilatie of
snelle stijging van lichaamstemperatuur; oorzaak is
onbekend.
tonisch-klonisch insult, gegeneraliseerde epilepsievorm met peracuut bewustzijnsverlies en tonische
spierkramp van alle spieren, gevolgd door een korte
periode met klonische trekkingen waarna een aantal
minuten durend postictaal coma optreedt; syn. grand
mat [F.]; zie ook klonische trekking, tonische kramp.
int, internus.
in tabula [L., op de tafel] 1 bij de lijkopening; z op de
(operatie-)tafel; zie ook mors in tabula.
intactus [L., -ta, -turn], intact, ongeschonden, in goede
staat; vb. virgo i-ta.
intake-gesprek [< E.] een eerste orienterend gesprek
tussen hulpverlener en patient waarin het probleem
words verhelderd.
inteelt, voortplanting van onderling nauw verwante
personen (of dieren), bijv van neef of oom en nicht;

aortaklep, zodat er tijdens de diastole bloed uit de aorta
in de linker hartkamer terugvloeit.
arteriole insufficientie, relatief tekortschieten van
bloedtoevoer naar weefsel; term wordt vooral gebezigd
bij perifeer vaatlijden.
cervixinsufficientie, pijnloze ontsluiting van de cervix
uteri in een vroeg stadium van de zwangerschap; leidt
veelal tot partus immaturus.
chronische veneuze insufficientie, lang voortdurende
afvloedstoornis van de venen van de extremiteiten door
gebrekkige werking van de kleppen, met stuwing in de
aderen, oedeem en trofische stoornissen van de huid;
kan uiteindelijk leiden ulcus cruris.
coronaria-insufficiientie, zie aldaar.
insufficientia c o rdis, zie decompensatio cordis.
insufficientia lacrimalis, functionele stoornis van de
traanafvoer, waardoor een tranend oog ontstaat, meestal
gelokaliseerd ter hoogte van de saccus lacrimalis
(gestoord pompmechanisme, vooral bij ouderen), soms
ter hoogte van bijv. de puncta (entropion of extropion) of
de klep van Hasner; de proef van Anel is hierbij
ongestoord.
insufficientia renis, zie nierinsufficientie, uremie.
insufficientia vertebralis, onvoldoende steunkracht
van de wervelkolom.
klepinsufficientie, niet goed sluitende klep in het
vaatstelsel, bijvoorbeeld in het hart, waardoor de klep
lekt tijdens de sluitingsfase.
linkszijdige hartinsufficientie, linkszijdige insufficientie, onvoldoende werking van het linker hartgedeelte, met als klinische symptomen longoedeem,
asthma cardiale, dyspnoe, stuwingsbronchitis, pleuratranssudaat.
mitr alisinsufficientie, onvoldoende sluiting van de
mitralisklep, zodat er tijdens de kamersystole bloed
terugvloeit in de linker boezem.
motorische insufficientie, tekortschietende
bewegingsfunctie.
myocardinsufficientie, onvoldoende werking van het
myocard.
palatuminsufficientie, onvoldoende functioneren van
het gehemelte door aangeboren afwijking of postchirurgische complicatie, m.a.g. rhinolalia aperta (openneusspraak) en stoornissen in de tubafunctie.
pancreasinsuffcientie, onvoldoende pancreaswerking;
secretoire insufficientie leidt tot spijsverteringsstoornissen, incretoire insufficientie tot stoornis in de koolhydraatstofwisseling.
placenta-insufficientie, tekortschieten van de placentafunctie.
pulmonalisinsufficientie, onvoldoende sluiting van de
pulmonalisklep, zodat er tijdens de kamerdiastole bloed
in de rechter kamer terugvloeit.
rechtszijdige (hart)insufficientie, onvoldoende
werking van het rechter hartgedeelte, met als klinische
symptomen zichtbare veneuze stuwing, vergrote
(stuwings-)lever, ascites, stuwingsnier, (`cardiaal')
oedeem.
relatieve (klep)insufficientie, klep-i. zonder organische klepafwijking, door verwijding van het ostium of
door onvoldoende spierwerking.
respiratoire insufficientie, onvoldoende gaswisseling
(zuurstofopname, kooldioxideafgifte) t.g.v. bijv.
hypoventilatie, diffusiestoornis (fibrose of longoedeem)
of een ventilatie-perfusiewanverhouding, veroorzaakt
door bijv. pneumonie of longembolie.
tricuspidalisinsufficientie, onvoldoende sluiting van

399

integer
zorgvuldige, onafgebroken bewaking en verpleging van
ernstig zieke patienten.
intensive-care unit (ICU) [E.] zie intensive-care-afdeling.
intensive-care-afdeling, IC-afdeling, ziekenhuisruimte
die gepland en georganiseerd is om d.m.v. een efficiente
groepering van apparatuur, gespecialiseerde arisen en
verpleegkundigen het functioneren van vitale organen
van patienten te bewaken en in stand te houden totdat
minder intensieve zorg geboden is; syn. intensive-care
unit (ICU).
intentie, streven, proces, doel; zie ook intentio.
intentiekramp, kramp die ontstaat zodra de patient
een beweging gaat uitvoeren (bij tetanie, myotonia
congenita).
intentiepsychose, onjuiste term voor psychische
stoornis waarbij de patient bepaalde willekeurige
bewegingen niet kan uitvoeren.
intentietremor, tremor van hand en vingers die
optreedt bij willekeurige bewegingen, neemt in intensiteit toe naarmate het doel wordt genaderd; treedt op bij
cerebellaire ataxie, infectie, intoxicatie, demyeliniserende aandoeningen en infarcten.
intentio [L., intendere = richten op iets] wijze van een
(genezings)proces; zie ook intentie.
sanatio per primam intentionem, het aaneengroeien
van wondranden zonder hiaat en zonder complicatie.
sanatio per secundam intentionem, wondsluiting
met hiaten of gecompliceerd door infectie, gewoonlijk
vergezeld van 'wondkoorts' (febris traumatica).
intention to treat [E.] principe dat na randomisatie de
ontstane behandelingsgroepen niet meer worden
gewijzigd; betrouwbare vergelijking blijft hierdoor
gewaarborgd en de kans op vertekening van de onderzoeksresultaten wordt verkleind.
inter- [L., tussen] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis tussen; N.B. niet verwarren met intra-.
interactie, zie effectmodificatie.
interactiefase, fase tijdens seksuele opwinding waarin de
mens meer op de omgeving, de partner, is gericht.
interalveolaris [L., -re], tussen alveolen (tandkassen,
longblaasjes); vb. septum i-re (mv. septa i-ria).
interarticularis [L., -re], tussen de gewrichtseinden
gelegen; vb. fibrocartilago i-ris.
interarytenoideus [L., - dea, - deum] , tussen de cartilagines
arytenoideae; vb. incisura i-dea.
interatrialis [L., -le], tussen de hartboezems; vb. septum
i-le.
intercalair [L., intercalo = tussenvoegen] tussengevoegd ; vb. i.
stafyloom.
intercalaris [L., -re], tussengeschoven; vb. staphyloma i-re.
intercalated disc [E.] microscopische benaming voor de
hechtstructuren waarmee hartspiercellen met elkaar
verbonden zijn.
intercalatus [L., -ta, -turn, intercalo] tussengevoegd;
vb. nucleus i-tus, Schistosoma i-tum.
intercapillair, tussen de capillairen.
intercapitalis [L., -le, caput = hoofd] tussen de hoofden (van
beenderen) gelegen; vb. venae i-les (mv. van i-lis).
i ntercarpeus [L., - ea, - eum, carpus = handwortel] tussen de
handwortelbeenderen; vb. ligamentum i-eum (mv.
ligamenta i-ea).
intercellulair, 1 tussen de cellen gelegen; z de cellen
onderling verbindend.
intercellulaire stof, zie tussencelstof.
intercellulair transport, traag passief transport tussen
aangrenzende cellen op basis van diffusie via spleetvormige ruimten; functioneel vooral voor kristalloIden

vanwege de meer dan gemiddelde genetische overeenkomsten tussen de individuen bestaat een verhoogd
risico op aangeboren afwijkingen.
integer [L.] ongedeerd, onbeschadigd.
restitutio ad integrum, volledig herstel tot de normale
toestand.
Integrale Kankercentra (IKC), regionaal georganiseerde
expertisecentra voor kankerzorg die zich richten op de
verbetering van de kwaliteit van de patientenzorg in de
woonomgeving van de patient d.m.v. het overdragen van
gespecialiseerde kennis naar de perifere ziekenhuizen,
vastleggen van behandelrichtlijnen en bevordering van
samenwerking tussen ziekenhuizen en thuiszorg;
stimuleren voorts kankerregistratie en -preventie, o.a.
door voorlichting.
integrale zorg, zorg die is gericht op de lichamelijke,
geestelijke en sociale aspecten van een aandoening; zie
ook geneeskunde, integrale -^-.
integratie, het bestaan resp. het later ontstaan van een
harmonische samenhang tussen onderling verschillende
delen tot een geheel; de term wordt in verscheidene
wetenschappen gebruikt, o.a. in de fysiologie (Sherrington) en de psychologie.
animale integratie, verwerking van alle sensorische
informatie van de zintuigen tot een totaalbeeld van de
buitenwereld; leidt tot het verrichten van doelgerichte
bewegingen.
sensomotorische integratie, zie integratie.
vegetatieve integratie, samenvoeging van de stroom
van informatie over de toestand van de deelaspecten van
het milieu interieur in de hypothalamus en de formatio
reticularis van de hersenstam, die vervolgens ter
handhaving van de homeostasis de activiteit van de
organen via hormonale of neurale weg bijsturen.
integrine, adhesiemolecuul met als functie de regulatie
van intercellulair contact, binding van complementfactoren en binding aan extracellulaire matrix; komt
voor op B- en T-lymfocyten, monocyten en granulocyten;
zie ook cellulair-adhesion molecules.
integumentum, tegumentum [L.] bedekking, i.e.z. de
huid.
integumentum commune, de uit drie lagen (epidermis, corium en tela subcutanea) bestaande huid.
intellect [L., intellectus] verstand gepaard aan belangstelling en kennis.
intelligentie, 1 intellect; z het vermogen te begrijpen, te
analyseren, de samenhang tussen oorzaak en gevolg te
herkennen, te generaliseren, te combineren, te deduceren en induceren, te concipieren, te reproduceren.
intelligentie quotient (IQJ, i het verhoudingsgetal
tussen de verstandelijke leeftijd (bepaald met een
intelligentietest) en de kalenderleeftijd, vermenigvuldigd met ioo (methode Binet, voor kinderen); z het
verhoudingsgetal tussen een prestatieniveau (bepaald
met een intelligentietest) en een statistisch bepaalde
norm, vermenigvuldigd met ioo (methode Wechsler,
voor volwassenen).
intelligentietest, proef ter bepaling van verstandelijke
begaafdheid; hiervoor bestaan vele methodes.
intensiteitsbereik, de verhouding tussen de gehoordrempel en de grootste energiestroom die nog als geluid
kan worden waargenomen; zie ook gehoordrempel.
intensiteit-tijdskromme, curve die toont hoe de elektrische prikkelintensiteit (in micro-amperes) van de
prikkelduur (in msec) afhangt; geeft de prikkeldrempel
van een zenuwvezel weer.

intensive care [E., intensieve verzorging] term voor de uiterst
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interleukine
hebben een remmende invloed op celgroei en spelen een
rol bij de regulatie van immuunprocessen.
alfa-interferon, interferon-alfa, interferon-a
(IFN-a), type interferon dat zich van beta-interferon
(IFN-(3) onderscheidt door de aminozuursequentie; beide
typen worden vaak samen aangeduid als `type-i-interferon' of `interferon-a/(3'.
gamma-interferon, interferon-gamma, interferon-y
(IFN-y), door T-lymfocyten geproduceerd interferon;
stimuleert antigeenpresenterende cellen en stimuleert
macrofagen; speelt een belangrijke rol in acute cirale
ontstekingsreacties en in de pathogenese van autoimmuunziekten.
recombinantinterferon, i. dat men laat produceren
door bacterien waarvan men de plasmiden heeft gecombineerd met de genen die coderen voor humaan interferon.
interfibrillair, tussen de vezels.
i nterfoveolaris [L., -re, foveola = kuiltje] tussen (twee)
foveolae gelegen; vb. ligamentum i-re.
interganglionaris [L., -re], tussen zenuwganglia gelegen;
vb. ramus i-ris.
i ntergemm aal [L., gemma = knop] tussen de smaakknoppen.
i nterglobulair [L., globulus = bolletje] tussen globuli;
vb. i-re ruimte: de ruimte tussen de dentine-globuli.
interglobularis [L., -re], interglobulair; vb. spatia i-ria
(mv. van spatium i-re).
i nterimprothese [< L., interim = tussentijds] tijdelijke
prothese, die later door een blijvende zal worden vervangen.
interior [L., -ius], binnenste.
i nterkinesis [G., kinein = bewegen] de periode tussen de
actieve stadia van de mitose.
interleukine, laagmoleculair eiwit, afkomstig van
T-lymfocyten, dat de activiteit vergroot van andere
cellen, zoals de natural-killer-cellen.
interleukine-i (IL-i), cytokine dat vnl. wordt geproduceerd door macrofagen en dendritische cellen; activeert
natural-killer-cellen en B- en T-lymfocyten, induceert
ontstekingsresponsen, koorts en productie van acutefase-eiwitten.
interleukine -2 (IL-2), cytokine dat de sterkste groeifactor en activator van T-cellen is en tevens groei en differentiatie van `large granular lymphocytes' (killer- en
natural-killer-cellen) induceert; wordt geproduceerd
door T-cellen (vnl. CD4+-T-cellen).
interleukine-3 (IL-3), cytokine dat groei en differentiatie van alle hemopoetische cellijnen (erytrocyten, granulocyten, lymfocyten en macrofagen) stimuleert; wordt
geproduceerd door T-cellen.
interleukine-4 (IL-4), cytokine dat activatie en differentiatie van B-cellen induceert, leidend tot IgG- en
IgE-productie; activeert tevens T-cellen; een overmaat
aan IL-4 induceert allergische reacties door hoge
IgE-productie.
interleukine-5 (IL-5), cytokine dat differentiatie en
groei van eosinofiele granulocyten induceert; IL-5
veroorzaakt eosinofilie bij parasitaire infectieziekten;
wordt geproduceerd door T-cellen.
interleukine-6 (IL-6), cytokine dat B-cellen aanzet tot
antilichaamproductie; stimuleert tevens acute-faseeiwitproductie in de lever; wordt geproduceerd door
macrofagen, B- en T-cellen, fibroblasten en endotheelcellen.
interleukine-7 (IL-7), cytokine dat groei- en activatiefactor voor B- en T-cellen stimuleert en tevens macro-

en het osmotisch daarmee samenhangende watertransport.
intercellul aris [L., -re], intercellulair; vb. substantia i-ris
(intercellulaire substantie, tussencelstof).
intercept, verwachte waarde van een afhankelijke variabele als de onafhankelijke variabelen gelijk zijn aan nul;
bijv. bij lineaire regressie.
interchondralis [L., -le], tussen kraakbeenderen gelegen.
interclavicul a ris [L., -re], tussen de claviculae (sleutelbeenderen); vb. ligamentum i-re.
intercollegiale toetsing, toetsing binnen de beroepsgroep van hulpverleners (bijv. artsen) ten behoeve van
kwaliteitsbevordering in de gezondheidszorg; syn. peer
review [E.]
intercondylaris [L., -re], tussen de condyli gelegen;
vb. eminentia i-ris, tuberculum i-re.
intercostaal, tussen de ribben; vb. i-tale ruimte (z.o.
spatium intercostale).
intercostalis [L., -le, costa = rib] intercostaal, tussen de
ribben gelegen; vb. arteria i- us, spatium i-le.
intercostobrachialis [L., -le], m.b.t. de intercostale
ruimte(n) en de (boven-)arm; vb. nervus i-lis.
interc o stotransversarius [L., -ia, -ium], tussen rib en
processus transversus; vb. musculus i-ius.
i ntercricothyr(e)otomie [G., temnein = snijden] klieving
van het ligamentum cricothyroideum, ter incisie van de
larynx; syn. laryngotomia inferior.
i ntercruralis [L., -le], betreffende de crura (van de externus-aponeurose; de crura cerebri); vb. fibrae i-les (mv.
van i-lis).
intercurrent [L., intercurrens] tussenkomend, erbijkomend
(van een ziekte).
intercus [L., -ca, -cum, inter cutem = tussen de huid] in de huid
gelegen; vb. hydrops i-cus.
interdentaal [L., dens = tand] tussen de tanden.
i nterdigitalis [L., -le], tussen de vingers of tenen;
vb. epidermophytia i-lis.
interepitheliaal, in het epitheel, tussen de epitheelcellen.
interfalangeaal, tussen de falangen (vinger- of
teenkootjes); vb. i. gewricht.
i nterfascicularis [L., -re], tussen de bundeltjes gelegen;
vb. fasciculus i-ris.
interfase, de toestand of de periode tussen twee celdelingen.
interferentie, 1 wederzijdse beinvloeding van gelijke of
bijna gelijke golfiengten; 2 (in het hart) verstoring van de
impulsgeleiding doordat de impuls het geleidend
weefsel treft terwijl het nog in de refractaire periode is.
statistische inferentie, het maken van gevolgtrekkingen uit door onderzoekers in statistische termen gepresenteerde bevindingen.
interferentiele stroom, elektrische stroom die o.a. bij
pijnbestrijding wordt gebruikt.
interferentiemicroscopie, aspecifieke microscopische
techniek, berustend op het aantonen van fasevertragingen die optreden wanneer licht door transparante
objecten met een verschillende brekingsindex straalt;
niet algemeen toegepast; een afgeleide van deze
techniek, de differentiele interferentiecontrastmethode
volgens Nomarski, wordt wel toegepast; zie ook fasecontrastmicroscopie.
i nterferometer, instrument waarmee de lengte of de
beweging kan worden gemeten d.m.v. verschijnselen
teweeggebracht door interferentie van lichtstralen.
interferon, laagmoleculair glycoproteIne, afkomstig van
allerlei lichaamscellen, gericht tegen virale infecties;
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interlobaris
intermissie, symptoomvrij interval tussen twee ziekteperioden.
intermittens [L.] intermitterend, met onderbrekingen;
vb. febris i., claudicatio i.
intermittent mandatory ventilation (IMV) [E.] intermitterende positieve-drukbeademing; een vorm van mechanische beademing waarbij de spontaan, maar niet geheel
adequaat, ademende patient op gezette tijden een
mechanische ondersteuning van de inademing ondervindt; wordt wel gebruikt bij de ontwenning van patient
van mechanische beademing.
intermittent positive pressure breathing (IPPB) [E.] intermitterende positieve-drukbeademing; wordt in twee
betekenissen gebruikt; 1 als een beademingsvorm
waarbij, i.t.t. de continue positieve-drukbeademing
(CPAP), de positieve druk slechts gedurende een gedeelte
van de ademcyclus aanwezig is; 2 als een positievedrukbeademing die slechts gedurende een gedeelte van
het etmaal wordt toegepast.
intermittent positive pressure ventilation (IPPV) [E.]
gangbare beademingstechniek in de anesthesie.
intermuscularis [L., -re], tussen spieren (musculi)
gelegen; vb. septum i-re.
intern [L., internus] inwendig.
interne geneeskunde, het geneeskundig specialisme
dat zich bezighoudt met de inwendige ziekten.
interne secretie, zie secretie.
interna [L., internus] 1 inwendige geneesmiddelen; z vr. van
internus [L.]
internalisatie, het naar binnen in de cel getransporteerd
worden van een hormoon-receptorcomplex.
International Non-proprietary Names (INN) [E.] zie generic
name.
international normalized ratio (INR) [E.] getal dat de
verhouding weergeeft tussen de tijd die het plasma van
een patient nodig heeft om to stollen en de tijd die
daarvoor gemiddeld bij gezonden nodig is; gestandaardiseerd getal ter weergave van de intensiteit van orale
antistolling.
interneuron, een in het ruggenmerg gelegen `schakelneuron, ingeschakeld tussen een afferent en een efferent
neuron; zie ook Renshaw-cellen.
internist, specialist voor interne geneeskunde.
internuntiaal [L., internuntius = boodschapper].
internuntial pathways [E.] netwerk van zenuwvezels die
sommige organen verbinden met het CZS.
internus [L., -na, -num], binnenste; vb. strabismus i-nus,
otitis i-na, ostium urethrae i-num.
interoceptief, ontvankelijk voor prikkels die van binnen
uit komen; zie ook exteroceptief, proprioceptief, receptor.
intero(re)cgptor, zie receptor.
interosensoriek, waarneming van prikkels afkomstig
van zintuigcellen die in weefselparenchym of in epitheel
van inwendige organen gelegen zijn; van belang voor de
regulatie van de vegetatieve functies en voor de nociceptie; syn. interoceptie.
interosseus [L., -ea, -eum], tussen beenderen gelegen;
vb. margo i-eus fibulae, membrana i-ea, spatium i-eum.
interosseussyndroom, anterior -, verminderd vermogen om duim en wijsvinger naar elkaar toe to bewegen
door inklemming van de n. interosseus anterior.
interparietalis [L., -le], tussen de wandbeenderen (ossa
parietalia) gelegen; vb. os i-le.
interpeduncularis [L., -re], tussen de twee crura cerebri
(de onderste gedeelten van de pedunculi cerebri);
vb. fossa i-ris.

faag-activatiefactor is; wordt geproduceerd door stroma
van beenmerg en thymus.
interleukine-8 (IL-8), cytokine dat celmigratie
induceert; krachtige chemotactische factor voor neutrofiele granulocyten, memory-T-cellen en monocyten;
wordt vnl. geproduceerd door macrofagen en endotheelcellen.
interleukine-9 (IL-9), cytokine; groeifactor voor
megakaryoblasten- en erytrocytencellijnen in het
beenmerg; induceert tevens T-cel- en mestcelproliferatie.
interleukine-io (IL-lo), cytokine dat de productie remt
van interferon-y, IL-i, IL-6 en TNF-a door macrofagen;
stimuleert B-celactivatie; wordt geproduceerd door
T-helperz-cellen, monocyten en B-lymfocyten;
syn. cytokinesynthese-inhiberende factor.
interleukine -11 (IL -11), cytokine dat synergistisch werkt
met IL-3 en beenmerg tot megakaryocytkolonievorming
stimuleert.
interleukine -12 (IL-12), cytokine, antagonist van IL-lo;
leidt tot T-helperi-cel-immuunresponsen, macrofaag en
natural-killer-cel-activatie en induceert interferon-yproductie.
interleukine-13 (IL-13), cytokine dat B-celactivatie en
-differentiatie stimuleert en functionele en structurele
overeenkomsten met IL-4 heeft; wordt geproduceerd
door geactiveerde T-cellen; zie ook interleukine-4.
interleukine-14 (IL-14), cytokine dat proliferatie in
geactiveerde B-cellen induceert en immuunglobulinesynthese door mitogeengestimuleerde B-cellen remt;
wordt geproduceerd door geactiveerde T-cellen.
interleukine-15 (IL-15), cytokine dat proliferatie van
T-cellen en geactiveerde B-cellen induceert en functionele overeenkomsten met IL-z heeft; words geproduceerd door monocyten en epitheelcellen.
interlobaris [L., -re], interlobair, tussen de lobi (kwabben);
vb. facies i-ris (mv. i-res) pulmonis.
interlobularis [L., -re], interlobulair, tussen de lobuli
(kwabjes) gelegen.
intermarginaal [L., margo = rand] tussen twee randen;
vb. i-nale lijn (de lijn op de rand van het ooglid, die het
voorste gedeelte scheidt van het achterste).
intermaxillaris [L., -re, maxilla = bovenkaak] tussen linker
en rechter bovenkaakbeen; vb. sutura i-ris, os i-re (= os
incisivum).
intermediair [L., medium = het midden] in het midden
liggend; vb. i-re operatie, i. stofwisselingsproduct, i-re
stembandstand (z.o. kadaverstand).
intermedine, hormoon uit de pars intermedia van de
hypofyse, melanotropine (MSH).
intermediolateralis [L., -le], tussen-opzij; vb. nucleus
i-lis.
intermediomedialis [L., -le], tussen-mediaal; vb. nucleus
ilis.
intermedius [L., -ia, -ium], tussen twee (vormsels) gelegen;
vb. sulcus i-ius, massa i-ia, ganglion i-ium (mv. ganglia
i-ia).
intermeningeaal [G., meninx = hersenviies] tussen de
hersenvliezen gelegen.
intermenstrualis [L., -le], tussen de menstruaties;
vb. dysmenorrhoea i-lis.
intermenstruum, het interval tussen twee menstruaties.
intermesentericus [L., -ca, -cum], tussen plexus mesentericus superior en inferior; vb. plexus i-cus.
intermetacarpeae [L., inter; metacarpeus = tot de metacarpus
behorend]; vb. artic.
intermetatarseae [L., inter; metatarseus = tot de metatarsus
behorend]; vb. articulationes i.
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intima
intertubercularis [L., -re], tussen het tuberculum majus
en het tuberculum minus (humeri); vb. sulcus i-ris.
interuretericus [L., -ca, -cum], tussen de ureters; vb. plica
i-ca.
intervaginaal, tussen twee omhullende scheden; vb. inale lymferuimte.
intervaginalis [L., -le], intervaginaal, binnen een schede,
tussen twee scheden; vb. spatium i-le.
interval [L., intervallurn = tussenruimte] tussenperiode,
tijdperk tussen twee menstruaties, toevallen, ziekteparoxismen, processen.
atrioventriculair interval, de tijd tussen de contracties
van atrium en ventrikel.
lucide interval, i periode van remissie in het verloop
van een psychose; s. periode van helder bewustzijn na
een schedeltrauma, gevolgd door een (hernieuwde)
bewustzijnsdaling.
vrij interval, i periode zonder neurologische haardverschijnselen na een schedeltrauma, gevolgd door
(hernieuwde) haardverschijnselen; a (onzorgvuldig):
lucide i. sub 2.
intervalschaal, zie schaal.
intervaltraining, afwisseling van korte perioden van
zware tot zeer zware arbeid met perioden van rust of
gematigde inspanning waardoor meer arbeid kan
worden verricht dan met continue training van gelijke
duur.
intervenosus [L., -sa, -sum], interveneus (niet to verwarren
met intraveneus), tussen venae gelegen; vb. tuberculum
i-sum.
interventie, neutrale term voor elke vorm van benadering, aanpak, verzorging, therapie (zowel in medische
als in algemene zin).
interventieonderzoek, onderzoek naar het effect van
een interventie (bijv. een behandeling) die de ziekte
mogelijk voorkomt of de (kans op) genezing positief
beinvloedt.
interventricularis [L., -re], tussen de ventriculi cordis
(hartkamers) of tussen de hersenzijventrikels gelegen;
vb. ramus i-ris, foramen i-re.
intervertebralis [L., -le], tussen wervels gelegen; vb. discus
i-lis, foramen i-le (mv. foramina i-lia).
intervilleus [L., villus = vlok] tussen de villi (mv. van villus).
intervilleuze ruimte, de bloedsinus in de decidua
basalis.
intervisie, een in de gezondheidszorg toegepaste
methode waarbij een hulpverlener zijn werkproblemen
bespreekt met een even ervaren werker van dezelfde
discipline; zie ook supervisie, consultatie.
intestinalis [L., -le], tot de darm behorend, m.b.t. de darm.
amoebiasis intestinalis, zie amoebiasis.
intestinal-overgrowth syndrome [E.] bacteriele darmovergroei, vnl. bij ouderen met duodenum- en/of jejunumdivertikels en blindloop na maagresectie, waarbij
nutrienten worden geconsumeerd door de bacterien,
leidend tot deficientie van foliumzuur en vitamine B12;
aantoonbaar met een H 2 -ademtest.
intestinorum [L., gen. mv. van intestinum] van de ingewanden; vb. torpor i.
intestinum [L., intus = van binnen] ingewand, darm.
intestinum crassum, de dikke darm, bestaande uit
caecum, colon en rectum.
intestinum rectum [BNA, JNA], rectum (NA).
intestinum tenue ; de dunne darm, bestaande uit
duodenum, jejunum en ileum.
intima [L., vr. van intimus = binnenste] tunica i., de binnenste

interphalangeae [L., inter; phalangeus = tot de phalanx
behorend] zie articulatio i.
interpositie, interpositio, plaatsing tussen andere
delen, bijv. het indringen van weke delen tussen twee
fractuurstukken.
interpositio uteri vesicovaginalis, gynaecologische
operatie bij prolapsus vaginae (Wertheim-Schauta),
waarbij de uterus tussen de blaas en de vagina wordt
bevestigd.
interpositie-operatie, zie operatie.
interpositus [L., -ta, -turn], tussengeplaatst; vb. velum
i-tum.
interradicularis [L., -re], tussen radices (wortels, van L.
radix = wortel); vb. septum i-re (mv. septa i-ria).
interruptie, interruptio [L.] onderbreking.
interruptio graviditatis, zwangerschapsonderbreking,
abortus artificialis.
interruptio coitus, beeindiging van de coitus voor de
ejaculatie, als anticonceptionele methode.
interruptus [L., -ta, -turn], onderbroken; vb. coitus i-tus.
interscapularis [L., -re], tussen de schouderbladen
gelegen.
intersectie, intersectio [L., mv -iones, secare = snijden]
doorsnijding, doorkruising van weefsels.
intersectiones tendineae, drie a vier tussenpezen in de
musculus rectus abdominis.
intersegmentaal, intersegmentair, de verschillende
segmenten met elkaar verbindend.
intersegmentalis [L., -le], tussen segmenten gelegen;
vb. fasciculi i-les (mv. van i- us).
interseksualiteit, interseks, aanwezigheid van vrouwelijke en mannelijke organen (in wisselende proporties) in
een individu; zie ook hermafrodiet.
intersigmoideus [L., -ea, -eum], tussen de lussen van het
colon sigmoideum gelegen; vb. recessus i-eus.
interspinalis [L., -le], tussen de processus spinosi gelegen;
vb. osteoarthrosis i- us (z.o. Baastrup-syndroom).
interstitialis [L., -le], interstitieel; vb. calcinosis i- us.
interstitieel, in het tussenweefsel of in een tussenruimte
gelegen; vb. i-iele klieren (o.a. de cellen van Leydig; i-ele
pneumonie); i-iele zwangerschap (innesteling van het ei
in de wand van de pars uterina tubae uterinae).
interstitium [L.] i tussenruimte; het weefsel tussen de
parenchymgedeelten van een orgaan; het bestaat uit
bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten, zenuwen; i. (in
engere zin) het geheel van de intercellulaire ruimte
buiten bloed- en lymfevaten; beslaat circa 1/6 deel van
het lichaamsvolume.
intertendineus [L., -ea, eum], tussen tendines (pezen)
gelegen; vb. connexus i-eus.
intertragicus [L., -ca, -cum], tussen tragus en antitragus;
vb. incisura i-ca.
intertransversalis [L., -le], tussen de dwarsuitsteeksels
(processus transversi) liggend.
intertransversarius [L., -ia, -ium], tussen de processus
transversi gelegen; vb. musculi i-ii (mv. van i-ius),
ligamentum i-ium.
intertrigineus, gepaard met, lijkend op intertrigo; vb. i.
eczeem.
intertrigo [L., inter; terere = wrijven] huidaandoening als
gevolg van het tegen elkaar wrijven van huidgedeelten
(tussen de nates, onder de mammae, tussen de tenen).
intertrochantericus [L., -ca, -cum], tussen de trochanters
gelegen; vb. linea i-ca.
intertropicus [L., -ca, -cum], tropisch, inheems in de
tropen; vb. stomatitis i-ca.
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intimectomie
laag van de wand van een bloedvat; zie ook media,
adventitia.
intimectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de intima uit een arterie; syn. endarteriectomie.
intimitis, ontsteking van de intima; zie endangiitis.
intimus [L., -ma, -mum], binnenste; vb. musculus intercostalis i-mus, tunica i-ma.
intoeing [E.] lopen met naar binnen gedraaide voeten.
intolerantie [L., tolerare = verdragen] onvermogen om
bepaalde stoffen, m.n. geneesmiddelen en voedselbestanddelen, te verdragen t.g.v mediatoren die via een
niet-allergisch mechanisme zijn vrijgemaakt.
intoxicatie [< G., toxikon = vergif] vergiftiging.
waterintoxicatie, onvermogen om een overmaat aan
water uit te scheiden, m.a.g. vehoogde hersendruk,
insulten en coma.
intra- [L., binnen] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis binnen, in het inwendige; N.B. niet verwarren met inter-.
intra-abdominaal [L., abdomen = buik] in de buikholte.
intra-aortic balloon counterpulsation [E.] zie ballonpomp.
intra-arterieel, in het lumen van een arterie; vb. i-iele
injectie.
intra-articulair [L., articulus = gewricht] in de gewrichtsholte.
intra-aurale thermometer, zie thermometer, trommelvliesinfrarood-.
intracanalicularis [L., -re], in een kanaaltje, in een klierbuis gelegen; vb. papilloma i-re.
intracapsulair [L., intracapsularis] in een kapsel gehuld;
vb. i-re lensextractie (extractie van de in het kapsel
gehulde lens).
intracapsularis [L., -re, capsula = kapsel, omhulsel] intracapsulair, binnen een kapsel gelegen; vb. ligamentum i-re
(mv ligamenta i-ria).
intracellulair, in het inwendige van een eel.
intracellulair doden, proces waarbij een gefagocyteerd
micro-organisme intracellulair wordt gelyseerd; kan via
twee mechanismen plaatsvinden: door stimulatie van
microbicide mechanismen in de fagocytenmembraan of
doordat lysosomen in de fagocyt lytische enzymen
storten in de fagosoom (niet-oxidatief).
intracerebraal [L., cerebrum = hersenen] in de hersenen.
intracervicale cup, met semen gevuld klein kelkje dat in
de cervix wordt gebracht en zo 2 a 3 uur in situ blijft; de
vrouw kan deze zelf verwijderen d.m.v een uit de vagina
hangend draadje; wordt als inseminatietechniek
gebruikt.
intracraniaal [G., kranion = schedel] binnen de schedel.
intracraniele drukmeting, zie ICP- meting.
intracutaan [L., cutis = huid] in de huid.
intradermaal [G., derma = huid] in de huid.
intra-epitheliaal, tussen cellen van het epitheel.
intraepithelialis [L., -le], intra-epitheliaal; vb. carcinoma
i-le.
intra-erytrocytair, in de erytrocyten gelegen.
intraglobulair, in een globulus (erytrocyt) gelegen.
intraglossaal [G., glossa = tong] in de tong.
intraglossale injectie, injectie in de mediaanlijn van de
naar buiten getrokken tong (werkt bijna even snel als
een intraveneuze injectie).
intrahepatisch, in de lever, als tegenstelling tot extrahepatisch; vb. i-sche galwegen.
intrajugularis [L., -re], in het foramen jugulare;
vb. processus i-re.
intralaesionaal [L., laesio =letsel] in een `laesie' (plaatse-

lijke ontsteking, tumor); vb. i-nale applicatie; N.B. de
term laesie is hier in een minder gewenste betekenis
gebruikt, zie het advies bij laesie.
intralaminaris [L., -re], in een lamina; vb. nuclei i-res (mv
van i-ris).
intraligamentair [L., ligamentum = band] in een ligament
gelegen, bijv. een zwangere uterus die zich tussen de
bladen van het lig. latum ontwikkelt.
intralobair, in een lobus (kwab).
intralobulair, in een lobulus (kwabje).
intraluminaal, in het lumen van een bloed- of lymfevat;
vb. i-nale dilatatie.
intramammair, in de mamma gelegen, op enige diepte
t.o.v de tepelhof; bijv. een i. abces (ten onderscheid van
een subareolair abces).
intramedullair [L., medulla = merg] in het beenmerg;
vb. i-re hemopoese.
intramucosaal, in de mucosa gelegen.
intramuraal [L., murus = wand] i in de wand van een
orgaan; 2 binnen (de muren van) het ziekenhuis; vb. irale behandeling; vgl. extramuraal.
intramusculair, in een spier; vb. i-re injectie.
intra-occipitalis [L., -le], in het achterhoofdsbeen;
vb. synchondrosis i-lis.
intra-oculair [L., intraocularis] in het oog.
intra-ocularis [L., -re, oculus = oog] intra-oculair, in het oog;
vb. myotomia i-ris.
intra-operatief, peroperatief, gedurende een operatic;
vb. i-ieve diagnose.
intrapapillaris [L., -re], in een papil; vb. elastoma i-re.
intraparietaal [L., panes = wand] in de wand; zie ook intramuraal.
intrapericardiaal, in de pericardholte.
intraperitoneaal, in de peritoneale holte.
intraplacentair, in de placenta.
intrapleuraal, in de pleuraholte.
intrapolair, tussen de polen of elektroden.
intrapontien [L., pons = brug] binnen de pons.
intrapsychisch, binnen de psyche.
intrarenaal [L., ren = nier] binnen de nier.
intrathecaal [G., theke = omhulsel] 1 binnen een omhulsel;
2 binnen de hersen- (ruggenmergs-)vliezen.
intrathoracaal, in de thorax.
intrathoracale druk, de druk in de pleuraholte;
syn. interpleurale druk; zie ook oesophagusdruk.
intratrachealis [L., -le], in de trachea; vb. struma i-lis.
intra-uterien, in de uterus.
intra-uterine device (IUD) [E.] voorwerp dat in de baarmoederholte gebracht wordt ter voorkoming van zwangerschap; tegenwoordig veelal van plastic met toevoeging
van koperdraad of gestageen; syn. spiraaltje.
intravaginaal, i binnen de vagina; a binnen de processus
vaginalis.
intravasaal, intravasculair [L., vas = vat] binnen een vat of
de vaten; vb. i-sale stolling.
intravasculair vocht, zie bloedplasma.
intraveneus, in een vena; vb. i-euze injectie.
intraventriculair, in een ventrikel.
intraventriculair geleidingssysteem, structuren voor
prikkelgeleiding in de ventrikels: AV knoop, bundel van
His, de bundeltakken, fascikels en de vezels van
Purkinje.
intravesicaal, in een blaas (gal-, urineblaas).
intravitaal, gedurende het leven; vb. i-tale kleuring =
vitale kleuring, kleuring van levend weefsel; tegenstelling: postmortaal.
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involucrum
invaginatie-ileus, evaginatie; zie ileus.
invaginatus [L., -ta, -turn], geInvagineerd, ingestulpt;
vb. dens i-tus.
invalide [L., in; validus = gezond] 1 niet gezond, gebrekkig;
z een persoon die gebrekkig is.
invaliditeit, ongeschiktheid of ontoereikend vermogen
om een bepaalde activiteit of rol te ontplooien;
vb. sociale invaliditeit, leidend tot gebreken in het
sociale leven.
invasie [L., invasio] i het binnendringen van micro-organismen in een lichaam, wel of niet gevolgd door een
infectieproces; z het begin van een ziekte.
invasief vermogen, vermogen van micro-organismen om
een organisme binnen te dringen; afhankelijk van
interferentie met lokale afweer van huid en slijmvliezen
en inhibitie van immunologische afweer van de
gastheer.
invasieve groei, groei door invasie, infiltrering; zie ook
expansieve groei.
invasiviteit, vermogen van een micro-organisme om de
gastheer binnen te dringen.
inv e rsie, 1 omkering, instulping; syn. inversio [L.]; a verandering van de opeenvolging van genen in een chromosoom.
inversio sexu alis, homoseksualiteit.
inv e rsio testis, torsie van de testis om zijn eigen as,
zodat de vrije testisrand naar binnen i.p.v. naar buiten
ligt.
inv e rsio uteri, instulping van de baarmoeder; bij
geringe i. ontstaat alleen een lichte indeuking (zie ook
depressio uteri puerperalis), bij totale i. ligt de (binnenstebuiten gekeerde) fundus uteri buiten de vagina.
inversion recovery [E.] MRI-pulssequentie waarbij een
bepaald soort afbeelding words verkregen door het
aanbrengen van een inversiepuls.
inv e rsus [L., -sa, -sum], omgekeerd; vb. situs i-sus (z.o.
situs), febris i-sa (z.o. febris).
invertase, invertine, enzym (in gist, in darmsap) dat
rietsuiker hydrolyseert tot invertsuiker.
Invertebrata, wervelloze dieren.
inverted papilloma [E.] zie papilloom.
inverteren, procedure waarbij de kansboom wordt
aangepast in geval van een niet-perfecte test op basis van
gegevens omtrent de sensitiviteit en specificiteit van die
test; syn. omkeren.
inve rtor, i een rotatie verwekkende spier; 2 iemand die
tevoren negatief op tuberculine heeft gereageerd en bij
wie nu een omslag naar positief heeft plaatsgevonden.
in vitro [L., in glas] methode van onderzoek buiten het
levende organisme, in het laboratorium, in een reageerbuis.
in-vitrofertilisatie (IVF), versmelting van een eicel en
een zaadcel buiten het lichaam; syn. reageerbuisbevruchting; zie ook embryotransfer, gamete intrafallopian
transfer, zygote intrafallopian transfer.
in-vitro-donatie, zie donorembryo, donor-oocyt.
in vivo [L.] in het levende organisme.
invoelbaar, de eigenschap van sommige psychiatrische
verschijnselen dat ze door de onderzoeker kunnen
worden aangevoeld als begrijpelijke afwijkingen van
normale psychische verschijnselen (bijv. depressiviteit);
bij oninvoelbare psychiatrische verschijnselen is dat niet
het geval (bijv wanen, hallucinaties).
involucrum [L.] beenschaal, ontstaan t.g.v. reactieve
beenvorming, bijvoorbeeld rondom een groot sekwester
bij osteomyelitis.

i ntra vitam [L.] intravitaal, gedurende het leven; tegenstelling: post mortem.

intrinsic [E., L. intrinsecus = in het binnenste geplaatst] intrinsiek, van binnen afkomstig.
intrinsic factor, zie Castle.
intrinsic obstruction [E.] stenose in het duodenum door
ontwikkelingsstoornis.
intrinsiek, 1 endogeen, i.t.t. extrinsiek; 2 onafhankelijk
van het zenuwstelsel.
intrinsiek B-celdefect, immunodeficientie waarvan de
oorzaak ligt in een van de regulatiemechanismen in de
B-cel; bijv. selectieve IgA-deficientie.
intrinsieke activiteit, eigenschap van agonisten die de
grootte van de fractionele responsie, uitgelokt door een
bepaalde fractionele receptorbezetting, bepaalt.
intrinsieke effectiviteit, maat voor de stimulerende
capaciteit van een agonist; varieert van nul voor een
antagonist tot zeer grote positieve waarden voor een
actieve agonist: stimulus = effectiviteit x receptorbezettingsgraad (in %).
intrinsieke sympathicomimetische activiteit, het
ontplooien van een partieel agonistische activiteit
(stimulerend) van antagonistisch werkende stoffen; bijv.
licht sympathicomimetische werking van betablokkerende stoffen (= sympathicolyticum); syn. partieel agonistische activiteit.
intrinsiek systeem, onderdeel van het bloedstollingsmechanisme; leidt tot fibrinevorming; begint met activatie
van factor XII en resulteert in activatie factor X, waarna
het algemene stollingssysteem wordt geactiveerd.
intr o itus [L.] ingang.
introitus pelvis, zie apertura pelvis superior.
introitus vaginae, ostium vaginae, de vulva.
i ntrojectie [L., jacere = werpen] psychisch proces, waarbij
iemand zich identificeert met een ander, alsof hij de
ander in zich opneemt; zie ook identificatie.
intromissie, intromissio [L., mittere = zenden] het inbrengen van een lichaam in een ander, bijv. de penis in de
vagina; syn. immissio.
intron, een niet-coderend gedeelte van een gen dat bij de
vorming van mRNA uit pre-mRNA wordt verwijderd.
i ntrospectie [L., spicere = kijken] beschouwing van het
eigen ik; zie ook extrospectie.
i ntroversie, binnenwaarts gekeerd zijn; gerichtheid op
het eigen ik; zie ook extroversie.
introvert, met de aandacht naar binnen gericht; zie ook
extrovert.
intubatie [< L., tubus = buis] het inbrengen van een buis,
i.h.b. het via de mond-keelholte en de larynx in de
trachea brengen van een buis (canule), vnl. in het kader
van de intratracheale anesthesie, voorts bij dreigende
verstikking door afsluiting; zie ook extubatie.
nasotracheale intub atie, trachea-intubatie via de neus.
intubatiebestek, hulpmiddel bij het inbrengen van een
tube.
intutie, inzicht, begrip, zonder dat de intelligentie
daarbij rechtstreeks betrokken is; zie ook instinct.
intuitief, door functionering van de intuItie.
intussusceptie, intussusceptio [L., intus = naar binnen;
suscipere = ontvangen, opnemen] instulping van een darmgedeelte in een eropvolgend darmgedeelte; syn. invaginatie.
inul(in)ase, enzym dat inuline in levulose omzet.
inuline, een stijfsel (fructose-polysacharide) in de wortelstok van sommige composieten.
inulineklaring, zie klaring.
invaginatie, instulping, intussusceptie.
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involuntarius
ionen chemisch actieve groep in het eiwitmolecuul van
het kanaal; bijv. natriumkanalen of calciumkanalen.
iontoforese, iontophoresis [G., pherein = dragen] methode
om d.m.v een galvanische stroom, via de intacte huid,
ionen in het lichaam te brengen; zie ook forese.
iontransport, zie ionentransport.
IOP intraocular pressure [E.] , intra-oculaire druk.
i.p., intraperitoneaal.
IPPB, intermittent positive pressure breathing.
IPPV, intermittent positive pressure ventilation.
ipsilateraal [L., ipse = zelf; latus = zijde] aan dezelfde kant;
syn. homolateraal; zie ook contralateraal.
IQ, intelligentiequotient.
performaal IQ, IQ, bepaald na afnemen van uitsluitend
performale tests.
totaal IQ, IQ, bepaald na afnemen van zowel verbale als
performale tests.
verbaal IQ, IQ, bepaald na afnemen van uitsluitend
verbale tests.
IQ schaal intelligentiequotientschaal, waarden die
gehaald kunnen worden op de Stanford-Binet-test (_
gestandaardiseerde intelligentietest); gaat van ongeveer
40 (mentaal gehandicapt) tot 16o (zeer hoog begaafd).
IRDS [E.] idiopathic respiratory distress syndrome.
iridauxesis [G., iris; auxesis = vergroting] verdikking van de
iris; syn. iris bombans.
i ridectomie [G., ektemnein = uitsnijden] excisie van een
gedeelte van de iris, om een kunstmatige pupil te maken
(optische i.), of om bij glaucoom de spanning binnen het
oog te verminderen.
iridencleisis [< G., enkleisis = insluiting] operatie tegen
glaucoom, bestaande uit een iridectomie, waarna men
een irisslip in de sclerawond trekt.
irideremia, irideremie [G., eremia = gebrek] aangeboren
ontbreken van de iris; syn. aniridie.
irideremia traumatica, afscheuring van de iris door
trauma.
iridesis [< G., desis = binding] pupilvorming waarbij men
een tipje van de iris door een smal wondje in de cornea
naar buiten haalt en met een zijden draadje afbindt
(verouderd); zie ook iridencleisis.
iridicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de iris; vb. stella lentis i-ca.
iridis [L.] gen. van iris.
iridochoroiditis, ontsteking van iris en choroidea.
iridocoloboom, coloboom van de iris.
iridocornealis [L., -le], m.b.t. de iris en de cornea;
vb. angulus i-lis.
i ridocyclitis, ontsteking van de iris en het corpus ciliare.
iridocyclitis heterochromica, zie Fuchs.
iridodialyse [< G., dialysis = losmaking] afscheuring of
operatieve losmaking van de iris van de rand van het
corpus ciliare.
i ridodiastase, aangeboren opening(en) in de periferie van
de iris.
iridokele [G., kele = hernia] het uitpuilen van de iris door
een wond van de cornea.
iridolyse, zie corelyse.
iridoplegie [G., plege = slag] verlamming van de sfincter
van de iris.
iridoptose [< G., ptosis = val] prolaps van de iris.
iridoschisis [G., schisis = spleet] splijting van de iris in een
voorste en achterste laag.
iridosclerectomie, iridectomie met uitsnijding van een
stuk uit de sclera.
iridotasis [< G., tasis = spanning] operatie bij glaucoom,
waarbij de ongeschonden iris onder een lap van de
conjunctiva naar buiten wordt gehaald.

involuntarius [L., -na, -rium], onwillekeurig, onvrijwillig;
vb. defaecatio i-ria.
involutie, involutio [L.] teruggang, aftakeling.
involutiepsychose, zie psychose.
involutietijdperk, de overgangsjaren en het senium.
involutievormen, gedegenereerde, morfologisch
afwijkende cellen in bacteriele celculturen.
involutio senilis, involutietijdperk, seniele aftakeling.
involutio uteri, het kleiner worden van de baarmoeder
na een zwangerschap.
involutioneel, m.b.t. involutie, i.h.b. het involutietijdperk (de overgangsjaren en het senium).
involutionele depressie, psychische depressie tijdens
de involutie.
inwendige secretie, zie secretie.
inzagerecht, recht van de patient zijn dossier m.b.t. de
behandeling in te zien; vastgelegd in Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Burgerlijk Wetboek).
iododerma, zie jododerma.
iodopsine, het eerst bekende kegeltjespigment.
ionengeleidingsvermogen, iongeleidingsvermogen,
grootheid die de mate van permeabiliteit van een
membraan voor een bepaald ion weergeeft, uitgedrukt
in siemens (i/ohm); is afhankelijk van de membraanpotentiaal en beInvloedbaar door stoffen die binden aan
membraanreceptoren die de ionkanalen beInvloeden.
ionenkanaal, geheel van transmembraaneiwitten
waardoor ionen (bijv. Cat, Na+, Cl - ) kunnen worden
uitgewisseld tussen intra- en extracellulaire vloeistof;
bijv. calciumkanaal; zie ook calciumkanaal.
ionenkanalen, ionkanalen, met water gevulde porien in
de plasmamembraan voor het doorlaten van ionen;
opening en sluiting is spannings- en/of receptorgestuurd; er bestaat een grote mate van ionspecificiteit.
ionenstroom, ionstroom, i beweging van geladen
deeltjes door een membraan op basis van een concentratiegradient, waardoor een elektrisch spanningsverschil ontstaat, of op basis van een elektrische gradient;
afhankelijk van het geleidingsvermogen van de
membraan en het verschil tussen membraan- en
evenwichtspotentiaal; z beweging van geladen deeltjes
door een membraan.
ionentransport, iontransport, verplaatsing van geladen
deeltjes over een membraan; passief o.i.v een concentratie- of potentiaalgradient (diffusie) of actief via een
energieverbruikend enzymatisch proces (ionenpomp); zie
ook ionkanalen.
ionenwisselaar, polymere, onoplosbare verbinding met
zure of basische groepen die in een waterig milieu
kationen (positief geladen) resp. anionen (negatief
geladen) kan uitwisselen.
ionis a tie, de ontledingstoestand van een stof in ionen.
medische ionisatie, zie iontoforese.
ioniserend, in ionen splitsend; vb. i-de stralen.
ionotherapie, zie iontoforese.
ionpermeabiliteit, ionenpermeabiliteit, mate van
doorlaatbaarheid van een membraan voor een geladen
deeltje; zie ook iongeleidingsvermogen, ionkanalen.
ionpomp, energieafhankelijke pomp in cellulaire
membranen; in het geval van de plasmamembraan
verantwoordelijk voor ionenuitwisseling tussen de intraen extracellulaire ruimte, tegen de elektrochemische
gradient in; functie bij de instandhouding van rustmembraanpotentiaal.
ionspecificiteit, ionenspecificiteit, specifieke doorlaatbaarheid van een ionkanaal voor slechts een of enkele
ionen door de aanwezigheid van een voor de betrokken
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isochromatisch

irritable-bowel syndrome (IBS) [E.] spastisch colon; zie ook

iridotomie [G., temnein = snijden] incisie van de iris (ter
vorming van een kunstmatige pupil).
I iris [L.] concentrisch gerangschikt; vb. herpes i.
II iris [G., mv. irides, regenboog] regenboogvlies, een ronde
contractiele schijf met een centrale opening (de pupil),
frontaal-voor in het oog.
iris bombans, verdikking van de i.
irisblende, irisdiafragma, diafragma voor de regeling
van het invallende licht (bijv bij een microscoop); zie ook
blok.
iriseren, de kleuren van de regenboog vertonen; zie
prolaps.
irislaesie, beschadiging van de iris; bijv. traumatische
ruptuur, Brushfield spots [E.], Wolfflin-Kruckmann spots [E.],
of t.g.v. gestoorde bloedvoorziening (diabetische retinopathie).
irisscopie, pseudo-wetenschap die ervan uitgaat dat
allerlei ziekten aan het uiterlijk van de iris kunnen
worden herkend.
iritis, ontsteking van de iris.
iritis parenchymatosa, ontsteking van het irisparenchym.
iritis plastica, iris-ontsteking met productie van
vezelstof, waardoor vergroeiingen ontstaan.
iritis serosa, iris-ontsteking met productie van sereus
vocht, dat op de voorvlakte van de oogkamer een korrelig neerslag vormt (verouderde naam voor cyclitis).
iritis suppurativa, iris-ontsteking met vorming van
etter in het irisweefsel en in de voorste oogkamer
(hypopyon-iritis).
IRMA, i immuno-radiomimetric assay; zie ook assay;
z intraretinale micro-angiopathie.
irradiatie [< L., radiare = uitstralen] 1 het fenomeen dat bij
bepaalde belichting een voorwerp groter schijnt dan het
is; z uitstraling van pijn, door uitbreiding van de invloed
van een zenuwimpuls; 3 bestraling.
irregulair [L., irregularis] onregelmatig; vb. i-re pols.
irregularis [L., -re, regula = regel] irregulair, onregelmatig;
vb. pulsus i-ris.
irreparabel [L., irreparabilis] onherstelbaar.
irreponibel [L., irreponibilis] niet reponeerbaar, niet meer
op zijn plaats terug te schuiven (bijv. van een fractuur,
een hernia).
irreponibilis [L., -le], niet reponeerbaar; vb. hernia i- us.
irresistible laughing [E.] zie dwanghuilen, dwanglachen
(sub z).
irrespirabel, niet geschikt om in te ademen (van gassen).
irreversibel, niet omkeerbaar; vb. i. emfyseem; vgl.
reversibel.
irrigatie [< L., irrigare = water ergens heen leiden] uitspoeling
met een constante vloeistofstroom.
irrigator, toestel voor irrigatie, bestaand uit een (plastic)
reservoir met afvoer door een aan de bodem bevestigde
slang.
irrigeren, uitspoelen.
irritabel [L., irritare = prikkelen] prikkelbaar, irriteerbaar, op
prikkels reagerend.
irritable [E.] prikkelbaar, overgevoelig; vb. i. bladder
(hyperesthesie van de urineblaas, prikkelblaas).
irritable bladder [E., prikkelbare blaas] zie bladder, irritable

irritable-bowel disease (IBD).

irritable colon [E.] verhoogde peristaltiek van het colon
met pijn en diarree, samenhangend met psychische
stress; zie ook IBS.
irritable heart [E.] neurasthenia cordis, nerveuze
hartzwakte.
irritable uterus [E.] hysteralgie.
irritant receptors, zie receptor.
irritatie [< L., irritatio] prikkeling, prikkelingstoestand.
ischemie, ischaemia [G., ischein = tegenhouden; haima =
bloed] bloedleegte door belemmering in de aanvoer van
bloed, bij vernauwing of organische afsluiting van het
aanvoerend vat; syn. bloedleegte.
ischaemia retinae, plotselinge tijdelijke blindheid door
vernauwing van de slagaderen van het netvlies.
subendocardiale ischemie, zuurstoftekort in het
subendotheliale myocard.
ischemisch, met ischemie gepaard gaand, door ischemie
veroorzaakt.
ischemische hartziekte, zie hartziekte, ischemische -.
ischiadicus [G., -ca, -cum, ischion] op de heup of het os
ischium betrekking hebbend; vb. nervus i-cus, spina i-ca,
tuber i-cum.
ischiagra [G., agra = klem] heupjicht; zie ook ischias.
ischialgie [G., algos = pijn] pijn in de heup; zie ook ischias.
ischias [G.] heupjicht, heuppijn, neuralgie in het gebied
van de nervus ischiadicus; syn. ischiagra, ischialgie,
malum Cotunni; kenmerkend is het symptoom van
Lasegue.
ischii [G., ischion] gen. van ischium.
ischiocapsularis [L., -re], m.b.t. os ischii en het kapsel van
het heupgewricht; vb. lig. i-re (JNA en BNA).
ischiocavernosus [L., -sa, -sum], tot het os ischii en het
corpus cavernosum (penis, clitoridis) behorend;
vb. musculus i-sus.
ischiofemoralis [L., -le], m.b.t. os ischii en os femoris;
vb. lig. i-le.
ischiopubiotomie [G., temnein = snijden] doorzaging van
het os ischii, om bij vernauwd bekken de baring te
vergemakkelijken (operatie van Faraboeuf).
ischiorectalis [L., -le], betreffende os ischii en rectum;
vb. fossa i-lis.
ischium [G., ischion] heup, zitvlak; zie ook os ischii =
zitbeen.
ischuria, ischurie [G., ischein = inhouden, tegenhouden; ouron
= urine] retentie van urine in de blaas.
ischuria paradoxa, zie overloop-incontinentie.
ischuria spastica, urineretentie t.g.v. kramp van de m.
sphincter urethrae.
Ishihara, Shinobu (geb. 1879; Japans oogarts).
Ishihara-test, onderzoek van het kleuronderscheidingsvermogen d.m.v. platen met cijfers die gevormd
zijn uit gekleurde cirkels; een kleurenblinde kan de
cijfers niet onderscheiden.
iso- [G., isos = gelijk] voorvoegsel in woordsamenstellingen
met als betekenis behorend tot, of gericht op de eigen
species; vb. iso-antigeen.
iso-agglutinine, agglutinine, afkomstig van een individu
van dezelfde soort; syn. isohemagglutinine; zie ook
hetero-agglutinine.
isocalorisch, van gelijke calorische waarde, evenveel
calorieen bevattend. (N.B. de term calorie is in het SI
vervangen door joule).
isocellulair, bestaande uit cellen van individuen van
eenzelfde species.
isochromatisch, zie isochroom.

irritable-bowel disease (IBD) [E.] verzamelnaam voor
chronisch inflammatoire aandoeningen van de tractus
digestivus met onbekende etiologie; hieronder vallen de
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en proctitis ulcerosa;
zie ook irritable-bowel syndrome (= IBS, spastisch colon).
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isochromosoom
ruimtelijke structuur (bijv. links -en rechtsdraaiend
melkzuur).
isomerisatie, proces waarbij een isomeer in een ander
isomeer wordt omgezet; vindt plaats onder specifieke
omstandigheden, bijv bij een specifieke temperatuur,
door enzymen of door druk.
isometrisch [G., isos; metron = maat] gelijk van afmeting.
isometrische contractie, spiercontractie bij gelijkblijvende lengte; zie ook isotoon.
isometropie [G., isos; metron; ops = oog] gelijkheid in
refractie van de twee ogen; tegenstelling: anisometropie.
isomorf [G., isos; morphe = vorm] gelijkvormig.
isomorf prikkelfenomeen, zie Kobner.
isomorfie, gelijkvormigheid.
iso-osmotisch, van gelijke osmotische druk.
isoperistaltisch, met gelijke en gelijkgerichte peristaltiek, van belang bij anastomosering van twee darmgedeelten.
isoplastiek, transplantatie met materiaal afkomstig van
een ander individu van dezelfde species.
isoprecipitine, precipitine die werkzaam is op serum van
een ander individu van dezelfde species.
isopter [G., isos; opter = waarnemer] lijn die in het gezichtsveld punten van gelijke gezichtsscherpte of contrastgevoeligheid met elkaar verbindt.
isosmotisch, van gelijke osmotische druk, iso-osmotisch.
Isospora [G., isos; sporos = spore] geslacht van de klasse
Sporozoa; twee pathogene soorten: I. hominis en I. Belli;
ontwikkelingscyclus lijkt op die van Plasmodium;
kenmerkend is de rijpe oocyste, waarin twee sporen, elk
met vier sporozoIeten.
isosthenurie [G., isos; sthenos = kracht; oureo = urineren]
uitscheiding van urine met constant soortelijk gewicht
(ongeveer i,oio), onafhankelijk van de vloeistof-opname;
teken van nier-insufficientie.
isotonisch, isotoon, 1 van gelijke osmotische druk;
syn. iso- osmotisch; vb. i-tone zoutoplossing (Ringer); zie
ook hypertonisch, hypotonisch; z bij gelijkblijvende
spanning; zie ook contractie, isometrisch.
isoto p, i (z.nw.) element met hetzelfde atoomnummer
maar met verschillend atoomgewicht, d.w.z. met een
ander aantal neutronen dan het atoom dat meestal
voorkomt; 2 (bv.nw.) kenschetsing van een transplantatie
waarbij de plaats van herkomst zowel als het weefsel
overeenkomen met de plaats van overplanting resp. het
weefsel aldaar.
radio-isotoop, radioactieve i., een i. met een onstabiele kern die a- of (3-deeltjes of y-stralen uitzendt,
waarbij de i. in een meer stabiele vorm overgaat; in
gebruik als tracer, speurdosis.
isotopenonderzoek, beeldvormend onderzoek m.b.v
isotopen; vb. scintigrafie.
isotopenscanning, scanning m.b.v. een radioactief
isotoop.
isotransplantatie, zie transplantatie.
isotroo [G., isos; trepo = wenden] met gelijke eigenschappen in alle richtingen, i.h.b. met gelijke lichtbreking in
alle richtingen; zie ook anisotroop.
isotropic [< G., iso = gelijk, tropos = draai] 1 gelijkheid in alle
richtingen m.b.t. een bepaalde eigenschap; 2 verschijnsel
dat sommige substanties licht in alle richtingen op
gelijke wijze breken; bijvoorbeeld I-banden in skeletspiervezels.
isotype, verzameling epitopen (isotopen) die klasse,
subklasse en type van het immuunglobuline bepalen;
voorkomen op een bepaalde H- of L-keten van een
immuunglobuline.

isochromosoom, een door verkeerde (transversale i.p.v.
longitudinale) deling ontstaan chromosoom.
isochroom [G., isos; chroma = kleur] gelijk van kleur, egaal
van kleur, zoals normale erytrocyten; zie ook orthochromatisch.
isochroon [G., isos; chronos = tijd] 1 gelijktijdig; z met
hetzelfde ritme (de polsslag is isochroon met de hartslag,
niet synchroon, d.i. gelijktijdig.).
isocorie [G., isos; kore = pupil] gelijkheid van de pupillen;
tegenstelling: anisocorie.
isocytolysine, cytolysine die werkzaam is op de cellen
van een ander, tot dezelfde species behorend individu.
isodont [G., isos; odous = tand] (een gebit) met tanden van
gelijke vorm en grootte en met gelijke tussenruimte.
isodynamisch [G., isos; dynamis = kracht] van gelijke kracht,
van gelijke energie (bijv. voedingsstoffen met dezelfde
voedingswaarde; zo is i g vet isodynamisch met z g
eiwit).
iso-elektrisch, van gelijke potentiaal.
iso-enzymen, multipele moleculaire vormen van een
enzym, met gelijke katalytische werking, maar verschillend in proteInestructuur; zie bijv. lactodehydrogenase.
isoforie [G., isos; phoros = het dragen] normale stand van de
ogen; zie ook heteroforie.
isogameet, een gameet van dezelfde grootte als die
waarmee hij zich verenigt.
isogametisch, met onderling gelijke gameten.
isogamie [G., isos; gamos = huwelijk] voortplanting door
vereniging van onderling gelijke gameten; syn. homogamie.
isogeen, syngeen; zie ook transplantatie.
isohemagglutinine, een hemagglutinine die de erytrocyten agglutineert van een tot dezelfde diersoort
behorend individu; syn. iso- agglutinine.
isohemolysine, een hemolysine met lytische werking op
cellen van een ander, tot dezelfde species behorend
individu.
iso-immunisatie, de ontwikkeling van antistoffen tegen
antigeen, afkomstig van een tot dezelfde species
behorend individu (iso-antigeen).
rhesus-iso-immunisatie, de ontwikkeling van antirhesus-agglutininen in een rhesus-negatief persoon, als
reactie op transfusie met rhesus-positief bloed, of bij een
rhesus-negatieve vrouw die zwanger is van een rhesuspositief kind.
isolatie, isolering, 1 afzondering van besmettelijke
patienten, of van krankzinnigen; a verkrijging van een
(zuiver, ongemengde) bacteriecultuur uit weefsel,
gevolgd door identificatie van de bacterien.
beschermende isolatie, afzondering van patienten om
hen te beschermen tegen besmetting; syn. omgekeerde i.
omgekeerde isolatie, zie beschermende isolatie.
isoleerkamer, een kamer waarin een patient gelsoleerd
van andere mensen words verpleegd, om te voorkomen
dat een besmetting plaatsvindt van de patient naar de
omgeving, of van de omgeving naar de patient
('omgekeerde isolatie'); zie ook separeerkamer.
isoleucine, een der essentiele aminozuren, noodzakelijk
voor de optimale groei van het kind en voor het stikstofevenwicht bij de volwassene.
isolysine, zie isohemolysine.
isomeren, aanduiding van chemische verbindingen met
eenzelfde chemische formule, maar met verschillende
chemische en fysische eigenschappen; dit kan berusten
op verschillende molecuulstructuren (bijv. melkzuur en
glycerinaldehyde, beide C 3 H 6 0 3 ) of een verschillende
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isotype switching [E.] het fenomeen dat B-lymfocyten na

isthmusstenose, stenose van de isthmus aortae.
Itard, Jean Marie Gaspard (1775-1838; oorarts to Parijs).
teken van Itard-Cholewa, ongevoeligheid van het
trommelvlies bij otosclerose.
itch [E.] jeuk, schurft.
grain itch, dermatitis door mijten die in stro leven
(Schambergdermatitis).
ground itch, hevig jeukende, urticariele, papulovesiculeuze erupties veroorzaakt door mijnwormlarven die de
huid binnendringen.
swimmers' itch, schistosoma-dermatitis.
itereren [L., iterum = nog eens] 1 het herhalen van een
recept; z voortdurende herhaling van woorden en
bewegingen, o.a. bij schizofrenie.
iteretur [L.] het worde herhaald (rec.).
ne iteretur, het worde niet herhaald (rec.).
-itiS [G.] achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t.
ontsteking.
ITP, idiopathische trombo(cyto)penische purpura; zie ook
purpura.
IU international unit [E.] , internationale eenheid (IE).
IUD, intra-uterine device.
IUI, intra-uterine insemination [E.]; zie ook inseminatie.
i.v., intraveneus.
IVC, inspiratoire vitale capaciteit.
IVF, in-vitro-fertilisatie.
IVP, intraveneus pyelogram.
IVU, intraveneuze urografie.

uitrijping nog slechts een IgH-isotype (IgG, IgA of IgE)
tot expressie kunnen brengen.
isotypevariatie, genetische variatie binnen een familie
van proteInen of peptiden; bij elk lid van de soort is elk
isotype van de familie in het genoom aanwezig;
vb. immunoglobulineklassen.
isozymen, iso-enzymen.
isthmicus [L., -ca, -cum], m.b.t. een isthmus; vb. salpingitis
i-ca.
isthmus [G., isthmos = nauwe ingang, landengte] hals, keel.
isthmus aortae, vernauwing van de aorta, tussen a.
subclavia en lig. arteriosum.
isthmus cartilaginis auris, smal overgangsgedeelte
van het kraakbeen van de gehoorgang naar de lamina
tragi.
isthmus faucium, zie fauces.
isthmus glandulae thyroideae, smalle verbinding
tussen rechter en linker kwab van de schildklier.
isthmus gyri cinguli, smal overgangsgedeelte tussen
gyrus cinguli en gyrus parahippocampalis achter-onder
het splenium corporis callosi.
isthmus nasi, de drie in de neus prominerende driehoekvormige kraakbeentjes.
isthmus prostatae, verbinding tussen de twee zijkwabben van de prostaat.
isthmus rhombencgphali, tijdens de embryonale
ontwikkeling aanwezige vernauwing van de neurale
Buis tussen mesencephalon en rhombencephalon.
isthmus tubae auditivae, vernauwing van de tuba
auditiva tussen het kraakbenige en het benige deel.
isthmus tubae uterinae, het mediale, nauwe deel van
de tuba uterina.
isthmus uteri, vernauwd gedeelte van de uterus tussen
corpus en cervix.

Ixodes [G., lijkend op vogellijm; ixos = mistletoe, vogellijm; eidos =
vorm] een geslacht van teken die rickettsiosen overbren-

gen; zie ook erythema chronicum migrans.
Ixodes ricinus, hondenteek, leeft in Europa in eikenhakhout, brengt o.a. Centraal-Europese tekenencefalitis en
louping ill (bij schapen) alsmede Europese runderhemoglobinurie over; zie ook Babesia.
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J
J, 1 joule; eenheid van energie; i J = 0,2388 cal; i cal =
4,1868 J.; 2 jodium, jood; de isotopen 131J en 13ZJ (ook
genoteerd als J131, J132) van dit element worden veel in
de geneeskunde toegepast.
jaaroverzicht Zorg (JOZ), publicatie met een overzicht van
financiele en zorginhoudelijke zaken (o.a. de uitgaven)
in de gezondheidszorg, aangeboden door de regering
aan de Tweede Kamer; voorheen `Financieel Overzicht
Zorg (FOZ)' genaamd.
Jaccoud, Sigismond (1830-1913; Fr. clinicus).
progressieve zenuwatrofie van Jaccoud, chronische
polyneuritis door druk op de zenuwen.
teken van Jaccoud, suprasternale welving van de aorta,
bij leukemie.
jacket-kroon, een mantel van porselein of kunsthars om
een defecte kies of tand.
Jack-in-the-box phenomenon [E.] het verschijnsel dat een
bewegend voorwerp eerst buiten een sterk positief
brillenglas wordt gezien, vervolgens in een scotoom
verdwijnt, waarna het plotseling en vergroot weer
tevoorschijn komt; het ringvormige scotoom ontstaat
door de prismatische werking aan de rand van het sterk
vergrotende brillenglas (bijv van een staarbril).
Jackson, Chevalier (1865-1958; Amer. laryngoloog te
Philadelphia).
veiligheidsdriehoek van Chevalier Jackson, driehoek
gevormd door de mediale rand van de musculi sternocleidomastoidei en een horizontale lijn ter hoogte van de
ondergrens van het schildkraakbeen, de veilige ruimte
voor tracheotomie.
Jackson, Jabez North (1868-1935; chirurg te Kansas City).
membraan van Jackson, een vlies dat soms over het
caecum ligt; zie ook pericolitis.
Jackson, John Hughlings (1835 -1911; neuroloog te
Londen).
Jackson-epilepsie, zie epilepsie.
Jacobson, Ludwig Levin (1783-1843; Deens anatoom te
Kopenhagen).
anastomose van Jacobson, nervus petrosus minor.
kraakbeen van Jacobson, cartilago vomeronasalis.
orgaan van Jacobson, organum vomeronasale.
plexus van Jacobson, plexus tympanicus.
zenuw van Jacobson, nervus tympanicus.
Jacod (18o6-i879, Fr. verloskundige).
teken van Jacod, violette plek op het vaginaslijmvlies
onder de urethra-opening, na de 4e zwangerschapsweek.
syndrome du carrefour petrosphenoidal de Jacod,

[F.] trigeminusneuralgie, oftalmoplegie en unilaterale
amaurose bij carcinomen van de pharynx.
Jacquet, Leonard Marie Lucien (1860-1914; Fr. dermatoloog te Parijs).
Jacquet-dermatitis, zie erythema papulosum posterosivum.
jactatie, jactatio [L., jactare = werpen] het zich rusteloos
heen en weer werpen in bed, bij koortsige ziekten en
delirium.
jactatio capitis nocturna, het ritmisch heen en weer
rollen van het hoofd, bij kinderen voor het inslapen.
Jadassohn, Josef (1863-1936; Duits dermatoloog te Bern
en Breslau = Wroclaw).
ziekte van Jadassohn, 1 pityriasis lichenoides
2 erythema perstans faciei; syn. dermatitis psoriasiformis
nodularis.
syndroom van Jadassohn-Lewandowsky, autosomaal
hereditair syndroom met pachonychie, palmoplantaire
keratose, hyperhidrosis en leukoplakie van de slijmvliezen.
Jadelot, Jean Francois Nicolas (1791-i83o; Fr. arts te
Parijs).
lijnen van Jadelot, drie plooien die bij bepaalde ziekten
in het gelaat van jonge kinderen zouden voorkomen;
1 linea ocularis (van de ooghoek naar het hoogste punt
van de onderkaak) bij hersenziekten; 2linea nasalis (van
het onderste deel van de neusvleugel naar de buitenrand
van de oogkas) bij buikziekten; 3linea labialis (van de
mondhoek naar beneden) bij long- en keelziekten.
Jaffe, Henry L. (geb. 1896; Amer. patholoog te New York).
ziekte van Jaffe-Lichtenstein, polyostotische fibreuze
dysplasie, met zwelling van epifyse en diafyse door
ontwikkeling van sponsachtig fibreus weefsel in het
beenmerg, een goedaardige tumor, soms gepaard met
pigmentatie van de huid; syn. osteofibromatosis cystica,
fibroma chondromyxoides, chondroblastoma benignum.
Jakob, Alfons Maria (1884-1931; D. neuroloog-psychiater
te Hamburg).
Creutzfeldt Jakob, ziekte van, zie Creutzfeldt.
James.
bundel van James, accessoire bundel van geleidende
vezels tussen atrium en bundel van His.
Janet, Pierre (1861-1940; uroloog te Parijs).
Janet-spoeling, het met enige kracht (met een ballonspuit) spuiten van vloeistof in urethra en blaas.
Janet, Pierre Marie Felix (1859-1957; Fr. psychiater te
Parijs).
ziekte van Janet, zie psychasthenie.
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jennerisatie (Edward Jenner (1749 - 1823), E. arts te
Gloucestershire, ontdekker van de vaccinatie tegen
variola d.m.v. koepokstof, de inhoud van de pokblaasjes
bij koepokken (vaccinia)), het opwekken van immuniteit
tegen een infectieziekte door inenting met het
verzwakte agens van die ziekte.
Jensen, Edmund Zensten (1861-195o; Deens oogarts te
Kopenhagen).
ziekte van Jensen, choroidoretinitis juxtapapillaris.

janhagellever, zie hepar moschatiforme atrophicum.
janiceps [L., Janus = Romeinse god met twee gezichten; caput =
hoofs] dubbelmonstrum met den hoofd en twee aangezichten.
Jannetta, Amerikaans zoe-eeuws neurochirurg die als
eerste op wetenschappelijke wijze deze ingreep ontwikkelde en toepaste.
Jannetta-operatie, zie decompressie, microvasculaire ^.
Jansen, W. Murk (1868 - 1935; Ned. orthopeed te Leiden).
proef van Murk Jansen, bij artritis van een heup kan
de patient de hiel van dat been niet op de knieschijf van
de andere zijde brengen.
Murk Jansen-syndroom, zie dysostosis enchondralis
metaphysaria.
Janus-syndroom, gelijktijdig bestaan van twee ophelderingen op de longfoto t.g.v. verschil in doorbloeding (bij
sommige aangeboren hart- en vaatmisvormingen en bij
obstructie van vaten door processen in de buurt ervan).
Japanse B-encefalitis, zie encefalitis.
Japanse rivierkoorts, Japanse mijtenkoorts, een rickettsiose, veroorzaakt door Rickettsia tsutsugamushi, overgebracht door de kedani-mijt (Trombicula akamushi);
syn. tsoetsoegamoesji.
Jarisch, Adolf (1850-19o2; Oostenrijks huidarts te Graz).
reactie van Jarisch-Herxheimer, zie Herxheimer,
reactie van -^-.
Javal, Louis Emile (1839 - 1907; Fr. oogarts).
oftalmometer van Javal, zie oftalmometer.
Jaworski, Velary (1849 - 1925; Pools arts te Krakow).
Jaworski-kernen, kernen van leukocyten (in maagsap
bij hyperaciditeit) waarvan het protoplasma verteerd is.
Jeghers, Harald.
Peutz-Jeghers-syndroom, zie Peutz.
jejunalis [L., -le, jejunus = nuchter, leeg] m .b.t. het jejunum;
vb. venae j-les (mv. van j-lis).
jejunectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van het jejunum.
jejunitis, ontsteking van het jenunum.
jejuno-ileale bypass [<E.] operatie waarbij circa 36 cm
van het jejunum so cm voor de ileocoecale klep end-toside wordt ingehecht; hierdoor wordt het resterende
deel van de dunne darm uitgeschakeld; is wel gebruikt
als chirurgische behandeling wegens morbide obesitas;
syn. ileojejunale bypass (minder juist).
jejunostomie [L., jejunum; Gr . stoma = mond] 1 het aanleggen van een opening van het jejunum dwars door de
buikwand naar buiten; z (minder juist) de gemaakte
opening zelf.
jejunum [L., jejunus] de nuchtere darm, d.i. het gedeelte
van de dunne darm dat begint bij de flexura duodenojejunalis en (onscherp) eindigt bij het ileum.
jejunus [L ., - na, - num] , nuchter, leeg; vb. intestinum j-num
= de nuchtere darm (het jejunum).
Jellinek, Stefan (geb.1871; patholoog te Wenen).
teken van Jellinek, pigmentatie van de bovenste
oogleden, bij ziekte van Basedow.
Jena Nomina Anatomica (JNA), de anatomische nomenclatuur die in 1933 door een commissie van Duitse
anatomen te Jena werd overeengekomen; tegenwoordig
geldt de Nomina Anatomica (NA).
Jendrassik, Erno (1858-1922; arts te Boedapest).
jendrassik-handgreep, bij moeilijk opwekbare
kniepees- of achillespeesreflex laat men de patient de
handen in elkaar haken en van elkaar trekken, waardoor
diens aandacht wordt afgeleid en de overige spieren zich
ontspannen, m.a.g. dat de reflex duidelijker wordt; zie
ook Buzzard, Schreiber.

Jessner.
ziekte van Jessner, benigne huidaandoening gekenmerkt door paarsrode lymfocytaire infiltraten in het
gezicht en op de borst; soms moeilijk te onderscheiden
van lupus erythematosus; syn. infiltratio lymphocytica.
jet-effect [<E.] verschijnsel dat de atria worden opgerekt
doordat de ventrikels van hun uitstroomvaten worden
weggeduwd door de kracht waarmee het bloed erin
wordt geperst; de onderdruk die in de atria ontstaat is de
systolische aanzuiging.
jet tag [E.] algehele malaiseklachten, volgend op een snelle
verplaatsing naar een andere tijdzone; treedt pas op bij
een tijdverschil van enkele uren.
jet lesion [E., jet = straal; lesion = kwetsuur] beschadiging van
de vaatwand door de polsstoot.
jeuk, een prikkelend gevoel dat aanleiding geeft tot
krabben; zie ook itch, prurigo, pruritus.
jicht, een aangeboren stofwisselingsstoornis m.b.t. de
purine -biosynthese, door tekort aan het enzym HGPRT,
waardoor het urinezuurgehalte in het bloed te hoog
stijgt (hyperurikemie), klinisch gepaard met acute
artritis en afzetting van uraatkristallen in en rondom de
gewrichten; syn. arthritis urica; zie ook chiragra, gonagra,
podagra.
kalkjicht, jicht met vorming van knobbels (tophi) van
organische en anorganische kalkzouten aan de ledematen; syn. goutte calcaire, syndroom van ThibiergeWeissenbach.
pseudo jicht, acute artritis die wordt geInduceerd door
pyrofosfaatkristallen of hydroxyapatiet; de klinische
verschijnselen en het pathofysiologische mechanisme
komen overeen met die van jicht, maar de aangedane
gewrichten wijken ten dele af: knieen, polsen, ellebogen
en schouders; zie ook chondrocalcinose, artropathie,
pyrofosfaat-.
jichtknobbel [L.] plaatselijke afzetting van natriumbiuraat in de buurt van de gewrichten van jichtlijders;
syn. tophus.
jitteriness [E.] regelmatige, niet-epileptische tremorachtige bewegingen in een extremiteit in reactie op een
prikkel; gaan nooit vergezeld van stoornissen van de
oogmotoriek en/of ademhaling; kunnen worden gestopt
door flexie van de betrokken extremiteit.
JNA, Jena Nomina Anatomica.
Jobert de Lamballe, Antoine Joseph ('1799-1867; Fr.
chirurg te Parijs).
groeve van Jobert de Lamballe, groeve tussen de m.
adductor magnus en de m. sartorius en gracilis, duidelijk bij gebogen knie en sterk geexoroteerd femur.
Job-syndroom, zie hyper- IgE-syndroom.
Jodamoeba butschlii, een bij de mens voorkomende
niet-pathogene amoebe, waarvan de cysten grote glycogeen-brokken bevatten die zich met jodium kleuren;
vroeger geheten Pseudolimax williamsi.
joderen, insmeren met jodiumtinctuur (ter desinfectie).
jodisme, chronische jodiumvergiftiging (koorts, diarree,
hyperthyreoidie, slijmvliesontsteking, zwelling van het
gelaat).
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Jonges, C. (1867-1943; vrouwenarts te Haarlem).
ligging van Jonges, door bij de op de rug liggende
barende vrouw de in de knieen gestrekte benen uit
elkaar te houden, verwijden zich de tubera ischiadica
van elkaar en wordt de bekkenuitgang wijder; zie ook
Tjeenk Willink.
Jonxis, Jean Henri Pierre (geb. 1917; kinderarts te
Groningen).
Jonxis-syndroom, hyperaminoacidurie gecombineerd
met hyperfosfaturie en renale rachitis, als onderdeel van
het Debre-de Toni-Fanconi-syndroom.
jood, zie jodium.
Joubert, syndroom van, autosomaal recessieve aandoening met a- of hypoplasie van de vermis en verwijding van de cisterna magna, gecombineerd met afwisselend tachypneu en apneu, schokkende oogbewegingen,
ernstige hypotonie en mentale retardatie.
Joule, James Prescott (1818-1899; E. natuurkundige te
Londen).
joule (J), (= 10 7 erg): eenheid van energie, volgens het SI
ter vervanging van de calorie; den J is de arbeid die
verricht wordt wanneer het aangrijpingspunt van een
kracht ter grootte van i newton zich over een afstand van
1 meter in de richting van de kracht verplaatst; i joule =
0,2388 calorie (cal); 1 calorie = 4,1868 joule.
JOZ, zie Jaaroverzicht Zorg.
Judkins, methode van, in onbruik geraakte aanduiding
van coronaire angiografie; hierbij wordt een katheter
met voorgevormde bocht en een eindstandige opening
over een voerdraad via arteriepunctie van de arteria
femoralis selectief tot in de coronaire arterien
opgevoerd.
jugularis [L., -re, jugulum = keel] m.b.t. de fossa j-ris of de
vena j-ris; vb. foramen j-re.
jugularispols, kloppende vena jugularis, bij insufficientie van de rechter hartboezem.
jugulodigastricus [L., -ca, -cum], m.b.t. de vena jugularis
en de musculus digastricus; vb. nodus lymphaticus j-cus.
jugulo-omohyoideus [L., -ea, -earn], m.b.t. de vena
jugularis en de musculus omohyoideus; vb. nodus
lymphaticus j-eus.
jugulum [L., hals, keel] 1 clavicula; 2 de keel, of de hals; 3 de
uitholling boven het manubrium sterni. N.B. De term
komt in de NA niet meer voor.
jugum [L., mv. -ga], juk, welving.
juga alveolaria (mandibulae, maxillae), de door de
tandwortels veroorzaakte welvingen aan de buitenzijde
van de onderkaak resp. bovenkaak.
jugum sphenoidale, het voorste deel van de bovenvlakte van het wiggebeenslichaam.
jukbeen, os zygomaticum [L.].
jukboog, arcus zygomaticus [L.].
jumentosus [L., -sa, -sum, jumentum = trekdier] m.b.t. een
trekdier, paard; vb. urina j-sa.
jumper's knee [E.] degeneratieve aandoening van de
kniepees bij de onderpool van de knieschijf door overbelasting bij sport.
jump graft [E.] vorm van operatief aangebrachte coronaire
bypass; een omleiding wordt aangesloten op verscheidene plaatsen of kransslagaders; syn. sequentiegraft.
junction escape [E.] hartritme, gevormd in de AV knoop bij
uitblijven van prikkels vanuit de sinusknoop;
syn. boezem-escape-ritme, AV-junctional-escape-ritme.
junction naevus [E.] zie naevus.
junctura [L., mv. -rae], verbinding.
junctura cartilaginea, kraakbeengewricht; syn. amfiartrose.

jodium, jood (J), spoorelement, noodzakelijk onderdeel
van voeding; essentieel voor vorming van de schildklierhormonen thyroxine en trijodothyronine; bij tekort
ontstaan hypothyreoIdie en dwerggroei; ook toegepast
als antiseptisch middel; zie ook jodiumtinctuur.
radioactief jodium ( 131 1), radioactief isotoop van
jodium met diagnostische en therapeutische toepassingen bij schildklierafwijkingen; diagnostisch als merkstof
t.b.v een schildklierscan; therapeutisch bij folliculair of
papillair schildkliercarcinoom na voorafgaande chirurgische verwijdering van de schildklier; zie ook radiofarmacon.
jodium-Basedow-fenomeen, thyreotoxicose a.g.v.
blootstelling aan veel (an)organisch jodium, vooral bij
patienten met een pre-existent struma.
jodiumpomp, joodpomp, mechanisme van actief
transport waarmee jodide over de basale celmembraan
van de schildklierfollikel wordt opgenomen.
jodiumtherapie, joodtherapie, toediening van een met
1311 gelabeld radiofarmacon bij de behandeling van
bijvoorbeeld hyperthyreoIdie of een al dan niet gemetastaseerd schildkliercarcinoom.
jodiumthyrosine, thyreostatische stof in de schildklier.
jodiumtinctuur, joodtinctuur, oplossing van jodium in
alcohol 70%; heeft sterk antiseptische eigenschappen;
spectrum omvat vrijwel alle pathogene bacterien en
schimmels; indicatie: desinfectie van de intacte huid.
jododerma, huidaandoening t.g.v. jodiumgebruik.
jododerma tuberosum, toxicodermie door jodiumgebruik, waarbij zich infiltraties en abcessen vormen die
zich boven het huidoppervlak verheffen.
jodofiel [G., philein = beminnen] met affiniteit tot jodium.
jodofiele bacterien, bacterien die gekleurd worden
door jood-joodkali.
jodofiele cellen, leukocyten waarin na behandeling met
jodium bruine gedeelten zichtbaar worden, misschien
bestaand uit glycogeen.
jodofoor, complex van jodium met een hoogmoleculaire,
oppervlakte-actieve stof, bijv polyvinylpyrrolidon,
waarbij jodium uit de verbinding kan vrijkomen.
Johansson, Sven Cristian (188o-?, Zweeds chirurg te
Goteborg).
ziekte van Larsen Johansson, zie Larsen.
Dubin-Johnson-syndroom, zie Dubin.
Johnson, Frank Chambliss (1894-1934; Amer. kinderarts).
syndroom van Stevens Johnson, zie Stevens.
Jolly, Friedrich (1844-1904; D. neuroloog te Wiirzburg en
Berlijn).
reactie van jolly, bij amyotrofie kan soms een spier die
willekeurig niet meer contraheert, nog door elektrische
prikkeling tot contractie worden gebracht, en
omgekeerd.
Jolly, Justin Marie Jules (1870-1953; histoloog te Parijs).
lichaampjes van jolly, zie Howell Jolly, lichaampjes van

Jones dye-disappearance test

[E.] test voor de fysiologische
doorgankelijkheid van het traanafvoerapparaat waarbij
een druppel fluoresceIne in de conjunctivale zak wordt,
gebracht waarna de snelheid wordt beoordeeld waarmee
de kleurstof van de lidrand verdwijnt; syn. lissaminegroentest.
Jones-operatie (Robert Jones (1857-1933), Brits orthopeed), chirurgische correctie van holvoet (pes cavus)
d.m.v verplaatsing van de pezen van de musculi extensor digitorum longus pedis naar het caput van de
metatarsalia; zie ook pes cavus, Steindler-operatie.
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juxtapylorisch

junctura cinguli membri inferioris, de beenverbindingen van de bekkengordel.
junctura c-li m-i superioris, de gewrichten van de
schoudergordel.
junctura columnae vertebralis thor acis et cranii, de
verbindingen van de wervelkolom, de borstkas en de
schedel.
junctura fibrosa, verbinding van skeletdelen door
vezelig weefsel.
junctura sacrococcygea, verbinding (vaak een echt
gewricht) tussen sacrum en os coccygeum.
junctura lumbosacralis, de verbinding tussen sacrum
en 5e lendenwervel.
juncturae membri inferioris liberi, de botverbindingen van de onderste vrije ledematen (dij, been, voet).
juncturae m-i superi o ris 1-i, de botverbindingen van
de bovenste vrije ledematen (boven- en onderarm en
hand).
juncturae o ssium, gewrichten.
junctura synovi alis [PNA], vrij bewegend gewricht met
synoviale ruimte; syn. articulatio (NA).
juncturae tendinum, (BNA, JNA); zie conexus intertendineus.
juncturae zygapophyse ales, gewrichten tussen de
processus articulares van de wervelkolom.
Jung, Carl Gustav (1875-1961; Zwitsers psychiater te
Zurich), schepper van de analytische psychologie; zie ook
anima, animus.
Junius.
Junius-Kuhnt, degeneratie van, seniele vorm van

maculadegeneratie die optreedt na subretinale neovascularisatie.
Jurgens, Rudolf (1898-1961; D. hematoloog te Bazel).
ziekte van Von Willebrand Jiirgens, zie Willebrand.
juvantibus [L., juvare = helpen, ondersteunen] zie ook diagno sisexj.
juveniel [L., juvenilia] m.b.t. de jeugd; vb. j-le kyfose =
ziekte van Scheuermann; j-le spieratrofie; vgl. dystrophia
musculorum progressiva.
juvenilis [i., -le], juveniel; vb. verruca j-lis, melanoma j-e.
juvenum [L., gen. mv van iuvenis = jonge man] der jongelieden; vb. visus j.
juxta- [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de
betekenis naast.
juxta-articularis, vb. noduli juxta-art.
juxtaglomerulair apparaat, zie juxtaglomerulair
complex.
juxtaglomerulair complex, complexus juxtaglomerul a ris, een dicht bij elke nierglomerulus gelegen
structuur met epithelioide cellen die het enzym repine
afscheiden; het complex bestaat uit een vasculair en een
tubulair gedeelte, waartussen zich de Goormaghtighcellen bevinden. Tussen het j. complex en de glomerulus
lopen een vas afferens en een vas efferens (naar en van de
glomerulus), waartegenaan een gedeelte van de distale
tubulus ligt, de macula densa.
juxtapapillaris [L., -re], naast de discus (vroeger geheten:
papilla) nervi optici gelegen; vb. choroidoretinitis j-ris.
juxtappositie, aanvoeging, aanzetting, appositie.
juxtapylorisch, naast de pylorus gelegen.
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K, symbool voor kalium.
k, kilo = io 3 ; 1 kg = io 3 gram; i kJ = io 3 joule.
kaak, mandibula [L.], maxilla [L.], gnathos [G.].
kaakgewricht, gecombineerd glij- en draaigewricht voor
de bewegingen van de onderkaak t.o.v. de schedel;
samenstellende delen: fossa mandibularis, deel van het
tuberculum articulare, caput mandibulae, discus articularis (vezelig kraakbeenelement dat het gewricht
verdeelt in een pars superior en een pars inferior) en
capsula articularis; syn. articulatio temporomandibularis, temporomandibulair gewricht (TMG).
kaakklem, l trismus, symptoom bij tetanus; 2 tetanus.
kaakkramp, zie trismus.
kaakspoeling, spoeling van de sinus maxillaris als het
vermoeden bestaat dat deze etter bevat. Een stevige
naald wordt onder de concha door de benige tussenwand
van de neus en de sinus gestoken. Een modernere
techniek werkt met een sonde door de natuurlijke
uitgang van de sinus maxillaris.
kaalheid, zie alopecia.
kaalhoofdigheid, falacrose, calvities, alopecia.
kaalkop [Afrikaans (Zuid-Afrika)] atrofische verlittekening
van de schedelhuid, veroorzaakt door witkop.
kaarsvetsymptoom, het verschijnen van een kaarsvetachtige witte streep schilfers als men over een psoriasishaard krabt.
kaashaard [obsoleet], verschijnsel bij patient met longtuberculose; ontstaat door obstructie van de bronchus
m.a.g. een atelectase; veroorzaakt door perforatie van
een tuberculeuze lymfeklier in een bronchus en de
hierop volgende ontsteking van deze bronchus.
kabeltransplantatie, zie transplantatie.
kachelpijpcolon, op de rontgenfoto het rechtlijnige
buisvormige beeld van het colon, als de haustra verdwenen zijn.
kadaver [L., cadaver, van cadere = vallen] een dood lichaam,
lijk.
kadaverine (NHZ(CH2)sNH2), pentamethyleendiamine;
slecht riekende stikstofbase, een hoofdbestanddeel van
lijkengif; ontstaat bij rotting van eiwitbevattende
stoffen; komt soms in urine voor bij cystinurie.
kadaverreactie, opgeheven mechanische en elektrische
prikkelbaarheid van de willekeurige spieren.
kadaverstand, de stand van een of beide stembanden bij
een lijk, of bij totale verlamming van de n. recurrens: de
verlamde stemband blijft bij in- en uitademing in
dezelfde (intermediaire) stand; bij enkelzijdige k.
heesheid, bij beiderzijdse k. geheel ontbrekende fonatie.

kafferpokken, zie alastrim.
KAFO, knee-ankle-foot orthosis.
Kahler, Otto (1849-1893; Oostenr. arts te Praag en Wenen).
ziekte van Kahler, kwaadaardige proliferatie van
plasmacellen, vnl. in bloedvormend beenmerg; klinische
verschijnselen zijn karakteristieke botlesies (skeletpijnen
en fracturen), vermoeidheid door anemic, infecties,
hypercalciemie, nierinsufficientie; syn. multipel
myeloom.
wet van Kahler, de sensibele vezels van de direct
opstijgende achterstrengbaan in het ruggenmerg liggen
eerst tegen de mediale rand van de achterhoorn; door de
hoger intredende vezels worden ze vervolgens naar het
midden van de achterstreng verdrongen.
Kaiserling, Karl (1869-1942; D. patholoog te Koningsbergen).
conserveermethode van Kaiserling, oplossing A:
water i000 ml, formaline zoo ml, kaliumnitraat i5 g,
kaliumacetaat 30 g; oplossing B: water z000 ml, kaliumacetaat zoo g, glycerine 400 ml. De preparaten komen
enige dagen in A, dan zolang in 8o pct alcohol tot de
kleuren weer verschijnen, daarna in B.
kakidrosis [G., kakos = slecht; hidros = zweet] onaangename
lichaamslucht ('body odour').
kakogeusie [G., kakos; geusis = smaak] onaangename smaak.
kakosmie, kakosmia, cacosmia [G., kakos; osme = reuk]
reukstoornis; zie ook parosmie.
kakosmia objectiva, stankwaarneming door de patient
bij bijv. sinusitis, tumor of tonsillitis.
kala-czar [Hindi, kala = zwart; azar = ziekte] term heeft
betrekking op de bij lijders aan leishmaniasis visceralis
(althans in India, niet in Latijns-Amerika) voorkomende
grauwe verkleuring van de huid; syn. leishmaniasis
visceralis.
kalenderleeftijd, de leeftijd vanaf de geboorte, zonder
correctie voor prematuriteit.
kalendermethode, zie periodieke onthouding.
kaliemie, zie hyperkaliemie.
kalipenie, tekort aan kalium.
kalium (K), element dat veel voorkomt in fruit en
groente; speelt essentiele rol in vele lichaamsprocessen
en dient noodzakelijk onderdeel van de voeding te zijn;
verstoring van kaliumconcentratie in bloed veroorzaakt
o.m. hartritmestoornissen.
kaliumchloride, verbinding van kalium en chloor; als
geneesmiddel gebruikt bij kaliumtekort; bekende
bijwerking is optreden van ulcera in slokdarm, maag en
dunne darm.
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Kaposi, Moritz Kohn
bevindt; bij de aangeboren vorm drie subtypen:
perimembraneus, musculeus en subarterieel; kan ook
optreden als complicatie van een acuut hartinfarct;
syn. ventrikelseptumdefect, kamertussenschotdefect.
kamertachycardie, ernstige hartritmestoornis waarbij
de prikkels met >ioo contracties per minuut uit de
kamers komen; syn. ventrikeltachycardie.
kamerwater [L., humor aquosus] het vocht in voorste en
achterste oogkamer.
Kaminer, Gisa (1883-194"; vrouwelijk arts te Wenen).
reactie van Freund-Kaminer, zie (Ernst) Freund.
kampziektesyndroom, zie KZ-syndroom.
kanalisatie, het doorgankelijk worden van een vaatthrombus of embolus.
kanalografie, zie canalografie.
kangoeroeen, het leggen van couveusekinderen op de
blote borst van de vader of moeder; intiem contact is
hierdoor korte tijd mogelijk; syn. kangoeroemethode.
kangoeroe-methode, het op de borst dragen van pasgeboren baby's.
kanker, i verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende typen kwaadaardige gezwellen; kanker vormt na
hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in de
westerse landen; syn. cancer [E.]; z kwaadaardige nieuwvorming; ongecontroleerde vermenigvuldiging van
cellen, gekenmerkt door vernietiging van het
omgevende weefsel, ingroei in vaten en versleping van
cellen via bloed en lymfe naar ander organen en
weefsels; syn. carcinoom, carcinoma [L.].
kankergevoeligheid, vatbaarheid voor het ontwikkelen
van kanker op grond van multipele genetische invloeden
die elkaar kunnen versterken of verzwakken.
kannibalisme, menseneten; syn. antropofagie.
kanonslag, zie bruit de canon.
kans.
a- posteriori - kans, k. op ziekte, gegeven een testuitslag;
syn. achterafkans.
a-priori-kans, k. op ziekte voordat een testuitslag
bekend is; syn. voorafkans.
voorwaardelijke kans, kans op een zekere gebeurtenis,
gegeven (voorwaardelijk) dat een andere daarmee
samenhangende gebeurtenis heeft plaatsgevonden; bijv.
de kans op sterfte, gegeven een ziekte; zie ook Bayes,
theorema van -^-.
kansknoop, moment in een beslisboom waarop verschillende mogelijkheden worden beschreven met verschillende waarschijnlijkheid van optreden (samen ioo%); zie
ook beslisknoop.
kansverdeling, relatieve verdeling van de kansen waarop
een variabele verschillende uitkomsten kan aannemen.
Kaplan-Meier-levenstafel, levenstafel waarbij de
intervallen zo klein worden gekozen, dat de kans op een
gebeurtenis voor elk moment kan worden bepaald; de
gegevens worden niet per periode gegroepeerd; bijv.
voor schatting van sterfterisico ofwel een overlevingscurve; zie ook levenstafel, actuariele methode.
Kaposi, Moritz Kohn (1837-1902; Oostenr. dermatoloog
te Wenen).
Kaposi-sarcoom, maligne aandoening gekenmerkt
door multipele tumoren bestaande uit spoelcellen en
vaatelementen; was vroeger een zeldzame ziekte die
vrijwel alleen voorkwam bij oudere Oost-Europese joden
en bewoners van Centraal-Afrika; komt tegenwoordig
veel vaker voor, vnl. bij patienten met aids.
ziekte van Kaposi, i xeroderma pigmentosum;
z varicelliforme eruptie, een vesiculopapuleuze eruptie,

kaliumhuishouding, het geheel van fysiologische
processen ter handhaving van de intra/extracellulaire
K-ratio die nodig is voor de normale regulatie van
membraanpotentiaal en cellulaire transportprocessen.
kalkgalblaas, verkalkte galblaas, meestal gevolg van
chronische cholecystitis; syn. porseleingalblaas.
kalkjicht, zie jicht.
kalkmelkgal, een Brij van calciumcarbonaat in de
galblaas; syn. melkgal.
kalknagel, verdikte `verkalkte' nagel, veelal op oudere
leeftijd t.g.v. een vascularisatiestoornis van het teennagelbed; syn. onychokeratose; zie ook onychodystrofie,
onychomycose.
kalkspet, haard van verkalking in vetweefsel, bijvoorbeeld t.g.v. acute pancreatitis, waarbij uit vetcellen o.i.v.
vrijgekomen enzymen vetzuren gevormd worden die
met calcium verzepen.
kallidine, een der plasma-kininen, een deca-peptide
(lysyl-bradykinine).
kallikrefne, proteolytisch enzym, gevormd door activatie
van prekallikre7 ne door factor XIIa; vormt complex met
kininogeen; geactiveerd kallikreIne kan het fibrinolytische systeem en het kininesysteem activeren; komt voor
in speekselklieren, pancreas, urine en plasma;
syn. Fletcher-factor; zie ook prekallikreIne.
kallikreinesysteem, deel van het stollingssysteem dat
bestaat uit factor XI en XII, prekallikreine en kininogeen
en waarvan activatie leidt tot bradykinine-release en
granulocytenactivatie; heeft veel interactie met complementsysteem en intrinsieke stollingssysteem;
syn. contactsysteem, intrinsiek stollingssysteem.
Kallmann, Franz J. (1897-1965; D. psychiater te New
York).
Kallmann-syndroom, hypogonadotroop hypogonadisme (ontbreken van FSH, ICSH en cellen van Leydig),
met eunuchoidisme, seksueel infantilisme en anosmie
(door aplasie van de bulbus olfactorius).
kalopsie [G., kalos = mooi; opsis = het zien] toestand waarin
alle objecten veel mooier schijnen dan ze in werkelijkheid zijn.
kamer, ventriculus [L.].
Kamer, Jan van de (zoe eeuw; Ned. biochemicus te
Utrecht).
methode Van de Kamer, techniek om het gehalte aan
vet in feces te schatten.
kamer-capture [<E.] zie dissociatie, atrioventriculaire -.
kamercomplex, het QRST-gedeelte van het elektrocardiogram.
kamerdilatatie, vergroting van de inhoud van een
hartkamer; toegenomen einddiastolisch volume.
kamer-escape-ritme, `kamer-escapes', vorming van een
prikkel in het myocard als de supraventriculaire prikkel
afwezig is of de geleiding ervan vertraagd of geblokkeerd is.
kamerexcitatie, activatie van het ventriculaire hartweefsel.
kamerextrasystole, spontane, extra ontlading in het
hartkamerweefsel, resulterend in een extra slag; meest
voorkomende ritmestoornis; syn. ventriculaire extrasystole.
kamerfibrillatie, kamerfibrilleren, zie fibrillatie.
kamerflutter, ernstige hartritmestoornis waarbij de
kamers zeer vaak en regelmatig elektrisch worden
geactiveerd; syn. ventrikelflutter.
kamersgptum, zie septum interventriculare cordis.
kamerseptumdefect, hartafwijking waarbij zich in het
tussenschot tussen de twee hartkamers een opening
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kappa
katabolisme, weefselafbraak; zie ook anabolisme; zie ook
catabolicum.
katabool, weefselafbrekend, destruerend; zie ook anabool,
endergoon, exergoon.
kataforese [< G., phoresis = het dragen] 1 elektroforese, c.q.
iontoforese; a het inbrengen van niet-elektrolytische
stoffen in het lichaam, via de intacte huid, d.m.v
elektro-osmotische werking; hierbij dringt water dat
positief geladen is, bij de anode het lichaam binnen, en
neemt opgeloste stoffen met zich mee.
kataforie, afwijking van een oogas naar beneden;
syn. hypoforie; heteroforie, orthoforie.
katafylaxie, cataphylaxis, de concentratie van beschermende elementen (leukocyten, antistoffen) ter plaatse
van een infectie; zie ook anafylaxie.
katagenese [< G., kata; genesis = voortbrenging] involutie.
katal, mol per seconde.
katalase, enzym dat omzetting van waterstofperoxide tot
water en zuurstof katalyseert; speelt rol bij bescherming
van cel tegen vrije radicalen; katalasedeficientie veroorzaakt mondzweren en gangreen.
katalepsie, toestand van wasachtige spierverstijving
(flexibilitas cerea) waarbij de patient langdurig eenzelfde
houding blijft innemen; bij schizofrenie, hysteric,
hypnose.
kataleptiform, op katalepsie lijkend.
katalgptisch, gekenmerkt door katalepsie.
katalysator, stof die een chemische reactie mogelijk
maakt of versnelt maar hierbij zelf niet wordt omgezet
of verbruikt; vb. enzymen; zie ook katalyse.
katalyse [< G., kata-; lysis = oplossing] versnelling van een
chemische reactie.
negatieve katalyse, remming van een chemische
reactie.
katamnese, i het relaas van de ziektegeschiedenis na
afloop van de ziekte; z de vervolggeschiedenis na afloop
van een ziekte; zie ook anamnese; zie ook follow-up.
katamnestisch, m.b.t. de katamnese.
kataplexie [G., kataplexis = het neerslaan] 1 plotselinge
verstijving, zoals bij schrik; z plotseling verlies of
vermindering van spiertonus (bij lachbuien, woede,
enz.). N.B. niet te verwarren met katalepsie.
katathym [G., thymos = ziel] met affect beladen; vb. k-me
waanvoorstelling; vgl. synthym.
katatonie, bewegingsstoornis, varierend van overactiviteit tot het aannemen van soms vreemde houdingen;
treedt op bij schizofrenie en soms bij organische hersenaandoeningen, zoals koolmonoxide-intoxicatie,
encephalitis lethargica en hersentumoren.
katayama-ziekte [Katayama is de vroegere naam van een
slakkengeslacht, tegenwoordig geheten Oncomelania], het
toxemische stadium van schistosomiasis.
katelectrotonus, toeneming van de elektrische prikkelbaarheid van een zenuw of spier dicht bij de kathode; zie
ook electrotonus, anelectrotonus.
katheter [< G.] stijve of slappe buis die in een der
lichaamskanalen, bijv. de urethra, wordt geschoven, om
niet-afvloeiende vloeistof te lozen of om de blaas te
spoelen; zie ook hartkatheter.
arteria-pulmonalis-katheter, katheter die via een
centrale vene in de a. pulmonalis is ingebracht om de
diastolische pulmonale druk en de druk in het linker
atrium te meten; ook geschikt voor cardiac-outputmeting via een hemodilutiemethode; zie ook wiggedruk.
ballonkatheter, een k. met ballonvormig einde dat met
lucht of vloeistof kan worden gevuld.
Broviac-katheter, kunststofkatheter die in de v. cava

als complicatie bij bestaand eczeem, verwekt door
(herpes-, vaccinia-enz.) virus.
kappa, maat voor overeenstemming tussen waarnemers,
rekening houdend met de mate van toevallige overeenstemming.
kapsel, zie bacteriekapsel, capsula.
kapselbacterien, bacterien (pneumococcus, miltvuurbacil) die zich in een kweek omgeven met een omhulsel,
door zwelling van de celwand ontstaan.
kapselstaar, cataracta capsularis.
kapside, zie capside.
kapsomeer, zie capsomeer.
karakter [G., charassein = graveren, inprenten] persoonlijke
geaardheid, psychische structuur van een mens.
karbonkel, karbunkel, carbunculus [L.] conglomeraat
van furunkels, meestal bij mannen boven de 5o j., veelal
in de nek; syn. negenoog.
miltvuurkarbunkel, bij - anthrax voorkomende k.;
syn. carbunculus contagiosus.
nierkarbunkel, lokale nierverettering.
Karnofsky.
Karnofsky-index, Karnofsky-score, subjectieve
beoordeling van de toestand waarin de patient zich
bevindt: normale activiteit = ioo, overleden = o.
Kartagener, Manes (geb. 1897; Zwitsers internist te
Zurich).
Kartagener-syndroom, Kartagener-trias, autosomaal
recessief-erfelijke misvorming, t.w bronchiectasieen,
situs inversus en anomalieen van de neusbijholten;
berust vermoedelijk op onbeweeglijkheid van de cilia.
karyo- [G., karyon = kern, noot] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een kern.
karyoblast [G., karyon; blastos = kiem] kiemcel waaruit de
erytrocyt ontstaat; zie ook erytroblast.
karyocyt [G., karyon; kytos = cel] 1 een cel met een kern;
2 normoblast; zie ook akaryocyt.
karyogram, rangschikking van chromosomen, verkregen
uit een fotografische vergroting van een celkern tijdens
de metafase; syn. chromosomenkaart.
karyokinese [< G., karyon; kinesis = beweging] deling van de
celkern bij mitose.
karyolyse [< G., lysis = oplossing] degeneratie en oplossing
van de kern bij celnecrose.
karyon [G.] kern, nucleus.
karyoplasma, het protoplasma van de celkern;
syn. nucleoplasma; zie ook cytoplasma.
karyopycnotic index (KI), het percentage cellen met
pycnotische kernen in vaginale uitstrijkpreparaten, een
maatstaf voor de graad van oestrogene stimulering.
karyorrhexis [G., karyon; rhexis = verscheuring] het in
brokstukken uiteenvallen van de celkern bij celnecrose;
syn. kernfragmentatie.
karyosoom [G., karyon; soma =lichaam] een chromatinemassa in de celkern; syn. valse nucleolus.
karyotype, de volgens het Denver-systeem gerangschikte
chromosomen in paren, volgens hun grootte en overeenkomstig de positie van het centromeer.
karyotypering, bepalen van het aantal, de grootte en de
vorm van de chromosomen in een cel.
Kasabach-Merritt, syndroom van, trombocytopenie bij
een benigne vasculaire naevus (hemangioom); kan bij
verhoogde bloedingsneiging behandeling vereisen in de
vorm van trombocytentransfusie.
kata- [G.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met als
betekenis omlaag; zie ook cata-.
katabiose [< G., katabiosis = voorbijgaand leven] verbruik van
levend weefsel, de veroudering van weefsel.
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Keith, Sir Arthur
rechtskatheterisatie, procedure waarbij via een vene
een katheter wordt ingebracht en hierdoor de bloeddruk
in het centraal veneuze systeem, het rechter atrium en
de ventrikel, a. pulmonalis en de wiggedruk worden
gemeten.
retrograde katheterisatie, c. van de urethra na cystotomie, van de blaas uit.
Seldinger-katheterisatie, zie Seldinger.
kathode, negatieve pool, bijv. van een rontgenbuis of
elektrische batterij; ant. anode.
kationenwisselaar, zie ionenwisselaar.
kattenkrabziekte, niet-bacteriele regionale lymphadenitis, veroorzaakt door infectie door Bartonella henselae na
beet of krab van een kat; sterke regionale klierzwelling;
syn. lymphoreticulosis benigna, cat-scratch fever [E.] ,
maladie des griffes du chat [F.]
kattenoogreflex, zie amaurotisch kattenoog.
kattenspoelworm, zie Toxocara cati.
kattenvlo, zie Ctenocephalides felis.
Katzenschnurren [D., = kattengespin] voelbaar trillen van de
borstwand bij hartklepgebreken.
Katzenstein, Moritz (1872-1932; chirurg te Berlijn).
teken van Katzenstein, wanneer bij dichtdrukken van
de femoralisarterien de bloeddruk stijgt, is het hart niet
insufficient.
Kawasaki, Tomisaku (zoe eeuw; Jap. arts).
Kawasaki-ziekte, zie mucocutaan lymfekliersyndroom.
Kay, Herbert Davenport (geb. 1893; Canadees biochemicus).
Kay-test, zie pentagastrine-maagproef.
Kayser, Bernhard (1869-1954; D. oogarts).
Kayser-Fleischer-ring, groene ring (koperneerslag) in
de buitenrand van het hoornvlies, symptoom van
hepatolenticulaire degeneratie (ziekte van Wilson).
kcal, kilocalorie.
K-cel, zie cel, killer----.
KCS, keratoconjunctivitis sicca.
kedani-koorts, zie koorts.
keel, fauces [L.], pharynx [G.], laimos [G.].
keelamandel, tonsilla pharyngis.
Keeler low-vision card [E.] leesproef voor slechtzienden ter
bepaling van de minimaal benodigde vergroting voor
het kunnen lezen van krantendruk.
keelreflex, zie reflex.
keelspiegel, een kleine ronde platte spiegel aan een steel,
gebruikt voor indirecte laryngoscopie.
kefaline, zie cefaline.
kegeltjes, (van het netvlies): cellulae opticae coniformes,
kegelvormige cellen van het netvlies, vnl. in het centrale
deel, met als functie scherp-zien en kleuren-zien; zie ook
staafjes.
kegelzien, dubbelzijdige hemianopsie met uitsparing
van het centrale zien, veroorzaakt door functieverlies
van beide occipitale hersenkwabben (bijv. bij een circulatiestoornis in de aa. cerebri posteriores, glaucoom of een
perifere retina-afwijking); het concentrisch beperkte
gezichtsveld wordt groter naarmate de afstand
toeneemt, i.t.t. bij kokerzien.
Keith, Sir Arthur (1866-1955; anatoom te Londen).
bundel van Keith, een bundel prikkelgeleidende
spiervezels in de wand van de rechter hartboezem tussen
de uitmondingen van de venae cavae.
knoop van Keith-Flack, nodus sinu-atrialis, sinusknoop van het hart, een groepje embryonale hartspiercellen tussen de openingen van de venae cavae in de
wand van de rechter boezem; de knoop is de 'gangmaker' van het hart, omdat hier de prikkels ontstaan, die

superior wordt gebracht en waardoor parenterale
voeding kan worden toegediend.
catheter a demeure [F.] verblij fskatheter.
Fogarty-katheter, katheter met een opblaasbaar
ballonnetje aan het uiteinde; wordt gebruikt voor
desobstructie van bloedvaten; syn. embolectomiekatheter.
Foley-katheter, slappe urinekatheter met opblaasbaar
ballonnetje bij de punt.
Hickman-katheter, katheter die in het geval dat er
geen goede perifere vaten meer beschikbaar zijn voor
infusie of bloedafnamen, via de v. cava superior of de
rechter v. cephalica in het rechter atrium wordt
gebracht, waarbij het distale deel subcutaan wordt
doorgetrokken en aan de huid words gefixeerd; zie ook
voeding, totale parenterale -, Broviac-katheter.
maagkatheter, zie maagsonde.
Nelaton-katheter, k. van zacht rubber.
neuskatheter, neussonde.
Pezzer-katheter (19e eeuw, Fr. arts), een verblijfkatheter
van rubber met een schotelvormig einde; wordt met een
mandrijn via de urethra in de blaas gebracht; het
schotelvormig einde voorkomt uitstoting.
prostaatkatheter, k. met een korte hoek ('kromming
van Mercier'), zodat de prostaat kan worden gepasseerd.
Quinton-katheter (Wayne E. Quinton, Amerikaans
nefroloog), katheter met een dubbel lumen; wordt
gebruikt bij percutane katheterisatie voor hemodialyse.
subclaviakatheter, dunne soepele buis die in de v.
subclavia words gebracht en onder andere wordt
gebruikt voor de toediening van parenterale voeding.
Swan-Ganz-katheter, intraveneus ingevoerde katheter
waarmee o.a. de druk en temperatuur in hartholten en
longslagader kunnen worden gemeten.
Tieman-katheter, zie Tieman.
ureterkatheter, lange, dunne, van centimeterindeling
voorziene buigzame buis die via een cystoscoop in een
ureter wordt geschoven.
varkensstaartkatheter, een rubber verblijfskatheter
met aan het einde een krul, die verhindert dat de k. uit
de urethra terugschuift.
verblijfskatheter, een k. die men enige tijd in de
urethra en blaas laat liggen; syn. Dauerkatheter [D.].
katheterablatie, behandeling van ritmestoornissen door
lokale toediening van elektrische energie aan een
geselecteerd deel van het hart via een speciale soort
katheter; het kan gaan om onderbreking van een
elektrisch circuit of om uitschakeling van een prikkelvormend focus; tegenwoordige toepassing vooral bij
supraventriculaire ritmestoornissen en bij het syndroom
van Wolff-Parkinson-White.
katheterisatie, katheterisme, het lege artis inbrengen
van een katheter.
hartkatheterisatie, het voor diagnostische doeleinden
(drukmeting, bepaling van P0 2 en pCO 2 , angiocardiografie) inbrengen van een dunne katheter via het
veneuze of arteriole systeem tot in de verschillende
afdelingen van het hart.
intermitterende katheterisatie, procedure in de
behandeling van onvolledige blaaslediging waarbij
meerdere malen per dag na het urineren een dunne buis
naar de blaas wordt geleid om achterblijvende urine te
laten weglopen; hiermee wordt voorkomen dat de blaas
overvuld raakt of zeif door reflux de vier wordt beschadigd; words toegepast bij patienten met urineretentie,
bijvoorbeeld bij quadriplegia, paraplegia en onbehandelde prostaatvergrotingen.
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Keith-Wagener-indeling
keratinosomen, `membrane-coating granules', kleine
granula in keratiniserende epithelia.
keratitis, ontsteking van de cornea.
Buchstaben-keratitis [D.] letterkeratitis: rechtlijnige,
op letters lijkende troebelingen in het hoornvlies.
keratitis bullosa, k. met vorming van grote slappe
blaren.
keratitis dendritica, cornea-ulceratie met zich vertakkende uitbreiding; syn. Furchen-k.
keratitis diffusa, zie k. parenchymatosa.
keratitis disciformis, k. met schijfvormig infiltraat,
meestal door virusinfectie.
keratitis e lagophthalmo, k. door uitdroging ten
gevolge van het niet meer kunnen sluiten van het oog.
keratitis fasciculosa, bandvormige k., vaak overblijfsel
van een flycteen die, voortkruipend over het hoornvlies,
een bundeltje vaten achter zich aansleept.
keratitis filamentosa, k. met draadvormige afstoting
van cornea-epitheel bij k. sicca; syn. keratitis filiformis.
keratitis herpetica, herpes recidivans van de cornea.
keratitis interstitialis, zie k. parenchymatosa.
keratitis marginalis [L., margo = rand] ontsteking langs
de rand van het hoornvlies.
keratitis neuroparalytica, ulceratie en necrose bij
laesie (operatie) of ontsteking (syfilis) van de n.trigeminus.
keratitis nummularis, besmettelijke k. die grijze
muntvormige littekens achterlaat; syn. Dimmer-keratitis.
keratitis parenchymatosa, ontsteking van het hoornvlies, met intact epitheel (bij lues congenita, tuberculose,
'trypanosomiasis); zie ook Hutchinson-syndroom.
keratitis phlyctaenulosa, k. met vorming van flyctenen op cornea (en conjunctiva), een allergische reactie op
tuberculose.
keratitis profunda, ontsteking van de diepere lagen
van de cornea.
keratitis punctata, oude term (het is geen echte k.) voor
puntvormige fibrineuze of cellulaire afzettingen op de
achterkant van de cornea, na trauma of iritis.
keratitis punctata profunda, zeldzame manifestatie
bij late syfilis, met grijze vlekjes in de substantia
propria.
keratitis punctata subepithelialis, acute k. met
puntvormige infiltraatjes aan beide zijden van de
membraan van Bowman.
keratitis sclerosificans, combinatie van k. met scleritis,
bij tuberculose.
keratitis sicca, droge k. door gebrek aan traanvochtafscheiding en ontbrekende slijmproductie; soms onderdeel van het Sjogren-syndroom.
keratitis striata, plooivorming in de Descemetmembraan, bij trauma, na cataract-operatie (geen echte
k.).
keratitis superficialis punctata, k. gekenmerkt door
vele, oppervlakkig gelegen, puntvormige laesies.
keratitis suppurativa, met verettering gepaard gaande
k.
keratitis ulcerosa, k. met vorming van zweren.
keratitis vesiculosa, k.met vorming van blaasjes aan de
oppervlakte van het hoornvlies.
keratitis xerotica, k. door uitdroging van de conjunctiva, waardoor cornea-zweren ontstaan (bij wanvoeding,
vooral vitamine-A-deficientie bij kinderen); zie ook
xerose.
Raster-keratitis [D.] zeldzame vorm van hoornvliesontsteking waarbij zich onder het cornea-epitheel een net
van uiterst fijne strepen vormt.

via de knoop van Aschoff-Tawara en de bundels van His
naar de kamer-musculatuur worden geleid.
Keith-Wagener-indeling, indeling van gevolgen van
hypertensie voor het oog volgens Keith en Wagener; vier
stadia van oplopende schade aan het netvlies.
keizersnede, sectio caesarea [L.].
abdominale keizersnede [L., sectio caesarea abdominalis] k.
waarbij een incisie in de buikwand wordt gemaakt om
de uterus te bereiken.
vaginale keizersnede [L., sectio caesarea vaginalis] k.
waarbij de toegang tot de uterus wordt verkregen via
een incisie van de vaginawand.
-kele [G., hernial achtervoegsel in woordverbindingen
betreffende een hernia-achtige uitpuiling; vb. meningokele.
kelis [G., viek, litteken] i keloid; 2 morphaea.
Kelly, Adam Brown (1865-1941; Schots laryngoloog).
syndroom van Kelly-Paterson, zie Plummer-Vinsonsyndroom.
keloid [G., kelis =litteken; eidos = vorm] vlak, breed, glad,
geel tot rood fibroom, ontstaat meestal in littekenweefsel, soms spontaan.
keloid-acne, acne met keloid-vorming.
keloplastiek [G., kelis] plastische operatie aan een litteken.
kelotomie, het doorsnijden van een afsnoerende streng
(bij strangulatie-ileus).
Kemp, A., (Ned. neuroloog).
proef van Kemp, pijn in een been bij scheef achterover
buigen van de romp (wijst op hernia nuclei pulposi).
kengetal, getal dat specifieke eigenschappen van een
verdeling karakteriseert; bijv het rekenkundig gemiddelde.
Kennedy, Foster (1884-1952; neuroloog te New York).
Foster-Kennedy-syndroom, neuritis retrobulbaris,
centraal scotoom, opticusatrofie aan de aangetaste zijde
en papiloedeem aan de andere zijde, bij omlaagdrukkende tumor van een frontale-hersenkwab.
kenofobie [G., kenos =1eeg; phobos = angst] ziekelijke angst
voor grote open ruimten, pleinvrees.
kenotoxine [G., toxikon = vergif] vermoeidheidstoxine die
bij spiercontractie zou ontstaan en de verschijnselen van
vermoeidheid zou teweegbrengen.
Kent, Alfred F., 1863-1958, Brits fysioloog, werkzaam in
Londen en Manchester.
bundel van Kent, accessoire geleidingsbundel die de
boezem en de kamer van het hart verbindt en waarlangs
de elektrische impuls, buiten de AV-knoop om, de
annulus fibrosus kan passeren; dit is de oorzaak van
paroxismale tachycardie; zie ook Wolf-Parkinson-Whitesyndroom.
Kepler, systeem van, telescopisch systeem, bestaande uit
twee positieve lenzen en een prisma; toegepast in een
zgn. prismaloep voor slechtzienden, die een sterke
vergroting voor veraf en dichtbij met echter een klein
gezichtsveld geeft; zie ook Galilei, systeem van
kerasine, een cerebroside.
keratine [G., keras] hoornstof, een scleroproteine (in haren,
nagels, epidermis).
keratinisatie, verhoorning.
harde keratinisatie, geleidelijke overgang van keratinocyten tot verhoornde celresten in afwezigheid van
keratohyalinekorrels waarbij kern en cytoplasmaorganellen vrij abrupt verdwijnen; treedt op in
haarschachten en nagels; syn. harde verhoorning.
keratinocyt [G., keras; kytos = hol vat] keratine-vormende
epidermis-cel uit het stratum germinativum.
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kern
sawakeratitis, zie k. nummularis.
kerato-acanthoom, keratoacanthoma [G.] meestal in
het gelaat gelokaliseerde, snel groeiende ronde tumor
tot na enige weken een diameter van i-z cm is bereikt;
het centrum words ingezonken en bevat een hoornmassa; na enige maanden volgt spontane genezing, soms
littekenvorming; syn. molluscum sebaceum.
kerato-angioom, zie angiokeratoom.
keratoconjunctivitis, ontsteking van cornea en conjunctiva.
keratoconjunctivitis epidemica, k. door virus-infectie
(adenovirus type 8) met weinig afscheiding en vorming
van puntvormige infiltraten.
keratoconjunctivitis herpetica, k. veroorzaakt door
herpes-simplexvirus.
keratoconjunctivitis phlyctaenulosa, keratoconjunctivitis phlyctaenulosa scrophulosa, ontsteking
van cornea en conjunctiva met vorming van flyctenen,
vnl. bij kinderen in slechte hygienische omstandigheden.
keratoconjunctivitis photoelectrica, k. door inwerking van actinische stralen, bij lassers ('lassersogen'); zie
ook fotoftalmie.
keratoconjunctivitis sicca, droge k., met stoornis in de
traansecretie, bij Sjogren-syndroom.
keratoconus [G., keras; konos = kegel] konische uitstulping
van de cornea; syn. cornea conica, staphyloma conicum.
keratoderma [G., keras; derma = huid] verharding van de
huid, plaatselijk of gegeneraliseerd, door veranderingen
in de hoornlaag.
keratoderma blenorrhagica, keratosis blenorrhagica [G.] bij ziekte van Reiter voorkomende aandoening
die klinisch en histologisch met psoriasis pustulosa
palmoplantaris gelijk te stellen is.
keratofakie, operatieve methode om de refractie te
veranderen, waarbij een lens van menselijk donormateriaal of van kunststof in het hoornvliesstroma wordt
geplaatst.
keratoglobus [L., globus = boll misvorming, waarbij de
voorste helft van de oogbol gelijkmatig is uitgezet, zodat
de cornea een diameter van 13 mm en meer heeft;
syn. macrocornea, syn. megalocornea, cornea globosa,
staphyloma pellucidum (congenitum).
keratohyaline, voorstadium van de hoornsubstantie van
de epidermis, in de cellen van het stratum granulosum;
syn. eleldine.
keratokele [G., keras; kele = hernia] uitpuiling van de
Descemet-membraan door de bodem van een hoornvlieszweer; syn. hernia corneae.
keratolysis [G., keras; lysis = oplossing] loslating van de
bovenste epidermislaag, die in zijn geheel wordt afgestoten.
keratolysis exfoliativa, k. met loslating van vellen,
speciaal aan handpalmen en voetzolen.
keratolyticum [L., mv. -cal, een stof die de epidermis doet
loslaten.
keratolytisch, hoornlaag-loswekend; vb. k-sche bulla.
keratomalacie [G., keras; malakia = weekheid] 1 verweking en
versterf van het hoornvlies, vooral bij kinderen met
avitaminose-A; zie ook xeroftalmie; a verweking van de
hoornlaag van de huid.
keratometer, instrument om de krommig van de cornea
te meten.
keratomileusis, operatieve methode om de refractie te
veranderen, waarbij een schijfje van het eigen hoornvlies
op een draaibank wordt bijgewerkt en opnieuw wordt
vastgehecht.

keratoom, keratoma, hoorngezwel, plaatselijke verdikking van de huid door hypertrofie van de hoornlaag.
keratoplastiek [G., plassein = vormen] corneatransplantatie,
excisie van een ondoorzichtig hoornvlies en vervanging
ervan door een schijfje normale cornea.
keratoscoop [G., keras; skopein = bezichtigen] ronde schijf
met zwarte en witte kringen, waarvan men het spiegelbeeld in de cornea beschouwt om na te gaan of deze
regelmatig gekromd is.
keratoscopie [G., keras; skopein] 1 onderzoek van de cornea
met de keratoscoop; z skiascopie.
keratosis, keratose, (abnormale) verhoorning van huid
of slijmvlies.
keratosis actinica, premaligne huidafwijking, gekenmerkt door multipele, vlakke, hard en droog aanvoelende, adherente keratotische elementen op een rode
ondergrond; komt vooral voor in het gelaat van oudere
mensen dat in het verleden veel zonlicht heeft gehad;
syn. k. senilis, k. solaris.
arsenicumkeratose, verhoornde plekjes, vnl. op
handpalmen en voetzolen na langdurig arsenicumgebruik.
keratosis follicularis (symptomatica), als schuurpapier aanvoelende verhoorning van de huidfollikels; komt
voor bij diverse huidaandoeningen, waaronder atopisch
syndroom; syn. keratosis pilaris.
keratosis gonorrhoica, zeldzame huidafwijking bij
gonorroe.
onychokeratose, zie kalknagel.
keratosis palmoplantaris, verhoorning van handpalmen en voetzolen; o.a. voorkomend als erfelijke aandoening en bij diverse andere huidziekten, o.a. ichthyosis, of op oudere leeftijd als paraneoplastisch
verschijnsel.
keratosis senilis, zie keratoma senile.
keratosis solaris, zie k. actinica.
stucco-keratose, kleine, keratotische, droge en lichtgekleurde papel die van de huid kan worden afgekrabd;
variant van verruca seborrhoica, multipel voorkomend
aan extremiteiten.
keratosus [L., -sa, -sum, van Gr. keras] hoornachtig;
vb. pharyngitis k-sa.
keratotisch, gepaard gaand met, of m.b.t. keratose.
keratotomie [G., keras; temnein = snijden] incisie van de
cornea.
radiale keratotomie, operatieve methode om de
refractie te veranderen, waarbij een aantal radiale
insnijdingen in de periferie van de cornea wordt
gemaakt tot op de membraan van Descemet.
Kerckring, Theodoor (1640-1693; Ned. anatoom te
Amsterdam en Hamburg).
plooien van Kerckring, zie plicae circulares.
kerion Celsi, zie Celsus.
Kerley.
Kerley-lijnen, dunne lijnschaduwen op thoraxfoto,
berustend op vocht in septa van het longinterstitium; de
A-lijnen zijn vrij Lang en gaan vanuit de hilus, de longstructuur volgend, naar de periferie; de B-lijnen bestaan
uit dunne, rechte lijntjes, vooral basaal, perifeer in de
longen, vaak evenwijdig aan het diafragma verlopend;
de C-lijnen nemen een tussenpositie in tussen de A- en
B-lijnen; Kerly-B-lijnen komen frequent voor bij linksdecompensatie van het hart.
kern, i celkern; z plaatselijke ophoping van zenuwcellen
in hersenen en ruggenmerg, bijv. kern van Deiters,
nucleus caudatus; syn. nucleus [L.] , karyon [G.] ; zie ook
stamganglia.
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kernaplasie
druppelkern, zie aldaar.
verbeningskern, centrum waar embryonaal of jeugdig
bindweefsel of kraakbeen begint te verbenen.
kernaplasie, aanlegstoornis van een of meer motorische
kernen in hersenstam of ruggenmerg met kenmerkende
afwezigheid van bijbehorende spieren; er zijn verschillende combinaties van ontbrekende kernen bekend,
waarvan de bekendste het syndroom van Mobius is.
kernchromatine, zie chromatine.
kerndeling, de eerste fase van celdeling, waarbij de kern
zich in twee dochterkernen deelt.
amitotische kerndeling, `directe' k., zonder zichtbare
deelneming van de chromosomen.
mitotische kerndeling, `indirecte' k. waarbij de
chromosomen een reeks typische figuren vormen o.a. als
een biaster (dubbele ster); zie ook mitose.
kerneiwit, zie nucleoproteine.
kernicterus, zie icterus, kern—.
Kernig, Vladimir (1840-1917; Russ. arts te St. Petersburg).
teken van Kernig, (bij meningitis): bij de zittende
patient of bij de op de rug liggende patient met in de
knie gebogen benen, kan het been niet gestrekt worden.
kernlis, chromosoom.
kernplasma, zie karyoplasma.
kernpsychosen, verzamelnaam voor de typische
endogene psychosen zoals schizofrenie, manischdepressieve psychose.
kernspinresonantie, zie magnetische kernspinresonantie.
kernspintomografie, zie resonantie, kernspin—.
kernstaar, cataracta nuclearis.
kernverval, pycnose.
Keshan-ziekte, in delen van China voorkomende cardiomyopathie t.g.v seleniumdeficientie.
keto-acidosis, keto-acidose, toestand van acidose,
gepaard met accumulatie van ketonlichamen (bij diabetes mellitus).
keto-acidotisch, gepaard met keto-acidose.
ketogeen, keton-vormend.
ketoggen dieet, een dieet (vetrijk en koolhydraat-arm)
waardoor ketonlichamen worden gevormd; zie ook
ketolytisch.
ketolytisch, keton-afbrekend.
ketolytisch dieet, een dieet waardoor ketonlichamen
worden afgebroken.
ketonemie [G., haima = bloed] de aanwezigheid van ketonlichamen - i.h.b. aceton - in het bloed, een teken van
tekort aan koolhydraten (die voor de afbraak van aceetazijnzuur nodig zijn).
ketonlichamen, benaming voor acetoacetaat, betahydroxybutyraat en aceton, die ontstaan uit acetyl-coA,
dat afkomstig is uit de vetzuurafbraak; bij te hoge
concentratie (bijv. tijdens vasten) dreigt een metabole
acidose; syn. ketone bodies [E.].
ketonurie, het voorkomen van keton (aceton) in de urine.
ketose, 1 een monosacharide met een keto-groep;
2 ketosis.
ketosis, ketose, overmaat van ketonen in de weefsels en
lichaamsvloeistoffen.
ketosteroIden, steroYden met keto-groepen aan functionele C-atomen.
17- ketosteroiden, steroiden met een keto-groep aan het
17e C-atoom; komen in de urine voor bij tumoren van
bijnierschors en ovarium; de voornaamste 17-KS zijn:
androsteron, oestron, progesteron, testosteron; zie ook
androcorticoiden.
ketotisch, m.b.t. ketose; vb. k-sche hypoglykemie.

keurend arts, keuringsarts, de arts die de keuring
verricht en de keuringvrager zijn gevolgtrekking
mededeelt dan wel de geneeskundig adviseur zijn
bevinden rapporteert.
keuring, vragen over de gezondheidstoestand van de
keurling en het verrichten van medisch onderzoek.
keuringvrager, de (aanstaande) werkgever of (aanstaande) verzekeraar die een keuring van een (aspirant-)
werknemer of (aspirant-)verzekerde vraagt.
keurling, een persoon die een medische keuring ondergaat.
keuzeknoop, zie beslisknoop.
endoneurale schede van Key-Retzius, fijne reticulaire
vezels van mesodermale oorsprong die een niet volledige
omhulling van een axon vormen.
kHz, kilohertz.
KI, 1 kunstmatige inseminatie; z kleurindex; 3 karyopycnotische index.
KID, zie inseminatie.
kidney [E.] nier.
low-reserve kidney [E.] vier met geringe reservecapaciteit.
KIE, 1 zie inseminatie; z kallikreine-inactiverende eenheid.
Kiel-classificatie, classificatie van maligne non-Hodgkinlymfomen, gebaseerd op de gelijkenis van de lymfoomcellen met de functionele differentiatie-stadia van de
lymfocyt.
kiem, i microbe; a embryo (de bevruchte eicel).
kiemblaasje, zie blastocyste, blastula.
kiemblad, laagvormig gerangschikte cellen in het
embryo; uit de kiemschijf (blastoderm) ontwikkelen zich
drie kiembladen, eerst ectoderm en entoderm, later
daartussen het mesoderm.
kiemcentrum, door sterke celdeling gekenmerkte
centrum van de lymfefollikel, waar de differentiatievormen van B-lymfocyten bekend als centroblasten en
centrocyten in contact worden gebracht met antigenen.
kiemepitheel, zie epithelium germinale.
kiemklier, geslachtsklier, gonade (testis, ovarium).
kiemschijf, blastoderm.
kiemvlek, de nucleolus van het menselijk ei.
kiemvrije dieren, door keizersnede geboren, in steriele
omstandigheden gefokte dieren, gebruikt voor bepaalde
proefdierexperimenten.
Kienbock, Robert (1871-1953; rontgenoloog te Wenen).
Kienbock-atrofie, zie lunatomalacie.
Kienbock-fenomeen, paradoxale beweging van het
middenrif bij pyopneumothorax: de zieke zijde gaat
omhoog bij inademing en omlaag bij uitademing.
ziekte van Kienbock, aseptische necrose van het os
lunatum.
Kiernan, Francis (1800-1874; E. arts).
driehoekjes van Kiernan, driehoekige bindweefselvelden tussen de leverkwabjes; ze bevatten takjes van de
vena portae, arteria hepatica en een galgang; syn. espaces
portes.
kiespijn, zie odontalgie.
Kiesselbach, Wilhelm (1839 -1902; keel-neus-oorarts te
Erlangen).
locus K-chi, een vaatrijke, gemakkelijk bloedende
plaats, voor op het kraakbenig neustussenschot, vaak
aanleiding gevend tot neusbloedingen.
kieuwboog, arcus branchialis.
kieuwboogsyndroom, aantal uiteenlopende aangeboren
misvormingen die een gevolg zijn van aplasie, hypoplasie en abnormaal of niet vergroeien van de kieuwbogen tijdens de embryonale ontwikkeling; vb. laterale
halscyste.
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kissing tonsils
mend verschijnsel waarbij de patient ondanks hypokinesie en rigiditeit o.i.v. stress of psychose tot grote motorische prestatie in staat is (b.v snel een brandend huis
ontvluchten).
kinesiatrie [G., kinein; iatrike = geneeskunst] heilgymnastiek,
behandeling d.m.v gymnastiek.
kinesiologie [G., kinein; logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende de menselijke bewegingen.
kinesi(o)therapie, zie kinesiatrie.
kinesodisch [G., kinein; hodos = weg] bewegingsimpulsen
geleidend.
kinesthesia [G., kinein; aisthesis = gewaarwording] de gewaarwording van spierbeweging, gewicht, positie, enz; zie ook
akinesthesie.
kinetisch, m.b.t. beweging; tegenstelling: statisch.
kinetoplast [G., kinein; plassein = vormen] een in flagellaten
aanwezig organel, dat de beweging coordineert.
kinetosoom, zie blefaroplast.
kinetotherapie, kinesitherapie [Zn., term gebruikt in
Vlaanderen], zie fysiotherapie.
kinine [G., kinein] een door weefsels afgescheiden
hormoon van polypeptide-achtige bouw, met vasoactieve
eigenschappen; tot de kinines behoren o.a. angiotensine
(werkt bloeddrukverhogend), plasmakinine (bloeddrukverlagend), bradykinine (bloeddrukverlagend); N.B. geen
samenhang met het antimalariageneesmiddel kinine.
kininesysteem, plasmaenzymsysteem, betrokken bij
ontstekingsmodulatie; genereert na activatie 2 vasoactieve stoffen: lysilbradykinine en bradykinine; deze
zorgen voor vasodilatatie, stijging van de vasopermeabiliteit, gladde spiercelcontractie en pijn.
kininogeen, een a 2 - globuline; zie ook kallikreIne.
kininogenase, zie kallikreIne.
kinkhoest, zie pertussis.
kinking [E.] afknikking van de darm of een arterie.
kinky hair-syndrome [E.] kroeshaarsyndroom.
kinocilia [G., kinein; L. cilium = ooghaartje] beweeglijke
haartjes aan het oppervlak van een cel.
kinoplasma, specifiek kinetische of functionele substantie van de cel.
Kinsbourne, syndroom van, in enkele dagen optredende ernstige ataxie, opsoclonus en soms gegeneraliseerde myoklonieen bij kinderen; kan idiopathisch
voorkomen en na virale infectie of als uiting van een
neuroblastoom; syn. acute myoklonische encefalopathie,
dancing-eye syndrome [E.].
kionitis [G., kion = zuil, pijler, huig] ontsteking van de huig.
kiotomie [G., temnein = snijden] excisie van de huig.
kippenborst, pectus carinatus.
kippenvel, het rechtop staan van lichaamsbeharing;
syn. cutis anserina, pilo-erectie.
Ki-ras, oncogeen, afkomstig van het rattenvirus Kirsten

kieuwen [G.] branchia; zie ook branchiogeen.
Kiewiet de jonge, kleuring volgens -, in Indonesia
gangbare kleurmethode van malariaparasieten.
kif, marihuana van mindere kwaliteit, afvalproduct van
gedroogde bloemtoppen van de hennepplant; zie ook
wiet, Cannabis sativa.
kijkerbril, zie Distalbrille.
kikkeren, parabuccale spraak (na larynx-extirpatie),
waarbij de wang tot een soort luchtzak wordt opgeblazen en leeggeknepen, en de lucht een soort stemspleet
passeert tussen wang en kiezen.
kikkerfenomeen, pulseren van aderen in de hals bij een
paroxismale supraventriculaire tachycardie.
kikkergezwel, zie ranula.
killer-cal, zie cel, killer----.
Killip I, II, III en IV, verouderde indeling van hartfalen
in klasse 1 t/m 4 naar toenemende ernst; tegenwoordig is
de indeling van de New York Heart Association (NYHA)
gebruikelijker.
kilocalorie (kcal), de hoeveelheid warmte nodig om een
kg water een graad Celsius in temperatuur te doen
stijgen; tegenwoordig vervangen door kilojoule (kJ); i
kcal = 4,1868 kj.
kilohertz (kHz), i000 Hz.
kilo- (k), zie io 3 .
kilopascal (kPa), boo pascal; i kPa = 7,501 mm kwik.
Kimmelstiel, Paul (1900-1970; D.-Amer. patholoog te
Boston).
syndroom van Kimmelstiel-Wilson, intercapillaire
glomerulosclerose (bij lang bestaande diabetes mellitus);
symptomen: proteInurie, oedemen, hypertensie, azotemie, retinopathia hypertonica et diabetica; vermindering
van serumalbumine; infaust verloop; vnl. bij mannen.
kin [mentum [L.] , geneion [G.] ].
kinase [< G., kinesis = beweging] activator van een enzymwerking; zie ook enterokinase, streptokinase, trombokinase.
Kinderbescherming, Raad van, onafhankelijke organisatie in Nederland die de belangen van kinderen behartigt, onder meer door het beoordelen van adoptiegezinnen, het geven van adviezen bij toewijzen van kinderen
na echtscheiding en bij kindermishandeling en het
beoordelen van jonge delinquenten.
kinderdosering, zie Young.
kinder- en jeugdpsychiatrie, subspecialisme van de
psychiatrie dat stoornissen bestudeert die zich speciaal
in het ontwikkelingproces van baby tot volwassene
voordoen.
kinderfobie, irreele angst van het kind voor bepaalde
situaties, mensen, dieren of dingen die resulteert in een
uitgesproken vermijdingsgedrag van hetgeen met de
angst te maken heeft; het spontane beloop is meestal
gunstig.
kindersterfte, sterftecijfer onder een- tot veertienjarigen;
gebruikt als maat voor de gezondheidstoestand in een
populatie.
kinderverlamming, zie poliomyelitis anterior acuta
infantum.
spastische kinderverlamming, ziekte van Little.
kinderziekten, infectieziekten die een levenslange
immuniteit achterlaten en dus vnl. bij kinderen voorkomen (roodvonk, mazelen, bof, rubella, waterpokken).
kindspek, zie meconium.
kineplastiek [G., kinein = bewegen] operatieve techniek,
waarbij de resterende spieren aan een amputatiestomp
worden gebruikt om de stomp te bewegen.
kinesia paradoxa, bij de ziekte van Parkinson voorko-

murine-sarcoma virus.
Kirschner, Martin (1879-1942; D. chirurg te Tubingen en
Heidelberg).
Kirschner-draad, half-stijve metaaldraad, o.a. gebruikt
bij draadextensie.
Kisch, Bruno (1890-1966; D. fysioloog te New York).
reflex van Kisch, sluiting van her ooglid bij aanraking
of warmteprikkeling van de uitwendige gehoorgang.
kissing disease [E.] zie mononucleosis infectiosa; de Engelse
term berust op de vaak voorkomende besmetting tijdens
het kussen.
kissing spines [E., kussende doornuitsteeksels] processus
spinosi die elkaar raken t.g.v. lordose; zie ook Baastrupsyndroom.
kissing tonsils [E.] vergrote en fibrineus beslagen tonsillen
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kissing ulcers
(aantal ml) die in de nieren per minuut van ureum words
ontdaan; syn. urea clearance [E.].
klassieke route, route van complementactivatie die o.a.
in gang words gezet door een antigeen-antistof-interactie; deze chemische reacties leiden tot de generatie van
een aantal biologisch actieve complementfactoren (Ci
t/m C9); in de cascade ontstaan splitsingsproducten van
C3 en CS die chemotactisch zijn voor neutrofiele granulocyten en monocyten en die een degranulerende
werking op mestcellen hebben; C8 en C9 zijn lytisch
voor celmembranen; zie ook alternatieve route.
Klatskin-tumor, zie tumor, Klatskin--.
klauwhand, klauwvormig gekromde stand der vingers
t.g.v verlamming van de musculi lumbricales en interossei (ulnaris-verlamming).
klauwteen, zie hamerteen.
klaverblad-figuur, de soms bij rontgenonderzoek van
lijders aan ulcus duodeni waarneembare klaverbladvormige projectie van de misvormde bulbus duodeni.
Klebsiella, een (naar Klebs genoemd) geslacht van de
klasse Escherichiae (fam. Enterobacteriaceae), Gramnegatieve, plompe staafjesbacterie, zonder zweepdraden,
met een groot kapsel.
Klebsiella oxytoca, komt voor bij pneumonie, urineweginfecties en sepsis.
Klebsiella ozaenae, komt voor bij ozaena en bij atrofische
rhinitis.
Klebsiella pneumoniae, micro-organisme dat voorkomt
bij lobaire pneumonie; oude namen Aerobacter aerogenes,

bij mononucleosis infectiosa, ook wel `kissing disease'
genoemd; zie ook kissing disease.
kissing ulcers [E., kussende zweren] tegenover elkaar liggende
zweren, bijv in de voor- en de achterzijde van het
duodenum.
kitlijn, lijn die in lamellair bot een osteon (systeem van
Havers) verbindt met een ander osteon of interstitiele
lamel; eigenlijk een kitlaag, het beeld van de lijn
ontstaat alleen in coupes; syn. cementing line [E.].
kittelaar, zie clitoris.
kj, kilojoule.
Kjelland, Christian (1871-1941; gynaecoloog te Oslo).
Kjelland-tang, verlostang met bajonetvormige knik.
klaaggedrag, klager, klaagpatient, zie chronische
klager.
klacht, 1 uiting van ongenoegen over lichamelijk of
geestelijk functioneren; z uiting van ongenoegen over
kwetsende handelingen die niet in de striktere juridische kaders te vatten zijn: medisch-technische, verpleegkundige en andere behandelingsaspecten betreffende de
relationele, organisatorische of financiele aspecten van
zorg.
klachtprocedure, klachtenprocedure, regels volgens
welke een klacht kan worden aangemeld en behandeld;
verschillende wettelijke regelingen kennen een grote
verscheidenheid aan klachtenprocedures: civielrechtelijk, strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, volgens de Wet
klachtrecht clienten zorgsector (klachtencommissies),
Wet BOPZ, patientenvertrouwenspersoon, toegang tot
de inspectie.
klachtrecht, mogelijkheid om het eigen recht te kunnen
handhaven; in verschillende wetten geregeld; zie ook
klachtprocedure.
klapoor, zie bubo consecutivus, bij chancroid.
klapvoet, verschijnsel dat optreedt bij een parese van
voethefferspieren (mm. tibialis anterior, extensor
hallucis longus en peroneus): de voorvoet kan tijdens het
lopen niet worden afgewikkeld en klapt op de ondergrond; komt voor bij uitval van n. peroneus, n. ischiadicus, radiculopathie L4-5, ALS en dystrophia myotonica.
klaring, de uitscheiding van een bepaalde stof (ureum,
creatinine) door de vier, uitgedrukt in het aantal ml
bloedplasma dat per minuut door de nier van die stof
ontdaan wordt; syn. clearance [E.].
creatinineklaring, het volume plasma dat door
uitscheiding via de nieren ontdaan wordt van creatinine,
waarvan tevoren een bepaalde hoeveelheid was toegediend (exogene cr.-k.), of ook zonder dat er cr. was
toegediend (endogene cr.-k.).
glomerulaire klaring, uitscheidingsgetal voor stoffen
die door de glomeruli worden uitgescheiden en vervolgens (in de tubuli) niet weer worden opgenomen, bijv
manniet, inuline, creatinine.
intrinsieke klaring, maat voor de snelheid van metabolisatie van een stof die zich in de circulatie bevindt; bij
een grote intrinsieke klaring is er een groot first-pass
effect na orale toediening.
plasmaklaring, de hoeveelheid plasma die per tijdseenheid wordt ontdaan van een bepaalde stof; bestaat uit de
som van de klaringen van de verschillende organen die•
de stof metaboliseren en/of uitscheiden (bijv. nier, lever).
renale klaring, uitscheiding van een bepaalde stof (in
het bloed) door de nieren.
tubulaire klaring, uitscheidingsgetal voor stoffen die
uitsluitend door de tubuli worden uitgescheiden, bijv.
para-amino-hippuurzuur (PAH).
ureumklaring, de hoeveelheid bloedplasma of serum

Bacterium ftiedldnderi, Bacillus pneumoniae.
Klebsiella rhinoscleromatis, verwekker van rinoscleroom,
Gram-negatief, onbeweeglijk staafje, groeit in dikke,
slijmige kolonies.
kleerluis, zie klerenluis.
Kleihauer en Betke, methode van, aantonen van
foetaal hemoglobine in de circulatie van de moeder
(foetomaternale transfusie); foetaal h. ontkleurt minder
dan volwassen h. in het May-Grunwald-Giemsa-preparaat.
kleinemaagsyndroom, symptomencomplex dat kan
ontstaan na uitgebreide maagresectie, zich uitend in
braken, diarree, malabsorptie en laag lichaamsgewicht
t.g.v onvoldoende voedselopname.
Klein-Waardenburg, syndroom van, autosomaal
dominante aandoening met kenmerken die in wisselende mate kunnen voorkomen, zoals dystopia canthorum (laterale plaatsing van de binnenste ooghoek), brede
neusrug, pigmentafwijkingen van ogen (heterochromidia iridis), haren (witte lok frontaal) en huid (vlekkerige
hypopigmentatie, doofheid en afwijkingen aan de
extremiteiten; veel gelijkenis met syndroom van
Waardenburg, waarbij het laatstgenoemde kenmerk niet
voorkomt.
klem, zie trismus.
klep, zie valva, valvula (klepje).
klepgebrek, zie vitium cordis.
klepprothese, zie prothese.
klgptofobie [G., kleptein = stelen; phobos = angst] 1 angst te
worden bestolen; z angst dat men zelf zal gaan stelen.
kleptoman ia, zucht tot stelen, zonder dat de staler
behoefte heeft aan het gestolene of er voordeel van trekt.
klepvitium [< L., vitium = ziek, slecht] verzamelterm voor
(congenitale) klepgebreken.
klerenluis, kleerluis, Pediculus humanus var. corporis.
kletskop, zie favus.
kleurenblindheid, zie achromatopie, dyschromasie,
dyschromatopsie.
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Klumpke, Madame A. --Dejerine
Klinefelter Jr., Harry Fitch (geb. 1912; Amer. arts te
Boston).
Klinefelter Jr.-syndroom, een vorm van primair
mannelijk hypogonadisme, een tegen de puberteit
blijkende testishypoplasie (azoospermie) met intact
gebleven Leydig-cellen, verhoogde excretie van gonadotrofine met de urine, en gynaecomastie, gepaard met een
chromosoom-afwijking (XXY).
kliniek [G., kline = bed] i ziekenhuis; z de ervaring aan het
ziekbed; zie ook polikliniek.
klinimetrie, het kwantificeren van klinische verschijnselen; door het vastleggen van de begintoestand en
daaropvolgende veranderingen kan een uitspraak
worden gedaan over de prognose of over de effectiviteit
van een behandeling; vb. het meten van de Apgar-score
of de Barthel-index.
Klinkenbergh, M.C.A., methode van -=, afsluiting van
de na longresectie overblijvende bronchusstomp door
twee doorlopende naden aan te leggen die afzonderlijk
worden aangetrokken.
klino- [G., klinein = op de rug liggen] voorvoegsel in woordsamenstellingen betreffende bedrust resp. schuine ligging;
zie ook clino-.
klinomariie [G., klinein; mania = razernij] ziekelijke neiging
tot de liggende houding.
klinotherapie, behandeling d.m.v. bedrust.
klisteer, zie klysma.
klomphand, congenitale aplasie van de radius; symptomen zijn de radiaire deviatiestand van de onderarm
t.o.v. de hand (vaak met duimhypoplasie) en onderontwikkeling van de bovenarm en schoudergordel; gaat
vaak gepaard met andere congenitale misvormingen (b.v.
schizis, hydrocefalie, voet-, wervelkolom- en longafwijkingen).
klompnier, zie ren informis.
klompvoet, pes equinovarus adductus; syn. talipes [L.] ,
clubfoot [E.] zie ook hakvoet, pes calcaneus, pes valgus,
pes varus.
klonale deletie, zie clonal deletion.
klonale expansie, selectieve vermeerdering van specifieke cellen binnen een populatie cellen; hierdoor
ontstaat een grote subpopulatie cellen met identieke
eigenschappen (bijv. antigeenspecifieke B- of T-lymfocyten).
klonale selectie, mechanisme waarbij een bepaalde
klonale cel(lijn) wordt geselecteerd; bijv. om stimulatie
(antigeenspecifieke immuunreactie) danwel deletie
(autoreactieve lymfocyten) te bevorderen; zie ook clonal
deletion.
klonen, kloneren,1(genetica) het in vitro isoleren en
vermenigvuldigen van een DNA-fragment door het in
bacterien te brengen die het DNA-fragment vermenigvuldigen; 2 (celbiologie) produceren van meerdere
genetisch identieke cellen uit een stamcel'; zie ook
antistof, monoklonale -=, kloon; syn. cloning [E.].
kl o nisch [G., klonos = heftige, wilde beweging] ritmisch
contraherend; zie ook clonus, fasciculair, fibrillair.
klonische trekking, beweging van een lichaamsdeel
t.g.v. snelle, ritmische afwisseling van spiercontractie en
-verslapping van antagonerende spiergroepen; komt o.a.
voor na spierrekking bij spasticiteit, bij epileptische
insulten.
klo(o)n [G., klon = twijg, spruit] groep identieke cellen, door
aseksuele deling uit een enkele cel ontstaan; syn. eencelcultuur; zie ook cloning.
Klumpke, Madame A. ----Dejerine (1859-1927; zenuwarts te Parijs).

kleurenzien, zie driekleurentheorie van YoungHelmholtz.
kleurenzin, zie kleuronderscheidingsvermogen.
kleurindex (KI), de verhouding van de hoeveelheid
hemoglobine per erytrocyt t.o.v de normale hoeveelheid
(>1 bij hyper-, <1 bij hypochrome anemic).
kleuring.
methyleenblauwkleuring, k. om metachromatische
korrels in bacterien aan te tonen i.h.b. bij Corynebacterium
diphtheriae; syn. Alberts-k.
zuurvaste kleuring, kleuring die geschikt is voor
zuurvaste bacterien, zoals Mycobacterium en Nocordia, die
de meeste kleurstoffen slecht opnemen; vb. ZiehlNeelsen-kleuring.
kleurstofverdunningsmethode, techniek om hartminuutvolume te bepalen door inspuiting van een kleurstof; nu verdrongen door de (verwante) thermodilutiemethode.
Kleyn, Adrianus Paulus Huibertus Antonie de (18831949; Ned. keel-neus-oorarts te Amsterdam).
halsreflex van Magnus en De Kleyn, labyrintreflex
van Magnus en De Kleyn, zie Magnus.
klient, zie client.
klier, 1 een orgaan waarvan de cellen secreet produceren,
dat hetzij naar buiten wordt afgescheiden (exocriene k.),
hetzij naar binnen (endocriene k.); i. lymfeklier.
accessoire klieren, bijkomstige klieren van de mannelijke genitalia (vesicula seminalis, prostaat, Cowperklieren).
acinaire klier, acineuze klier, klier met bol-/druifvormige rangschikking van secernerende cellen (acinus =
klierbesje); belangrijkste typen: enkelvoudig vertakt
acinair, samengesteld tubulo-acinair, samengesteld
acinair; ook alveolaire klier.
alveol ai re klier, k. met blaasvormige eenlagige
eindstukken.
apocriene klier, k. waarvan een deel der cellen met het
secreet mee afgestoten wordt (mamma, okselzweetklieren).
eccriene klier, k. waarvan de cellen bij de productie van
secreet intact blijven (kleine zweetklieren).
endocr ie ne klier, k. die naar binnen secerneert (naar
het bloed, de lymfe of de weefsels), klier met inwendige
secretie; de producten heten hormonen.
exocriene klier, k. die haar product via een buis naar
een vrij epitheeloppervlak afscheidt.
holocriene klier, k. waarvan de cellen bij het secerneren te gronde gaan en met het secreet mee worden
afgescheiden.
interne-secreetklieren, klieren die hormonen produceren; syn. endocriene klieren.
merocriene klier, k. waarvan de cellen bij de secretie
slechts een geringe hoeveelheid cytoplasma kwijtraken.
mukeuze klier, tubuleuze k. die slijm (mucine) produceert.
regionaire klier, regionaire lymfeklier.
sereuze klier, (meestal alveolaire) k. die een sereus
product afzondert.
tubuleuze klier, k. met buisvormige eindstukken.
klierepitheel, een complex van secernerende cellen.
klierkoorts, mononucleosis infectiosa (ziekte van Pfeiffer).
klimatologie, leer van het klimaat, i.h.b. van de betrekkingen tussen klimaat en gezondheid.
klimatotherapie, het gebruikmaken van bepaalde
klimaten ter behandeling van zieken.
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kluwengezin
knoop, nodus [L.]; zie ook spraakknoop, sinu-atriale
knoop.
atrioventriculaire knoop, zie nodus atrioventricularis.
primitieve knoop, een verdikking midden in de
kiemaanleg, die verbonden is met de primitieve streep;
zie ook stria primitiva.
sinusknoop, zie SA-knoop; zie ook Boerema, Murphy.
knoopsgatmisvorming, zie deformiteit, boutonniere--^.
knopvorming, zie budding.
knuckle pads [E., knokkelkussentjes] wratachtige huidveranderingen; twee vormen; i fibreuze verdikkingen op de
vingerknokkels; 2 tylositas articuli, bij mensen die op
hun knokkels bijten.
Kobner, Heinrich (1838 - 1904; dermatoloog te Breslau).
Kobner-fenomeen, isomorf prikkelfenomeen van de
huid, d.i. het verschijnsel dat de huid bij sommige
dermatosen (psoriasis, lichen planus, erythema exsudativum multiforme) op verschillende prikkels, zoals
krabben, reageert met ontwikkeling van elementen van
de bestaande huidziekte.
Kobner-ziekte, epidermolysis bullosa hereditaria.
Kocher, Emil Theodor (1841-1917; chirurg te Bern), 1909
Nobelprijs voor zijn werk over fysiologie, pathologie en
chirurgie van de schildklier.
Kocher-arterieklem, klem voor het dichtknijpen van
bloedende vaten.
invaginatie volgens Kocher, instulping van de
geopende breukzak bij liesbreuk-operatie.
kraagsnede van Kocher, boogvormige huidincisie aan
de voorkant van de hals, voor het vrijprepareren van de
schildklier.
krophart van Kocher, de bij ziekte van Basedow
voorkomende hartafwijking.
Kocher-repositiemethode, handgreep tot repositie van
de ontwrichte humeruskop in de gewrichtskom.
symptoom van Kocher, bij ziekte van Basedow
beweegt het bovenooglid zich bij omhoogkijken sneller
naar boven dan de oogbol.
Koebner, zie Kobner.
koekoeksbeen, zie os coccygis.
koelpasta, combinatie van vet, vloeistof en poeder.
koepokken, een ongevaarlijke ziekte bij melkkoeien,
veroorzaakt door koepokvirus, meestal beperkt tot de
uiers; jenner ontdekte dat enting met de etter uit
koepokken de mens immuniseerde tegen variola;
syn. melkerspokken.
koepokstof, zie vaccine.
hoeroe, kuru, sluipend verlopende, dodelijke degeneratieve virus-ziekte van het CZS, bij inboorlingen in het
binnenland van Australisch Nieuw-Guinea, i.h.b. bij
leden van de Fore-stam, vnl. bij vrouwen en kinderen; zie
ook slow virus infections, spongiforme encefalopathie.
kogelgewricht, zie articulatio cotylica.
Kohler, Alban (1874-1947; D. radioloog te Wiesbaden).
syndroom (I) van Kohler, aseptische necrose van het os
naviculare van de voet.
syndroom (II) van Kohler, zie syndroom van
Freiberg-K.
Kohlrausch, Otto Ludwig Bernhard (1811-1854; D. arts
te Hannover).
plooi van Kohlrausch, dwarse plooi in de endeldarm, 6
cm boven de anus; zie ook plicae transversales recti.
Kohn, Hans (geb. 1866; D. patholoog te Berlijn).
porien van Kohn, interalveolaire porien, waardoorheen
collaterale gaswisseling plaatsvindt tussen de longalveolen.
KOH-preparaat, zie preparaat.

Klumpke-plexusverlamming, verlamming van de
onderste wortels van de plexus brachialis met atrofie van
de spieren van arm en hand, bij laesie van C.8 en Th.i,
vaak bij kinderen die met de forceps geboren zijn; zie ook
Erb-Duchenne-verlamming.
kluwengezin, pathologisch symbiotische gezinnen,
gekenmerkt door grote onderlinge afhankelijkheid,
wederkerige overbescherming en inadequate conflictoplossende vermogens.
klysma [G., spoelwater] het inbrengen van vloeistof in de
endeldarm d.m.v een irrigator of een klisteerspuit;
syn. klisteer, enema; zie ook instillatie, lavement.
voedingsklysma, het inbrengen van vloeistof met
daarin opgeloste voedingsmiddelen in het rectum; onder
gunstige omstandigheden kan aldus 1/3 tot 1/2 van de
nodige calorieen worden toegediend.
knee-ankle-foot ortliosis (KAFO) [E.] spalk of beugelapparaat waardoor knie, enkel en voet worden gestabiliseerd.
knee cage [E.] kniebeugel waardoor overstrekking van de
knie wordt voorkomen.
Kneipp, Sebastian (1821-1897; D. pastoor te Worrishofen).
Kneipp-kuur, water- en hardingskuur (blootsvoets
lopen in nat gras, baden met koud water en niet afdrogen).
knie [genu [L.] , gony [G.] J.

instabiele knie, knie waarvan de patient het gevoel
heeft er doorheen te zakken; in extreme mate is dit het
geval na verscheuring van beide kruisbanden; syn. giving
way [E.].
kniebanden, de laterale banden, mediale banden en
kruisbanden in de knie; verzorgen de stabiliteit van het
gewricht.
knieexarticulatie, operatie waarbij het onderbeen in het
kniegewricht wordt geamputeerd.
kniehakproef, zie hielknieproef.
kniekuil [L., poples] de concave zijde (de achterkant) van
de knie.
kniepeesreflex (KPR), zie reflex.
knieschijf, zie patella.
knikkramp, plotselinge knikbeweging van het hoofd
t.g.v myoclonie.
knikvoet, pes valgus, pes abductus.
knipmesfenomeen, bij passieve rekking van een spier
aanvankelijk toenemende weerstand die plotseling
verdwijnt; komt voor bij spasticiteit.
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst, overkoepelende beroepsorganisatie voor artsen, waarin o.a. de Orde van Medisch
Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV) zitting hebben.
KNO, keel-neus-oorheelkunde, otorinolaryngologie.
knobbelreuma, knobbelreumatiek, zie rheumatismus
nodosus.
knobbeltjesziekte, zie tuberculose.
knock-in-muis [<E.] muis waarin via gen-targeting een
bepaalde mutatie in een bepaald gen is aangebracht
('knocked in'); op deze manier kunnen muizenmodellen
worden geconstrueerd voor erfelijke ziekten bij de mens.
knock-out-muis [<E.] muis waarin via gen-targeting een
bepaalde mutatie in een bepaald gen is geinactiveerd
('knocked out'); door kruising van heterozygote knockout-muizen kan een homozygote knock-out-muis
worden verkegen; het produceren van knock-outmuizen is een algemene methode ter bestudering van
genfuncties.
knokkelkoorts, dengue.
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koorts
tiging, intoxicatie door inademing van het kleurloze en
reukioze gas koolstofmonoxide (CO), dat aan hemoglobine bindt; CO ontstaat onder meer door onvoldoende
verbranding in slecht geventileerde ruimten; vergiftiging kan hoofdpijn, prikkelbaarheid, steenrode
huidskleur, convulsie, coma en dood veroorzaken;
syn. kolendampvergifting.
koolzuur, zie kooldioxide; syn. koolstofdioxide.
koolzuurafgifte, proces waarbij koolstofdioxide door het
bloed aan de alveolaire lucht in de longen wordt afgegeven; is meetbaar in de uitademingslucht; in combinatie
met meting van de zuurstofopname kan de koolzuurafgifte worden gebruikt om de totale energieomzet van
het lichaam aan te geven.
koolzuuranhydrase, een zinkhoudend enzym in erytrocyten dat koolzuur splitst in kooldioxide en water en
omgekeerd uit deze twee koolzuur vormt; het werkt
hierdoor regulerend op het CO 2 - gehalte van het bloed en
de CO 2 -uitscheiding via de longen; zie ook anhydrase.
koolzuuranhydraseremmer, remmer van het enzym
koolzuuranhydrase; heeft zwak diuretisch en antiepileptisch effect, remt de secretie van oogkamerwater;
indicaties: chronische glaucoma simplex, secundair
glaucoom, epilepsie; vb. acetazolamide.
koolzuurbindingskromme, curve die weergeeft hoe in
arterieel of veneus bloed de koolstofdioxideconcentratie
afhangt van de koolstofdioxidespanning; de hoogte van
de curve wordt bepaald door de zuurstofspanning; zie
ook Haldane-effect.
koolzuurtransport, vervoer van koolstofdioxide via
bloed vanuit weefsels naar longen, grotendeels in de
vorm van bicarbonaat of aan hemoglobine gebonden
(carbaminohemoglobine) en een gering deel als vrij
opgeloste koolstofdioxide.
koorddansersgang, neurologische test van de cerebellumfuncties waarbij de patient voetje voor voetje in een
rechte lijn moet lopen; de koorddansersgang is gestoord
bij cerebellaire ataxie.
koorts, 1 verhoging van de lichaamstemperatuur tot
boven de 38°C; 2 ziekte (meestal een infectieziekte) die
met temperatuurverhoging gepaard gaat; zie ook febris.
Colorado-tekenkoorts, ziekte, veroorzaakt door een bij
knaagdieren voorkomend arbovirus dat soms door teken
op mensen wordt overgebracht, o.a. in het westen van de
VS.
Congo-koorts, zie Krim-Kongo-koorts.
gele koorts, ochropyra, een in twee koortsperioden
verlopende ziekte met icterus (levernecrose), proteinurie,
bloedingen, veroorzaakt door een arbovirus B, voorkomend in Afrika, Z.- en M.-Amerika; men onderscheidt
een stedelijke vorm en een jungle-vorm.
hemorragische koorts, i ernstige epidemische infectie,
veroorzaakt door een reeks van uiteenlopende virussen,
meest arbovirussen; ernstigste vormen worden veroorzaakt door Lassa-, Ebola- en Marburg-virussen; komt
vnl. in tropische streken voor; wordt overgedragen op de
mens via een beet van een artropood, een insectenbeet of
contact met geinfecteerde knaagdieren; klinisch gekenmerkt door koorts, bloedingen, trombocytopenie, shock
en neurologische stoornissen; vb. dengue, Lassa-koorts,
gele koorts; s, in Centraal-Azie voorkomende vorm van
encefalitis, veroorzaakt door flavivirussen (Togaviridae) en
overgebracht door teken.
hooikoorts, allergische reactie op pollen, vaak zonder
koorts, met neuscatarre en conjunctivitis.
intermitterende koorts, zie febris intermittens.

koilocyt, epitheelcel met perinucleaire vacuolisatie,
voorkomend in condyloma acuminatum en kenmerkend
voor HPV-infectie.
koilonychie [G., koilos = hol; onyx = nagel E.: spoon nails]
zeldzame ziekte van de nagels, die hol zijn i.p.v. bol;
syn. lepeltjesnagel.
kokerzien, concentrisch beperkt gezichtsveld, waarbij
het gezichtsveld niet toeneemt bij groter worden van de
afstand; suggestief voor conversie; zie ook kegelzien.
kokken [< cocci, mv van coccus, L.] kogelbacterien,
onbeweeglijke, niet-sporenvormende, bolvormige
bacterien; zie ook gonokokken.
Gram-negatieve kokken, gonokokken, meningokokken, apathogene Neisseriae; zie ook Gram.
Gram-positieve kokken, pneumokokken, stafylokokken, streptokokken.
kokkoggcn, zie coccogenes.
kolendampvergiftiging, zie koolmonoxidevergiftiging.
Kolff, Willem J., geb. 1911; Ned. patholoog te Cleveland,
VS; uitvinder van de kunstnier.
kolfhaar, de vorm van een haar tijdens de uitdrijving bij
de haarwisseling; als het nieuwe haar zich voldoende
heeft ontwikkeld, valt het kolfhaar uit.
koliek, c o lica [L.] aanval van krampende pijn, van maagdarmkanaal, galwegen, urinewegen.
galkoliek, pijnlijke contractie van galblaas of ductus
choledochus, bij aanwezigheid van galstenen of cholecystitis.
loodkoliek [L., colica saturnina] darmkoliek bij loodvergiftiging.
speekselkoliek, aan een maaltij d gerelateerde koliekpijn en zwelling in het gebied van een speekselklier,
veroorzaakt doordat de afvoergang geobstrueerd is, b.v.
door een speekselsteen.
Kolliker, Rudolf Albrecht von (1817-1905; Zwitsers
anatoom te Zurich en Wurzburg).
Kolliker-cellen, zie Sertoli-cellen.
Kolliker-kern, de om het centrale kanaal van het
ruggenmerg gelegen mantel van grijze stof (substantia
intermedia centralis medullae spinalis).
Kolmer, John A. (geb. 1886; Amer. patholoog).
Kolmer-test, reactie van Kolmer, i complementbindingsreactie voor verschillende infectieziekten; z een
gemodificeerde Wassermann-reactie.
kolom-chromatografie, zie chromatografie.
kolonisatie, de vorming van populaties micro-organismen van een zelfde type.
kolonisatieresistentie, zie resistentie.
kompres, zie compres.
Kongo-koorts, zie koorts, Krim-Kongo---.
Konig, Franz (1832-191o; D. chirurg).
Konig-operatie, (bij aangeboren heupluxatie): repositie
van de femurkop en vorming van een bovenrand aan de
heupkom door bottransplantatie.
Konig, ziekte van, zie osteochondritis dissecans.
kooldioxide, koolstofdioxide (Co?), gas dat in de
lichaamscellen wordt gevormd door oxidatie van
koolstof en via de longen words uitgescheiden; stijging
van kooldioxide in het bloed stimuleert de ademhalingsprikkel; syn. koolzuurgas.
koolhydraatabsorptie, opname van monosachariden uit
de darm; kan zowel passief als actief via een carrier
plaatsvinden.
koolmonoxide, koolstofmonoxide (CO), toxisch gas
dat het zuurstoftransport blokkeert door binding van de
zuurstof aan ferrohemoglobine.
koolmonoxidevergiftiging, koolstofmonoxidevergif425

koortsconvulsie
eens in de vijf dagen een koortstop, veroorzaakt door

katheterkoorts, temperatuurstijging als gevolg van
infectie door een niet-steriel ingebrachte katheter.
klierkoorts, zie mononucleosis infectiosa (ziekte van
Pfeiffer).
kraamvrouwenkoorts, koorts bij pas bevallen vrouwen
door ontsteking van het endometrium; syn. febris
puerperalis, endometritis puerperalis.
Krim-Kongo-koorts, hemorragische koorts met renaal
syndroom, die begint met griepachtige verschijnselen;
veroorzaakt door een virus uit het genus Nairovirus,
familie Bunyaviridae; overgebracht door o.a. muizen en
ratten met teken van het geslacht Hyalomma; komt voor
in Zuid- en Midden-Amerika, Oost-Europa, MiddenOosten en gedeelten van westelijk China; syn. nefrosonefritis, Koreaanse hemorragische koorts, nephropathia
epidemica, epidemische nefritis, epidemische hemorragische koorts.
Lassa-koorts, zie aldaar.
Malta-koorts, brucellose.
melkerskoorts [E.] infectie met Leptospira hardjo, leidend
tot koorts, hoofdpijn en spierpijn; komt voor bij werkers
op veebedrijven door contact met urine van besmette
koeien.
messingkoorts [messing = koper-zinklegering], met koorts
gepaard gaande intoxicatie bij arbeiders in zinkgieterijen t.g.v. inademing van zinkdamp.
Middellandse-Zee-koorts, middellandsezeekoorts
[verouderde benaming, obsoleet], zie brucellose; syn. mediterrane
koorts.
Noord-Aziatische tekenkoorts, ziekte, verwekt door
Rickettsia sibirica, overgebracht door teken; syn. Siberische
tekenkoorts.
North-Queensland-tekenkoorts, ziekte, verwekt door
Rickettsia australis en overgebracht door teken.
pappataci-koorts [< Italiaans, pappare = vreten; tacere =

Rickettsia quintana, overgebracht door kleerluizen;
syn. Wolhyniakoorts, loopgravenkoorts.
zwartwaterkoorts, zie aldaar.
koortsconvulsie, gegeneraliseerde tonisch-klonische
trekkingen, meestal bij snel stijgende lichaamstemperatuur; treedt voornamelijk op in de leeftijd van 6
maanden tot 4 jaar; komt voor bij 3-4% van de kinderen
met koorts; de kans op epilepsie op latere leeftijd is
tweemaal verhoogd; zie ook convulsie.
koortscurve, zie temperatuurcurve.
koortsdelier, delier dat wordt veroorzaakt door een snel
stijgende lichaamstemperatuur; frequentste oorzaak van
delier bij kinderen.
koortslip, herpes labialis.
koortsstuip, zie koortsconvulsie.
koortstherapie, het veroorzaken van koorts om een
bepaalde ziekte te behandelen (obsoleet).
koortsthermometer, een maximumthermometer voor
het meten van de lichaamstemperatuur.
koortstype, de voor een bepaalde ziekte typische koortscurve; vb. dromedaristype, zadeltype, Pel-type; zie ook
febris continua, - hectica, - intermittens, --- inversa, remi.
kootje, m.b.t. vinger, teen: phalanx.
koperdraad-fenomeen, bij ze tot 3e-graads vaatsclerose
van de oogfundus bij oogspiegel-onderzoek waarneembaar verschijnsel dat de arterien er uitzien als hard-gele
strepen met aan weerszijden heel smalle rode randen,
lijkend op koperdraad; zie ook zilverdraad-fenomeen.
koperstapeling, abnormale stapeling van koper, in het
bijzonder bij de ziekte van Wilson.
kop-halsprothese, zie prothese.
Koplik, Henry (1858-1927; kinderarts te New York).
Koplik-vlekken, mazelen-enantheem van het wangslijmvlies (tegenover de onderste ware kiezen), voorafgaand aan het exantheem; vroeg symptoom van
mazelen.
koppeling, niet-onafhankelijke overerving van allelen op
bij elkaar gelegen loci op eenzelfde chromosoom; de
genetische afstand tussen de loci is daarbij altijd minder
dan 50cM.
koppelingsinterval, vaste tijdsrelatie tussen twee
prikkels.
koppigheidsfase, peuterfase waarin kind een autonomie
ontwikkelt op het gebied van taal, spraak, wil ('zelf
doen!'), lichaamsschema en zindelijkheid; het kind is
ambivalent t.o.v. de ouder, zowel aanhankelijk als
dwingend en eisend; zie ook anale fase.
kop-puntdiscriminatie, test van de pijnzin, waarbij de
patient bij herhaling de kop of de punt van de neurologische speld krijgt aangeboden en de prikkel als `kop` of
`punt' moet duiden.
kopstem, falsetstem, bij vrouwen het middelste, bij
mannen het hoogste register van de stem.
koraalsteen, een steen die het nierbekken en de nierkelken opvult.
Korotkoff, Nicolai Sergejevitsj (1874-192o; Russisch arts
te Moskou).
Korotkoff-tonen, de tonen die men bij het meten van
de bloeddruk hoort bij auscultatie van de arterie; de
tonen worden teweeggebracht door de plotselinge
uitzetting van de arterie op het ogenblik dat de bloedstroom zich onder de verslappende manchet herstelt.
korrelcilinders, vormsels in urine, bestaande uit een
cilinderlichaam van Tamm-Horsfall-mucoproteine en

zwijgen; de pappataci-vlieg (`vreetzwijgvlieg') bijt, maar gonst
niet] acute koortsende ziekte met rug- en hoofdpijn en

lichtschuwheid; spontaan herstel na 3-4 dagen; veroorzaakt door arbovirus dat door de pappataci-vlieg (Phlebotomus papatasii) wordt overgebracht; veroorzaakt zomerepidemieen in Zuid-Europa, is endemisch in Azie en
Afrika; syn. flebotomenkoorts, sandfly fever [E.]
Q-koorts [Q= query = vraagteken] voor het eerst in 1937
door Derrick beschreven koortsende ziekte bij abattoirarbeiders in Brisbane (Australia), veroorzaakt door
Coxiella burneti (vroeger genoemd Rickettsia burneti), via de
lucht overgebracht door rondstuivende excreta van
schapen, geiten, runderen en tekenfeces.
rattenbeetkoorts, zie rattenbeetziekte.
Rift Valley-koorts, door Arthropoda overgedragen
(`arthropod-borne' [E.]) infectieziekte, veroorzaakt door
het Rift Valley-virus, een arbovirus, vnl. bij schapen,
geiten, runderen, soms bij de mens (Centraal-, Z.- en
O.-Afrika), met icterus, koude rillingen, allerlei pijnen,
soms encefalitis, soms degeneratie van de macula lutea
van het oog; syn. Rift-Valley fever [E.].
subfebriele koorts [juister: subfebriele temperatuur], k. onder
de 38°, met temperatuurschommelingen minder dan i°.
tekenbeetkoorts, koorts met maculopapuleus
exantheem, veroorzaakt door via teken van de familie
Ixodidae overgebrachte Rickettsiae; endemisch in Afrika,
V.S., Zuid-Europa en de landen rondom de Kaspische en
Zwarte Zee; syn. (afh. van de betreffende lokatie van
incidentie) Rocky-Mountain spotted fever, Mediterranean spotted fever, Kenya tick typhus [E.] , fievre boutonneuse [F.]
vijfdedagskoorts [L., febris quintana] rickettsiose met
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krastest
KPR, kniepeesreflex.
kraagsnede, incisie volgens Kocher bij struma-operaties.
kraakbeen, cartilago [L.], chrondros [G.].
elastisch kraakbeen, vorm van kraakbeen waarvan de
matrix naast collagene fibrillen ook veel elastische vezels
bevat; komt onder andere voor in oorschelp, deel van de
wand van de meatus acusticus, buis van Eustachius,
epiglottis, kraakbeenstukken van larynx en in bronchusvertakkingen.
embryonaal kraakbeen, kraakbeen dat bijna geheel uit
kraakbeencellen bestaat, met weinig tussenstof.
hyalien kraakbeen, met heldere tussenstof.
vezelig kraakbeen, met vezelige tussenstof.
kraakbeenmatrix, structuur van kraakbeen; intercellulair materiaal, bestaande uit macromoleculen als collageen, hyaluronzuur, proteoglycanen en glycoproteinen;
cellen (chondrocyten) liggen in holten (lacunae) van de
kraakbeenmatrix.
kraakbeentussenstof, de hyaliene (of vezelige) substantie die de kraakbeencellen van elkaar scheidt.
kraakbeenvlies, zie perichondrium.
kraambed, zie puerperium.
kraambedpsychose, zie psychose.
kraambeen, diepe veneuze trombose van een been in het
kraambed.
kraamhoofd, spontaan in het kraambed optredende
cerebrate veneuze trombose.
kraamvloed, zie lochia.
kraamvrouw, zie puerpera.
kraamvrouwenkoorts, zie koorts.
kraamvrouwenpsychose, zie psychose, zwangerschaps -^.
Krabbe, Knud H. (1885 - i961; Deens neuroloog).
leukodystrofie van Krabbe, infantiele familiale
sclerose, `globoid cell leukodystrophy', berustend op een
defect in de glycosfyngolipidenstofwisseling.
krabeffect, rode en/of gewollen huidlaesies of papels met
korstjes, ontstaan door krabben tegen jeuk; o.a. bij
obstructie-icterus, primair biliare cirrose en zwangerschapscholestase.
krachttraining, training ter vergroting van de spierkracht door het leveren van spierarbeid tegen een
bepaalde weerstand in; de spiermassa neemt hierbij toe.
Kraepelin, Emil (1856 - 1926; D. psychiater te Munchen).
classificatie volgens Kraepelin, indeling van psychosen in manisch-depressieve en schizofrene.
kramp, onwillekeurige spiercontractie, vaak gepaard met
pijn.
intentiekramp, k. bij beginnende spiercontractie.
klonische kramp, snel opeenvolgende, kortdurende
contracties van antagonistische spieren.
tonische kramp, langer aanhoudende onwillekeurige
spiercontractie (bij tetanie, bij tetanus); zie ook bliksemkramp, knikkramp, salaamkramp, trismus.
krankzinnig [L.] zie follis.
krankzinnigheid, zie psychose.
kransslagaderen, aa. coronaria; syn. aa. coronaria 1.
kransvaten, de arteriae (en venae) coronariae.
Krantz.
Marshall - Marchetti- Krantz - operatie, zie Marshall.
Kraske, Paul (1851 - 193o; D. chirurg te Freiburg).
operatic van Kraske, excisie van rectumcarcinoom met
resectie van een deel van het sacrum en het os coccygis.
krastest, allergietest waarbij een druppel allergeen of de
te onderzoeken stof in een krasje van 0,5 cm lengte in de
huid wordt gewreven, waarna wet/geen reactie
(roodheid, zwelling) optreedt; syn. cutane huidtest;

korrels die vermoedelijk aggregaten zijn van serumproteinen.
korreling, zie granulatie.
korrellaag, stratum granulosum.
Korsakoff, Sergei Sergeyewitsj (1854-1900; Russ. neuroloog).
syndroom van Korsakoff, syndroom, gekenmerkt door
geheugenverlies en orientatiestoornissen, met opvallend
veel confabulaties; ongestoord of slechts licht gestoord
bewustzijn; vaak als voorbijgaande fase voorkomend na
hersentrauma, bij CO-intoxicatie, bij chronisch alcohoiisme; syn. amnestisch syndroom (niet geheel juiste
aanduiding).
korset [<F., corset] strakke band die om verschillende
redenen om de buik gespannen wordt, zoals ter voorkoming van hypotensie, om cosmetische redenen, om de
patient te helpen bij het legen van de blaas of bij de
behandeling van scoliose.
kortademigheid, zie dyspneu.
kortedarmsyndroom, ziektecomplex met water- en
elektrolytenverlies en malabsorptie na resectie van
driekwart van de dunne darm; syn. short-bowel
syndrome [E.].
korteketenvetzuur (KKV), vetzuur met een koolstofketen van 6, 8 of io koolstofatomen; resorptie in dunne
darm is gedeeltelijk mogelijk zonder voorafgaande
enzymatische afbraak; io% van via voeding opgenomen
vet bestaat uit KKV.
kosmetisch, zie cosmetisch.
kosten-batenanalyse, zie analyse.
kosten-effectiviteitsanalyse, zie analyse.
koude-agglutinatie, zie agglutinatie.
koudecentrum, centrum in het caudale deel van de
hypothalamus dat bij prikkeling o.a. tot koude rillingen
en een perifere vasoconstrictie leidt, m.a.g. stijging van
de lichaamstemperatuur.
koudegewaarwording, paradoxe, ontlading van
koudesensoren bij een huidtemperatuur boven 45
graden Celsius (bijv. t.g.v. een heet bad), waarna reflexmatige pilo-erectie en vasoconstrictie volgen om
warmtetransport van omgeving naar lichaam tegen te
gaan.
koudeletsel, weefselschade, ontstaan door inwerking van
extreem lage temperaturen waarbij schade spontaan of
door geringe druk ontstaat; komt vooral voor in de acra
(vingers, neus, oren, tenen).
koude ruling, onwillekeurige ritmische samentrekking
van spieren en spiergroepen bij iemand met (snel)
oplopende lichaamstemperatuur; wordt veroorzaakt
door een ontregeling van het temperatuurregulerende
centrum door het vrijkomen van pyrogene stoffen, zoals
prostaglandine E; wijst in het algemeen op de aanwezigheid van bacterien of bacteriele producten (endotoxinen) in de bloedbaan; zie ook sepsis.
koude-vasodilatatie, vaatverwijding optredend in acra
en aangezichtshuid ter voorkoming van te sterke lokale
afkoeling en eventuele bevriezing.
kouvatting, kou vatten, i de als etiologische factor
beschouwde koude-inwerking op het lichaam waardoor
ziekten zoals verkoudheid, catarre van de bovenste
luchtwegen, reumatische aandoeningen zouden
ontstaan; z de aldus veroorzaakte aandoeningen zelf;
meestal is `verkoudheid' (coryza) bedoeld; syn. Erkaltung
[D.] , common cold [E.]
Koyanagi, Yosjizo (geb. 1880; Jap. oogarts).
syndroom van Vogt-Koyanagi, zie Vogt.
kPa, kilopascal.
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kraurose
vb. Mantoux-test voor type-IV-reactie; zie ook allergietest,
intracutane -^-.

Kronlein, Rudolf Ulrich (1847-1910; chirurg te Zurich).
Kronlein-hernia, zandlopervormige liesbreuk, met
verbreding van de breukzak tussen de fascia transversalis en de buikwand.
Kronlein-operatie, verwijdering van de laterale orbitawand om, achter de oogbal langs, een tumor van de n.
opticus te kunnen excideren.
kroon [L., corona] het boven het tandvlees uitstekende deel
van een tand (kies).
kroonboor, schedelboor met cilindervormige kop met
getande rand waarmee ronde botschijven worden
uitgezaagd die naderhand weer in het defect kunnen
worden teruggeplaatst.
kroonnaad, zie sutura coronalis.
kroonzakcyste, zie krooncyste.
krop, zie struma; niet verwarren met `kroep'.
end e mische krop, in bepaalde landstreken (waar het
voedsel weinig of geen jodium bevat) voorkomende
schildkliervergroting; zie ook cretinisme.
krophart, myocarditis bij ziekte van Basedow.
kruidengeneeswijze, vorm van geneeskunst waarbij
slechts natuurlijke kruiden of extracten hiervan worden
toegediend; synthetische middelen worden vermeden;
syn. fytotherapie.
kruin, zie bregma, fontanel.
kruinligging, schedelligging van het kind in utero, met
de schedel in lichte deflexie de toucherende vinger voelt
de grote fontanel.
kruisband, ligamentum cruciatum (anterius, posterius).
kruishemagglutinatieremmingstest, hemagglutinatieremmingstest t.b.v het aantonen van kleine antigene
verschillen; zie ook hemagglutinatietest.
kruising, decussatio; zie ook Held, Monakow.
kruisproef, laatste controleproef voor een bloedtransfusie, waarbij wordt nagegaan of er agglutinatie plaatsvindt indien men donor-erytrocyten met recipientenserum, en recipienten-erytrocyten met donorserum
samenvoegt.
kruisreactie, de interactie van een antigeen met een
tegen een ander (verwant) antigeen gerichte antistof.
kruisreactiviteit, verschijnsel dat immuunglobulinen
verschillende antigenen binden omdat deze identieke
epitopen bezitten; hierdoor kunnen auto-immuunreacties optreden tijdens een reactie tegen een pathogeen,
bijv post-streptokokkenglomerulonefritis.
kruisresistentie, zie resistentie.
kruisschedel, schedel met een persistente sutura frontalis die met de sutura sagittalis en de sutura coronalis een
kruis vormt.
kruistabel, weergave van de statistische samenhang
tussen twee of meer variabelen; per categorie van de ene
variabele wordt een frequentieverdeling per categorie
van de andere gegeven.
Krukenberg, Friedrich Ernst (1861-1946; patholoog te
Marburg).
Krukenberg-spoel, verticale spoelvormige afzetting
van pigment op het cornea-endotheel, bij vrouwen van
middelbare leeftijd.
Krukenberg-tumor, een tumor-metastase in de ovaria
('fibrosarcoma ovarii mucocellulare carcinomatodes'), bij
maagdarmcarcinoom.
Krukenberg, Hermann (1863-1935; D. chirurg te
Eberfeld).
Krukenberg-amputatie, kineplastische amputatie,
waarbij de stomp kan worden gebruikt voor bewegingen.

kraurose, kraurosis, craurosis [G., krauros = bros. droog]

(plaatselijke) droogheid en schrompeling van de huid,
ev van slijmvlies.
kraurosis penis, zie balanitis xerotica obliterans.
kraurosis v ulvae, k. van de vulva.
Krause, Fedor Victor (1857 - 1937; D. chirurg te Berlijn).
Krause-operatie, extradurale extirpatie van het
ganglion trigeminale.
Krause, Karl Friedrich Theodor (1797-1868; D. anatoom
te Hannover).
klieren van Krause, accessoire traanklieren van het
bovenste ooglid.
Krause, Wilhelm Johann Friedrich (1833 - 1910; D.
anatoom te Berlijn).
lichaampjes van Krause, corpuscula bulboidea.
membraan van Krause, een op lengtedoorsnee als een
donkere `lij n van K: zichtbare membraan die de sarcomeren van dwarsgestreept spierweefsel begrenst.
kreatine, zie creatine.
Krebs, Sir Hans Adolf (1900 - 1981; D. - E. biochemicus te
Oxford), 1953 Nobelprijs voor zijn ontdekking van de
citroenzuur-cyclus.
Krebs-cyclus, citroenzuur-cyclus; zie ook cyclus.
Kremer-test, bepaling van de penetratie, de bewegingssnelheid en beweeglijkheidsduur van spermatozoa in
een gekalibreerd capillair gevuld met cervixslijm.
krentenbaard, volksnaam voor impetigo in het gezicht.
Kretschmer, Ernst (1888-1964; D. psychiater te Marburg
en Tubingen).
constitutieleer van Kretschmer, bepaalde lichaamstypen (habitus) zijn vaak gecorreleerd met bepaalde
persoonlijkheidstypen. K. onderscheidt vier typen;
1 asthenische (leptosome) habitus, vaak gecorreleerd met
schizothyme persoonlijkheid; z pycnische habitus, vaak
gecorreleerd met cyclothyme persoonlijkheid; 3 atletische (mesosome) habitus, vaak gecorreleerd met schizothymie en affiniteit met schizofrenie en epilepsie;
4 dysplastische habitus, eveneens gecorreleerd met
schizothymie.
kristallen, regelmatig gevormde deeltjes uit vaste stof,
begrensd door platte vlakken.
Teichmann-kristallen, zie hematine.
kristalline, zie cristalline.
kristalloid, i kristal-achtig; z een stof die in oplossing zo
fijn verdeeld is dat ze de porien van een 'semipermeabel'
membraan kan passeren.
kristalurie, aanwezigheid van kristallen in de urine.
kritieke waarde, de drempelwaarde van een statistische
test (bijv. T-toets) voor een gegeven significantieniveau
waarboven de nulhypothese wordt verworpen.
kritiekstoornis, cerebrale functiestoornis waarbij het
inzicht in eigen ziekte en situatie, maar bijv. ook in
actuele gebeurtenissen, gestoord is.
kritische stroomsterkte, zie laminair.
kroep [<Schots, croup] dik beslag in de keel dat de luchtweg dreigt of te sluiten, met gevaar van verstikking; de
term is in 1765 door Francis Home in de geneeskunde
ingevoerd; niet verwarren met `krop'; zie ook difterie.
kroepeus, met de kenmerken van kroep; vb. kroepeus
beslag, k-euze pneumonie.
krokodillentranensyndroom, stoornis in de traansecretie bij laesie van de n. facialis boven het ganglion
geniculi; symptomen: overmatige traansecretie (bij
perifere facialisverlamming) als door smaakprikkel de
speekselsecretie wordt aangezet.
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kwadrantensyndroom
len als methylcellulose, hyprolose, hypromellose en
carbomeer; gebruikt bij de behandeling van het droge
oog (keratoconjunctivitis sicca) t.g.v. verminderde
traansecretie.
Ktintscher, Gerhard (1900-1972; chirurg te Kiel).
Kuntscher-pen, mergpen, een metalen pen die bij
botfractuur in de mergholte van de fractuurstukken
wordt geslagen ter fixatie van de botfragmenten.
Kupffer, Karl Wilhelm von (1829-igo2; anatoom te
Munchen).
Kupffer-cellen, stercellen van K., fagocyterende cellen
langs de veneuze sinussen in de lever, een van de plaatsen waar bilirubine wordt gevormd.
kurasrespirator, zie respirator.
kurkentrekkerfenomeen, fenomeen dat mensen met
rugklachten zich in een schroefbeweging van het bovenlichaam vanuit een zittende of liggende houding oprichten.
kuru, zie koeroe.
Kussmaul, Adolf (1822-i9o2; Duits arts te Heidelberg en
te Straatsburg).
Kussmaul-ademhaling, regelmatige diepe ademhalingen zonder pauze, kenmerkend voor acidose; syn. luchthonger, grote ademhaling.
Kussmaul-coma, coma diabeticum met `grote ademhaling'.
teken van Kussmaul, verhoging van de veneuze druk
bij inspiratie.
Kiister, Ernst Georg Ferdinand (1839-1930; D. chirurg te
Marburg en Berlijn).
operatic volgcns Mister, (o.a.) radicale operatie bij
chronische otitis media.
syndroom van Mayer-Rokitansky-Kuster, zie Mayer
(A.F.J.K.).
Kiistner, Heinz (geb. 1897; D. gynaecoloog te Leipzig).
reactie van Prausnitz-Kiistner, zie Prausnitz.
Kiistner, Otto Ernst (1849-1931; gynaecoloog te Breslau).
handgreep van Kustner, om na te gaan of na de
geboorte van het kind de placenta nog vastzit, drukt
men boven de symfyse met gestrekte vingers de uterus
omhoog; gaat de navelstreng daarbij naar binnen, dan
zit de placenta nog vast; zie ook Ahlfeld, handgreep van

Krukenberg-arm, onderarm-amputatie met een radiale
en een ulnaire stomp die een afsluitbare spleet vormen.
krypte, zie crypte, Lieberkiihn.
kryptonlaser, zie laser.
Kugelberg, E. (2oe eeuw; Zweeds neuroloog).
syndroom van Wohlfart-Kugelberg-Welander, zie
juveniele progressieve spinale spieratrofie.
Kuhne, Wilhelm Friedrich (Willy) (1837-1900; D.
fysioloog te Amsterdam en Heidelberg).
zenuweindplaat van Kuhne, motore eindplaat in
dwarsgestreept spierweefsel.
Kuhnt, Hermann (1850-1925; D. oogarts te Jena,
Koningsbergen, Bonn).
maculadegeneratie van Kuhnt, schijfvormige maculadegeneratie.
Kuhnt-operatie, conjunctiva-plastiek, het bedekken
van ulcera met conjunctiva.
degeneratie van Junius-Kuhnt, zie Junius.
kuit, kneme [G.], sura [L.].
kuitbeen, perone [G.], fibula [L.].
Kulchitsky, Nicolai (1856 - i925; Russ. anatoom).
Kulchitsky-cellen, 1 argentaffiene cellen in de Lieberkiihn-klieren; 2 argyrofiele cellen in bronchusepitheel.
Kummell, Hermann (1852 - 1937; D. chirurg te Hamburg).
ziekte van Kummell-Verneuil, compressiefractuur van
een of meer borstwervels na gering trauma, en pas na
weken of maanden verschijnselen veroorzakend.
kunstgewricht, gewrichtsprothese ter vervanging van
een gedestrueerd gewricht; geIndiceerd bij pijn en
slechte functie van het gewricht; post-operatieve complicaties zijn o.a. zenuwletsel, infectie (latent of klinisch
aanwezig of na bacteriemie) en protheseloslating; zie ook
prothese.
kunsthart, i pompend apparaat, meestal in combinatie
met een kunstlong ('hartlongmachine'), gebruikt bij
intracardiale operaties, waarbij het hart van de patient
tijdelijk wordt uitgeschakeld en het bloed door het
kunsthart wordt voortgedreven; zie ook extracorporale
circulatie; 2 een uit kunststof vervaardigd hart of hartgedeelte, dat wordt geImplanteerd en de werking van het
hart overneemt.
kunstklep, hartklepprothese.
bal-in-kooi-kunstklep, metalen hartklepprothese met
uiterlijk als een bal in een kooi boven op een ring; bal
sluit alternerend de ring; de kooi houdt de bal ter
plaatse; ontwikkeld door Starr en Edwards; nu in
onbruik; syn. Starr-Edwards-kunstklep.
Bjork-Shiley-kunstklep, hartklepprothese met uiterlijk als een ronde putdeksel die door scharnieren met
een ring is verbonden; de deksel sluit de ring alternerend af; wordt gebruikt voor vervanging van alle vier
kleppen; ontwikkeld door Bjork en Shiley.
Starr-Edwards-kunstklep, zie kunstklep, bal-inkooi--.
kunstlong, i apparaat dat tijdens intrathoracale operaties
voor de oxygenatie van het bloed zorgt; zie ook kunsthart; 2 apparaat dat de werking van de ademhalingsspieren overneemt bij verlamming van deze spieren ('ijzeren
long').
kunstmatige ademhaling, zie ademhaling.
kunstmatige inseminatie (KI), zie inseminatie, kunstmatige -^-.
kunstnier, apparaat dat bij nierinsufficientie de
nierfunctie overneemt; het bloed wordt langs membranen geleid waardoorheen de afvalstoffen dialyseren
(extracorporale dialyse); zie ook vividiffusie.
kunsttranen, aanduiding van traanvervangende midde-

teken van Kustner, bij palpatie van een beweeglijke,
voor de uterus gelegen dermoIdcyste van het ovarium
komt deze bij loslating weer voor de uterus terug.
Kutler-lap, zie lap, Kutler-^-.
kuuroord [<D., Kurort] plaats waar men op natuurgeneeskundige wijze verschillende therapieen toepast, zoals
thalasso-, aroma- en hydrotherapie, ter stimulering van
het vermogen tot zelfherstel; deze therapieen worden
i.h.b. toegepast bij chronische aandoeningen van
gewrichten, huid en longen.
Kvcim, Morten Ansgar (geb. 1892; arts te Oslo).
Kveim-test, huidtest die wordt gebruikt om de
diagnose sarcoIdose te stellen; hierbij wordt een slecht
gedefinieerd antigeenextract van een sarcoIdosehaard in
de huid gespoten; zes weken later wordt de huidreactie
(type-IV-allergic) gebiopteerd om de aanwezigheid van
een granuloom te kunnen vaststellen.
kV getal, kilovolt, maat voor o.a. spanning in een
rontgenbuis.
kwaddel [L., urtica] vluchtige, licht-rode of witte, vlakke
verhevenheid op de huid, dikwijls met rode hof, bij
urticaria, bij intracutane injectie.
kwadrantensyndroom, dysregulatie van het vegetatieve
zenuwstelsel, met pijn in een lichaamskwadrant.
429

kwadranthemianopsie
evenveel kweekvloeistof words afgevoerd; zie ook chemostaat.
inventarisatiekweek, verkennend bacteriologisch
onderzoek van uitstrijken van mond-keelholte, neus,
feces, urinemonsters en peri-anale en genito-uretrale
gebied bij immuungecompromitteerde patienten die
gedecontamineerd zijn; doel is controle op functioneren
van isolatie en decontaminatie en ondersteuning van
antibiotica-keuze.
keelkweek, kweek van keeluitstrijk.
weefselkweek, kweek van geisoleerd weefsel, of van
cellen, in een kunstmatig medium; syn. weefselcultuur.
kweekmedium, voedingsmengsel waarop micro-organismen kunnen groeien (agar, bouillon, gelatine, bloed,
serum, aardappel); syn. voedingsbodem.
kween, zie hermafrodiet.
kwikvergiftiging, intoxicatie met het zware metaal kwik
(Hg); toxische effecten op diverse orgaansystemen;
klinisch herkenbaar door verkleuring van tandvlees; zie
ook Minamata-ziekte.
kwikzoom, donkere rand van het tandvlees door afzetting van metallisch kwik, bij kwikvergiftiging; zie ook
loodzoom.
kyfoscoliose, combinatie van kyfose en scoliose, dus een
bocht van de wervelkolom naar achteren en een bocht
naar opzij.
kyfose, kyphosis [G.] kromming van de wervelkolom
convex naar achteren; syn. bochel, gibbus; zie ook hyperkyfose.
kyphosis angularis, hoekvormige k.
kyphosis arcuaris, boogvormige k.
kyphosis (dorsalis) juveniles, zie Scheuermann, ziekte
van -^-.
kyphosis senilis, ouderdomskyfose.
thoracale kyfose, kyfose van de thoracale wervelkolom;
zie ook hyperkyfose.
kyfotisch, m.b.t. kyfose; vb. k. bekken (een door een lage
kyfose vervormd bekken).
kymograaf, toestel voor kymografie.
kymografie [G ., kyma = golf; graphein = registreren] het
registreren van golfbewegingen, i.h.b. arteriole drukveranderingen.
kyn-, kyno- [G., kyon, kynos = hond] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. honden.
kynofob ie, ziekelijke angst voor honden of voor hondsdolheid.
kyphoscoliosis, zie kyfoscoliose.
Kyrie, Josef (1880-1926; Oostenrijks-Amerikaanse
huidarts).
ziekte van Kyrie, hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans (bij volwassenen): hoornkegeltjes in en buiten de follikelmonden; na verwijdering
blijft een licht bloedend kratertje over.
KZ-syndroom, kampziekte-syndroom, complex van
verschijnselen bij overlevenden van concentratiekampen, met vnl. chronische fysieke en psychische defecten;
syn. postconcentratie-kampsyndroom.

kwadranthemianopsie, zie hemianopsie.
kwakzalver, iemand die zieken behandelt op een
bedrieglijke wijze, die niet overeenstemt met de geneeskundige wetenschap; syn. medicaster.
kwal, Chironex, Medusa.
kwaliteitsbevordering, i (klassieke benadering) een of
andere vorm van bewaking van de kwaliteit, doorgaans
in de vorm van een meting; z. (moderne benadering) het
op gang brengen van een veranderingsproces.
kwaliteitsbewaking, het treffen van maatregelen
waarmee de variatie in de hoedanigheid van een proces
(bijv zorg) of een product (bijv. infuusvloeistof) binnen
zo smal mogelijke marges wordt gehouden; in de
klassieke benadering wordt het bewaken van de kwaliteit al automatisch als een bevordering van de kwaliteit
gezien; in de moderne benadering is sprake van het op
gang brengen van een veranderingsproces.
kwaliteitssysteem, het samenhangende geheel van
organisatiestructuren, verantwoordelijkheden, procedures, processen en middelen dat nodig is voor het
waarborgen van kwaliteit.
Kwaliteitswet zorginstellingen, wet die beoogt de
kwaliteit van zorg zoals door instellingen verleend, van
overheidswege te waarborgen, waarbij de zorg voor en
de kwaliteit van de organisatie van de zorgverlening
zoveel mogelijk aan de zorgaanbieders wordt overgelaten.
kwaliteit van leven, verzamelnaam voor de uitkomst van
meetinstrumenten waarmee wordt gepoogd uit te
drukken hoe de beleving van de (on)mogelijkheden van
het actuele leven zich verhoudt tot die van het gewenste;
zie ook quality-adjusted life years (QALY).
kwartslong, zie silicose.
kwasjiorkor [Ghanese taal, `rode knaap '] deficientieziekte door
gebrek aan eiwit in de voeding, vnl. in Afrika, bij zuigelingen en kleuters; symptomen: oedemen, pigmentafwijkingen, erytrosquameuze dermatose (vandaar het
rode uiterlijk en de naam), diarree; hoge letaliteit.
kweek, methode om bacterien zich op een voedingsbodem (bijv. een petrischaaltje met agar) te laten vermenigvuldigen, waardoor nadere identificatie wordt
vereenvoudigd; de term wordt voor zowel de methode
als het resultaat gebruikt; syn. cultuur [zn.]
bloedkweek, enting van bloed op een voedingsbodem
om door kweken na te gaan, welke micro-organismen in
het bloed aanwezig zijn; syn. bloedcultuur.
celkweek, methode om virus uit het lichaam te isoleren,
te typeren en te identificeren; afgenomen lichaamsmateriaal wordt afgenomen, geisoleerd, gezuiverd en op
celkweekmedium geent, waarna bij virusreplicatie
specifieke celveranderingen optreden; de cellen kunnen
vervolgens vrij van fysiologisch inwerkende factoren
worden bestudeerd; o.a. diagnostisch toegepast, om
virus aan te tonen in lichaamsmateriaal, en voor wetenschappelijk onderzoek.
continukweek, bacteriekweek waarin met constante
snelheid medium wordt toegevoegd en door verloop
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1, laevo-, levo- [L., links].
L.i, 2, le, ze, enz. lumbale wervel, ook lumbale ruggenmergszenuw, lumbaal segment.
laagmoleculair-gewicht-heparine, heparine dat de
trombocytenaggregatie minder remt dan normaal
heparine en, i.t.t. normale heparine, bij behandeling van
diepe veneuze trombose geen laboratoriumcontrole
behoeft en subcutaan kan worden toegediend; syn. lowmolecular-weight heparin (LMWH) [E.].
laag-T3-syndroom, lage spiegel van trijodothyronine in
afwezigheid van hypothyreoidie; dit syndroom is het
gevolg van verminderde conversie c.q. transportstoornis
van schildklierhormoon (T3) over de plasmamembraan
van vooral hepatocyten; oorzaken zijn ernstige ziekte,
voedselonthouding en bepaalde medicamenten.
Labbe, Charles (1852-1889; Fr. anatoom).
vena van Labbe, variabele veneuze anastomose tussen
sinus sagittalis superior en sinus transversus.
l abia [L., mv. van labium] lippen.
labialis [L., -le], m.b.t. de lip (labium), lipvormig;
vb. herpes 1-lis.
labiel [L., labo = waggelen, wankelen] wankelbaar, onzeker,
onbestendig, onstabiel, emotioneel fluctuerend.
labiliteit [L., labo] wankelbaarheid, onzekerheid; zie ook
affectlabiliteit.
l abionasaal, zie nasolabiaal.
labiorum [L.] gen. mv. van labium; vb. commissura 1.
labioversie, verkeerde stand van een tand, naar de lip
(labium) toe.
labium [L., my -ia], lip.
labium anterius (ostii uteri), voorlip van de portio.
labium duplex, dubbele lip, langwerpige slij mvliesplooi onder het lipperood van de bovenlip.
labium externum (cristae iliacae), beenlijst aan de
buitenkant van de crista iliaca.
labium inferius (oris), onderlip van de mond.
labium internum (cristae iliacae), beenlijst aan de
binnenkant van de crista iliaca.
labium laterale (lineae asperae femoris), de zijkant
van de linea aspera.
labium leporinum, hazelip.
labium limbi tympanicum (laminae spiralis),
onderste uitloper van de limbus, onder tegen de lamina
basilaris aanliggend.
labium limbi vestibulare (lam. spir.), bovenste
uitloper van de limbus, aanhechtingsplaats van de
membrana tectoria.

labium majus pudendi [meery labia majora pudenda], grote
schaamlip.
labium mediale (lineae asperae femoris), de mediale
kant van de linea aspera.
labium m i nus pud e ndi [meerv. labia minora pudendi], kleine
schaamlip.
labium oris [meery labia oris], lip (van de mond).
labium posterius (ostii uteri), achterlip van de portio.
l abium superius (oris), bovenlip.
labour [E.] baring.
missed labour [E.] in de uterus achtergebleven dode
foetus, na een vruchteloze baring.
labrum [L., my labra], lip.
l abrum acetabul a re, ringvormige wal rondom de
heupkom.
labrum articulare, kraakbeenrand aan de gewrichtskom.
labrum glenoidale, uitstulpende ring rondom de
benige kom van het schoudergewricht.
labyrint, zie ook labyrinthus.
benig labyrint, het benige gedeelte van het binnenoor,
bestaand uit uitsparingen in het rotsbeen, waarin zich
het vliezige labyrint bevindt; syn. labyrinthus osseus.
labyrintdoofheid, doofheid door beschadiging van het
labyrint; zie ook Hutchinson-syndroom.
labyrintblok, het deel van het os temporale dat de
cochlea en de booggangen bevat.
labyrintectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van het labyrint.
labyrintfistel, defect in de wand van het labyrint,
meestal gevolg van ontsteking van het middenoor.
labyrintfistelsymptoom, onwillekeurige oogbewegingen, meestal nystagmus, bij labyrintfistel.
labyrinthicus [L., -ca, -cum], m.b.t. het labyrint; vb. panes
1-cus cavi tympani.
labyrinthitis, ontsteking van het labyrint, otitis interna.
labyrinthus [G., mv. -thi, labyrinthos] labyrint, het binnenoor, bestaande uit vestibulum, cochlea en de drie halfcirkelvormige kanalen.
labyrinthus cochlearis, inhoud van de benige cochlea.
labyrinthus ethmoidalis, het complex van de
zeefbeencellen tussen oogkas en neusholte.
labyrinthus membranaceus, het vliezig labyrint, in
het benig 1. gelegen.
labyrinthus osseus, het benig labyrint.
labyrinthus vestibularis, inhoud van het labyrint,
inclusief de canales semicirculares, met uitzondering
van het slakkenhuis.
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labyrintmacula
labyrintmacula, zie maculae acusticae.
labyrintonderzoek, galvanisch, onderzoek van het
evenwichtsorgaan waarbij een galvanische stroom dwars
door het hoofd wordt geleid. Hierdoor ontstaan vestibulaire reacties (nystagmus en verandering van hoofdstand). Bij sluiten van de stroom beweegt het hoofd zich
naar de anode, bij openen naar de kathode.
lacer [L., -ra, -rum], verscheurd; vb. foramen 1-rum.
laceratie, laceratio [L.] 1 verscheuring; z de bij verscheuring ontstane wond.
laceratio cervicis, cervix-scheur.
laceratie-ectropium, het door een cervixscheur naar
buiten groeien van baarmoederslijmvlies.
lacertus [L., spier] fibreuze band.
lacertus fibrosus, aponeurosis musculi bicipitis brachii.
lacertus musculi recti lateralis bulbi, een pees
(waaraan de m. rectus lateralis bulbi ten dele
ontspringt), gehecht aan de ala major van het sfenoid.
lach, verticale, verschijnsel bij myasthenia gravis waarbij
bij lachen de mond alleen in verticale richting geopend
wordt t.g.v relatieve zwakte van mm. buccinator.
lachgas (N2O), kleurloos en reukarm gas met zwak
anesthetische en goede analgetische eigenschappen;
toepassing vnl. tijdens transport van patienten met
ernstige pijn.
Lachman-test, test waarbij de knie in een flexiestand van
zo-z5° wordt gehouden terwijl de tibia naar ventraal
wordt geschoven; diagnostisch voor letsel van de voorste
kruisband.
lacinia [L., mv. -iae], reep, flard, fimbria.
laciniatus [L., -ta, -tum], voorzien van flarden, fimbriae.
l a crima [L., mv. -ae], traan.
lacrimalis [L., -le], m.b.t. tranen; vb. saccus 1-lis, os 1-le.
lacrimarum [L.] gen. mv. van lacrima; vb. stillicidium 1.
lacrimoconch alis [L., -le], m.b.t. traanbeen en neusschelp;
vb. sutura 1 -us.
lacrimomaxillaris [L., -re], m.b.t. traanbeen en bovenkaak; vb. sutura 1-ris.
lactaat, stofwisselingsproduct van anaerobe omzetting
van glucose via pyrodruivenzuur, waarbij energie
vrijkomt; ontstaat met name tijdens zware spierarbeid,
wanneer de zuurstofvoorziening aan de cel tekortschiet;
kan anaeroob niet verder worden bewerkt en hoopt zich
op in de cel en in het bloed; kan worden gebruikt als
bouwstof voor gluconeogenese; syn. melkzuur; N.B.: in
de (bio)chemie wordt veelal de naam van een zout
zonder vermelding van tegenion gebruikt wanneer het
zuur (hier dus melkzuur) wordt bedoeld.
lactaatconcentratie, concentratie van melkzuur in het
bloed; het lactaat is afkomstig uit spieren waar anaerobe
glycolyse heeft plaatsgevonden; aan het begin van een
geringe inspanning treedt een tijdelijke concentratieverhoging op; een zwaardere inspanning leidt tot een
blijvende stijging van de concentratie en hierdoor tot
metabole acidose.
lactaatdehydrogen ase (LDH), een enzym dat de koolhydraatstofwisseling katalyseert; er zijn 5 elektroforetisch
scheidbare iso-enzymen, die worden aangeduid als LDH1
t.m. LDH5.
lactaatdrempel, zie anaerobe drempel.
lactaathydrogenase-iso-enzym (LDH-iso-enzym),
iso-enzym van lactaatdehydrogenase (LDH); LDH bestaat
uit een tetrameerstructuur met spier- en hartsubeenheden; de vijf iso-enzymen zijn M4, M3H, MzHz, MH3
en H4; identificatie van verschillende subeenheden
wordt gebruikt voor klinische diagnostiek, bijv
myocardinfarct.

lactacidase [< L., lac = melk] enzym (van melkzuurbacterien) dat melkzuur laat gisten.
lactalbumine, een op serumalbumine lijkend eiwit in
melk; zie ook lactoglobuline.
lactase, een disacharidase 1. hydrolyseert melksuiker
(lactose) tot glucose en galactose.
lactase-deficientie, tekort aan, of ontbreken van lactase
in de darm, m.a.g. lactose-intolerantie.
lactatie [< L., lactatio] zie borstvoeding.
lactatieamenorroe, het uitblijven van de menstruatie
tijdens het zogen.
lactatieatrofie, involutie van de uterus tijdens het zogen.
l acteus [L., -ea, -eum], uit melk bestaand, melkachtig;
vb. crusta 1-ea, maculae 1-eae (mv van 1-ea).
lactiferus [L., -ra, -rum], melkvoerend; vb. ductus lactiferi
(mv. van -rus).
Lactobacillaceae, een fam. Gram-positieve bacterien van de
orde Eubacteriales, waarvan slechts enkele soorten pathogeen zijn.
Lactobacillus, Gram-positieve (facultatief) anaerobe
staafjes van het genus Lactobacillaceae; vormen melkzuur
uit koolhydraten; sommige soorten zijn commensaal in
het menselijk maag-darmkanaal en de vagina.
Lactobacillus acidophilus, Doderlein-bacil, een normale
bewoner van de vagina.
Lactobacillus bdus, normale darmbewoner bij zuigelingen.
Lactobacillus casei, bacil voorkomend in kaas; wordt
gebruikt voor de identificatie van de L.-casei-f actor, een
leverfractie die identiek is met foliumzuur.
lactoconium, klein deeltje dat in grote massa's in melk
voorkomt en met de elektronenmicroscoop zichtbaar is;
betekenis onbekend.
lactodehydrogenase (LDH), zie lactaatdehydrogenase.
lactoferrine, een niet aan porfyrine gebonden metalloproteine, met transportfunctie; elk molecuul kan z
atomen Fe 3 + binden.
lactoflavine, riboflavine, vitamine B 2 .
lactogeen [G., gennan = veroorzaken] zog-opwekkend.
lactogeen hormoon, zie prolactine.
lactogen [E.] zie human placental 1. (HPL).
lactogenese, begin van de melkproductie t.g.v de daling
van oestrogeen- en progesteronspiegel na de partus.
lactoglobuline, een in melk voorkomende globuline; zie
ook lactalbumine.
lactorroe zie galactorroe.
lacto se, melksuiker (saccharum lactis), een disacharide in
melk, wordt door lactase gesplitst in glucose en galactose.
lactose-intolerantie, verteringsstoornis t.g.v. het ontbreken van het ferment lactase in de darm, gewoonlijk
blijkend uit intolerantie voor melk; zie ook lactasedeficientie.
lactosetolerantietest, test waarbij een patient na een
nuchtere periode een vloeistof met lactose to drinken
krijgt, waarna ademmonsters worden afgenomen waarin
de H 2 -concentratie wordt bepaald; bij lactose-intolerantie treedt vergisting op en neemt de H 2 -concentratie in
de uitademingslucht toe.
lactovegetarier, vegetarier die zich alleen spijzen
ontzegt waarvoor dieren moeten worden gedood en die
dus wel bijv. melk, kaas, eieren en honing gebruikt.
lacuna [L., mv. -ae], gat, opening, holte.
lacuna auditiva, de stiltezone bij de auscultatore
meting van de bloeddruk; syn. silent gap [E.].
lacunae laterales, kleine zijnissen van de sinus sagittalis superior.
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lacu nae Morgagni, zie 1-ac urethrales.
lacu na musculorum, het vak waar de m. iliopsoas ligt
tussen arcus iliopectineus, lig. inguinale en het bekken.
lacunae urethrales (fem.), uitbochtingen van de
vrouwelijke urethra, met uitmondingen van de glandulae urethrales.
lacunae urethrales (masc.), uitbochtingen van de
mannelijke urethra met uitmondingen van de glandulae
urethrales.
lacuna vasorum, opening tussen os pubis, lig. inguinale en eminentia iliopubica, waardoorheen de femorale
vaten lopen.
lacunaris [L., -re], m.b.t. een gat of holte, bezet met gaten;
vb. angina 1-ris, cranium 1-re.
lacu nen, zie lacuna, Howship.
l acus [L.] meer, plas.
lacus lacrimalis, tranenmeer, de ruimte om de caruncula lacrimalis in de mediale ooghoek.
ladderspasmen, het rontgenbeeld bij spasmen van de
slokdarm.
laederen, beschadigen, verwonden, kwetsen.
Laennec, Rene Theophile Hyacinthe, 1781-1826; Fr. arts
te Parijs; uitvinder van de stethoscoop.
laesie, laesio [L., laedere = kwetsen] letsel, kwetsing, kwetsuur, verwonding, beschadiging; het gebruik van de
term laesie in de zin van een lokale aandoening die niets
met een trauma te maken heeft (een plaatselijke ontsteking, een tumor, een vaatproces, enz.) is of te raden.
l ae sus [L., -sa, -sum, laedere] beschadigd, gekwetst, gestoord;
vb. functio 1-sa.
lae vicellularis [L., -re, laevis = glad] bestaande uit gladde
cellen; vb. myoma 1-re.
lae vis [L., -ve], glad; vb. Xenopus laevis, chorion laeve.
laevo- (1-) [L.] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t.
links; vb. laevoconvex; vgl. dextro-.
LAFB, linker anterior fasciculair blok.
LAF-index, zie leukocyten-alkalische-fosfatase-index.
lagedruksysteem, functionedl begrip, omvattend die
gedeelten van de bloedsomloop, waar - i.t.t. het arteriole
systeem - de druk laag is (0-15 mm kwik), dat is de
terminale stroombaan, de lichaamsaderen, de rechter
harthelft, de longcirculatie en de linker hartkamer
tijdens de diastole; in totaal bevindt zich hier 85 pct van
het bloedvolume; syn. low-pressure system [E.].
lagerugpijn, lage-rugpijn, pijn in de lage rug, veelal
veroorzaakt door een verrekking van spier of ligament;
emotionele factoren spelen soms een rol bij het ontstaan;
andere oorzaken zijn wel spondylosis, radiculaire
prikkeling door discusprolaps of wervelkanaalstenose;
syn. lendenpijn; zie ook hernia nuclei pulposi.
lagetonenverlies, gehoorverlies voor de lage tonen,
gekenmerkt door een oplopend audiogram; oorzaak o.a.
beginnende ziekte van Meniere; syn. basdoofheid.
Lggochilascaris minor [G., lagos = haas; cheilos = lip; ascaris =
spoelworm] nematode-worm in de darm van dieren en
mensen in Z.-Amerika (o.a. Suriname).
lagoftalm ie, lagophthalmus [G., lagos; ophthalmos = oog]
toestand van een oog dat zich niet kan sluiten, hetzij
door te korte oogleden of exoftalmie, hetzij door facialisverlamming of spasmus van de m. levator palpebrae
superioris; syn. hazenoog.
lag phase [E., to lag = achterblijven] lag-fase, periode in
bacterievermeerdering met weinig tot geen vermeerdering van het aantal cellen; syn. lag period [E.] zie ook log
phase.
Lagrange, Pierre Felix (1857-1928; Fr. oogarts te
Bordeaux).

operatie van Lagrange, sclerectomie, sclerecto-iridectomie, een drainage-operatic bij glaucoma.
Laimer-driehoek (Eduard Laimer, twintigste-eeuwse
Oostenrijks anatoom), anatomische structuur in de
keelholte; gelegen op de grens tussen pharynx en
slokdarm; gevormd door kringspieren; het vormt een
zwakke plek en is daardoor een predilectieplaats voor
het ontstaan van divertikels; zie ook Zenker-divertikel.
Laius [G., Laios] mythologische koning van Thebe
(Griekenland), die zijn pasgeboren zoon Oedipus to
vondeling legde, en later door de volwassen Oedipus
werd gedood, waarna Oedipus zijn eigen moeder Jokaste
trouwde.
Laius-complex, de ambivalente, ijverzuchtig-liefhebbende instelling van een vader t.o.v zijn zoon; zie ook
Oedipus-complex.
LAK-therapie, toedienen van door interleukine-z geactiveerde lymfocyten (= lymphokin-activated killer cells,
LAK-cellen) bij kankerpatienten; doel is opwekken van
een immuunrespons tegen de tumor; momenteel nog in
experimentedl stadium; zie ook lymphokin-activated
killer cell (LAK cell).
lambda, snijpunt van de sutura lambdoidea met de
sutura sagittalis.
lambdacisme, lambdacismus [L.] moeilijkheden bij het
uitspreken van de 1 en verwisseling van deze klank met
de r; de klanken 1 en r vormen samen de fonetische
klasse der liquidae en interfereren bij spraakafwijkingen
(vgl. de 'Gooise r', een retroflexe r die nagenoeg als een
kelige 1 klinkt).
lambdanaad, de lambdavormige naad tussen het os
occipitale en de beide ossa parietalia, sutura lambdoidea.
lambdoides [L.] gelijkend op de Griekse letter lambda.
lambdoideus [L., -ea, -eum], 1 gelijkend op de Griekse
letter lambda; vb. sutura 1-ea; i. behorend tot iets
lambda-achtigs; vb. margo 1-eus squamae occipitalis.
Lambert.
syndroom van Eaton-Lambert, zie Eaton.
Lambl, Vilem Dusan (1824-1895; Boheems arts te
Charkov), ontdekker van Lamblia, veroorzaker van
labliasis.
lambliasis, zie giardiasis.
lamel [L., lamella, verkleinwoord van lamina] plaatj e.
Havers-lamellen, zie Havers.
lamellar bodies [E.] osmofiele cellichaampjes met een
concentrische lamellaire structuur; komen voor in
type-II-pneumocyten; worden gevormd in Golgicomplex; verzorgen opslag en uitscheiding van surfactant d.m.v. exocytose.
lamelleus, gerangschikt in laagjes.
lamell o sus [L., -sa, -sum], in lamellen afschilferend;
syn. membranaceus; vb. desquamatio 1-sa.
lamina [L., mv. -ae], plaat, schijf.
lamina affixa, bodem van de hersenzijventrikel tussen
stria terminalis en taenia choroidea.
lamina alaris, vleugelplaat van de neurale buis, dorsaal
van de sulcus limitans.
laminae a lbae (cerebelli), de van het corpus medullare
in de folia cerebelli uitstralende witte substantie.
lamina anterior (vaginae musculi recti abd o minis),
voorste blad van de rectusschede.
l a mina arcus vertebrae, het aan beide zijden van de
mediaanlijn afgeplatte deel van de wervelbogen.
lamina basalis, de basale plaat van de neurale buis.
lamina basalis (choroideae), een dunne doorzichtige
basale membraan van de choroidea, vormt de verbinding
tussen choroidea en retina.
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lamina muscularis musc o sae, dunne spierlaag tussen
lamina propria en tela submucosa van de darm.
lamina orbitalis ossis ethmoidalis, dunne beenplaat
die een deel van de mediale orbitawand vormt.
lamina papyracea [BNA], 1. orbitalis ossis ethmoidalis.
lamina parietalis pericardii, het parietale blad van het
pericardium serosum.
lamina parietalis tunicae vaginalis testis, het buitenste blad van de tunica vaginalis testis.
lamina perpendicularis ossis ethmoidalis,
loodrechte dunne beenplaat van het etmoid, die het
bovenste deel van het neustussenschot vormt.
lamina perpendicularis o ssis palatini, loodrechte,
dunne beenplaat van het os palatinum, die een deel
vormt van de mediale wand van de sinus maxillaris.
lamina posterior vaginae musculi recti abdominis,
achterblad van de rectusschede.
lamina pretrachealis fasciae cervicalis, het voor de
trachea liggende blad van de halsfascie.
lamina prevertebralis fasciae cervic alis, het blad van
de halsfascie dat zich voor de wervelkolom bevindt.
lamina profunda fasciae temporalis, het aan de
binnenrand van de jukboog bevestigde diepe blad van de
fascia temporalis.
lamina profunda musculi levat o ris palpebrae
superioris, het aan de bovenrand van de tarsus bevestigde diepe blad van de levatorpees.
lamina propria mucosae, bindweefsellaag van een
slijmvlies.
lamina pyramidalis externa, derde laag van de
hersenschors en buitenste piramidecellaag; bevat onder
andere middelgrote piramidecellen, die echter geen
langere banen vormen.
lamina quadrigemina, vierheuvelplaat, gelegen in de
middenhersenen.
lamina septi pellucidi, een der (twee) bladen van het
septum pellucidum.
lamina spiralis ossea, een uit twee bladen bestaande,
spiraalvormig om de modiolus gewonden beenplaat, die
een deel van de scheidingswand vormt tussen scala
vestibuli en scala tympani.
lamina spiralis secundaria, een tegenover de vorige,
aan de buitenwand van de canalis spiralis cochleae
bevestigde beenplaat.
lamina superficialis fasciae cervicalis, het oppervlakkige, onder de huid gelegen blad van de fascia
cervicalis.
lamina superficialis fasciae temporalis, het aan de
buitenrand van de jukboog bevestigde oppervlakkige
blad van de fascia temporalis.
l amina superficialis musculi levatoris palpebrae
superioris, oppervlakkig blad van de levatorpees,
tussen de tarsus en de m. orbicularis oculi.
lamina suprachoroidea, de buitenste laag van de
choroidea, die de verbinding vormt met de sclera.
lamina t e cti mesencgphali, vierheuvelplaat, een plaat
van grijze substantie, waarop de bovenste en onderste
colliculi.
lamina terminalis hypothalami, de dunne voorwand
van de derde hersenventrikel.
lamina tragi, laterale deel van de kraakbenige uitwendige gehoorgang, voor de uitwendige gehoorgangopening.
lamina vasculosa (choroideae), de dikste laag van de
choroidea, waarin takjes van de a-ea ciliares post. longae.
lamina visceralis (pericardii), zie epicardium.

lamina basalis corporis ciliaris, de voortzetting van
de 1. bas. chor. op het corpus ciliare.
lamina basilaris (ductus cochlearis), een bindweefselplaat tussen ductus cochlearis en scala tympani.
lamina cartilaginis cricoideae, de aan de achterkant
van het cricold gelegen kraakbeenplaat.
lamina cartilaginis lateralis (t ubae auditivae), de
kleinste van de twee kraakbeenplaten die de tuba
auditiva vormen, aan de laterale kant van de tuba.
lamina cartilaginis medialis tubae auditivae, de
grootste van de twee kraakbeenplaten die de tuba
auditiva vormen, aan de mediale kant van de tuba.
lamina choriocapillaris [BNA, PNA], 1. choroidocapillaris.
lamina choroidocapillaris, laag van capillairen en
pigmentvrij bindweefsel in de choroidea.
lamina cribr o sa (ossis ethmoidalis), een mediane
beenplaat van het etmoid, met vele gaten waardoorheen
reukvezels lopen.
lamina dextra et sinistra cartilaginis thyroideae,
rechter en linker kraakbeenplaat van het thyroidkraakbeen.
lamina elastica anterior, posterior [BNA], 1. limitans
ant., post.
lamina episcleralis, bindweefsellaag die de sclera
omgeeft en deze met de conjunctiva verbindt.
lamina epithelialis, de laag ependymcellen die de
plexus choroideus bedekt.
lamina ext e rna (ossium cranii), de buitenste botlaag
van de schedelbeenderen.
lamina fibrocartilaginea interpubica [BNA], discus
interpubicus.
lamina fusca sclerae, dunne gepigmenteerde
bindweefsellaag tussen sclera en choroidea.
lamina horizontalis ossis palatini, achterste deel van
het harde gehemelte, tevens van de neusbodem.
lamina interna o ssium cranii, binnenste botlaag van
de schedelbeenderen.
lamina lateralis processus pterygo i dei, zijblad van de
processus pterygoideus.
lamina limitans anterior (corneae), membraan die
tussen de epitheelcellaag en het stroma van de cornea is
gelegen; syn. membraan van Bowman.
lamina limitans posterior (c o rneae), basale
membraan tussen het cornea-endotheel en de substantia
propria; vormt bij de overgang in de sclera vezels, die
kleine sinussen begrenzen, waardoorheen kamerwater
kan afvloeien.
lamina medialis processus pterygoidei, mediaal blad
van de processus pterygoideus.
laminae medullares thalami, witte substantie, deels
in, deels lateraal van de thalamus, die de thalamuskernen min of meer van elkaar scheidt.
lamina medullaris lateralis c o rporis striati,
merghoudend blad tussen globus pallidus en putamen.
lamina medull. medialis corporis stri ati, merghoudende lamel binnen de globus pallidus.
lamina membranacea tubae auditivae, het vliezige
deel van de wand van de pars cartilaginea.
lamina modioli, een benige plaat die het einde vormt
van de lamina spiralis ossea.
lamina molecularis, buitenste laag van de hersenschors; bevat enkele tangentiele cellen en vooral een
dicht tangentieel vezelnet, bestaande uit dendrieten van
piramidecellen en axonen van andere cellen; heeft zelf
geen uitlopers naar andere cortexgebieden; syn. lamina
plexiformis.
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laparoscoop
Langenbeck-amputatie, beenamputatie met vorming
van een voor- en een achterlap.
Langenbeck-driehoek, het gebied boven de femurkop
tussen m. piriformis en m. gluteus medius.
Langer.
lijnen van Langer, huidlijnen die de spanningsrichting
van de huid aangeven.
Langer-Giedion, syndroom van, syndroom als gevolg
van een kleine deletie in het chromosomale gebied 8q24;
klinische kenmerken zijn weinig haar, een slappe huid,
een peervormige neus, exostosis cartilaginea, microcefalie en mentale retardatie.
Langerhans, Paul (1847-1888; patholoog te Freiburg).
Langerhans-cel, l cel met lange dendritische uitlopers
gelegen in de basale laag van de epidermis, afkomstig
van de monocytaire fractie in het bloed. L.-cellen zijn
gekenmerkt door de aanwezigheid van celmembraangebonden MHC-structuren. Via deze structuren hebben
zij een belangrijke functie bij de presentatie van antigenen aan het T-cel-systeem; 2 cel van de eilandjes van L.
Langerhans-eilandjes, klompjes cellen (a-, I- en
ll-cellen) in het pancreas met endocriene functie; produceren insuline en glucagon; zie ook nesidioblasten.
Langhans, Theodor (1839-1915; patholoog te Bern).
Langhans-cellen, cellen van de trofoblast van de
chorionvlokken.
Langhans-laag, de cytotrofoblast van le chorionvlokken.
Langhans-reuscellen, kenmerkc nde grote cellen in
tuberkels.
languitudo, languor [L.] verslapping, zwakte.
langzamevirusinfectie, zie slow-virus infections.
lanosterol, voorstadium in de biosynthese van cholesterol; zie ook squalene.
lanugino_sus [L., -sa, -sum], m.b.t. of lijkend op lanugo;
vb. hypertrichosis 1-sa, sputum 1-sum.
lanugo, wolhaar, dons, het fijne haar dat (soms) de huid
van een foetus bedekt; zie ook vellus.
Lanz, Otto (1865-1935; Zwitsers chirurg te Amsterdam).
punt van Lanz, drukpijnlijk punt, rechts op eenderde
deel van de verbindingslijn tussen rechter en linker
spina iliaca anterior superior (bij acute appendicitis).
lap, transplantaat; hiermee wordt zowel aangeduid een
gesteeld transplantaat, waarvan de basis tijdelijk of
permanent verbonden is met het lichaam, als ook een
microvasculair transplantaat, waarbij het weefsel
volledig wordt gescheiden en op een andere plaats weer
wordt aangesloten op de bloedvaten; vb. transpositielap,
rotatielap.
Abbe-lap, transpositie van een gesteelde vollediktelap
van de onderlip om een defect of tekort van de bovenlip
te herstellen.
botlap, 1 transplantaat van bot om elders in het lichaam
een defect of ruimte op te vullen; z stuk schedelbot dat
wordt uitgezaagd om toegang te verkrijgen tot de
intracraniele ruimte bij neurochirurgische operaties.
filetlap, gesteelde lap van een (gedeelte van een) extremiteit na verwijdering van alle benige delen.
gesteelde lap, via een voedende steel vastzittende
huidlap die wordt gebruikt voor transpositie of autotransplantatie.
Kutler-lap, laterale subcutane verschuivingslap ter
bedekking van een topletsel van een vinger.
lapar-, laparo- [G., lapara = de flanken, de buik] voor- voegsel
in woordverbindingen m.b.t. de buik.
laparoscoop, endoscoop voor het verrichten van laparoscopie.

lamina visceralis tunicae vaginalis testis, het binnenblad van de tunica vaginalis testis.
laminair, i bestaande uit lagen; z de bewegingsvorm van
een vloeistof die met matige snelheid door een Buis
stroomt, waarbij de vloeistofdeeltjes zich in concentrische lagen voortbewegen, tot de snelheid de kritische
stroomsterkte overschrijdt en de beweging turbulent
wordt.
laminaris [L., -re, lamina] plaatvormig; vb. unguis 1-ris.
laminectomie [L., lamina; Gr. ektome = uitsnijding] verwijdering van een of meer (achterste) wervelbogen, om het
ruggenmerg bloot te leggen.
laminotomie [G., tome = incisie] het doorsnijden van een
achterste wervelboog.
lamsvlies, het binnenste der eivliezen; syn. amnion [G.].
Lamy, Maurice (zoe eeuw; Fr. kinderarts).
syndroom van Maroteaux-Lamy, zie Maroteaux.
lana [L.] wol.
Lancefield, Rebecca Craighill (1895-1981; bacteriologe te
New York).
Lancefield-classificatie, de door L. ontworpen indeling
(in groepen A-Q) van hemolytische streptokokken, d.m.v.
de precipitine-test; groep A is uitsluitend voor de mens
pathogeen en omvat 52 typen; groep B komt voor bij
mastitis; groep D is identiek met enterokokken syn. Streptococcusfaecalis.
lancet, klein, puntig, tweesnijdend chirurgisch mes; zie
ook bistouri, scalpel.
lancinerend, schietend, snijdend; vb. 1-dc pijn (bij tabes
dorsalis).
Lancisi, Giovanni Maria (1654-1720; Ital. arts).
Lancisi-strepen, stria longitudinalis medialis corporis
callosi.
Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), beroepsvereniging voor huisartsen; hoofdtaken: bevorderen van
goed functioneren van huisartsen en behartigen van de
sociaal-economische, juridische en andere maatschappelijke belangen.
landkaartschedel, afwijking van de schedelbeenderen
bij de ziekte van Hand-Schuller-Christian.
landkaarttong, zie lingua geographica.
Landolt, L. (1846-1926; Zwitserse oogarts te Parijs).
Landolt-operatie, plastische operatie aan het onderste
ooglid.
Landolt-ring, afbeeldingen van niet-gesloten,
C-vormige cirkels in verschillende posities en in
afnemende grootte op een kaart waarmee, i.p.v. met
optotypen, de gezichtsscherpte bij oudere kleuters en
analfabeten kan worden bepaald.
Landry, Jean Baptiste Octave (18z6-1865; arts te Parijs).
Landry-paralyse, acute opstijgende verlamming,
beginnend in de benen en via romp en armen overgrijpend op het hoofd, ev. met bulbaire paralyse en
dodelijke afloop.
Landsteiner, Karl (1868-1947; Oostenr. patholoog te
Wenen en New York), 1930 Nobelprijs voor zijn ontdekking van de menselijke bloedgroepen.
Landsteiner-classificatie, zie ABO-systeem, Donath.
Lange, Cornelia de (1871-195o; kinderarts te Amsterdam).
C.d.Lange-syndroom, congenitale spierhypertrofie
(pseudo-atletische habitus), extrapiramidale bewegingsstoornissen, hirsutisme, microcefalie, macroglossie,
debilitas.
typus degenerativus C.d.Lange, zie typus.
Langenbeck, Bernhard Rudolf Konrad von (1810-1887;
D. chirurg te Berlijn).
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laparoscopie
ontstane precancereuze reactieve hyperplasie van het
larynxslijmvlies.
laryngitis subglottica, ontsteking van de ondervlakte
van de stembanden; syn. chorditis vocalis inferior,
pseudo-kroep.
laryngitis sffl,raglottica, zie epiglottitis.
laryngofonie [G., phone = stem] het geluid van de stem dat
men bij auscultatie van het strottenhoofd waarneemt.
laryngografie, radiologisch onderzoek van de larynx en
hypopharynx m.b.v. een contrastmiddel, dat na premedicatie en lokale anesthesie wordt ingedruppeld.
lary ngokele [G., kele = hernia] 'strottenhoofdbreuk', een
luchtzak die in verbinding staat met het lumen van de
larynx en uitwendig de indruk van een tumor maakt.
laryngologie, de wetenschap die zich bezighoudt met
anatomic, fysiologie en pathologic van de larynx.
laryngomalacie, verweking van het kraakbeen van het
strottenhoofd; zie ook tracheomalacie.
laryngoparal yse, verlamming van de larynx-spieren.
laryngopharyngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de larynx en de
pharynx; vb. ramus 1-eus ganglii cervicalis.
laryngopharyngicus [L., -ca, -cum], m.b.t. larynx en
pharynx; vb. musculus 1-cus.
laryngopharynx, zie pars laryngea pharyngis.
laryngorrag ie, bloeding uit het strottenhoofd.
lary ngoscoo [G., skopein = bezichtigen] een endoscoop voor
de inwendige bezichtiging van de larynx.
laryngoscop ie, i onderzoek van de larynx d.m.v. de
laryngoscoop; 2 bezichtiging van de larynx, hetzij direct
(zie ook autoscopie), hetzij indirect, d.m.v. de keelspiegel.
laryngospasme, spastische kramp van de larynxspieren,
waardoor de stemspleet dichtgeknepen wordt;
syn. glottiskramp.
laryngostomie [G., stoma = mond] het aanleggen van een
blijvende opening die het lumen van de larynx rechtstreeks via een incisie aan de voorzijde van de hals met
de buitenlucht verbindt; gewoonlijk wordt in dit stoma
een canule gelegd; zie ook tracheostomie.
laryngotomia, laryngotomie [G., temnein = snijden]
operatieve opening van het strottenhoofd; zie ook
tracheotomie.
laryngotomia inferior, zie cricothyreotomie.
laryngotomia superior, - incisie door de membrana
thyrohyoidea.
laryngotracheitis, ontsteking van strottenhoofd en
luchtpijp.
laryngotracheobronchitis descendens, zie bronchitis.
laryngotracheobronchoscop ie, endoscopisch onderzoek van larynx, trachea en bronchi.
laryngotracheotom ie, operatieve opening van larynx en
trachea.
larynx [G., gen. laryngis], strottenhoofd, bestaande uit
kraakbeen (de 9 strottenhoofdkraakbeenderen: cartilago
thyroidea, cricoidea, epiglottica, twee arytenoideae, twee
corniculatae en twee cuneiformes) verbonden door
ligamenten en spieren, en bekleed met slijmvlies.
aditus lary ngis, bovenste larynx-opening.
larynxcrises, krampaanvallen van strottenhoofdspieren, bij tabes dorsalis.
larynxfistel, operatieve opening in het strottenhoofd.
larynxoedeem, zie oedeem.
Lasegue, Ernst Charles (1816-1883; Fr. arts te Parijs).
symptoom van Lasegue, buiging in de heup bij
gestrekt been veroorzaakt, door rekking van de n.
ischiadicus, pijn aan de achterkant van het been (bij
ischias).
ziekte van Lasegue, vervolgingswaan.

laparoscopie [G., lapara; skopein = bekijken] bezichtiging van
de buikholte en de buikorganen d.m.v. een via een in de
buikwand gemaakte opening ingebrachte laparoscoop.
laparotomie [G., lapara; temnein = snijden] buiksnede,
opening van de buik.
proeflaparotomie, opening van de buikholte om a vue
de situatie te beoordelen en evt. een afwijking te
diagnosticeren, of om de uitbreiding van een reeds
vastgestelde aandoening na te gaan.
stageringslaparotom ie, buikoperatie om de uitbreiding van een carcinoom vast te stellen en een juiste
stadiumindeling te maken.
lapis [L.] steen.
lapis infernalis, helse steen, zilvernitraat.
lapjesproef, zie plakproef.
Laplace, formule van, natuurkundige formule waarmee
de vatweerstand voor het bloed kan worden berekend.
LAP score [E.] leukocyte-alkalic-phosphatase score,
bepaling van het leukocyten-specifieke AF in serum; is
verlaagd bij chronische myeloide leukemie.
laqueaticus [L., -ca, -cum, laquear = fornix vaginae] het schedegewelf betreffend; vb. fistula cervicovaginalis 1-ca.
laqueatus [L., -ta, -turn, laqueus = strik, strop] m.b.t. een strik;
vb. noduli 1-ti (mv van 1-tus).
laqueiformis [L., -me, laqueus] lusvormig.
lardaceine [L., lardus = spek] een spekachtig uitziende
proteine die bij amyloide degeneratie in de weefsels
wordt afgezet.
large for gestational age [E.] aanduiding van een geboortegewicht dat meer dan z standaarddeviaties boven het
gemiddelde van dezelfde zwangerschapsduur; oorzaken
zijn o.a. moeder met diabetes mellitus of genetische
afwijkingen.
Larsen, Christian Magnus Falsen Sinding (1866-1930;
Zweeds chirurg te Goteborg).
ziekte van Larsen johansson, osteopathia patellae
juvenilis, een ossificatiestoornis in het gebied van de
patella, vnl. bij jonge mensen.
Larsson, Tage (zoe eeuw; psychiater te Stockholm).
Sjogren-Larsson-syndroom, zie Sjogren.
larva [mv. -eel, het eerste stadium van de levensloop van
een insect, na het verlaten van het ei; zie ook imago,
pupa.
l a rva currens,1. migrans (cutaneus), een voortkruipende huideruptie, teweeggebracht door een
nematodelarve of door een larve van Hypoderma, Gastrophilus of Gnathostoma; syn. creeping disease; zie ook
myiase.
l a rva migrans visceralis, door ingestie van Toxocara
canis veroorzaakte ziekte van kinderen (1-4 j.) met pica in
de anamnese.
larvatus [L., -ta, -turn, vermomd] gemaskerd, onherkenbaar;
vb. tetania 1-ta.
larvicide [L., caedere = doden] 1(bv nw) larven-dodend;
z (z.nw) een stof die larven doodt.
laryng-, laryngo-, voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. de larynx.
lary ngea [L.] vr. van laryngeus.
laryngealis [L., -le], m.b.t. de larynx; vb. syncope 1-lis.
laryngectomie [G., larynx = strottenhoofd] extirpatie van de
larynx; zie ook oesophagusstem.
laryngeus [L., -ea, -eum], tot de larynx behorend; vb. nervus
1-eus, vena 1-ea.
laryngicus [L., -ca, -cum], tot de larynx behorend.
laryngis [L.] gen. van larynx (strottenhoofd); vb. cavum 1.
laryngisme, larynx-spasmus, kramp van de stemspleet.
laryngitis, ontsteking van de larynx.
laryngitis hyperplastica, door chronische irritatie
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lavage
lateralisatieverschijnsel, verschijnsel bij acuut opgetreden coma wijzend op focale hersenafwijkingen zoals
bloeding, tumor of abces; voorbeelden zijn asymmetrische motoriek, dwangstand van de ogen en asymmetrische pupilgrootte of reactie op lichtinval.
lateraliteit, voorkeur voor het gebruik van de organen
(ogen, oren, handen, voeten) van den lichaamshelft.
gekruiste lateraliteit, voorkeur voor het gebruik van
heterolaterale organen, bijv rechteroog en linkerbeen.
latero-, voorvoegsel in woordverbindingen met de
betekenis `opzij'.
lateroductie [L., ducere = trekken] oogbeweging naar opzij.
lateroflexie, buiging naar opzij.
lateroflexio uteri, pathologische buiging van de uterus
naar opzij, door inknikking op een plaats tussen corpus
en cervix; zie ook flexie, anteflexie, retroflexie.
laterognathie, zijdelingse verplaatsing van de onderkaak
door verschil in lengte van het linker en rechter opstijgende deel van de mandibula.
laterolateraal, zie side to side.
lateropulsie [L., pellere = drijven] onvrijwillige beweging
zijwaarts, bijv. bij parkinsonisme.
lateroterminaal, zie side to end.
laterotorsie, afwijking van de verticale mediaan naar
rechts of links.
lateroversie, draaiing naar opzij.
latex-agglutinatie, diagnostische test voor aantonen van
rota- en adenovirus; hierbij worden latex bolletjes met
specifieke antistoffen en patientenmateriaal samengevoegd; bevat dit laatste virusantigeen, dan is de agglutinatiereactie (hechting van antigeen aan antistof) op de
bolletjes positief.
latex-fixatietest, een op de Waaler-Rose-test gebaseerde
serologische reactie op aanwezigheid van de reumafactor.
latissimus [L ., - ma, - mum, latus = breed] zeer breed, het
breedst; vb. musculus 1-mus dorsi.
latitudo [L.] breedte.
dislocatio ad latitudinem, bij fracturen soms voorkomende onderlinge verplaatsing der breukstukken in de
dwarsrichting.
L a trodectus [L ., latro = rover; daknein = bijten] een geslacht
vergiftige spinnen.
LATS, long-acting thyroid stimulator.
I latus [L., bijv. nw. -ta, -tum] , breed, vb. fascia lata, condyloma latum.
II l a tus [L., z. nw, gen. lateris], zijde, kant.
Laugier, Stanislas (1799-1872; Fr. chirurg te Parijs).
Laugier-hernia, breuk door een opening in het lig.
lacunare.
Laurence, John Zachariah (183o - 1874; E. oogarts te
Londen).
ziekte van Laurence-Moon-Biedl, hereditaire diencefalo-retinale degeneratie: combinatie van obesitas,
retinopathie, achtergebleven seksuele ontwikkeling en
polydactylie of syndactylie.
Lauth, Thomas (1758-1826; anatoom en chirurg te
Straatsburg).
ligament van Lauth, lig. transversum atlantis.
LAV, lymphadenopathy-associated virus.
lavage [<F.] wassing, uitspoeling, irrigatie, spoeling.
broncho-alveoleaire lavage (BAL), spoelen van een
longgedeelte met een fysiologische zoutoplossing m.b.v.
een katheter die zo ver mogelijk in een bronchustak
wordt opgeschoven. Uit gegevens over op deze wijze
verkregen cellen en enzymen kunnen belangrijke

gekruist symptoom van Lasegue, uitstralende pijn in
ipsilateraal been bij gestrekt heffen van contralateraal
been; wijst op losliggende discus intervertebralis.
laser [<E., letterwoord] , Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, zeer sterke, smalle bundel van
volkomen evenwijdige monochromatische lichtstralen
met alle golven in overeenkomstige fase die op een
bepaalde plaats gericht daar grote hitte opwekt.
argonlaser, 1. die blauw-groen licht uitstraalt; wordt
o.a. gebruikt voor de behandeling van vaatafwijkingen
in het netvlies.
excimerlaser, bundel van ultravioletlicht waarmee in
de refractiechirurgie een laagje van het hoornvlies kan
worden verwijderd om de kromming en daarmee het
lichtbrekende vermogen van de cornea te veranderen.
kryptonlaser, 1. die oranje en rood licht uitstraalt;
wordt o.a. gebruikt voor de behandeling van subretinale
vaatnieuwvormingen.
YAG -laser [YAG = yttrium-aluminiumgarnaat] laser die in
het infraroodgebied straalt; wordt o.a. gebruikt voor de
verwijdering van nastaar.
laserchirurgie, zie chirurgie.
laser-coagulatie, coagulatie, m.n. van het netvlies, d.m.v.
laser-stralen.
lasertherapie, behandeling van aandoeningen m.b.v.
laser; i.h.b. in de oogheelkunde: lasercoagulatie
('puntlassen') rond een netvliesdefect ter preventie van
netvliesloslating, verlittekening van de retina ter beteugeling van vaatnieuwvorming bij diabetische retinopathie en het `bijslijpen' van de cornea ter correctie van
refractieafwijkingen.
laser-trabeculoplastiek, behandelmethode voor
sommige vormen van glaucoom, waarbij op het trabekelsysteem in de kamerhoek een aantal laser-coagulaties
words verricht.
las-ogen, zie lassers-ogen.
Lassa-koorts [<Lassa = plaats in Nigeria] door virus veroorzaakte, met grote sterfte gepaard gaande koortsende
hemorragische ziekte, endemisch in Nigeria, Sierra
Leone en Liberia; wordt vermoedelijk overgebracht via
een kleine rat (Mastomys natalensis); syn. hemorragische
Lassa-koorts; zie ook koorts, hemorragische
lasserslong, zie long.
lassers-ogen, zie keratoconjunctivitis photoelectrica.
lassitudo [L.] vermoeidheid.
lata [L.] vr. van latus.
latefasereactie, late-fasereactie, zie allergic, type-I-.
latens [L.] latent, inactief; vb. lues 1.
latent, latens [L.] onmerkbaar, verborgen; ant. manifest.
latente fase, zie fase.
latente virusinfectie, aanwezigheid van latent virus in
lichaamscellen zonder symptomen van infectie en
waarbij de virusdeeltjes niet aantoonbaar zijn; b.v bij
herpesvirus.
latentie, stadium van inactiviteit, bijv tussen het
ogenblik van bacteriele besmetting en het uitbreken van
de ziekte.
latentietijd, de tijd die verloopt tussen een prikkeling
en de waarneembare reactie daarop.
latentiefase, zie fase, latente -^-.
lateraal [L., lateralis] zijdelings, opzij, naar opzij;
vb. laterale kern (Edinger-Westphal), laterale sclerose.
lateralis [L., -le], opzij, zijdelings, naar opzij, aan de
zijkant; vb. columna 1-lis, cornu 1-le.
lateralisatie, het zich aan een zijde manifesteren van een
voorheen symmetrisch aanwezig verschijnsel; zie ook
Weber, proef van.
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lavement
Anti-dsDNA, Anti-Sm) voor de diagnostiek van lupus
erythematodes; zie ook LE-celfenomeen.
lead time [E.] gewonnen tijd in het natuurlijk verloop van
een ziekte wanneer een diagnose eerder is gesteld; bijv
dankzij screening.
lead time bias, zie bias.
lean body mass [E.] schraal lichaamsgewicht, het totale
lichaamsgewicht verminderd met het gewicht van het
vetweefsel.
learned helplessness [E., = aangeleerde hulpeloosheid] gedrag
bij depressieve patient waarbij deze niet meer probeert
zijn omgeving en/of situatie te veranderen of te
beInvloeden omdat hij daartoe geen mogelijkheid ziet.
leb,1 lebmaag, de vierde maag van herkauwende dieren;
2 lebferment, het in de lebmaag geproduceerde ferment;
zie ook chymase.
Leber, Theodor (1840-1917; D. oogarts te Heidelberg).
plexus van Leber, zie plexus van Hovius.
ziekte van Leber, een erfelijke vorm van opticusatrofie,
vnl. bij jonge mannen.
lebferment, zie chymase.
lebklieren, zie fundusklieren.
LE-celfenomeen, LE-fenomeen, in-vitro-antistofreactie
tegen kerneiwitten van de erytrocyt die vrijgekomen zijn
bij schade aan de cel door bloedafname; de reactie treedt
op bij gesystematiseerde lupus erythematodes (SLE),
reumatoIde artritis, dermatomyositis en bij gebruik van
sommige geneesmiddelen.
lecithine [G., lekithos = eidooier] een lipoid voorkomend in
zenuwweefsel, semen, eidooier, gal, bloed.
lecithinecholesterolacyltransferase (LCAT), in de
levercellen geproduceerd enzym dat de vorming van
cholesterolesters in HDL katalyseert; dit vormt een stap
in de synthese van lipoproteinen.
lectine [L., Legere = uitkiezen] een plantaardige of dierlijke
eiwitsoort die agglutinatie, precipitatie, enz. teweegbrengt en in dit opzicht lijkt op antistof (zonder zelf
antistof te zijn, want niet ontstaan als reactie op een
antigene prikkeling); hiertoe behoort o.a. fytohemagglutinine.
LED, lupus erythematodes disseminatus.
Ledderhose, Georg (1855-1925; D. chirurg te Munchen).
Ledderhose-syndroom, bindweefselverdikking
(fibrose) van de fascia plantaris, vergelijkbaar met de
Dupuytren-contractuur van de handpalm.
ledematen, extremiteiten, membra [L., enkely membrum].
lederhuid, corium, dermis.
Lee, Robert (1793-1877; E. gynaecoloog te Londen).
Lee-ganglion, sympathisch ganglion van de cervix
uteri.
Leede, Stockbridge Carl (geb. 188z; D. arts te Hamburg).
symptoom van Rumpel-Leede, zie Rumpel.
leeranalyse, zie analyse.
leertheorie, zie persoonlijkheidstheorie.
leesblindheid, leeszwakte, zie dyslexie.
LE-fenomeen, zie LE-celfenomeen.
Le Fort, Leon Clement (1829-1893; Fr. chirurg te Parijs).
Le Fort-I-fractuur, lage dwarsfractuur van de maxilla
(uni- of bilateraal) met een horizontaal verlopende
fractuurlijn door de processus alveolaris, het palatum en
de processus pterygoideus; ontstaat t.g.v. een trauma dat
ter plaatse van de bovenlip aangrijpt.
Le-Fort-II-fractuur, piramidevormige fractuur van de
maxilla (uni- of bilateraal) met fractuurlijnen door het os
lacrimale, de mediale orbitawand, orbitabodem, de
laterale sinuswand en de processus pterygoideus;

diagnostische en prognostische conclusies worden
getrokken; syn. bronchuslavage.
lavement [L., lavamentum] zie klysma.
druppellavement, druppelsgewijze toediening van
vloeistof in het rectum.
lawaaibeschadiging, gehoorverlies door sterke geluiden;
omgevingsgeluid boven ongeveer 8o dBA doet op den
duur het gehoorvermogen afnemen, eerst als dip bij ca.
2000 Hz, daarna volgt het hoge-tonengebied en ten
slotte het gehele hoorveld; hoe sterker het geluid, des te
sterker het effect.
lawaaidip, zie dip.
laxa [L.] vr. van laxus.
laxans [L., mv. -antia], purgeermiddel.
bulkvormende laxantia, natuurlijke of synthetische
polysachariden die in de darm een niet-verteerbaar
hydrofiel residu vormen; effecten: verweking en
toename van de fecesmassa, gasvorming en groei van
darmflora; hierdoor mechanische en chemische prikkeling van de darm.
contactlaxans, purgeermiddel dat vrijwel niet geresorbeerd wordt en alleen door contact met het darmslijmvlies werkt.
osmotische laxantia, anorganische zouten van
divalente ionen of meerwaardige alcoholen; slecht
resorbeerbaar, waardoor via osmose relatief veel water in
de darm wordt vastgehouden; effecten: vergroting en
verweking van fecesmassa.
laxantiamisbruik, misbruik van laxerende middelen;
excessief gebruik komt o.a. voor bij patienten met
anorexia nervosa; risico's: verstoring van de elektrolytenbalans, ondervoeding; zie ook laxans.
laxeermiddel, zie laxans.
laxeren, zie purgeren.
laxiteit, mate van mobiliteit van een gewricht; afhankelijk van de veerkracht van ligamentaire structuren van
het gewricht.
laxus [L., -xa, -xum], wijd, los, slap; vb. cutis -xa.
lazy-leukocyte syndrome [E.] aangeboren stoornis in het
chemotactische vermogen van granulocyten; leidt tot
herhaalde bacteriele infecties door vertraagde granulocyteninflux in weefsels; zie ook neutropenie.
LBTB linkerbundeltakblok, onderbroken elektrische
geleiding in de linker vezels na de splitsing van de
bundel van His.
LCAT, lecithinecholesterolacyltransferase.
LCH, zie histiocytosis, Langerhanscel-----.
LCT, long-chain triglycerides [E.]; zie ook triglyceriden.
LD, letale dosis.
LDSo, een dosis die dodelijk werkt op 50 pct van de
proefdieren.

LD bodies [E., LD-lichaampjes] Leishmania-donovanilichaampjes, voorkomend in milt-uitstrijkpreparaten bij
kala-azar.
LDH, lactaatdehydrogenase.
LDL, zie lipoproteine, low-density-----, cholesterol.
L-dopa levodopa, precursor van neurotransmitter
dopamine, wordt als medicament toegepast bij behandeling van de ziekte van Parkinson.
LE, lupus erythematodes.
LE-factor, de stof in de gammaglobulinefractie van
serum, die de vorming van LE-cellen kan teweegbrengen.
LE-fenomeen, de aanwezigheid van LE-cellen in het
bloed van een lijder aan lupus erythematodes.
LE-test, bloedonderzoek naar auto-antilichamen (o.a.
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Lembert, Antoine
beschreven in Ethiopie en Oost-Afrika; houdt mogelijk
verband met verminderde afweer.
Leishmania brasiliensis, verwekker van leishmaniasis
mucocutanea; zie ook espundia.
Leishmania chagasi, in Zuid-Amerika endemische
verwekker van leishmaniasis visceralis; het dierreservoir
bestaat vnl. uit wilde honden en vossen; besmetting van
de mens vindt plaats d.m.v een vector, een zandvlieg van
het geslacht Phlebotomus.
Leishmania donovani, verwekker van leishmaniasis
visceralis (kala-azar).
Leishmania infantum, in mediterrane landen endemische verwekker van leishmaniasis visceralis; komt voor
bij inheemse jonge kinderen en toeristen.
Leishmania major, in dunbevolkte gebieden van
Centraal-Azie, Midden-Oosten, Soedan, Noord- en
West-Afrika bij knaagdieren en mensen endemische
verwekker van pusvormende natte huidulcera met
heftige ontstekingreactie.
Leishmania mexicana, in Midden-Amerika endemische
verwekker van leishmaniasis cutanea (Chiclero's ulcer [E.]);
het dierreservoir bstaat uit in het wild levende zoogdiersoorten; besmetting van de mens vindt plaats via een
vector, een zandvlieg van het geslacht Lutzomyia.
Leishmania panamensis, verwekker van ernstig verlopende huid- en slijmvliesinfectie.
Leishmania tropica, verwekker van een van de vormen
van huidleishmaniasis van de Oude wereld.
leishmaniasis, leishmani ase [L.] gemeenschappelijke
noemer voor een aantal infectieziekten die veroorzaakt
worden door verschillende soorten Leishmania-parasieten; de klinische syndromen worden in drie groepen
verdeeld: viscerale leishmaniasis en huidleishmaniasis
van de Oude en van de Nieuwe Wereld.
leishmaniasis cutanea, huidleishmaniasis door
infectie met Leishmania tropica, gekenmerkt door ulcererende granulomen, in Azie, Afrika en Z.-Amerika;
syn. oosterse zweer, orientbuil, buba.
leishmaniasis donovani, zie leishmaniasis visceralis.
huidleishmaniasis van de Nieuwe Wereld, verzamelnaam voor de klinische huid- en slijmvliesverschijnselen
die worden veroorzaakt door Leishmania mexicana,
Leishmania brazilienzis en Leishmania guyanensis.
huidleishmaniasis van de Oude Wereld, verzamelnaam voor de klinische huidverschijnselen die door
worden veroorzaakt door Leishmania tropica, Leishmania
major en Leishmania aethiopica.
leishmaniasis viscer alis, merendeels chronische
aandoening, klinisch gekenmerkt door koorts, malaise,
gewichtsverlies, anorexie en pijn in de linker bovenbuik;
bij onderzoek vergrote milt, spierzwakte en bleke
slijmvliezen; wordt veroorzaakt door L. donovani (Azie en
Afrika), L. infantum (Middellandse-Zee-landen en Afrika)
en L. chagasi (Zuid-Amerika); syn. kala-azar.
leishmanine, suspensie (in een merthiolaat-bevattende
zoutoplossing) van gewassen flagellaatvormen van

ontstaat t.g.v een trauma centraal op het bovenste
gedeelte van het middengezicht.
Le-Fort-III-fractuur, hoge dwarsfractuur van de
maxilla (uni- of bilateraal) met fractuurlijnen door
neusbrug, de orbita, de processus frontalis van de
maxilla en het os zygomaticus; ontstaat als de kracht van
het trauma zo groot is dat het gehele faciale skelet van
zijn craniale verankeringen wordt losgeslagen.
left-ventricle strain (LV strain) [E.] verandering op het ECG
bij hypertrofie van de linker kamer.
l e ge artis [L.] naar de wet (het voorschrift) van de kunst,
naar de regelen van de kunst.
Legendre, Francois Laurent (1812-1858; Fr. arts te Parijs).
symptoom van Legendre, bij centrale facialisparalyse
kan na sluiting der oogleden het oog aan de zieke zijde
gemakkelijker geopend worden.
Legg, Arthur Thornton (1874-1939; chirurg te Boston).
ziekte van Legg-Calve-Perthes, osteochondropathia
deformans coxae juvenilis, aseptische necrose van de
femurkop-epifyse bij jeugdige personen (6-14 jaar).
legionairsziekte, zie legionellose.
Legionella pneumophila, de verwekker van legionellosis.
legionellose [voor het eerst gesignaleerd na bijeenkomst van
Amerikaanse veteranen] epidemische koortsende ziekte met
diffuus vlekkige pneumonie, veroorzaakt door Legionella
pneumophila; komt o.a. voor in oppervlaktewater en
vochtige bodem; syn. veteranenziekte, legionnaire's
disease.
legionnaire's disease [E.] zie legionellose.
Leiner, Karl (1871-1930; Oostenr. kinderarts te Wenen).
ziekte van Leiner, erythrodermia desquamativa neonatorum, een zeldzame erytrodermie, ontstaan door
uitbreiding van eczema seborrhoicum over de gehele
huid.
leiomyoblastoom [G., leios; mys = spier; blastos = kiem] zie
leiomyoom.
leiomyoom, goedaardig gezwel van glad spierweefsel;
syn. myoma laevicellularis.
leiomyoma cutis, huidaandoening gekenmerkt door de
aanwezigheid van talrijke doorschijnende noduli onder
de huid aan de strekzijde van de ledematen; de noduli
bestaan uit glad spierweefsel.
Leishman, Sir William Boog, (1865-1926), Eng. officier
van gezondheid; ontdekte in 1900 de naar hem
genoemde verwekker van kala-azar, Leishmania.
kleuring volgens Leishman, kleuring van malariaparasieten in bloeduitstrijkpreparaten, met methyleenblauw en eosine, opgelost in methanol.
lichaampje van Leishman-Donovan, het ronde
ruststadium van Leishmania donovani in de weefsels van
lijders aan kala-azar.
Leishmania, parasietengeslacht waarvan de soorten de
verschillende vormen van klinische leishmaniasis
veroorzaken; worden door kleine mugjes uit de subfamilie Phlebotominae (zandvliegjes) op de mens overgebracht;
de parasieten komen in twee hoofdvormen voor: als
flagellaat bij de vector en zonder flagel als obligaat
intracellulaire parasiet van het mononucleaire fagocytensysteem bij mens en zoogdieren; soorten zijn niet op
grond van morfologische kenmerken te onderscheiden
en worden ingedeeld in 'complexen': clusters van
soorten die op basis van hun iso-enzympatronen bij
referentiestammen passen; zie ook amastigoot, promastigoot, Phlebotomus, koorts, pappataci----.
Leishmania aethiopica, verwekker van zeldzame chronische diffuse, mucocutane vorm van leishmaniasis,

Leishmania.
leishmanine-huidreactie, huidreactie op ingespoten
leishmanine; positief bij langdurige kala-azar;
syn. Montenegro-huidtest.
lema [G., leme = slijm] het secreet van de ooglidkliertjes, dat
zich in de ooghoek verzamelt; syn. sebum palpebrale,
`slaap' ('s ochtends ingedroogd).
Lembert, Antoine (18o2-i85i; Fr. chirurg te Parijs).
darmhechting volgens Lembert, hechting waarbij de
naad able lagen van de darmwand omvat, en serosa tegen
serosa aanligt.
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lemniscus
zwakke brilcorrectie nodig voor verafzien met een
additie voor de leesafstand vanwege het afwezige
accommodatievermogen.
irisklauwlens, klauwlens, een door de Nederlandse
oogarts Worst ontwikkelde intra-oculaire kunstlens die
met twee klauwtjes aan de iris vastzit; veelal toegepast
bij een secundaire lensimplantatie bij afakie of een
gescheurd lenskapsel.
lenskapsel, zie capsula lentis.
lenskern, i kern van de ooglens; z nucleus lentiformis.
lenta [L.] vr. van lentus.
lentico nus [G., konos = kegel] kegelvormige uitpuiling van
de lens naar voren (1. anterior) of naar achteren (1.
posterior).
lenticulair [L., lenticula = kleine lens, linze] 1 zo groot als een
linze; z m.b.t. de lens; vb. hepato-lenticulaire degeneratie (Wilson).
lenticularis [L., -re], linzevormig; vb. ansa 1-ris, dermatofibroma 1-re.
lentiformis [L., -me], lensvormig; vb. nucleus 1-mis.
lentigines, zie lentigo.
lentiglobus, uitpuiling aan de voorkant van de lens;
syn. lenticonus anterior.
lentigo [L., mv -igines], bruin vlekje van enkele mm
doorsnee, ontstaan door proliferatie van melanocyten en
verlenging van epitheellijsten; zie ooh ephelis.
lentigo juvenilis, zie lentigo simplex.
lentigo maligna, melanosis circumscripta praecancerosa (Dubreuilh).
lentigo senilis, 1. solaris bij oudere mensen; syn. levervlek.
lentigo simplex, zie lentigo juvenilis, naevus spilus.
lentigo solaris, 1. ontstaan onder invloed van zonbestraling.
lentigo-maligna-melanoom, zie melanoom.
lentis [L.] gen. van lens; vb. capsula 1.
lentitis, ontsteking van de lens of het lenskapsel;
syn. phakitis.
lentivirus, zie de rubriek virus.
lentus [L., -ta, -turn], traag; vb. endocarditis 1-ta.
Lenzmann, Richard (1856-1927; D. arts te Duisburg).
punt van Lenzmann, drukpijnpunt bij appendicitis,
ongeveer overeenkomend met het punt van Lanz.
leoninus [L., -na, leontinus, -num], leeuw-achtig; vb. facies
1-na.
leontiase, leontiasis [< G., Leon = leeuw] vergroving van de
gelaatshuid bij lepra, waardoor een leeuw-achtige
uitdrukking ontstaat.
leontiasis ossea, hypertrofie van de aangezichtsbeenderen met een leeuw-achtige uitdrukking (bij ziekte
van Paget, ziekte van Albright).
lepeltjesnagel, zie koilonychie.
Lepore-hemoglobine, een op HbS lijkende hemoglobine, voor het eerst gevonden bij de patient Lepore op
Nieuw-Guinea (tegenwoordig: West-Irian).
leporinum [L.] gen. my van lepus = haas; vb. labium 1.
(hazelip).
lepothrix [G., lepos = bast, schil; thrix = haar] trichomycose,
een schimmelziekte van de haren in de oksel en van de
schaamstreek.
lepra [G., lepros = ruw, schubbig] ziekte door infectie met
Mycobacterium leprae, de bacil van Hansen; men onderscheidt 3 vormen: de lepromateuze (L-lepra), de tuberculoide (T-lepra) en een tussenvorm (intermediate lepra).
borderline lcpra [E.] atypische vorm van lepra, het
midden houdend tussen de tuberculoIde en de lepromateuze vorm.

lemniscus [G., my. -sci, lemniskos = band] band, reep, i.h.b. de
kruisende opstijgende vezels, die de axonen zijn van
secundaire sensore neuronen, en in de thalamus eindigen.
lemniscus lateralis, vezels die na kruising opstijgen
van de nuclei cochleares naar de colliculus inferior en
het corpus geniculatum mediale.
lemniscus medialis, vezels die na kruising opstijgen
van de nucleus cuneatus en de nucl. gracilis van de
medulla naar de thalamus.
lemniscus spinalis, het in het mesencephalon lopende
deel van de tractus spinothalamicus.
lemniscus trigeminalis, opstijgende secundaire
trigeminus-vezels in het ventrale gedeelte van de thalamus.
lemniscus trigeminothalamicus, verbinding tussen
de nucleus principalis V (trigeminuskern) en de nucleus
ventralis posteromedialis van de thalamus; vervoert
informatie over de gnostische sensibiliteit vanuit het
gezicht (n. trigeminus).
Lempert, Julius (geb. 1890; Amer. oorarts te New York).
operatic van Lempert, een vorm van fenestratieoperatie bij otosclerose.
lendenen, lumbus [Latijns enkelvoud], lumbi [meervoud], ophys
[G.].

lendenpijn, pijn in de zij; kan berusten op afwijkingen
van nieren of urinewegen.
lendenwervel, vertebra lumbalis.
lengtegroei, toename in lichaamslengte, uitgedrukt in
cm. per jaar; gemiddelde waarden zijn beschreven in
groeicurven, gespecificeerd naar ras en geslacht;
benadert nul vanaf ongeveer 18e levensjaar.
lengtevoorspelling, voorspelling van de uiteindelijke
lichaamslengte o.b.v. bijv lengte, skeletleeftijd, groeibeloop en lengte van ouders.
length time bias, zie bias.
leniens [L.] verzachtend; vb. unguentum 1.
lenigheid, mate van bewegingsuitslag (flexie/extensie,
draaiing) die mogelijk is in een specifiek gewricht.
lenitivum [L., mv. -va], zacht werkend laxans.
Lennert.
Lennert-classificatie, zie Kiel-classificatie.
Lennert-lymfoom, maligne lymfoom van het T-lymfocytaire type met zeer sterke infiltratie van epitheloIde
cellen.
Lennhoff, Rudolf (1866-1933; D. arts te Berlijn).
index van Lennhoff, ioox de afstand tussen incisura
jugularis en symfyse, gedeeld door de grootste omtrek
van het lichaam; een index >75 wijst op asthenische
habitus; 75 is normaal, <75 wijst op pycnische habitus.
Lennox, William Gordon (zoe eeuw; Amer. kinderneuroloog te Boston).
Lennox-syndroom, een petit mal-achtige aandoening
bij kinderen van 1-6 j; syn. petit mal variant.
lens [< L., lens, gen. lentis], het biconvexe, lichtbrekende
lichaam tussen de achterste oogkamer en het corpus
vitreum; syn. ooglens, phakos [G.]
lens cristallina [JNA], ooglens.
implantatielens, implantlens, kunststoflens die na
cataractextractie in het lensloze oog kan worden
geplaatst, hetzij voor de iris (voorste-oogkamerlens),
hetzij op de plaats van de oorspronkelijke lens (achterste-oogkamerlens); syn. intraoculaire kunstlens.
intracapsulaire lensextractie, bij cataract toegepaste
extractie van de lens zonder splijting van het lenskapsel.
intraoculaire kunstlens, lens die in een afaak oog kan
worden geImplanteerd; veelal is postoperatief een
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leucine
reflex van Len, geforceerde passieve volaire buiging van
de hand bij gestrekte arm wordt normaliter gevolgd
door een lichte buiging in de elleboog; neg. bij spastische hemiplegie.
ziekte van Pierre Marie-Len, zie Marie, Pierre.
Leriche, Rene (1879 -1 955; Fr. chirurg te Lyon).
Leriche-operatie, periarteriele sympathectomie.
Leriche-syndroom, langzame afsluiting van de aorta
door thrombusvorming ter plaatse van de bifurcatio
aortae; syn. aortabifurcatiesyndroom, chronische aortoiliacale trombose.
ziekte van Leriche, zie Sudeck-atrofie (posttraumatische
osteoporose).
Leroy, Henri Jules Marie (1844-19o2; Fr. internist te
Parijs).
Fiessinger-Leroy-syndroom, zie Reiter, syndroom van

indeterminate lira [E.] beginstadium van lepra met vnl.
gehypopigmenteerde maculae.
intermediate type lepra, tussenvorm tussen T - en
L -lepra.
lepromateuze 1. (L-lepra), anergische vorm van 1. met
lepromen (infiltraten, papels, nodi, noduli), soms facies
leontina; negatieve leprominereactie; microscopisch veel
bacillen; hevig verloop.
tuberculoide 1. (T-lepra), een mild verlopende vorm
van 1. met sterk pos. leprominereactie; microscopisch
weinig bacillen te vinden; syn. non-lepromatous lepra
(N-lepra).
leprabacterie, Hansen; zie Mycobacterium leprae.
lepra-reactie, acute exacerbatie bij lepra.
leprgus, lijdend aan lepra.
lepride, een erythemateuze macula bij lepra.
lepromateus, met lepromen; vb. l-euze lepra; zie ook
lepra.
lepromine, extract uit weefsel dat veel leprabacillen
bevat; het wordt als specifiek antigeen intracutaan
gespoten bij de diagnostiek van lepra, zoals tuberculine
bij de Mantoux-reactie.
leprominereactie, intracutane test waarmee een indruk
wordt verkregen van de cellulaire immuunreactiviteit
ten opzichte van Mycobacterium leprae.
leproom, granulatiegezwel bij lepra.
leprosarium, leproserie, inrichting voor lepra-lijders,
lepra-sanatorium.
leprosus [L ., - sa, - sum] , lijdend aan lepra.
leptochromatisch, m.b.t. de lichtere kleuring van een
celkern, zoals o.a. waargenomen bij degenererende
(tumor)cellen.
leptocyt [G., leptos; kytos = cell dunne schietschijfcel.
leptocytose, de aanwezigheid van leptocyten in het
bloed.
leptomeningicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. de leptomeninx.
lgptomeningitis, ontsteking van de leptomeninx.
leptomeninx [G., mv. - inges, leptos = dun, teer; meninx = huid,
vlies] het zachte hersenvlies (arachnoidea plus pia mater).
leptosoom, zie Kretschmer, constitutieleer van -^-.
Lçptospira [G., speira = winding] een geslacht van de fam.
Treponemataceae (van de orde Spirochaetales); twee soorten:
L. biflexa (waarvan alle typen apathogeen zijn) en L.
interrogans (waarvan 14 typen pathogeen).
LeJitospira biflexa, een species zonder pathogene eigenschappen.
Lcptospira icterohaemorrhggiae, verwekt leptospirosis
icterohaemorrhagica (ziekte van Weil).
Lçptospira interrpgans, een species met 14 pathogene
vertegenwoordigers: icterohaemorrhagiae, javanica,
canicola, ballum, pyrogenes, cynopteri, autumnalis,
australis, pomona, grippotyphosa, hebdomadis,
bataviae, hyos, panama.
Lcptospira pomona, verwekker van meningitis porcinarii
(varkenshoedersziekte).
lgptospiremie, aanwezigheid van leptospirae in het
bloed.
leptospirose, zie leptospirosis.
leptospirosis, ziekte door infectie met Leptospira.
leptospirosis grippotyphosa, modderkoorts.
leptospirosis icterohaemorrhagica, ziekte van Weil,
door infectie met Leptospira icterohaemorrhagiae: een acute,
vaak dodelijke, koortsende ziekte, met icterus en
bloedingen, overgebracht door ratten (Rattus norvegicus),
die de leptospirae met de urine uitscheiden; de mens
infecteert zich o.a. bij het zwemmen in besmet water.
Len, Andre (1875 - 1930; Fr. arts te Parijs).

LES, lupus erythematodes systemicus.
lesbisch [<G., Lesbos = eiland waar Griekse dichteres Sapfo uit de
Oudheid woonde, die liefdesbanden met vrouwen onderhield]

homoseksueel (van vrouwen).
Lesch, Michael (toe eeuw; Amer. arts te Baltimore).
Lesch-Nyhan-syndroom, X-gebonden recessieferfelijke stofwisselingsstoornis bij jongetjes, met
hyperurikemie, choreoathetosis, zwakzinnigheid,
automutilatie (bijten op eigen vingers en lippen); berust
op totale deficientie van het enzym hypoxanthineguanine-fosforibosyl-transferase (HGPRTase).
Leser-Trelat, teken van, paraneoplastisch huidverschijnsel, meestal bij een adenocarcinoom van een intern
orgaan, gekenmerkt door plotseling verschijnen of
vergroting van grote aantallen verrucae seborrhoicae;
vaak gepaard met jeuk en soms met acanthosis nigricans
maligna.
lesie, zie laesie.
Lesser, Wladislaus Leon von (1846-1925; Pools chirurg te
Leipzig).
driehoek van Lesser, driehoekige ruimte tussen de n.
hypoglossus en de beide buiken van de m. digastricus.
LET lineaire - energietransfer, maat voor ioniserende
dichtheid; röntgen - of gammastraling heeft een lage
LET, neutronenstraling heeft een hoge LET.
letaal, dodelijk; zie ook letalis.
letalis [L., -Ie, letum = dood; dodelijk]; vb . dosis 1 -lis, exitus
1-lis.
letaliteit, verhoudingsgetal tussen het aantal lijders aan
een ziekte en het aantal sterfgevallen, dus de sterftekans
bij een bepaalde ziekte (uitgedrukt in procent of pro
mille); zie ook mortaliteit.
lethargia [G.] slaapzucht.
lethargia africana, Afrikaanse slaapziekte; zie ook
trypanosomiasis.
lethargicus [L ., -ca, -cum] , met slaapzucht gepaard gaande;
vb. encephalitis 1-ca.
Letterer, Erich (geb. 1895; patholoog te Tubingen).
syndroom van Abt-Siwe-Letterer, zie Abt.
Letterer-Siwe, ziekte van, zie syndroom van Abt-SiweLetterer, histiocytosis X.
letterhout-huid [letterhout = Surinaamse houtsoort met
gevlekt voorkomen] in Suriname gebruikte naam voor

vitiligo en albinismus.
leucaemia, zie leukemie.
leucaemia cutis, huidaandoening bij leukemie, met
knobbels, waarin ronde cellen lijkend op leukocyten.
leucaemicus [L ., - ca, - cum] , gepaard met, veroorzaakt door
leukemie; vb. meningosis 1-ca.
leucine, a-amino-isocapronzuur: een essentieel amino441

leucine-aminopeptidase
pering van de B-cellen is TdT+/CD10+/CDi9+/Ig-;

zuur, noodzakelijk voor de optimale groei van kinderen
en voor het stikstof-evenwicht bij volwassenen; wordt
normaliter bij het stofwisselingsproces afgebroken tot
aceto-azijnzuur.
leucine-aminopeptid ase, een proteolytisch enzym (in
levercellen, galwegepitheel, pancreas, darmmucosa,
nieren, melkklieren) dat van een peptidenketen de
terminale aminozuren afsplitst; het gehalte aan 1. is
verhoogd bij ziekten van lever en galwegen.
leucod e rma [G., leukos; derma = huid] witte huid door het
ontbreken van pigment, hetzij aangeboren (albinismus),
hetzij later ontstaan (vitiligo).
leucoderma acquisitum centrifugum, Sutton-naevus.
leucoderma syphiliticum, maculaire depigmentatie
van nek en schouders, in late stadia van syfilis (`collier de
Venus').
leucodystrophia, zie leukodystrofie.
leucodystrpphia cerebri, dystrofie van de witte hersensubstantie.
leucoencephalopathia, zie leuko-encefalopathie.
leucokeratosis, zie leucoplakia.
Leuconostoc, een geslacht van de Streptococcaceae, fam.
Lactobacillaceae, orde Eubacteriales, bestaat uit drie soorten:
L. citrovorum en L. mesenteroides; zie ook citrovorumfactor.
leuconychia [G., leukos; onyx = nagel] witte verkleuring van
de nagels.
leucon ychia mycotica, 1. door huidschimmels.
leucotaxis, de cytotaxis van leukocyten, de aantrekking
die door laesies en ontstekingen op leukocyten wordt
uitgeoefend.
leucotrichosis, zie leukotrichose.
leucovorine, zie leukovorine.
leukaemia [G., leukos = wit; haima = bloed] zie leukemie.
leukemie, leucaemia [G.] bloedziekte met overproductie
van leukocyten, soms zeer hevig en kort durend verlopend (acute 1.), soms langzamer (chronische 1.); naar
gelang de soort witte bloedcellen die hierbij in overmaat
worden geproduceerd, onderscheidt men verschillende
vormen (zie hierna); accumulatie in het beenmerg interfereert met de aanmaak van andere bloedelementen, zich
uitend in anemie, granulocytopenie en trombocytopenie; verschijnselen ontstaan meestal in enkele dagen tot
weken: o.a. gewrichts- en botpijn, anemic, verhoogde
bloedings- en infectieneiging; prognose van acute 1. is
slecht, bij kinderen minder slecht; prognose van chronische 1. is beter; gangbare indeling: i acute myeloIde
leukemic (AML); syn. acute myeloblastenleukemie;
subvormen: acute promonocytenleukemie/monocytaire
leukemic; acute promyelocytenleukemie; z acute lymfatische leukemic (ALL); syn. lymfoblastaire leukemic;
subvormen: B-cel-ALL (B-ALL); T-cel-ALL (T-ALL);
3 chronische lymfatische leukemic (CLL); subvorm:
haarcelleukemie (hairy-cell leukemia [E.] ); 4 chronische
myeloide leukemic (CML); subvorm: chronische myelomonocytenleukemie (CMMoL).
acute leukemic, stoornis in de rijping van hematopoetische cellijnen die leidt tot accumulatie van onrijpe
(ongedifferentieerde) cellen in beenmerg en later ook in
bloed met tekort aan rijpe cellen (pancytopenie); wordt
geclassificeerd op grond van celmorfologie (ALL/AML);
klinische verschijnselen zijn o.a. bloedarmoede,
bloedings- en/of infectieneiging, klierzwelling en
vergroting van lever en/of milt.
acute lymfatische leukemic (ALL), proliferatie van
lymfoblastaire cellen en andere voorlopers van de
lymfocytaire reeks in beenmerg en later ook in bloed
door rijpingsdefect; de karakteristieke immunofenoty-

syn. lymfoblastenleukemie, acute lymfoblastaire leukemie; zie ook leukemie, acute myeloIde — (AML).
acute lymfatische T-cel-leukemie (T-ALL), acute
lymfatische leukemie waarbij de lymfoblastmembraan
T-cel-receptoren bevat.
acute myeloide leukemie (AML), proliferatie van
granulocytaire voorlopers van de lymfocytaire reeks in
beenmerg en bloed; zie ook leukemie, acute lymfatische
--- (ALL).
aleukemische leukemie, leukemie met afwijkende
cellen enkel in het beenmerg, maar niet in het perifere
bloed.
chronische leukemie, leukemie waarbij de onrijpe
cellen (voorlopers van de myeloIde en lymfatische reeks)
zich minder snel ophopen, waardoor de ziekte minder
hevig verloopt.
chronische lymfatische leukemie (CLL), meest
voorkomende vorm van leukemie; gaat gepaard met
toename van rijpe lymfocyten in beenmerg en bloed en
verdringing van normale bloedcellen, lymfeklierzwellingen en vergroting van lever en milt.
chronische myeloide leukemie (CML), chronische
overproductie van granulocyten in verschillende stadia
(zie ook Philadelphia-chromosoom); verschijnselen
ontwikkelen zich langzaam; lymfeklieren zijn zelden
vergroot; prognose: na drie tot vijf jaar is acceleratie van
de ziekte to verwachten; meestal ontstaat een blastencrisis, waarna de overleving gemiddeld nog slechts drie
tot zes maanden is.
chronische myelomonocytaire leukemie, variant van
CML met monocytose in het bloed.
haarcelleukemie, chronisch verlopende proliferatie van
B-lymfocyten, vorm van CLL, vnl. bij oudere mannen;
karakteristieke flardige begrenzing van cytoplasmacellen in beenmerg, milt, lever en bloed, gekenmerkt door
splenomegalie, pancytopenie/bicytopenie; syn. hairy-cell
leukemia [E.].
lymfatische leukemie, chronische 1. met vele lymfocyten of lymfoblasten in het perifere bloed.
monocytenleukem ie, zeldzame, ernstige vorm van 1.
met vele monocyten of monoblasten in het bloed.
myeloblastenleukem ie, 1. met grote aantallen myeloblasten in het perifere bloed.
myeloide leukem ie, 1. door woekering van beenmergelementen, waarbij in het perifere bloed overmatig veel
segmentkernige leukocyten en hun voorlopers worden
uitgestort.
plasmacellenleukemie, leukemic met in het perifere
bloed veel plasmacellen; gevorderd stadium van een
maligne myeloom; syn. ziekte van Kahler.
promyelocytaire leukemic, myeloIde leukemic op
basis van een translocatie t(15;17) op chromosoom i7;
hierdoor ontstaat een tekort aan retinoInezuurreceptoren, waardoor de uitrijping van leukemische promyelocyten blokkeert; syn. AML-M3.
smouldering leukemia [E., smeulende leukemie] sluipend
beginnende 1. met normale of lage leukocytenwaarden,
weinig of geen onrijpe leukocyten in het bloed, maar
duidelijk vermeerderde leukemiecellen in het beenmerg.
T-celleukemie, leukemic met verhoogd aantal T-lymfocyten in het bloed; in vrijwel able gevallen is het humane
T-celleukemie-virus I (HTLV-I) aantoonbaar in het bloed;
na infectie met HTLV-I treedt slechts bij een gering
percentage van de geinfecteerden T-celleukemie op.
leukemisch, voorkomend bij, m.b.t., veroorzaakt door
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leukemie; bijv. l-sche lymfadenose; zie ook hairy cell
disease.
leukemoide reactie, niet-neoplastische leukocytose met
sterke linksverschuiving in het bloed waarbij de promyelocyt het `jongste' stadium van leukocyten kan zijn dat
hierbij in het perifere bloed wordt gezien; vaak hoog
neutrofiel alkalinefosfatase, i.t.t. bij chronische myeloide
leukemie (CML); treedt op bij ernstige infecties, extramedullaire hematopoese en bij primaire neutrofilie bij
het Down-syndroom.
leukencefalopathie, progressieve multifocale
diffuus verspreide demyelinisatie van centrale en
perifere zenuwstelsel; wordt veroorzaakt door papovavirus, vnl. bij patienten met leukemie, lymfomen of
sarcoidose, m.a.g. motorische en sensibele stoornissen en
uiteindelijk dementie.
leukinose, abnormale toestand waarbij leucine in de
urine wordt uitgescheiden.
leuko-, leuco- [G., leukos = wit] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis van wit.
leuko-araiose, bij CT- en MRI-onderzoek zichtbare
dichtheidsveranderingen in de witte stof, vooral periventriculair, bij dementie van Binswanger.
leukoblast, stamcel waaruit de leukocyt ontstaat.
granulaire leukoblast, promyelocyt.
leukoblastose, zie leukoblast.
leukocyt-adhesie-eiwit, integrine-eiwit met betaketen;
expressie op leukocyt, medieert leukocytadhesie en
werkt als complementreceptor; syn. beta-z-integrine.
leukocytair, i m.b.t. leukocyten; z gepaard met vermeerdering van de leukocyten.

vier met daarin leukocyten, te vinden in het urinesediment bij pyelonefritis of allergische interstitiele nefritis.
leukocytendifferentiatie, ontwikkeling van de leukocyt
van stamcel tot volwassen leukocyt.
leukocytenformule, procentsgewijze vermelding van de
verschillende soorten leukocyten in een bloeduitstrijkpreparaat; als normale verdeling geldt: eosinofiele
leukocyten 1-4 pct, basofiele o-i pct, segmentkernige
(neutrofiele) 50-70 pct, lymfocyten 20-40 pct, monocyten
4-8 pct.
leukocytenmigratie, zie celmigratie.
leukocytenmigratietest, bepaling van de invloed van
bepaalde stoffen (bijv. geneesmiddelen) op de leukocytenmigratie; positieve invloed op de migratie duidt op
de ontwikkeling van een cellulaire immuunreactie en
dus allergie, waardoor weefselschade ontstaat; zie ook
celmigratie.
leukocyte-transforming agent, zie agent, leukocytetransforming -^-.
leulocytic endogenous mediator (LEM) [E., leukocytaire
endogene bemiddelaar] proteine met ijzerbindend vermo-

gen, in leukocyten.
leukocytoom, gezwelachtige ophoping van leukocyten.
leukocytopenie, zie leukopenie.
leukocytose, aanwezigheid van te veel witte bloedcellen
in het bloed, dus eigenlijk hyperleukocytose; zie ook
leukopenie.
leukocyturie, aanwezigheid van leukocyten in de urine.
leukoderma, zie leucoderma.
leukodermie, plaatselijke depigmentatie van de huid.
leukodiapedese, het passeren van de vaatwand door
leukocyten.
leukodystrofie, leucodystrophia, progressieve degeneratie van de witte hersensubstantie door verschillende
stofwisselingsziekten.
globoidcellige leukodystrofie, progressieve aftakeling
van het zenuwstelsel bij zuigelingen, met letaal verloop;
relatieve vermeerdering van galactocerebroside (in
`globoide' cellen) en vermindering van sulfatide;
syn. ziekte van Krabbe, infantiele familiale sclerose.
metachromatische leukodystrofie, genetisch
bepaalde ziekte, gekenmerkt door stapeling van metachromatisch kleurende sulfatiden, o.a. in de hersenen;
syn. sulfatide-lipidose.
leuko-encefalitis [G., leukos; encephalitis] ontsteking van de
witte hersensubstantie; zie ook Bogaert-encefalitis, van
leukomyelitis.
leuko-encephalitis sclerosans subacuta, subacute
scleroserende leuko-encefalitis (SSLE); zie ook Bogaertencefalitis.
leuko-encefalopathie, demyeliniserende ziekte van de
hersenen, meestal bij een ziekte van het RES en
immunopathie (leukemie, lymfomen, sarcoid, tuberculose, carcinoom, systemische lupus erythematodes).
multifocale leuko-encefalopathie, aanwezigheid van
multipele haarden van 1. in de hersenen.
subcorticale leuko-encefalopathie, zie Binswanger,
syndroom van -^-.
leuko-erytroblastose, aanwezigheid van vele onrijpe
leukocyten en erytrocyten in het bloed.
leukoferese [ <G., leukos; aphairesis = verwijdering, onttrekking] het procede waarbij uit donorbloed de leukocyten
worden verwijderd, waarna de rest bij de donor wordt
gereinfundeerd; zie ook plasmaferese.
leukokeratose, witte omschreven verkleuring door
hyperkeratose van een vochtig epitheel (mond, vulva,
glans); alleen P.A. te onderscheiden van leukoplakie.

leukocyten [G., leukos; kytos = cel] 1 alle soorten witte

bloedcellen samen: granulocyten, lymfocyten, monocyten, plasmacellen, megakaryocyten; normaliter 4,0-10,0
x io 9 per liter bloed; z i.e.z. granulocyten, gekenmerkt
door endoplasmatische eosinofiele, basofiele of neutrofiele granula, en een segmentvormige kern; zie ook
leukocytenformule.
basofiele leukocyten, granulocyten met basofiele
korrels in het cytoplasma.
chromatinepositieve leukocyten, leukocyten met
geslachtschromatine (wijzend op vrouwelijk geslacht).
eosinofiele leukocyten, granulocyten met dikke
eosinofiele korrels in het cytoplasma en een uit twee
dikke lobben bestaande kern.
mononucleaire leukocyten, zie monocyt.
neutrofiele leukocyt, granulocyt met een staaf- of
segmentvormige kern en neutrofiele korrels in het
cytoplasma.
polymorfkernige leukocyten, segmentkernige 1.
segmentkernige leukocyten, 1. waarvan de kern in
segmenten verdeeld is; naarmate de cel ouder is, zijn er
meer segmenten (verschuiving naar rechts volgens
Arneth); syn. gelobdkernige 1.
staafkernige leukocyten, jonge segmentkernige 1.
waarvan de kern nog niet is gesegmenteerd, en er uitziet
als een plompe staaf.
leukocytenadherentie, proces waarbij leukocyten
hechten aan cellen in de omgeving van een ontstekingsproces; bijv aan membraanadhesiemoleculen op
endotheelcellen.
leukocyten-alkalische-fosfatase-index (LAF-index),
index van de granulocyten die wordt gebruikt voor de
diagnostiek van myelodysplastische syndromen.
leukocytenantigeen, zie antigeen, human leukocyte
leukocytencilinder, afgietsel van tubuluslumen van de
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leukotoxinen, celgiffen die leukocyten beschadigen of
vernietigen.
leukotrichie, leucotrichia, leukotrichosis [G., leukos;
thrix = haar] Witte verkleuring van de haren.
leukotrieen [mv leukotrienen], vaatverwijdende metaboliet
van de arachidonzuurcyclus. Leukotrienen worden door
mestcellen geproduceerd na stimulatie door o.a. allergeen-IgE-interacties; ze spelen een rot in de late effecten
van type-I-allergische reacties.
leukotroo , met affiniteit tot de Witte bloedcellen.
leuko-verbindingen, kleurloze stoffen, door reductie
ontstaan uit, en door oxidatie weer omzetbaar in
gekleurde stoffen.
leukovirus leukaemia virus [E., obsoleet], zie virus, retro—.
levator [L., levare = opheffen, verlichten] opheffer, omhoogheffer; vb. musculus 1. anguli oris.
levatorius [L., -ia, -ium], m.b.t. de m. levator veli palatini;
vb. torus 1-ius.
LeVeen, H. H.
LeVeen-shunt, peritoneo-veneuze shunt, toegepast bij
ascites; het ascitesvocht wordt daarbij door een subcutaan over de thorax lopende katheter (via een halsvena)
naar de vena cava superior afgevoerd.
levensbeeindiging, handeling ter beeindiging van het
leven van een patient; deze kan ongevraagd worden
uitgevoerd door actief ingrijpen van de arts in gevallen
waarin de patient ernstig lij dt zonder uitzicht op
verbetering, niet aanspreekbaar is en er geen alternatieve
pijnbestrijding voorhanden is; zie ook euthanasie.
levenslijn, linea vitalis.
levenstabel, levenstafel, tabel die het patroon van
overleving in een populatie beschrijft en waaruit voor
bepaalde intervallen de cumulatieve overleving kan
worden afgelezen (bijv. vijfjaarsoverleving); kan ook
worden toegepast voor onderzoek naar ziekte; syn. life
table [E.]; zie ook cumulatieve incidentie.
levensvatbaarheid, het vermogen van het pasgeboren
kind om at dan niet met medische hulp in leven to
blijven; de zwangerschapsduur waarna een kind levensvatbaar is, wordt door technische mogelijkheden steeds
korter en ligt tegenwoordig rond 24 weken.
levenswens, zie zorgverklaring.
lever, grote klier rechtsboven in de buikholte, bestaande
uit twee kwabben; dient o.a. voor de galproductie t.b.v
de vetvertering in de darmen, de verwijdering van
voedingsstoffen uit de bloedbaan en ontgifting.
stuwingslever, ophoping van bloed in de lever door een
afvloedbelemmering van het veneuze bloed, veroorzaakt
door rechtsdecompensatie van het hart of trombose van
de afvoerende venen; gaat gepaard met pijn door kapselrekking, hepatomegalie en een gestoorde leverfunctie.
leverabces, intrahepatische begrensde etterophoping in
een niet-gepreformeerde ruimte met koorts, koude
rillingen, anorexia, vermagering, pijn in de rechterbovenbuik, uitstraling naar de rechter schouder en een
vergrote lever; meestal t.g.v cholangitis, appendicitis,
diverticulitis, sepsis of een intrahepatische ingreep;
wordt meestal veroorzaakt door uit de dunne darm
afkomstige bacterien.
leveramyloidose, ophoping van amyloId in de lever met
hepatomegalie, ascites en icterus; kan voorkomen bij
chronische infecties, myelomen en reumatoIde artritis;
gaat vaak gepaard met amyloIdstapeling in andere
organen; patienten overlijden veelal aan decompensatio
cordis of nefrotisch syndroom t.g.v amyloIdophoping in
hart of vier.
leveratrofie, verkleining van de lever.

leukokorie [G., leukos; kore = pupil] samenvattende term
voor een aantal retrolentale afwijkingen die bij jonge
kinderen een Witte reflex in de pupil doen ontstaan
(retinoblastoom en pseudo-retinoblastoom).
leukomalacie, periventriculaire , verweking van het
gebied rondom de germinate matrix in de hersenen door
een hypoxisch-ischemische periode, pre- of postnataal.
leukomelanodermie [G., leukos; mesas = zwart] het naast
elkaar voorkomen van huidgebieden met hyperpigmentatie en huidgebieden met pigmentatie; bijv bij de huid
van ouderen.
leukomyelitis [G., leukos; myelos = merg] ontsteking van de
Witte ruggenmergssubstantie; zie ook leuko-encefalitis.
leukonucleine, een zure nucleoproteIne afgeleid van
nucleohiston; samen met histon wordt weer nucleohiston gevormd.
leukonychie, zie leuconychia.
leukoom, leucoma [G.] een Witte vlek op de cornea.
leucoma adhaerens, een wit cornea-litteken waarin de
iris vastgeklemd zit.
leucoma oris, zie leucoplakia oris.
leukopedese, diapedese van leukocyten.
leukopenie [G., leukos; penia = armoede] vermindering van
het aantal Witte bloedcellen in het bloed; zie ook leukocytose; zie ook granulocytopenie.
leukoplakie, leucoplakia [G., leukos; plax = plaat, vlak]
Witte, niet-afschraapbare slijmvliesafwijking met
enigszins ruw, harig aspect aan de laterale tongranden
en de buccale mucosa; pathologen reserveren dit begrip
vanwege de hierbij voorkomende celatypie voor een
pre-maligne aandoening, die moet worden onderscheiden van harige leukoplakie.
harige leukoplakie, aandoening bij aids-patienten op
basis van een menginfectie met Candida en het EpsteinBarr-virus; het begrip is in dit verband verwarrend,
aangezien bij harige leukoplakie geen sprake is van
celatypie; syn. hairy leukoplakia [E.].
leucoplakia buccalis, linguae, oris, 1. van het wang-,
tong- of mondslijmvlies.
leucoplakia penis, induratie van de glans of van het
urethra-slijmvlies.
leucoplakia vulvae, chronische vulvitis met vorming
van harde Witte plekken.
leukoplasie, leukoplakie.
leukopoese, leucopoiesis [G., leukos; poiein = maken] de
vorming van Witte bloedcellen; zie ook erytropoese,
granulocytopoese.
leukopoetine, glykoproteIne in bloed, elektroforetisch
lijkend op alfa-globuline, reguleert de productie van
normale leukocyten; zie ook erytropoetine.
leukopoetisch, m.b.t. de leukopoese, de vorming van
Witte bloedcellen.
leukoprotease, een eiwitsplitsend enzym in leukocyten.
leukorroe, leucorrhoea, fluor albus.
leukosarcomatose, een door Sternberg opgesteld begrip
betreffende sarcoomachtige leukemievormen zoals
myeloblastoom, myeloom, chloroom.
leukoscoo [G., leukos; skopein = bezichtigen] toestel voor
onderzoek van de kleurenzin (Konig, Helmholtz).
leukose, zie leucosis.
aleukemische leukose, zie aleukemie.
leukotaxie, leukotaxis [G.] verplaatsing van leukocyten
naar een ontstekingshaard onder invloed van chemotaxie.
leukotomie [G., leukos; temnein = snijden] zie prefrontale
lobotomie.
leukotoom, instrument voor de leukotomie.
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Leydig, Franz von
leverstuwing, ophoping van bloed in de lever, zoals bij
rechts-decompensatie.
leververvetting, vettige ontaarding van levercellen
waarbij de hoeveelheid vet, voornamelijk in de vorm van
triglyceriden, meer dan 5% van het totale gewicht van de
lever bedraagt; onderverdeeld in micro- en macrovesiculaire vorm; tot de microvesiculaire vorm behoort de
acute leververvetting die in het laatste trimester van de
zwangerschap kan optreden; obesitas en alcoholgebruik
kunnen tot de macrovesiculaire vorm leiden; zie ooh
steatose.
levervlek, bruine vlekken zo groot als muntstukken, bij
bejaarden op handruggen en gelaat; syn. lentigo senilis.
Levi, Leopold (1868-1933; endocrinoloog te Parijs).
syndroom van Levi-Lorain, hypofysair infantilisme,
waarbij het kind niet groeit, terwijl zich bij het ouder
worden wel de proporties van het volwassen lichaam
ontwikkelen; de genitalia zijn onontwikkeld, de intelligentie is normaal.
levis [L., -ve],1 glad; a licht van gewicht.
levocardie [L., laevus; Gr. kardia = hart] de ligging van het
hart in de linker thorax-helft, met de hartpunt naar
links, gecombineerd met situs inversus van de buikingewanden.
levulose, zie fructose, vruchtensuiker, links-draaiende
ketohexose, dextrose.
Lewandowsky, Felix (1879-1921; dermatoloog te Bern en
Hamburg).
ziekte van Lewandowsky-Lutz, epidermodysplasia
verruciformis.
Lewis, Sir Thomas (1881 -1945, Britse cardioloog).
Lewis-graad, sterkte van een hartgeruis, aangegeven in
L.-graden 1 -6.
drukmeting volgens Lewis-Borst, methode om de
centrale veneuze druk te meten.
test van Lewis en Pickering, reactieve hyperemieproef
om een organische arterieafsluiting in een been vast te
stellen: door dompeling van het been in heet water
wordt volledige vaatverwijding verkregen; het been
wordt daarna omhoog gehouden om het veneuze bloed
te laten afvloeien en een bloeddrukmeter-manchet
wordt aangelegd en tot boven de systolische druk
opgepompt; na 5 min. wordt de manchet afgenomen. In
een normale extremiteit breidt zich een zichtbare
hyperemie in 2 -5 sec. tot de tenen uit; bij een organische
arteriole obstructie gaat het langzamer en ontstaat een
vlekkige roodheid.
triple response van Lewis, fysiologische reactie op
wrijven over huid met stomp voorwerp; eerst ontstaat
rode lijn door capillaire verwijding, circa tien seconden
later een axonreflex met uitbreidend erytheem door
arteriolaire verwijding, en voorts geleideljk een rode
urticariele lijn door exsudatie van vocht uit verwijde
capillairen.
Lewy (neuroloog, 2oe eeuw).
Lewy-lichaampjes, insluitsels in ganglioncellen van de
substantia nigra en de locus coeruleus, bij Parkinsonsyndroom.
Leyden, Ernst Victor von (1832-1910; D. internist te
Berlijn).
kristallen van Charcot-Leyden, zie Charcot.
syndroom van Duchenne-Leyden, zie Duchenne.
Leydig, Franz von (1821-1908; anatoom en zooloog te
Bonn).
Leydig-cellen, interstitiele epitheelcellen tussen de
tubuli seminiferi testis; vermoedelijk de producenten
van testosteron.

acute gele leveratrofie [onjuiste en obsolete term], ernstige,
meestal dodelijk verlopende toxische beschadiging van
de levercellen; de lever wordt kleiner en krijgt een
intensief gele kleur; syn. icterus gravis [L.].
leverbot, zie Fasciola, Opisthorchis.
Chinese leverbot, infectie, veroorzaakt door de worm
Clonorchis sinensis; tast galwegen aan na het eten van
rauwe, gerookte of onvoldoende gekookte vis (o.a. bij in
Nederland wonende Chinezen en in de V.S. bij
immigranten uit Zuidoost-Azie); geeft pijn, misselijkheid, koorts en hoge eosinofilie; zie ook clonorchiasis,

Fasciola hepatica.
l evercirr ose, zie cirrose.
leverencefalopathie, zie encefalopathie, hepatische
leverfibrose, toename van de hoeveelheid bindweefsel in
de lever door verdikking en toename van reeds
bestaande vezels en septumvorming; kan congenitaal
zijn; komt voor bij chronische veneuze stuwing,
chronisch alcoholgebruik, schistosomiasis, sarcoIdose en
de precirrotische stadia van primair biliaire cirrose; zie
ook cirrose.
leverfunctieproeven, proeven ter bepaling van de
leverfuncties (uitscheiding, ontgifting en koppeling,
regulering van de plasma-eiwitten en albuminesynthese,
regulering van de suikerstofwisseling, van de vetstofwisseling, afbraak van stoffen, mineralenstofwisseling,
bloedstolling, waterhuishouding).
leverfunctietest, klinisch-chemische methode om het
functioneren van de lever te testen; veel gebruikte
leverfunctietests zijn onder meer ASAT, ALAT, alkalische
fosfatase, gamma-GT, bilirubine- en albumineconcentratie en protrombinetijd; in de dagelijkse praktijk
words i.p.v. 'resultaten van de leverfunctietest' ook wel
kortweg van `leverfunctie' gesproken: `zijn er al leverfuncties bekend?'.
leverhilus, leverpoort = porta hepatis.
leverhyperplasie, focale nodulaire, goedaardige,
circumscripte levertumor, bestaande uit levercellen
zonder atypie; in het centrum vaak littekenachtig,
radiair uitstralend bindweefsel; evenals het erop
lijkende leverceladenoom words deze aandoening in
verband gebracht met het gebruik van orale contraceptiva.
leverinsufficientie, ontoereikende leverfunctie, veroorzaakt door verlies van functionele levercellen; gaat o.a.
gepaard met geelzucht, stollingsstoornissen, ascites,
oedeem, neurologische afwijkingen, endocriene stoornissen en circulatiestoornissen.
acute leverinsufficientie, snel optredende ernstige
verstoring van de leverfunctie, veroorzaakt door een
beschadiging van levercellen door o.a. virussen, toxische
stoffen en geneesmiddelen.
l everintegraal, een gelijktijdig uitgevoerde reeks leverfunctieproeven die een inzicht geven in de activiteit van
de lever.
leverkapsel, capsula Glissoni, capsula fibrosa perivascularis (hepatis).
leverpols, waarneembare, ritmische volumeveranderingen van de gezwollen lever, synchroon met de hartslag,
bij tricuspidalis-insufficientie; zie ook aderpols.
leverpoort, porta hepatis.
leverscintigrafie, beeldvorming van de lever met radionucliden waarmee o.a. lokalisatie, grootte en vorm van
cysten, tumoren, metastasen, degeneratieve processen en
abcessen in de lever zichtbaar kunnen worden gemaakt;
zie ook scintigrafie.
leversteatose, zie vetlever, steatose.

445

LH
lichaam, uitgedrukt in cm 2 ; is afhankelijk van de
verhouding tussen lengte en gewicht.
lichaamsplethysmograaf, zie plethysmograaf.
lichaamsschema, orientatie in het lichaam en beleving
van het lichaam zoals deze normaal aanwezig in de
hersenen zijn; gelokaliseerd in de parietale schors; bij
stoornissen treedt bijv vingeragnosie of fantoompijn op.
lichaamsvochtvolume, volume van de extracellulaire
vloeistof (bloedplasma en weefselvocht); neemt toe en of
o.i.v de volume- of osmoregulatie.
lichamelijk onderzoek, algemeen, orienterend onderzoek van het gehele lichaam gericht op de opsporing van
(groei)pathologie in organen of orgaansystemen; omvat
onderzoek van hoofd/hals, hart, longen, buik en extremiteiten/ bewegingsapparaat, tevens het meten van:
lengte, gewicht, bloeddruk, polsslag en temperatuur.
lichen [G., leichen = boom-mos] huidaandoening gekenmerkt door kleine papels.
lichen amyloidosus, zeldzame, lokale, primaire
huidamyloidose, met bolle, jeukende papels aan de
voorkant van de onderbenen.
lichen chronicus Vidal, neurodermatitis circumscripta.
lichen nitidus, kleine ronde papels met fijne schilfering, bleek-bruin, vaak op de penis, zeldzaam.
lichen pilaris, zie keratosis pilaris.
lichen planus, lichen ruber planus.
lichen ruber planus, benigne afwijking van huid en
slijmvliezen met nog onbekende etiologie. Op de huid
bestaat de eruptie uit meestal jeukende, vlakke,
glanzende, polygonale papels van een kleur die varieert
van rood tot violet-paars, met oppervlakkig een fijn
vertakt netwerk van witte streepjes (striae van
Wickham).
lichen sclerosus et atrophicus [L.] chronische epitheelafwijking met atrofie en hyperkeratose, macroscopisch
herkenbaar als scherp begrensde, grijswitte glanzende
plaques, op den duur aanleiding gevend tot schrompeling; komt i.h.b. voor aan de vulva, maar bij beide
geslachten ook elders op de huid.
lichen simplex chronicus (Vidal), neurodermatitis
circumscripta.
lichenificatie, vergroving van het huidrelief, waarbij de
huidveldjes vergroot en gezwollen zijn en door abnormaal diepe groefjes van elkaar worden gescheiden.
licheno ld, zie lichenoides.
lichenoides, op lichen lijkend; vb. parapsoriasis 1.
lichtadaptatie, aanpassing van het oog (pupil en netvlies)
aan het licht; snel verlopend proces, i.t.t. donkeradapta-

Leydig-celtumor, testistumor, uitgaande van de
interstitiele cellen in de testes (Leydig-cellen); komt met
name voor bij kinderen jonger dan vijf en bij volwassenen tussen de 30 en 45; produceert androgeen-actieve
stoffen; bij kinderen leidt dit tot pubertas praecox;
behoort tot de kiemcel-steunceltumoren.
LH, luteiniserend hormoon.
Lhermitte, Jeacques Jean (1877-1959; Fr. neuroloog te
Parijs).
teken van Lhermitte, plotselinge pijnscheut, lijkend
op een elektrische schok, die van de nek via de rug naar
de benen schiet als de patient het hoofd voorover buigt;
voorkomend bij aandoeningen in of bij het halsgedeelte
van het ruggenmerg.
LHRH, luteinizing-hormone-releasing hormone.
LHRH-analogen, stoffen die de werking van LHRH
nabootsen; zie ook luteinizing-hormone-releasing
hormone (LHRH).
LHRH-test, luteinizing-hormone releasing hormone test.
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging, specialistenvereniging binnen de KNMG.
liber [L ., - ra, - rum] , vrij; vb. margo 1-er ovarii, taenia 1-ra,
corpus 1-rum.
liberator [L., bevrijder] een stof waarvan de aanwezigheid
noodzakelijk is, wil een andere stof haar werking
kunnen ontplooien.
libidineus, beladen met libido.
libido [L.] seksuele lust, begeerte; de term wordt door
Freud en Jung in veel meer algemene zin gebruikt als de
energiebron van alle driften die op lustbevrediging
ingesteld zijn.
libido sexualis, geslachtsdrift.
Libman, Emmanuel (1872 - 1946; arts te New York).
Libman-Sacks-syndroom, i endocarditis bij gesystematiseerde lupus erythematodes, waarbij op de hartkleppen fibrinoid met mononucleair infiltraat wordt
gevormd; z progressieve anemie bij jonge mensen, met
lichte, aanhoudende koorts en huiduitslag (purpura,
erythema).
lichaam, soma [G.], corpus [L.].
lichaampjes, zie Arnold, Aschoff, Auer, Barr, Hassall,
Heinz, Howell Jolly, Lewy, Mallory, Negri, Nissl, Russel.
lichaamsantigeen, zie antigeen, O---.
lichaamsbeeld, het ervaren van het lichaam als een
levend, georganiseerd op zichzelf staand geheel,
bestaande uit een neurofysiologische, emotionele en
cognitieve component; raakt verstoord bij onder meer
amputatie van lidmaat, schizofrenie en anorexia
nervosa.
lichaamscirculatie, zie circulatie, grote ^.
lichaamsgewicht, gewicht van het lichaam, uitgedrukt
in kilogrammen; de normale waarden zijn o.a. afhankelijk van lengte, leeftijd en geslacht.
lichaamsgrootte, zie lichaamslengte.
lichaamshouding, de stand van het lichaam in rust; o.a.
afhankelijk van stand en lengteverhoudingen van
extremiteiten en romp, musculatuur en skeletbouw.
lichaamskern, het deel van het lichaam waarvan de
temperatuur binnen zekere grenzen onafhankelijk is
van de omgevingstemperatuur; bij een mens in rust is
deze beperkt tot de hersenen en de ingewanden; tijdens
inspanning breidt deze zich uit en rekent men ook de
extremiteitsspieren tot de kern.
lichaamslengte, lengte van het lichaam; wordt gemeten
van hak tot kruin in centimeters.
lichaamsoppervlakte, oppervlakte van het menselijk

tie.
lichtcoagulatie, plaatselijke coagulering van de oogfundus d.mv een geconcentreerde lichtbundel, c.q. LASERbundel (het ter plaatse aanwezige pigment zet het licht
om in warmte met temperaturen waarbij eiwit coaguleert).
lichtdermatose, dermatose die mede door inwerking van
lichtstralen is ontstaan; vb. lichturticaria, erytropoetische protoporfyrie.
lichte ketens (L-ketens), polypeptideketens die onderdeel uitmaken van een immunoglobulinemolecuul;
bezitten constante, variabele en hypervariabele gebieden
die verbonden zijn met de zware ketens door disulfidebruggen; de antigeenspecificiteit wordt bepaald door de
combinatie van variabele en hypervariabele gebieden; zie
ook zware ketens.
Lichtenstein, Louis (arts te Los Angeles).
ziekte van Jaffe-Lichtenstein, zie Jaffe.
lichteruptie.
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life-time prevalence [E.] proportie van mensen in een

chronische polymorfe lichteruptie, een jaarlijks
terugkerende, jeukende, papuleuze eruptie op aan de
zon blootgestelde huid; kan geprovoceerd worden door
alle golflengten van UV en ook door zichtbaar licht;
syn. prurigo aestivalis, summer prurigo van Hutchinson.
lichtgewenning, opbouw van tolerantie voor licht bij
patienten met fotodermatose d.m.v toenemende blootstelling aan ultraviolet licht, waarbij epidermis verdikt
en pigmentatie optreedt.
lichtmicroscoop, microscoop waarmee (meestal
gekleurde) preparaten met doorvallend licht worden
bekeken; heeft van alle typen microscopen het kleinste
oplossend vermogen (ca. 0,25 micrometer); wordt veel
toegepast voor het beoordelen van histologische preparaten.
lichtovergevoeligheid, symptoom, o.a. bij lupus erythematodes, waarbij huidlaesies ontstaan op aan zonlicht
blootgestelde huiddelen; zie ook lichtdermatose.
lichtreactie, zie reactie.
lichtreflexreografie, moderne variant van fotoplethysmografie waarbij veneuze vullingstijd wordt
gemeten; wordt samen met doppleronderzoek gebruikt
om oorzaken van vasculaire insufficientie te onderscheiden.
lichtschuwheid, fotodysforie, photodysphoria.
lichttherapie, i blootstelling aan fel kunstlicht als
therapie voor individuen met een seizoensgebonden
depressie (herfst, winter en vroeg voorjaar); z zie lasertherapie; 3 zie fototherapie.
licht-urticaria, urticaria actinica.
Liddle, syndroom van, familiaire vorm van nefropathie
met kaliumverlies, alkalose, hypertensie en lage aldosteronspiegels (pseudo-hyperaldosteronisme).
lidocaine, lokaal anaestheticum; wordt toegepast bij
oppervlakte-, infiltratie- en geleidingsanesthesie en bij
epidurale en spinale anesthesie; tevens toepassing als
antiarrhythmicum wegens het membraanstabiliserende
effect.
Lieberkuhn, Johann Nathanael (1711-1756; D. anatoom
te Berlijn).
Lieberkiihn-klieren, Lieberkiihn-crypten, glandulae
intestinales.
lien [L., gen. lienis, uitspr. liejen], milt, een in de bloedsomloop
ingeschakeld lymforecticulair orgaan waar fagocytose
plaatsvindt en erytrocyten worden afgebroken; verdere
functies zijn lymfopoese, bloedfiltrering, synthese van
afweerstoffen.
lien accessorius, `bijmilt', klein eiland van miltweefsel,
meestal in het omentum majus of in het lig. gastrolienale.
lien mobilis, zwerfmilt, beweeglijke milt.
lienalis [L., -id, m.b.t. de milt; vb. arteria 1-Lis.
lienis [L.] gen. van lien; vb. margo inferior 1.
lienitis, ontsteking van de milt, splenitis.
lienomalac ie, splenomalacie.
lienorenalis [L., -le], m.b.t. de milt en de nier; vb. ligamentum 1-le.
lies, inguen [L.].
liesblessure, beschadiging van het ligamentum inguinale
en/of aangrenzende structuren; gewoonlijk een adductorentendinopathie.
liesbreuk, zie hernia inguinalis.
laterale liesbreuk, hernia inguinalis indirecta.
mediale liesbreuk, hernia inguinalis directa.
lieskanaal, canalis inguinalis.
-liet [G., lithos = steen] achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. stenen; vb. fleboliet (adersteen).

populatie die ooit in hun Leven in een bepaalde toestand
hebben verkeerd; zie ook prevalentie.
Li-Fraumeni, syndroom van, erfelijk syndroom t.g.v.
een kiemlijn- p53- mutatie, gekenmerkt door wekedelentumoren, osteosarcoom, leukemie, borstkanker, colonkanker en hersentumoren; openbaart zich doorgaans op
jonge leeftijd.
liftreactie, reflex op rechtlijnige versnellingen in op- en
neergaande bewegingen, opgewekt vanuit de halfcirkelvormige kanalen of vanuit de utriculus, zich manifesterend in bewegingen van de ledematen.
ligamentosus [L., -sa, -sum], m.b.t. ligamenten; vb. ankylosis 1-sa.
ligamentum [L., mv. -ta, ligare = binden] band, vaste
bindweefselstrook.
ligamentum acromioclaviculare, een over het schoudergewrichtskapsel lopend verbindend lig. tussen
acromion en clavicula.
ligamenta alaria, aan weerskanten van de dens axis een
naar de zijrand van het foramen magnum lopende band.
ligam e ntum annulare r a dii, een sterke band die de
radius-kop op zijn plaats houdt, en vastgehecht is aan
voor- en achterkant van de incisura radialis ulnae.
ligamentum annulare stapedis, circulair om de
stijgbeugelplaat bevestigde band tussen deze plaat en de
randen van de fenestra vestibuli.
ligamenta annularia (trache alia), bindweefselverbindingen tussen de kraakbeenringen van de trachea.
ligamentum anococcygeum, een straffe band tussen
anus en os coccygis.
ligamentum apicis dentis (axis), band tussen de top
van de dens axis en de voorrand van het foramen
magnum.
ligamentum arcuatum laterale, de peesboog die
wordt gevormd door de fascie van de m. quadratus
lumborum en deel uitmaakt van het lumbale deel van
het middenrif.
ligamentum arcuatum mediale, peesboog, gevormd
door de fascie van de m. psoas, deel uitmakend van het
lumbale deel van het middenrif.
ligam e ntum arcuatum medianum, peesboog over de
hiatus aorticus, verbindt de crura van het diafragma
onderling.
ligamentum arcuatum pubis, boogvormige band
onder de symfyse.
ligamentum arteriosum, bindweefselrest van de
ductus arteriosus, tussen de aortaboog en de truncus
pulmonalis.
ligamentum auriculare anterius, vezelbundel tussen
helix en processus zygomaticus van het slaapbeen.
ligam e ntum auriculare posterius, bindweefselbundel
tussen eminentia conchae en processus mastoideus.
ligamentum auriculare superius, vezelbundel tussen
de spina helicis en de bovenrand van de uitwendige
benige gehoorgang.
ligamenta auricularia, de laatstgenoemde drie
bindweefselbanden, die het oorkraakbeen met het
slaapbeen verbinden.
ligamentum bifurc atum, een y-vormige band (van de
voetrug) die de 1-ta calcaneonaviculare en calcaneocuboideum omvat.
ligamentum calcaneocubo i deum, band tussen
calcaneus en cuboid.
ligamentum calcaneocuboideum plantare, band van
de voetzool, tussen calcaneus en cuboid, het mediale
deel van het lig. plantare longum.
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acromion en processus coracoideus, boven het schoudergewricht.
ligamentum coracoclaviculare, band tussen processus
coracoideus en clavicula; bestaat uit twee delen: lig.
trapezoideum en lig. conoideum.
ligamentum coracohumerale, een brede band tussen
processus coracoideus en humerus, versterkt het
gewrichtskapsel.
ligamentum coronarium hepatis, kransband van de
lever, in wezen een plooi in het buikvlies, waar het
peritoneum parietale van het middenrif overgaat op het
peritoneum viscerale van de lever.
ligamentum costoclaviculare, een band lateraal van
het sternoclaviculaire gewricht, tussen eerste rib en
sleutelbeen.
ligamentum costotransversarium, band tussen
ribhals en processus transversus van een wervel.
ligamentum costotransversarium laterale, band
tussen een rib en het einde van een processus transversus.
ligamentum costotransversarium superius, band
tussen een rib en de hoger gelegen processus transversus.
ligamenta costoxiphoidea, vezelbundel tussen de
zevende rib en de processus xiphoideus sterni.
ligamentum Cowperi, fascia pectinea (BNA).
ligamentum crico-arytenoideum posterius, band
tussen cricoid en arytenoTd, aan de achterzijde van de
articulatio crico-arytenoidea.
ligamentum cricopharyngeum, vezelbundel beginnend aan de cartilago corniculata, zich hechtend aan de
achterkant van het cricoid en eindigend onder het
pharynx-slijmvlies aan de achterkant van het cricoid.
ligamentum cricothyroideum, krachtige verticale
band tussen cricoid en thyr(e)oid.
ligamentum cricotracheale, elastische membraan
tussen cricoid en eerste trachea-kraakbeenring.
ligamenta cruciata genus, kruisbanden in het kniegewricht.
ligamentum cruciatum anterius (genus), voorste
kruisband, tussen condylus lateralis femoris en area
intercondylaris anterior, verhindert het naar voren
schuiven van de tibia t.o.v het femur.
ligamentum cruciforme atlantis, kruisvormige band
van de atlas, tussen dens axis en membrana tectoria.
ligamentum cruciforme posterius (genus), achterste
kruisband, tussen condylus medialis (femoris) en area
intercondylaris posterior.
ligamentum cuboideonaviculare dorsale, band
tussen os naviculare en os cuboideum.
ligamentum cuboideonaviculare plantare, een band
aan de plantaire zijde van de voet tussen cuboid en
naviculare.
ligamentum cuneocuboideum dorsale, versterkingsband aan de dorsale zijde van het gelijknamige gewricht.
ligamentum cuneocuboideum interosseum, straffe
band tussen os cuneiforme en os cuboideum.
ligamentum cuneocuboideum plantare, vezelbundel
aan de plantaire zijde tussen os cuneiforme en os cuboideum.
ligamenta cuneometatarsea interossea [JNA], banden
in de gewrichtspleet tussen os cuneiforme en metatarsalia.
ligamenta cuneonavicularia dorsalia, brede
bandgroep aan de voetrug tussen de drie ossa cuneiformia en het os naviculare.

ligamentum calcaneofibulare, band tussen buitenenkel en hielbeen.
ligamentum calcaneonaviculare, band opzij van het
talus-hoofd naar het os naviculare.
ligamentum calcaneonaviculare plantare, band
tussen de voorrand van het sustentaculum tali en de
voetzoolzijde van het os naviculare.
ligamentum capitis costae intra-articulare, horizontale vezelbundel, intra-articulair verlopend tussen crista
capitis costae en discus intervertebralis.
ligamentum capitis costae radiatum, straalsgewijs
lopende vezels tussen het ribbehoofdje enerzijds, en de
discus intervertebralis met de aangrenzende wervellichamen anderzijds.
ligamentum capitis femoris, een Platte band tussen
incisura acetabuli en de fovea capitis femoris, zonder
mechanische functie, bevat bloedvaten.
ligamentum capitis fibulae anterius, aan de voorkant
lopende band tussen fibula-kop en tibia.
ligamentum capitis fibulae posterius, aan de achterkant lopende band tussen fibula-kop en tibia.
ligamentum carpi dorsale [BNA], retinaculum extensorum.
ligamentum carpi radiatum, van het capitatumhoofdje naar weerszijden uitstralende vezelbundels.
ligamentum carpi transversum [BNA], retinaculum
flexorum manus.
ligamenta carpometacarpea dorsalia, korte, straffe
banden aan de handrug, tussen handwortel en middenhandsbeenderen.
ligamenta carpometacarpea palmaria, banden van de
handpalm, tussen handwortel en middenhandsbeenderen.
ligamentum collaterale carpi radicle, een aan de
radiale zijde van de hand lopend lig. tussen processus
styloideus radii en os scaphoideum.
ligamentum collaterale carpi ulnare, een aan de
ulnaire zijde van de hand lopende band tussen os
triquetrum en os pisiforme.
ligamentum collaterale fibulare, een lateraal van het
kniegewricht lopende band tussen caput fibulae en
epicondylus lateralis.
ligamentum collaterale radiale, een band aan de
radiale zijde van de elleboog, bevestigd aan de epicondylus lateralis en, via het lig. annulare radii, aan de ulna.
ligamentum collaterale tibiale, een band aan de
binnenkant van de knie, tussen tibia en epicondylus
medialis.
ligamentum collaterale ulnare, een band aan de
ulnaire zijde van het elleboogsgewricht, tussen ulna en
humerus.
ligamenta collateralia (articulationem interphal.
pedis), zijbanden van de teengewrichten.
ligamenta collateralia (articulationem metacarpophalangeae), zijbanden van de metacarpofalangeale
gewrichten.
ligamenta collateralia (articulationem metatarsophalangeae), zijbanden van de metatarsofalangeale
gewrichten.
ligamenta collateralia (articulationum interphalangearum manus), zijbanden van de vingerge=
wrichten.
ligamentum Collesi, lig. van Colles = fig. reflexum.
ligamentum conodeum, `kegelvormig' lig. tussen
clavicula en processus coracoideus.
ligamentum coraco-acromiale, stevige band tussen
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ligamentum interciaviculare, de door de incisura
jugularis lopende verbinding tussen de twee sleutelbeenderen.
ligamenta intercuneiformia dorsalia, dorsale banden
tussen de ossa cuneiformia.
ligamenta intercuneiformia interossea, banden
tussen de ossa cuneiformia.
ligamenta intercuneiformia plantaria, banden aan
de plantaire zijde van de voet, tussen de ossa cuneiformia.
ligamentum interfoveolare, versterkende band van de
fascia transversalis, achter het lieskanaal.
ligamentum interspinale, brede band tussen de
doornuitsteeksels onderling.
ligamentum intertransversarium, smalle band
tussen de dwarsuitsteeksels van de wervels.
ligamenta intracapsularia, binnen het gewrichtskapsel gelegen banden.
ligamentum ischiocapsulare [INA, BNA], lig. ischiofemorale.
ligamentum ischiofemorale, brede band, komend van
de achterrand van het acetabulum, uitstralend in de
zona orbicularis, zich hechtend aan de linea intertrochanterica.
ligamentum lacunare, smalle bindweefselbundel,
tussen de mediale aanhechting van het lig. inguinale en
het os pubis.
ligamentum laterale (articulationis temporomandibularis), band tussen processus zygomaticus van het
slaapbeen en processus condylaris mandibulae.
ligamentum latum uteri, peritoneumplooi tussen
uterus en zijwand van het bekken.
ligamentum lienorenale, lig. phrenicolienale.
ligamentum longitudinale anterius, een lange sterke
band in de mediaanlijn aan de voorzijde van de wervellichamen.
ligamentum longitudinale posterius, een band in de
mediaanlijn aan de achterzijde van de wervellichamen.
ligamentum lumbocostale, het bovenste, aan de ize
rib bevestigde deel van de fascia thoracolumbalis.
ligamentum mallei anterius, band tussen processus
anterior van de malleus en de fissura petrotympanica.
ligamentum mallei laterale, band tussen de hamerhals en de bovenrand van de incisura tympanica.
ligamentum mallei superius, dunne band tussen de
kop van de hamer en het dak van de recessus epitympanicus.
ligamentum mediale (deltoideum), een uit 4 delen
(pars tibionavicularis, tibiocalcanea, tibiotalaris anterior,
tibiotalaris posterior) bestaande band aan de binnenenkel.
ligamentum meniscofemorale anterius, smalle band
tussen het dorsale deel van de meniscus lateralis en de
voorste kruisband.
ligamentum meniscofemorale posterius, smalle
band vanaf de meniscus lateralis, achter langs het lig.
cruciatum posterius, naar de condylus medialis femoris.
ligamenta metacarpea dorsalia, banden aan de
handrug, tussen de proximale einden van de middenhandsbeenderen.
ligamenta metacarpea interossea, korte, straffe
banden, tussen de bases van de middenhandsbeenderen;
ze liggen tussen de 1-ta met. dorsalia en palmaria.
ligamenta metacarpea palmaria, aan de handpalmzijde gelegen banden tussen de proximale einden van de
middenhandsbeenderen.
ligamentum metacarpeum transversum profun-

ligamenta cuneonavicularia plantaria, banden die de
drie ossa cuneiformia met het os naviculare verbinden.
ligamentum denticulatum, frontale bindweefselplaat
tussen ruggenmerg en dura mater.
ligamentum epididymidis inferius, omslagplooi van
de tunica vaginalis testis onder aan de cauda epididymidis.
ligamentum epididymidis superius, omslagplooi van
de tunica vaginalis testis, boven aan het caput epididymidis.
ligamenta extracapsularia, buiten het gewrichtskapsel
gelegen versterkingsbanden.
ligamentum falciforme hgpatis, peritoneumplooi
tussen lever en voorste buikwand.
ligamentum flavum, gele band, een elastische verbinding tussen de wervelbogen.
ligamentum fundiforme penis, elastische band die,
uitgaand van de buikfascie en de linea alba, de penis
slingervormig omvat.
ligamentum gastrocolicum, omentumplooi die de
curvatura major van de maag verbindt met het colon
transversum.
ligamentum gastrolienale, peritoneumplooi die de
curvatura major van de maag verbindt met de milthilus.
ligamentum gastrophrenicurn, voortzetting van lig.
phrenicolienale en gastrolienale, tussen maag en
middenrif.
ligamentum genito-inguinale, het embryonale
voorstadium van het gubernaculum testis.
ligamentum Gimbernati, lig. lacunare.
ligamenta glenohumeralia, drie versterkende banden
in het voorste gedeelte van het schoudergewrichtskapsel.
ligamenta hepatis, ligamenten van de lever.
ligamentum hepatocolicum, een peritoneumplooi die
soms als een band de onderkant van de lever verbindt
met de flexura coli dextra.
ligamentum hepatoduodenale, deel van het
omentum minus, tussen de lever en het duodenum.
ligamentum hepatogastricum, deel van het omentum
minus tussen lever en maag.
ligamentum hepatorenale, peritoneumplooi tussen
de lever en de rechter nier, vormt de voorwand van het
foramen epiploicum.
ligamentum Hesselbachi, lig. interfoveolare.
ligamentum hyo-epiglotticum, band tussen hyoid en
epiglottis.
ligamentum iliofemorale, sterke band in de voorkant
van het gewrichtskapsel tussen ilium en femur.
ligamentum iliolumbale, sterke band tussen het ilium
en de dwarsuitsteeksels van de 4e en 5e lendenwervel.
ligamentum incudis posterius, band tussen het korte
been van het aambeeld en de wand van de trommelholte.
ligamentum incudis superius, band tussen het
lichaam van het aambeeld en het dak van de recessus
epitympanicus.
ligamentum inguinale, onderrand van de externusaponeurose, verbindt de spina iliaca superior met het
tuberculum pubicum.
ligamentum inguinale reflexum [JNA], lig. reflexum
(NA).
ligamenta intercarpea dorsalia, banden in de
handrug, tussen de handwortelbeentjes.
ligamenta intercarpea interossea, banden tussen de
handwortelbeentjes.
ligamenta intercarpea palmaria, banden in de
handpalm, onder het lig. carpi radiatum, tussen de
handwortelbeentjes.
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wrichtskapsel, uitgaande van de insertie van de m.
semimembranosus.
ligamentum Pouparti, lig. inguinale.
ligamentum pterygospinale, brede bindweefselbundel tussen het bovenste deel van de lamina lateralis
processus pterygoidei en de spina ossis sphenoidalis.
ligamentum pubicum superius, vezelbundel die,
uitgaande van het pecten ossis pubis, beide schaambeenderen verbindt.
ligamentum pubofemorale, band tussen het schaambeen en het os femoris.
ligamentum puboprostaticum (pubovesicale), band
tussen symfyse en prostaat (bij de vrouw de voorkant van
de blaas).
ligamentum pulmonale, de van de longhilus omlaag
lopende plooi van de pleura mediastinalis en de pleura
pulmonalis.
ligamentum quadratum, dunne vezelbundel tussen
de distale rand van de incisura radialis ulnae en het
collum radii.
ligamentum radiocarpeum dorsale, een band aan de
handrug, uitgaande van de radius, uitstralend naar het
os triquetrum.
ligamentum radiocarpeum palmare, een band aan de
buigzijde van de hand, uitgaande van de radius, uitstralend naar het os lunatum en het os capitatum.
ligamentum reflexum, een driehoekige band tussen
lig. lacunare en os pubicum.
ligamentum rotundum, lig. teres uteri.
ligamentum sacrococcygeum dorsale profundum,
diepe band tussen heiligbeen en stuitbeen.
ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale,
oppervlakkige achterste band tussen sacrum en os
coccygis.
ligamentum sacrococcygeum laterale, zijband tussen
sacrum en stuitbeen.
ligamentum sacrococcygeum ventrale, voorste band
tussen sacrum en stuitbeen.
ligamenta sacro-iliaca dorsalia, aan de ligaments
sacro-iliaca interossea dorsaal aansluitende oppervlakkige banden tussen sacrum en ilium.
ligamenta sacro-iliaca interossea, krachtige dorsale
banden tussen tuberositas sacralis van sacrum en os
ilium.
ligamenta sacro-iliaca ventralia, dunne maar brede
banden tussen voorzijde ie en ze heiligbeenwervel en os
ilium.
ligamentum sacrospinale, band tussen sacrum (en os
coccygis) en spina ischiadica, scheidt het foramen
ischiadicum majus van het foramen ischiadicum minus.
ligamentum sacrotuberale, sterke band tussen sacrum
en tuber ischiadicum.
ligamentum scrotale, zie gubernaculum testis.
ligamentum sphenomandibulare, platte band aan de
binnenzijde van de ramus mandibulae, tussen spina
ossis sphenoidalis en foramen mandibulae.
ligamentum spirale cochleae, spiraalvormige band
(aan het periost van de ductus cochlearis) waaraan de
basale membraan vastzit.
ligamentum sternoclaviculare anterius, versterkende band in de voorwand van het sternoclaviculaire
gewrichtskapsel.
ligamentum sternoclaviculare posterius, idem in de
achterwand.
ligamentum sternocostale intra-articulare, intraarticulaire band tussen sternum en rib, vooral de ze rib.
ligamenta sternocostalia radiata, banden aan de

dum, smalle, dwarsverlopende band, bevestigd aan de
kopjes der middenhandsbeenderen.
ligamentum metacarpeum transversum superficiale, dwarse versterking van de palmaire handfascie ter
hoogte van de kopjes der middenhandsbeenderen.
ligamenta metatarsea dorsalia, aan de voetrug tussen
de bases der middenvoetsbeenderen lopende banden.
ligamenta metatarsea interossea, banden tussen de
bases der middenvoetsbeenderen.
ligamenta metatarsea plantaria, banden aan de
voetzoolkant tussen de bases der middenvoetsbeenderen.
ligamentum metatarseum transversum profundum, dwarsverlopende band tussen de kopjes der
middenvoetsbeenderen.
ligamentum metatarseum transversum superficiale, aan de voetzoolzijde in de fascia superficialis
lopende dwarse band onder de kopjes der middenvoetsbeenderen.
ligamentum nuchae, een sagittaal uitwaaierende band
achter in de nek, tussen de punten van de doornuitsteeksels en de crista occipitalis externa.
ligamenta ossiculorum au ditus, de banden van de
gehoorbeentjes.
ligamentum ovarii proprium, eierstokband, een van
de caudale gonadeplooi afkomstige band tussen ovaria
en uterus.
ligamenta palmaria (interphalang.), vezels aan de
palmaire zijde der vingergewrichten.
ligamenta palmaria (metacarpophalang.), banden
aan de palmaire zijde van de metacarpofalangeale
gewrichten.
ligamentum palpebrale laterale, band die de oogleden opzij aan de rand van de orbita bevestigt.
ligamentum palpebrale mediale, fibreuze bundel die
de oogleden mediaal aan de orbitarand bevestigt.
ligamentum patellae, de voortzetting van de quadricepspees tussen patella en tuberositas tibiae.
ligamentum pectinatum anguli iridocornealis,
driehoekige, balkjes-vormende band in de hoek tussen
iris en cornea.
ligamentum pectineale, voortzetting van het lig.
lacunare op het pecten ossis pubis.
ligamentum phrenicocolicum, peritoneumplooi
links, tussen middenrif en colon descendens.
ligamentum phrenicolienale, een peritoneumplooi
tussen het middenrif en de concave oppervlakte van de
milt; syn. lig. lienorenale.
ligamentum pisohamatum, band tussen os pisiforme
en os hamatum, de mediale voortzetting van de pees van
de m. flexor carpi ulnaris.
ligamentum pisometacarpeum, band tussen os
pisiforme en de bases van de 4e en 5e middenhandsbeenderen, de laterale voortzetting van de pees van de
m. flexor carpi ulnaris.
ligamentum plantare longum, stevige band
uitgaande van de calcaneus, naar de bases van de
metatarsalia 2 -5.
ligamenta plantaria (articulati o num metatarsophalangearum), versterkende banden aan de plantaire
zijde van de metatarsofalangeale gewrichten.
ligamentum popliteum arcuatum, boogvormige
vezels achteropzij van het kniegewricht, over de popliteus-pees, tussen het fibula-kopje en het gewrichtskapsel.
ligamentum popliteum obliquum, een schuin
verlopende band in de achterwand van het kniege450

light meromyosin
verbinding tussen de distale uiteinden van tibia en
fibula.
ligamenta trachealia, l-ta annularia (trachealia).
ligam e ntum transversum acetabuli, een band over de
incisura acetabuli.
ligamentum transversum atlantis, het horizontale,
dwarsverlopende deel van het lig. cruciforme atlantis.
ligamentum transversum genus, dwarsband aan de
voorkant tussen meniscus lateralis en medialis.
ligamentum transversum perinei, versterkte verenigingsplaats van de beide fasciae diaphragmatis urogenitalis, boven-voor de m. transversus perinei profundus.
ligamentum transversum scapulae inferius, zwakke
bundel tussen de wortel van de spina scapulae en de
achterrand van de gewrichtskom.
ligamentum transversum scapulae superius, band
aan de mediale zijde van de processus coracoideus,
boven de incisura scapulae.
ligamentum trapezoideum, het deel van het lig.
coracoclaviculare tussen de processus coracoideus en de
clavicula.
ligamentum Treitzii, musculus suspensorius duodeni.
ligam e ntum triangulare dextrum, driehoekige
peritoneumplooi tussen rechter leverkwab en middenrif,
het rechter eind van het lig. coronarium hepatis.
ligamentum triangulare sinistrum, driehoekige
peritoneumplooi tussen lever en diafragma, het linker
eind van het lig. coronarium hepatis.
ligamentum ulnocarpeum palmare, band tussen de
processus styloideus ulnae en de handwortelbeentjes.
ligamentum umbilicale laterale [PNA], een overblijfsel
van de geoblitereerde a. umbilicalis die de plica umbilicalis medialis vormt; syn. lig. umb. mediale.
ligamentum umbilicals medianum, band in de
mediaanlijn tussen blaas en navel, overblijfsel van de
urachus.
ligamentum vaginale [PNA], vincula tendinum (digitorum manus, pedis).
ligamentum ven o sum, verbindweefselde rest van de
ductus venosus, in de fissura ligamenti venosi.
ligamentum vestibulare, versterkende bundel in de
onderrand van de membrana quadrangularis.
ligamentum voc ale [meerv. ligamenta vocalia], stemband,
tussen processus vocalis van het arytenoid en het schildkraakbeen.
ligand [E.] zie ligans.
ligans [L., mv. -antia, ligare = binden] organisch molecuul dat
metaal-ionen kan binden; vb. transferrine (in plasma),
ovotransferrine (in het wit van eieren), lactoferrine (in
melk); wordt o.a. toegepast bij radioimmunoassay.
ligase, enzym dat twee moleculen kan koppelen.
DNA-ligase, enzym dat breuken in DNA kan repareren,
en ev. de losse einden van DNA-strengen kan koppelen.
polynucleotideligase, een in de natuur wijd verbreid
voorkomend enzym, dat in de levende cel werkzaam is
bij de synthese en reparatie van DNA.
ligatuu r [L., ligatura = band] afbinding (bijv. van bloedvaten).
ligat uu rresectie, operatie waarbij een (varikeus) vat
wordt onderbonden en het desbetreffende weefseldeel
wordt gereseceerd; i.h.b. bij slokddarm-varices.
ligeren, onderbinden van buisvormige structuren om
lekkage to voorkomen, bijv. bij een galwegkanaaltje of
bloedvat.
light for date [E.] zie small for gestational age.
light meromyosin [E., Gr. mero = deel] het langgerekte, lichte

voorkant van de sternocostale gewrichten, uitstralend
naar het borstbeen.
ligamenta sternop e ricard i aca, banden tussen
sternum en hartzakje.
ligamentum stylohyoideum, overblijfsel van de ze
kieuwboog, een band tussen processus styloideus en
hyoid.
ligamentum stylomandibulare, band tussen processus styloideus en mandibula.
ligamentum supraspinale, een enkele, lange, verticale
band, bevestigd aan de uiteinden van de doornuitsteeksels, vanaf de 7e halswervel tot het sacrum.
ligamenta suspensoria mammae, dunne strengen
tussen de huid van de mamma en de pectoralisfascie.
ligamentum suspensorium ovarii, het gedeelte van
het lig. latum naar en boven het ovarium, waarin zich
vaten en zenuwen voor het ovarium bevinden.
ligamentum suspensorium penis s. clit o ridis, een
van de symfyse in de fascia penis (clitoridis) profunda
uitstralende band.
ligamentum talocalcaneum interosseum, krachtige
band in de sinus tarsi, tussen talus en calcaneus.
ligamentum talocalcaneum laterale, zijband tussen
talus en calcaneus.
ligamentum talocalcaneum medi ale, mediale band
tussen talus en calcaneus.
ligamentum talofibulare anterius, band tussen
buitenenkel en collum tali.
ligamentum talofibulare post erius, horizontale band
tussen de buitenenkel en het tuberculum laterale
processus posterioris tali.
ligam e ntum t alonaviculare, dorsale band tussen
talus-kop en os naviculare.
ligamenta tarsi dorsalia, dorsale banden tussen de
voetwortelbeentjes; er zijn er acht: lig. talonaviculare,
1-ta intercuneiformia dorsalia, lig. cuneocuboideum
dorsale, lig. cuboideonaviculare dorsale, lig. bifurcatum,
lig. calcaneonaviculare, lig. calcaneocuboideum en I-ta
cuneonavicularia dorsalia.
ligamenta tarsi interossea, een drietal banden tussen
de voetwortelbeentjes: lig. talocalcaneum interosseum,
lig. cuneocuboideum interosseum, l-ta intercuneiformia
interossea.
ligamenta tarsi plantaria, de banden aan de zoolkant
van de voet.
ligamenta tarsometatarsea dorsalia, banden aan de
voetrug tussen voetwortel en middenvoetsbeenderen.
ligamenta tarsometatarsea plant a ria, banden aan de
voetzoolzijde, tussen voetwortel en middenvoetsbeenderen.
ligamentum teres hepatis, bindweefselrest van de
vena umbilicalis sinistra, van de porta hepatis tot aan de
navel.
ligamentum t e res uteri [merry. ligamenta teretia uteri],
fibromusculaire band, uitgaand van de uterus (aan de
tubahoek), via lig. latum en lieskanaal lopend naar
labium majus.
ligamentum thyro-epiglotticum, band die de petiolus bevestigt aan de rugzijde van het schildkraakbeen.
ligamentum thyrohyoideum, band tussen het cornu
superius van het thyr(e)oid en het achtereind van het
cornu majus van het hyoid.
ligamentum thyrohyoideum medianum, mediane
band ter versterking van de membrana thyrohyoidea.
ligamentum tibiofibulare anterius, voorste verbinding tussen de distale uiteinden van de tibia en fibula.
ligamentum tibiofibulare posterius, achterste
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lijk
Von Hippel-Lindau-syndroom, zie Hippel.
linea [L., my -eae], lijn, draad, beenrand.
Linea alba, een witte streep van peesweefsel in de
mediaanlijn tussen de linker en de rechter musculus
rectus abdominis.
linea anocutanea, ondergrens van het pecten analis ter
hoogte van de onderrand van de m. sphincter ani
internus.
linea anorectalis, bovengrens van de canalis analis ter
hoogte van de levatorius, gevormd door de m. puborectalis; ligt ook vlak boven de columnae anales.
linea arcuata (ossis ilii), gebogen beenlijst op de grens
van het grote en het kleine bekken.
linea arcuata (vaginae musculi recti abdominis), de
boogvormige ondergrens van het achterblad van de
rectus-schede.
linea aspera, ruwe, dubbele rand (met een labium
laterale en een labium mediale) midden op de achterzijde van het os femoris.
linea axillaris, axillaire lijn, een denkbeeldige lijn
midden tussen de voorste en de achterste okselplooi.
linea axillaris anterior, voorste axillaire lijn; verticale
lijn die op de voorste okselplooi ligt.
linea axillaris media, midaxillaire lijn; verticale lijn in
het midden tussen de voorste en achterste axillaire lijn.
linea axillaris posterior, achterste axillaire lijn;
verticale lijn die op de achterste okselplooi ligt.
linea c o rneae senilis, een horizontale, bruine lijn in
het onderste deel van het hoornvlies, bij seniele degeneratie.
linea epiphysialis, kraakbeenlaag tussen epifyse en
diafyse.
linea glutea anterior, een beenlijst op het os ilium
tussen de oorsprong van de m. gluteus minimus en die
van de m. gl. medius.
linea glutea inferior, beenlijst boven het acetabulum,
tussen de oorsprong van de m. gluteus minimus en die
van de m. rectus femoris.
linea glutea posterior, beenkam tussen de oorsprong
van de m. gluteus medius en die van de m. gl. maximus.
linea innominata, 1. terminalis.
linea interc o ndylaris, lijst achter op het distale femureinde tussen de beide condyli.
Linea intermedia, beenlijst tussen labium externum en
labium internum op de crista iliaca.
Linea intertrochanterica, ruwe beenkam aan de
voorkant van het proximale femur-einde, tussen de
beide trochanters.
linea mamillaris, = mamillaire lijn, de virtuele verticale
lijn die door de tepel loopt; syn. 1. medioclavicularis.
Linea mediana anterior, een denkbeeldige verticale lijn
op het midden van de voorkant van de romp.
linea mediana posterior, verticale lijn op het midden
van de rug.
Linea medioclavicularis, een denkbeeldige verticale
lijn door het midden van de clavicula (en de mamilla);
syn. 1. mamillaris.
linea musculi s o lei, beenkam achter op de tibia, waar
de musculus soleus ontspringt.
linea mylohyoidea, schuin verlopende beenkam aan de
binnenzijde van de mandibula, waaraan de musculus
mylohyoideus ontspringt.
linea nuchae inferior, dwarse beenlijst op het achterhoofdsbeen, tussen de linea nuchae superior en het
foramen magnum.
linea nuchae superior, dwarse beenlijst op het achter-

deel van een myosinemolecuul dat zich in het dikke
filament bevindt.
lijk, cadaver [L.], ptoma [G.].
lijkengif, zie ptomainen.
lijkentuberkel, verruca necrogenica.
lijkenvlek, livor mortis.
lijksch ou wing, zie obductie, post mortem, sectie, autopsie.
lijkstijfheid [L.] zie rigor mortis.
lijn, i benaming die wordt gebruikt ter aanduiding van
gelijksoortige voorzieningen in de gezondheidszorg; de
voorzieningen worden hierbij gegroepeerd op basis van
de mate van toegankelijkheid; zzie lijnen/strepen van
Baillarger, Beau, Damoiseau, Ellis, Mees, Owen, Retzius,
Schoemaker.
nulde -, eerste -, tweede ---, zie gezondheidszorg,
nulde-/eerste-/tweedelij ns----.
likdoorn [L.] zie clavus.
likelihood ratio [E.] verhouding die aangeeft in welke mate
een testuitslag past bij de aan- of afwezigheid van de
ziekte in kwestie; syn. aannemelijkheidsverhouding; zie
ook positieve-negatieve-uitslag-aannemelijkheidsverhouding.
limbicus [L., -ca, -cum, limbus = rand] m.b.t. een rand.
limbisch systeem [L., limbus] vaag omschreven complex
van hersengedeelten waarvan de functies samenhangen
met het emotionele leven; omvat o.a. hippocampus,
gyrus cinguli, fornix, corpus amygdaloideum, rhinencephalon; men kan er min of meer twee circuits in
onderscheiden: i het amygdaloidcircuit, voor de zelfbehoudsdrang van het individu; z het septumcircuit, dat
het seksuele gedrag beheerst en dus voor het behoud van
de soort zorgt.
limbosus [L., -sa, -sum], met gekronkelde rand.
limbus [L., my limbi], zoom, rand.
limbus alveolaris (mand i bulae, maxillae) [BNA], arcus
alveolaris.
limbus corneae, de grens tussen cornea en sclera.
limbus fossae ovalis, de rand van de fossa ovalis
(cordis).
limbus laminae spiralis osseae, het verdikte periost
van de lamina spiralis ossea bij de aanhechting van de
membrana vestibularis.
limbi palpebr ales anteriores, de voorste randen van
de oogleden.
limbi palp. posteriores, de achterste randen van de
oogleden.
limbus sign [E.] kalkring rond de iris van het oog, veroorzaakt door chronische nierinsufficientie.
limen [L.] drempel.
limen insulae, de overgang van de schors van de insula
op de schors van de frontale hersenkwab, aan de onderkant van de grote-hersenhemisfeer.
limen nasi, slijmvlies-richel op de grens van het kraakbenige en het benige gedeelte van de neuswand.
liminaris [L., -re, limen] m.b.t. een drempel, de (haar-)
rand; vb. alopecia 1-ris.
limitans [L., limitare = begrenzen] begrenzend; vb. lamina 1.
Limnea truncatula, zoetwaterslak, tussengastheer waarin
de miracidien van de leverbot (Fasciola hepatica) zich
ontwikkelen tot cercarien.
limulus-test, zeer gevoelige proef op aanwezigheid van
endotoxinen van Gram-negatieve bacterien, d.m.v.
amoebocyten van Limulus Polyphemus; deze vormen een
gel bij contact met endotoxinen.
Lindau, Arvid Vilhelm (1892-1958; Zweeds patholoog to
Lund).
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Linnaeus, Carolus
trische figuren; syn. exfoliatio areata linguae, glossitis
exfoliativa areata.
lingua glabra, gladde tong.
lingua nigra, zie lingua villosa nigra.
lingua plicata, zie lingua fissurata.
lingua scrotalis, zie lingua fissurata.
lingua villosa, haartong; zie ook lingua villosa nigra.
lingua villosa nigra, zwart gekleurde tongrug door
hypertrofie van de papillae filiformes, bedekt met
schimmel en pigment; syn. zwarte haartong, black hairy
tongue [E.].
lingualis [L., -le], m.b.t. de tong, lijkend op de tong;
vb. glandula 1-his, gyrus 1-his.
Linguatula, een geslacht van de afd. Arthropoda, voorkomend in de schedelsinussen bij dieren, soms ook bij
mensen.
lingula [L., mv. -lae, kleine lingua] tongetje, tongvormig deel.
lingula cerebelli, een aan de onderkant van het cerebelhum gelegen onparig deel, grenzend aan het velum
medullare superius.
lingula mandibulae, de scherp uitstekende voorrand
van het foramen mandibulae, aanhechtingsplaats van
het ligamentum sphenomandibulare.
lingula pulmonis sinistri, een tongvormig uitsteeksel
van de linker long, tussen incisura cardiaca en de ondergrens van de bovenkwab.
lingula sphenoidalis, een puntig uitsteeksel van het
sfenoid, lateraal van de sulcus caroticus.
lingulectomie, operatieve verwijdering van de lingula
pulmonis sinistri.
linguofacialis [L., -lei, m.b.t. tong en gelaat; vb. truncus
1-his.
linimentum [L., linere = smeren] vloeibare zalf.
linine [L., linum = draad] draden-vormende stof in de
celkern; syn. achromatine.
linitis [G., linon = net] ontsteking van de maagwand.
linitis plastica, diffuse hypertrofie van het submukeuze
bindweefsel van de maag, waardoor de maagwand dik,
stijf en hard wordt.
linkage [E.] verbinding, bundeling.
medical data linkage, associatieve bundeling van
medische gegevens.
linkage disequilibrium [E.] het vaker voorkomen van een
combinatie van HLA-moleculen op een haplotype dan op
grond van voorkomen van de individuele frequenties
van de betreffende allelen zou worden verwacht,
waardoor transplantaties met niet-verwante, maar toch
HLA-identieke types mogelijk zijn.
linkerventrikelhypertrofie (LVH), toename in dikte en
massa van de wand van de linker ventrikel, onder meer
t.g.v. aortastenose en hypertensie; syn. linkerkamerhypertrofie, linkerventrikelvergroting.
linksdecompensatie, hartfalen van de linker ventrikel.
linkshandigheid, levomanie.
links-rechtsonderzoek, dermatologisch onderzoek
waarbij elke patient zijn eigen referentie vormt voor het
effect van verschillende behandelingen, door deze
gelijktijdig op de aangedane huid van de linker en
rechter lichaamshelft toe te passen.
linksverschuiving, zie Arneth.
Linnaeus, Carolus (Carl von Linne, 1707-1778; Zweeds
plantkundige te Uppsala).
binominaal systeem van Linnaeus, nomenclatuur van
planten en dieren, gebaseerd op termen die uit twee
woorden zijn samengesteld, waarvan het eerste het
genus (geslacht), het tweede de species (soort) aangeeft.

hoofdsbeen ter hoogte van de protuberantia occipitalis
externa, waar de m. semispinalis capitis insereert.
linea nuchae suprema, zwakke, dwarse beenlijst op
het achterhoofdsbeen, uitgaande van de bovenrand van
de protuberantia occipitalis externa, waar de m. trapezius insereert.
linea obliqua (cartilaginis thyroideae), schuine lijst
op de zijkant van het schildkraakbeen, aanhechtingsplaats van de musculi sternothyroideus, thyrohyoideus
en constrictor pharyngis inferior.
linea obliqua (mandibulae), schuine lijn op de zijkant
van de mandibula, tussen de ramus mandibulae en de
buitenvlakte van het corpus mandibulae.
linea parasternalis, verticale lijn in het midden tussen
linea sternalis en linea medioclavicularis.
linea paravertebralis, verticale lijn door de uiteinden
van de processus transversi.
linea pectinea, beenlijst aan de achterkant van het os
femoris, schuin omlaag lopend vanaf de trochanter
minor, aanhechtingsplaats van de musculus pectineus.
linea poplitea [BNA, JNA], 1. musculi solei.
linea scapularis, een denkbeeldige loodrechte lijn op
het rugoppervlak, gaande door de angulus inferior
scapulae.
linea semicircularis Douglasi [BNA], 1. arcuata (vaginae
m. recti abdominis).
linea semilunaris, grenslijn opzij van de m. rectus;
syn. linea Spigelii.
linea sternalis, lijn door de laterale rand van het
sternum.
linea temporalis inferior (ossis parietalis), gebogen
lijn op het buitenoppervlak van het wandbeen, op de
grens van de oorsprong van de musculus temporalis.
linea temporalis (ossis frontalis), boogvormige lijn op
de buitenkant van het voorhoofdsbeen, waar de fascia
temporalis is aangehecht.
linea temporalis superior (ossis parietalis), gebogen
lijn buiten op het wandbeen, waar de fascia temporalis is
aangehecht.
linea terminalis, gebogen lijn aan de binnenzijde van
het bekken tussen promontorium en symfyse, grenslijn
tussen het grote en het kleine bekken.
lineae transversae, vier dwarse lijnen aan de voorkant
van het sacrum, de plaats waar de heiligbeenwervels met
elkaar vergroeid zijn.
linea trapezoidea, de aanhechtingsplaats van het lig.
trapezoideum aan het sleutelbeen.
linea vitalis, `levenslijn, de lijn van de handpalm die de
duimbal afgrenst van de handholte.
lineair, lijnvormig; vb. 1-re dermatose.
lineaire versneller, bestralingstoestel waarmee elektronen lineair worden versneld.
lineaire versnelling, rechtlijnige versnelling; prikkel
voor de statoliet-organen; vb. zwaartekracht, middelpuntvliedende kracht, remmen en optrekken van
rechtlijnige beweging.
linearis [L., -re], lineair, lijnvormig; vb. naevus 1-ris.
lingua [L., my -ad, tong; syn. glossa [G.]
lingua alba, zeldzame afwijking van de tong met
onbekende oorzaak; het gehele oppervlak van de tong is
egaal wit zonder dat de papillen verlengd zijn.
lingua fissurata, tong met diepe groeven die in dorsoventrale richting verlopen; in zo% van de gevallen
gecombineerd met lingua geographica; kan optreden bij
ziekte van Sjogren of chronische candidiasis; syn. fissuurtong, lingua plicata, lingua scrotalis, lingua dissecta.
lingua geographica, landkaarttong, met rode, concen453

linolzuur
(gelaat, armen), terwijl er zich in de billen en op de dijen
vet ophoopt; syn. ziekte van Barraquer-Simons.
lipofaag [G., lipos; phagein = eten] cel die vet opneemt en
verteert.

linolzuur, een der (hogere onverzadigde) essentiele
vetzuren.
linsbeentje [<D. Linsenbein] 1 Os sesamoides; z processus
lenticularis incudis.
Linton-Nachlas-tube, -ballon, -sonde (Robert Linton,
Zoe-eeuws Amerikaans chirurg), ballonsonde die via de
neus in de maag wordt gebracht; door opblazen van de
ballon worden de cardiavenen van de maag samengedrukt, waardoor ernstige cardia- en oesophagusvaricesbloedingen kunnen worden gestopt; zie ook SengstakenBlakemore-ballon.
lip, cheilos [G.], labium [L.].
gespleten lip, cheiloschisis.
lipase, lipolytisch (vetsplitsend) enzym.
lipoproteinelipase, enzym dat lipoproteinen splitst.
lipemie [G., lipos; haima = bloed] aanwezigheid van abnormale hoeveelheden vetten en (of) lipoiden in het bloed
(dus eigenlijk hyperlipemie), bijv cholesterolemie,
xanthomatosis.
alimentaire lipemie,1. na een overvloedige, vetrijke
maaltijd.
lipfistel, fistel waarvan de randen met slijmvlies bekleed
zijn.
lipidemie, overmaat van lipiden in het bloed.
lipiden, 1(V.S.) verzamelnaam voor vetzuren, zepen,
neutrale vetten, was, steroiden en fosfatiden; 2 (GrootBrittannie) verzamelnaam voor neutrale vetten, vetzuren
en sterolen.
lipide A, lipid A [E.] lipide dat met antigeen en 0-polysacharide de basiseenheid van endotoxine van Gramnegatieve bacterien vormt.
lipidenstapelingsziekten, groep stapelingsziekten o.b.v.
een aangeboren enzymdefect in de lipidenstofwisseling;
vb. ziekte van Gaucher, z. van Niemann-Pick; zie ook
stapelingsziekte.
lipidenverlagend middel, geneesmiddel ter verlaging
van de lipidenconcentratie in het bloed ter reductie van
het risico van atherosclerose.
lipidose, stoornis in het metabolisme van lipiden.
liplezen, voor slechthorenden/doven bestemde taalreceptietechniek waarbij door interpretatie van visueel waar
to nemen bewegingen van de lippen van een geobserveerde spreker door de slechthorende/dove kan worden
begrepen wat de spreker heeft gezegd.
lo- [G., lipos = vet] voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. vet.
lipo-adenoom, lipoadenoma, zie adenolipoom.
lipoblast [G., blastos = kiem] moedercel van de vetcel.
lipocaic, lipocafne [G., kaiein = branden] in het pancreas
voorkomende stof met invloed op het vetmetabolisme
van de lever.
lipochondrodystrofie [G ., lipos; chondros = kraakbeen]
congenitaal defect van het lipoid-metabolisme, gekenmerkt door dwerggroei, afwijkingen aan kraakbeen,
botten, hersenen, cornea, lever en milt, alsmede geestelijke achterstand; zie ook osteochondrodystrofie.
lipochromen [G., lipos; chroma = kleur] natuurlijke kleurstoffen in eierdooier, boter; syn. carotinoiden.
lipodystrofie, stoornis in het vetmetabolisme.
lokale lipodystrofie, verdwijning van het vetweefsel op
plaatsen waar bijv veel insuline-injecties zijn gegeven.
progressieve 1jpodystrofie' zie lipodystrophia progressiva.
lipodystrpphia, lipodystrofie.
lipodystrpphia intestinalis, ziekte van G.H. Whipple.
lipodystrpphia progressiva, ziekte bij vrouwen, met
verdwijning van vetweefsel op symmetrische plaatsen

lipofilie [G., lipos; philein = beminnen] 1 neiging tot vetaf-

zetting; 2 affiniteit tot vet.
lipofuscine, lipofuscinepigment [<G., lipos; L. fuscus =
bruin] bruin intracellulair pigment, bestaande uit
onoplosbare restanten van gefagocyteerde, maar nietafbreekbare membraanlipiden; in weefsels van ouderen
komt 1. bij na altijd voor; aanwezigheid neemt toe bij
versterkte celafbraak, zoals na een hartinfarct.
lipogeen,1 vetvormend; z afkomstig van vet.
lipogenese, de vorming of de afzetting van vet.
lipogenetisch, zie lipogeen.
lipogranulomatose, stoornis in het lipoid-metabolisme,
met afzetting van gele, vet-bevattende noduli onder de
huid, de slijmvliezen.
lipoid, i vetachtige stof; z lipide.
lipoidbindingsreactie, serumuitvlokkingsreactie, i.h.
bijz. bij syfilis.
ljpoidemie, zie lipidemie.
lipoidicus [L., - ca, - um] , m.b.t. lipoiden; vb. granulomatosis
1-ca.
lipoidnefrose, zie nefrose, lipoid—.
lipoidose, lipoidosis [L.] stoornis in het lipoid-metabolisme.
cerebrosidelipoidose, zie Gaucher, ziekte van
cholesterollipoidose, zie Hand-Schuller-Christian,
ziekte van.
fosfatidelipoidose, zie ziekte van Niemann-Pick.
lipokele, zie adipokele.
lipolyse [<G., lipos; lysis = oplossing] oplossing of splitsing
van vet.
lipolytisch, vetsplitsend.
lipolytisch enzym, zie lipase.
lipomatodes [L.] m.b.t. een lipoom; vb. naevus 1.
lipomatose, verspreide tumor-achtige vetophopingen in
de weefsels.
lipomatosis cordis, vethart; syn. cor adiposum.
lipomatosis diffusa symmetrica colli, zie Madelung,
vethals van -^-.
lipomatosis dolorosa, pijnlijke vetophopingen;
syn. ziekte van Dercum.
ljpomyxoom, myxoma lipomatodes.

Liponyssus [G., nyssein = doorboren] oude naam voor Ornitho-

nyssus.
lipo-oedeem, oedeem met vetafzetting onder de huid.
lipoom, lipoma [G.] (goedaardig) vetgezwel.
lipoma arborescens, boomvormig vertakt, van het
synoviale vetweefsel uitgaande, in een gewrichtsholte
uitstekende vetwoekering.
lipoma fibrosum, vetgezwel met bindweefselstrengen
en tussenschotten.
lipoma pendulum, gesteeld vetgezwel.
periganglionair lipoom, plaatselijke vetophoping
rondom lymfeklieren, vooral aan hals en nek.
lipopolysacharide, celwandcomponent van Gramnegatieve bacterien die bestaat uit een typespecifiek
polysacharide, een niet-specifiek polysacharide en een
lipide; een gedeelte komt overeen met endotoxine.
lipoproteine, macromoleculair complex van triglyceriden en cholesterol, omgeven door een schil van fosfolipiden; de structuur van het gehele partikel wordt bepaald
door de eiwitcomponent, apo-lipoproteine-a of -b.
lipoproteins-a (Lp(a)), lipoproteine met dezelfde
vetsamenstelling als LDL, gekoppeld aan apoproteine-a;
454

lithium
liquorcelgetal, aantal cellen in de liquor, uitgedrukt in
aantal per 3 mm 3 ; normale waarde o-io.
liquorcirculatie, circulatie van de liquor cerebrospinalis
in (o.a. hersenventrikels) en om het centrale zenuwstelsel (o.a. cisternen).
liquorcirculatiestoornis, stoornis in de 1. die afhankelijk van de aard van de stoornis (obstructie, resorptiestoornis, lekkage) aanleiding geeft tot verschillende
neurologische syndromen; zie ook hydrocephalus
obstructivus, hydrocephalus communicans.
liquorfenomeen, de plotselinge snelle daling van de
hydrostatische liquordruk als gevolg van liquorblokkade.
liquorhypotensie-syndroom, hoofdpijn en eventueel
andere vegetatieve verschijnselen t.g.v. een chronisch
lage liquordruk door onvoldoende liquorproductie of
het weglekken van liquor door een scheurtje; vb. trauma,
operatie, herhaalde lumbale puncties.
liquorpunctie, punctie (lumbaal, suboccipitaal) ter
verkrijging van liquor cerebrospinalis.
liquorrhoea, liquorroe [L., liquor; Gr. rhoia = vloeiing]
afvloeiing van liquor cerebrospinalis, bijv. door de neus
(1-oea nasalis).
Lisch, knobbeltjes van, neurofibroom in de iris; komt
voor bij neurofibromatosis van von Recklinghausen.
lisere Clair [F., = heldere omzoming] bij radiodiagnostiek
waarneembaar dun laagje vetweefsel dat een expansief
groeiende tumor of cyste omgeeft; duidt op goedaardigheid.
Lisfranc, Jacques (1790-1847; Fr. chirurg te Parijs).
Lisfranc-gewricht, het tarsometatarsale voetgewricht.
amputatie volgens Lisfranc, afzetting van de middenen voorvoet in het gewricht van L., dus eigenlijk een
exarticulatie (exarticulatio metatarsea).
lispelen, spraakgebrek waarbij de sisklanken fout
worden gevormd; syn. sigmatisme, sigmacisme,
syn. blaesitas.
lissaminegroentest, zie Jones dye-disappearance test.
Lissauer, Heinrich (1861-1891; D. neuroloog te Breslau).
bundel van Lissauer, tractus dorsolateralis.
randzone van Lissauer, zona terminalis van het
ruggenmerg.
Lister, Baron Joseph, 1827-1912; chirurg te Glasgow,
Edinburgh, Londen, uitvinder van de antiseptische
wondbehandeling.
Listeria, geslacht van de fam. Corynebacteriaceae, kleine
Gram-positieve staafjesbacterien, verwekkers van
zoonosen.
Listeria monocyt genes, Gram-positieve staafjesbacterie
met peritriche zweepdraden, verwekt septische aandoeningen, vaak met monocytose; er zijn iz antigene
typen (`serotypen').
listeriolysine-O, hemolytische factor op celmembraan
van Listeria monocytogenes, nodig voor invasie van de
bacterie in epitheelcellen.
listeriosis, infectie door Listeria monocytogenes, bij mens en
dier; bij deze ziekte kan op de voorgrond staan een
meningo-encefalitis, een sepsis of een endometritis.
Liston, Robert (1774-1847; chirurg te Londen).
beentang van Liston, snijdende beentang.
literalis [L., -le, litera] m.b.t. letters; vb. pararthria 1-lis.
lithectom ie, zie lithotomie.
lithiase, steenziekte, vorming van stenen.
lithium (Li), alkalisch metaal; lithiumzouten worden
gebruikt bij preventie en behandeling van depressieve
en manische fasen bij bipolaire affectieve stoornissen.

een verhoogde Lp(a)-spiegel is een risicofactor voor
atherosclerose.
high-density lipoprotein (HDL) [E.] eiwit-vetverbinding in
het bloed met een relatief hoge dichtheid, betrokken bij
het transport van overtollig cholesterol uit het perifere
weefsel naar de lever.
low-density lipoprotein (LDL) [E.] eiwit-vetverbinding van
relatief lage dichtheid in het bloed; de hoogte van het
LDL-cholesterol correleert met de frequentie van
coronaire atherosclerotische hartziekte.
very-low-density lipoprotein (VLDL) [E.] eiwit-vetverbinding met zeer lage dichtheid in het bloed; transporteert vooral triglyceriden van de lever naar perifere
weefsels.
lipoproteinelipase, zie lipase.
familiaire lipoproteinelipase-deficientie, zie deficientie.
-lipoproteinemie, achtervoegsel m.b.t. het voorkomen
van lipoproteinen in het bloed.
a-betalipoproteinemie, zeldzame erfelijke stoornis in
de secretie van apo-B-bevattende lipoproteinen, resulterend in afwezige of abnormaal lage concentraties
chylomicronen, VHDL, HDL en LDL in het plasma; als
, gevolg hiervan malabsorptie van vet, acanthocytose,
neurologische afwijkingen en retinopathie.
familiaire dysbetalipoproteinemie (FD), erfelijke
aandoening met ophoping van remnants van chylomicronen en VLDL in het bloed; risico van atherosclerose is
sterk verhoogd; syn. remnant-removal disease.
familiaire hypo-alfalipoproteinemie, familiaire
aandoening gekenmerkt door een te laag gehalte in het
bloed aan lipoproteinen die zich bij elektroforese in het
alfagebied bevinden; is een risico voor coronaire atherosclerotische hartziekte.
hyperbetalipoproteinemie [G., haima = bloed] verhoogd
gehalte aan l-lipoproteine in het bloed; i.e.z. hypercholesterolemie.
lipose, zie lipomatose.
liposomen [G., soma = lichaam] vormsels die ontstaan bij
zwelling van fosfolipiden in waterhoudende media; ze
bestaan uit ui-vormig alternerende lagen van lipideoplosbare en water-oplosbare stoffen.
liposuctie, wegzuigen van subcutaan vet (overschot)
d.m.v. een buis waaraan met een kracht van circa i
atmosfeer wordt gezogen.
lipotroop [G., lipos; trepein = wenden] met affiniteit tot vet;
syn. adipotroop.
lip-persen, het door persen met gesloten lippen opbouwen van een tegendruk in de bovenste luchtwegen door
patienten met ernstig emfyseem, om te voorkomen dat
de luchtwegen door elasticiteitsverlies bij uitademing
vrijwel geheel samenklappen.
lipsluiting volgens Millard, zie Millard.
liquefactie, liquefactio [L., liquere = vloeien; facere = maken]
vervloeiing, overgang van vaste stof in vloeistof.
liquor [L., gen. -ris], vloeistof.
liquor amnioticus, amnionvloeistof, vruchtwater.
liquor cerebrospinalis, vloeistof die de vier hersenkamers, de subarachnoidale ruimte en de canalis centralis
van het ruggenmerg opvult; circuleert door de ventrikels
naar de subarachnoidale ruimte en wordt geadsorbeerd
in het veneuze systeem; syn. hersen- en ruggenmergvloeistof.
liquorblokkade, belemmering van de fysiologische
circulatie van de liquor cerebrospinalis (door bloeding,
ontsteking, tumor).
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lithocenose

Loa [inheems woord in Angola] geslacht van de orde Filarioideae.
Loa loa, 'Afrikaanse oogworm', veroorzaakt zwellingen

lithocenose [< G., lithos; kenosis = opruiming] opruiming van
de steenfragmenten na lithotripsie.
lithoclasie [G., lithos; klaein = breken] verbrijzeling van
blaasstenen.
lithofoon [G., lithos; phone = geluid] steensonde met gehoorbuis waardoorheen het geluid van de aanraking
tussen sonde en steen kan worden waargenomen.
lithoge_en [G., lithos; gennan = voortbrengen] steen-vormend.
lithogene gal, gal waarin cholesterolkristallen kunnen
neerslaan, die zich tot stenen ontwikkelen.
lithogenese, het ontstaan van stenen.
litholyse [< G., lithos; lyein = oplossen] het oplossen van
concrementen.
lithopaedion [G., lithos; paidion] een intra-uterien gestorven en vervolgens versteend kind (petrificatie); syn. osteopaedion.
lithotomie [G., lithos; temnein = snijden] incisie van de
urineblaas voor de verwijdering van een blaassteen.
lithotoom, mes voor de steensnede.
lithotresie [G., lithos; tresis = doorboring] het boren van
gaten in stenen, die daarna gemakkelijker kunnen
worden verkleind.
lithotripsie [G., lithos; tribein = verbrijzelen] verbrijzeling
van een steen in de blaas, d.m.v. een lithotriptor.
lithotriptor, instrument voor het uitvoeren van lithotripsie.
litteken [L., cicatrix] i het weefsel dat zich vormt bij het
dichtgroeien van een wond; z de plaats van een dichtgegroeide wond.
littekenbreuk, hernia cicatricalis, een breuk in een
litteken, meestal van de buikwand.
littekenweefsel, vaatarm, collageen bevattend bindweefsel zonder elastine; vervangt vaatrijk granulatieweefsel
dat primair ontstaat bij huiddefect; te herkennen aan de
witte kleur.
Little, William John (1810 -1894; orthopedisch chirurg te
Londen).
ziekte van Little, diplegia spastica infantilis, spastische
verlamming van kinderen, aangeboren of bij de geboorte
verkregen.
Littre, Alexis (1658-17z6; anatoom-chirurg te Parijs).
breuk van Littre, breuk waarvan de inhoud uit een deel
van de darmwand of een darmdivertikel bestaat;
syn. darmwandbreuk, hernia littreana, diverticulumbreuk.
klieren van Littre, glandulae urethrales (urethrae
masculinae).
littreanus [L., -na, -num], m.b.t. Littre; vb. hernia 1-na.
livedo [L.] vlekkige verkleuring van de huid, door passieve
stuwing.
livedo annularis, ringvormige l., door koude-inwerking op de huid.
livedo racemosa, zeldzaam ziektebeeld met gefigureerde, blauwrode erythemen, door veranderingen van
diepere huidvaten.
livedo reticularis, netvormige vlekkige verkleuring van
de huid aan de ledematen, door inwerking van koude;
syn. asphyxia reticularis.
liver palms [E.] erythemateuze handpalmen bij levercirrose.
liver spot [E.] levervlek; leketerm voor bruine huidvlekken;
zie ook chloasma.
livetine, een fosfoproteine in dooier.
lividus [L., -da, -dum], blauwachtig zwart; vb. asphyxia 1-da.
livor, vlekvormige verkleuring.
livor mortis, lijkevlek.
L-lepra, zie lepra.

(Calabar-zwellingen) op gelaat, romp, ledematen; de
microfilarien verschijnen overdag in het bloed, de
volwassen wormen soms onder de conjunctiva;
overbrenger is Chrysops; de oude benaming is Filaria loa.
lobair, m.b.t. een lobus (kwab); vb. 1-re pneumonie.
lobaris [L., -re, lobus = kwab] lobair; vb. pneumonia 1-ris.
lobatus [L., -ta, -turn], gelobd; vb. hepar 1-tum.
lobectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van een lobus (van een long, de hersenen, de
schildklier, de lever).
lobotomie [L., lobus; Gr. temnein = snijden] incisie in een
kwab; syn. leukotomie.
prefrontale lobotomie, doorsnijding van de witte
substantie in het centrum ovale van de frontale hersenkwab (via boorgaten in het schedeldak).
transorbitale lobotomie, lobotomie via de orbita.
lobulair, m.b.t. een lobulus (kwabje).
lobularis [L., -re], lobulair.
lobulus [L., mv. -ii, verkleinwoord van lobus] kwabje.
lobulus auriculae, oorlelletje.
lobulus biventer, een kwabje aan de onderkant van het
cerebellum, tussen de 1. semilunaris inferior en de
tonsilla cerebelli.
lobulus centralis (cerebelli), het gedeelte van de
vermis tussen lingula en culmen.
lobuli corticales (renis), kwabjes van de nierschors,
uitwendig te zien als polygonale velden op het nieroppervlak.
lobuli epididymidis, door bindweefselschotten
afgegrensde lobjes in de epididymis-kop, elk met een of
twee ductuli efferentes; syn. coni epididymidis.
lobuli glandulae mammariae, de door bindweefselschotten gescheiden kwabjes waaruit een lobus bestaat.
lobuli glandulae thyroideae, kwabjes van de
schildklier, onderling door bindweefselschotten gescheiden.
lobulus gracilis, lobje tussen lobulus semilunaris
caudalis en lobulus biventer; syn. lobus paramedianus.
lobuli hepatis, de leverkwabjes, ter grootte van i a 2
mm.
lobulus pancreatis, lobulus pancreaticus, macroscopisch zichtbaar pancreaslobje.
lobulus paracentralis, haakvormige hersenwinding
tussen gyrus pre- en postcentralis.
lobulus parietalis inferior, onderste helft van de lobus
parietalis, achter de gyrus postcentralis en onder de
sulcus intraparietalis.
lobulus parietalis superior, bovenste helft van de
lobus parietalis, achter de gyrus postcentralis en boven
de sulcus intraparietalis.
lobulus quadrangularis (cerebelli), het bij het culmen
aansluitende deel van de cerebellum-hemisfeer.
lobulus semilunaris caudalis, het deel tussen 1.
semilunaris cranialis en 1. biventer.
lobulus semilunaris cranialis, het deel van de cerebellum-hemisfeer tussen 1. semilunaris caudalis en 1.
simplex.
lobulus simplex, deel van de cerebellum-hemisfeer
tussen 1. quadrangularis en 1. semilunaris cranialis.
lobuli testis, de testiskwabjes, door de septula testis van
elkaar gescheiden.
lobuli thymi, de door bindweefselschotten van elkaar
gescheiden thymuskwabjes.
lobus [L., my. -bi], kwab.
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lokaliseren
locomotie, locomotio [L., motio = beweging] beweging van
de ene plaats naar de andere, verplaatsing.
locomotoor, zie lokomotoor.
locopreparaat, loco, geneesmiddel dat onder de naam
van het werkzame bestanddeel op de markt wordt
gebracht; syn. generiek preparaat.
locus [L., my -ci], plaats, plek.
locus coeruleus, blauwe plek, in de zijwand van de
vierde hersenventrikel.
genlocus, de plaats op een chromosoom waar een
bepaald gen zich bevindt.
locus Kiesselbachi, zie Kiesselbach.
locus minoris resistentiae, plaats van verminderde
weerstand, daardoor verhoogd vatbaar voor schadelijke
invloeden, i.h. bijz. infecties.
Loewi, Otto (1873-1961; Oostenr. farmacoloog te Graz en
New York), 1936 Nobelprijs, samen met H. H. Dale, voor
de ontdekking van de chemische overdracht van
zenuwimpulsen.
symptoom van Loewi, verwijding van de pupil na
indruppeling met adrenaline, bij lijders aan sympathicotonie, hyperthyreoidie, pancreasziekten.
Loffler, Friederich August Johannes (1852-19-15; bacterioloog te Greifswald en Berlijn).
methyleenblauwkleuring van Loffler, verzadigde
alcoholische methyleenblauw 3o ml, o,oi pct KOH-opl.
loo ml.
Loffler, Wilhelm (geb. 1887; Zwitsers internist te Bazel).
syndroom van Loffler, vluchtig eosinofiel longinfiltraat, met eosinofilie in het bloed als uiting van een
hyperergische reactie.
Loffler-medium, voedingsbodem uit runderserum met
z% glucose, door verhitting tot stolling gebracht; wordt
gebruikt voor kweek van Corynebacterium diphteriae;
syn. L-serum.
Lofgren, Sven (Zweeds arts, Stockholm).
Lofgren-syndroom, vergrote hiluslymfeklieren bij
negatieve of zwak-positieve tuberculinereactie;
misschien een (goedaardige) variant van sarcoidosis.
logesyndroom, zie compartimentsyndroom.
-logic [G., logos = woord, leer] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. een bepaalde wetenschap of onderdeel
daarvan.
logit [E.] natuurlijke logaritme van de odds; zie ook odds.
loglineair model, model voor het analyseren van het
verband tussen een nominale afhankelijke variabele en
een of meer nominale onafhankelijke variabelen.
logopedie [G., logos; paideia = opvoeding] bestudering en
behandeling van stem-, spraak- en taalstoornissen.
logopedist(e), deskundige op het gebied der logopedie,
spraaktherapeut.
logorrhoea, logorroe [G., rhoia = stroom, vloeiing] ziekelijke
praatzucht; niet verwarren met lochiorroe; syn. polyfrasie.
log phase [E.] log-fase logaritmische fase, fase tijdens de
bacterievermeerdering waarin het aantal cellen exponentieel toeneemt in per bacteriesoort verschillende
tijdseenheden; volgt op lag phase [E.]; syn. log period [E.]
LOH, loss of heterozygosity.
lokaal, plaatselijk, van beperkte omvang, i.t.t. algemeen,
uitgebreid, gegeneraliseerd.
lokalisatie, i bepaling van de plaats van een ziekteproces,
een laesie, een corpus alienum; 2 de concentratie van een
ziekteproces op een bepaalde plaats; ant. generalisatie;
zie ook gelokaliseerd, gegeneraliseerd; 3 zetel, plaats.
lokaliseren, i bepalen waar een ziekteproces of een
vreemd voorwerp zich bevindt; z inperken.

lobus anterior cerebelli, deel van het cerebellum dat
craniaal van de fissura prima ligt.
lobus anterior (hypophyseos), adenohypofyse de
voorkwab van de hypofyse, het viscerale deel van het
orgaan.
lobus caudatus, een kleine leverkwab aan de onderzijde van het orgaan, tussen v. cava inferior, porta
hepatis en lig. venosum.
lobus centralis [PNA], lobulus centralis.
lobi cerebri, de vier hersenkwabben (lobi frontalis,
parietalis, temporalis, occipitalis).
lobus (dexter et sinister) glandulae thyroideae,
prostatae, thymi, de (rechter resp. linker) kwab van de
schildklier, de prostaat, de thymus.
lobus flocculonodularis, klein, archeocerebellair deel
van het cerebellum, caudaal van de fissura dorsolateralis.
lobus frontalis cerebri, voorhoofdskwab van de grote
hersenen, naar achter begrensd door de sulcus centralis.
lobi glandulae mammariae, de 15 a zo kwabben van
de melkklier.
lobus hepatis dexter, rechter leverkwab.
lobus hepatis sinister, linker leverkwab.
lobus inferior pulmonis, de onderkwab van de long.
lobus medius (prostatae), middenkwab van de
prostaat.
lobus medius (pulmonis dextri), de middenkwab (van
de rechter long).
lobus occipitalis (cerebri), de achterkwab (achterhoofdskwab) van de grote hersenen.
lobus parietalis (cerebri), de parietale kwab van de
grote hersenen.
lobus posterior cerebelli, deel van het cerebellum
tussen fissura prima en fissura dorso-lateralis.
lobus posterior (hypophyseos), neurohypofyse de
achterkwab van de hypofyse.
lobus pyramidalis (glandulae thyroideae), een soms
aanwezige mediale streng, opstijgend vanuit de isthmus.
lobus quadratus, deel van de linker leverkwab, aan de
onderzijde van het orgaan zichtbaar tussen galblaas, lig.
teres hepatis en porta hepatis.
lobi renalis, nierkwabben (bij de pasgeborene nog
zichtbaar), overeenkomend met de nierpiramiden en de
daarboven gelegen schorsgedeelten.
lobus superior (pulmonis), de bovenkwab van de long.
lobus temporalis (cerebri), de slaapkwab van de grote
hersenen.
localis [L., -le], lokaal, plaatselijk; vb. asphyxia 1-his.
localisatus [L., -ta, -turn], gelokaliseerd, plaatselijk beperkt;
vb. diphtheria 1-ta.
lochia [G., locheia = reiniging van de kraarnvrouw] kraamvloed,
de wondafscheiding uit de baarmoeder na de baring.
(N.B. lochia is mv.).
lochia alba, witte kraamvloed, ongeveer z weken na de
baring, als er minder bloed, maar meer leukocyten
worden uitgescheiden.
lochia purulenta, zie 1. alba.
lochia rubra, rode kraamvloed, de eerste dagen na de
baring, als er nog veel bloed wordt uitgescheiden.
lochia sanguinolenta, bloederige 1.
lochia serosa, wei-achtige kraamvloed.
lochia serosanguinolenta, gemengd wei-achtige en
bloederige kraamvloed.
loci [L.] 1 mv. van locus; a gen. van locus; vb. paracusis 1.
locked-in syndrome [E.] quadriplegia, uitval van de laatste
hersenzenuwen en mutisme bij intact bewustzijn, t.g.v.
infarct van het basale ponsgebied door afsluiting van de
arteria basilaris.
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lokomotoor
door een embolus (meestal een losgeraakt stuk van een
thrombus elders in het lichaam, maar soms vet, lucht,
een corpus alienum), dikwijls met snel dodelijke afloop.
longemfyseem, zie emphysema pulmonum.
longenlucht, aanduiding van het alveolaire gas,
bestaande uit 14,5% O 2 , 5,6% CO 2 en 79,9% N 2 ; verschilt
met de buitenlucht en wordt constant gehouden door de
longventilatie, hiertoe aangezet door centrale en perifere
chemoreceptoren.
longfibrose, zie fibrose.
longfunctie, zie capaciteit.
longfunctieonderzoek, meten van de ventilatoire
functie, de gaswisseling, de circulatie en de ademmechanica in de longen.
longgangreen, gangreen in een longgedeelte met
verminderde weerstand (t.g.v. pneumonie, infarct,
tumor).
longhilus, zie hilum pulmonis.
longhypoplasie, onvolkomen ontwikkeling van
longweefsel; een oorzaak is bijv een congenitale
diafragma-afwijking, waardoor de buikinhoud de
ontwikkeling van de long tegenhoudt.
longinduratie, bij chronische longstuwing voorkomende
bindweefselvermeerdering, gevolgd door verharding van
het bindweefsel.
longinfiltraat, exsudatieve infiltratie van een min of
meer omschreven longgedeelte, bijv bij longtuberculose, of op allergische basis (Loffler-infiltraat).
longissimus [L., -ma, -mum], zeer lang; vb. musculus
1-mus.
longitudinaal onderzoek, onderzoek waarbij in de loop
van de tijd bij ieder te onderzoeken persoon op verschillende momenten waarnemingen worden verricht.
longitudinalis [L., -le, longitudo = lengte] in de lengterichting verlopend, longitudinaal; vb. fissura 1 -us, canales
1-les (mv. van 1-lis), stratum 1-le.
longkanker, carcinoma pulmonum; zie ook bronchuscarcinoom.
longknop, embryonale uitstulping (van de voordarm),
waaruit de long ontstaat.
longknopcyste, zie bronchuscyste.
longoedeem, zie oedeem, long-.
longontplooiing, openen van de longblaasjes na de
geboorte, waarbij voor het eerst lucht in de alveolen kan
binnenstromen.
longontsteking, zie pneumonie, pneumonitis.
longpest, zie pest.
longprovocatie, zie provocatie.
longpunctie, puncteren en afzuigen van longweefsel via
een door de thoraxwand gestoken naald voor laboratoriumdiagnostiek (celdiagnostiek en/of kweken).
longrevalidatie, zie revalidatie.
longrijping, intra-uteriene rijping van de longen met
voldoende productie van surfactans voor het extrauteriene bestaan.
versnelde longrijping, intra-uteriene versnelling van
de longrijping bij dreigende vroeggeboorte, o.a. door
toediening van corticosteroIden aan de moeder; gebroken vliezen zouden ook de longrijping doen versnellen.
longschaduw, longafwijking (abces, infiltraat, tumor),
zichtbaar op een thoraxfoto.
longsectoren, longsegmenten, delen van een longkwab
die worden verzorgd door een der belangrijkere takken
van de lobaire bronchus en arterie.
longsekwestratie [< L., sequestro = afzonderen] 1 congenitale
afwijking waarbij een niet-functionerend longdeel
bestaat dat zijn bloedvoorziening rechtstreeks uit de

lokomotoor, m.b.t. het zich verplaatsen; vb. 1-tore ataxie.
Lombard-test, test naar dubbelzijdige voorgewende
doofheid; de patient leest een tekst voor met een hoofdtelefoon op waardoor onverwachts een luide ruis wordt
aangeboden; kan de patient wel horen, dan zal deze
harder en ook iets hoger gaan spreken.
Lombroso, Cesare (1836-i9o9; Ital. psychiater en criminoloog te Pavia en Turijn).
Lombroso-type, specifieke gelaatsvorm van de misdadiger.
long, pneumon [G.], pulmo [L.].
bevochtigerslong, extrinsieke allergische alveolitis
t.g.v inhalatie van schimmelproducten uit gecontamineerd water; syn. humidifier's lung, humidifier's disease
[E.].

boerenlong, bronchomycose t.g.v. inhalatie van
beschimmelde hooideeltjes.
ijzeren long, zie kunstlong.
natte long, afscheiding van vocht in de long als reactie
op een soms geringe verwonding van de thoraxwand.
long-acting thyroid stimulator (LATS) [E.] in serum van
thyreotoxicoselijders voorkomende IgG met antistofwerking tegen schildklier, stimuleert de schildklier (later
en langduriger dan TSH) tot verhoogde productie van
thyroxine, waardoor zich ziekte van Basedow ontwikkelt
(theorie van de ziekte van Basedow als auto-immuunziekte).
longblaasje, zie alveolus, alveole.
longbloeding, haemoptoe, haemoptysis.
longbot, zie bot (II).
longcapaciteit, capaciteit, de hoeveelheid lucht die de
longen bevatten na maximale inspiratie.
een-seconde-longcapaciteit (ESC), maximale hoeveelheid lucht die na diepe inspiratie in een seconde kan
worden uitgeademd; syn. expiratoire een-seconde-1.
expiratoire vitale longcapaciteit (EVC), vitale longcapaciteit, gemeten van het niveau van volledige inademing tot het niveau van volledige uitademing; met
name als geforceerde vitale c. gemeten is deze bij een
expiratoire luchtwegobstructie kleiner dan de IVC.
functionele residulongcapaciteit (FRC), longvolume
na een normale uitademing (dus residuale lucht +
expiratoire reservelucht); syn. functionele reservelucht.
geforceerde vitale longcapaciteit (FVC), totale
hoeveelheid lucht die iemand na een maximaal diepe
inademing zo snel mogelijk kan uitademen.
inspiratoire vitale longcapaciteit (IVC), vitale longcapaciteit, gemeten van het niveau van volledige uitademing tot het niveau van volledige inademing; bij een
expiratoire luchtwegobstructie is de IVC groter dan de
EVC.
totale longcapaciteit, som van vitale longcapaciteit en
restvolume; syn. totale capaciteit.
vitale longcapaciteit (VC), de maximaal verplaatsbare
hoeveelheid lucht per ademhaling; syn. vitale capaciteit.
longcapillair, haarvat in de longen, waar gaswisseling
vanuit de longblaasjes naar het bloed in het capillaire
stelsel en vice versa plaatsvindt (zuurstofopname,
kooldioxideafvoer).
longcirculatie, kleine circulatie; zie ook circulatie.
longcollaps, het inklappen van de long doordat lucht
tussen de pleurabladen komt; veelal het gevolg van een
grote pneumothorax; zie ook pneumothorax.
longcontusie, kneuzing van de long, gepaard gaande
met bemoeilijkte ademhaling, pijn, cyanose en ophoesten van bloed.
longembolie, plotselinge afsluiting van een longarterie
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Louis, Pierre Charles Alexandre
loopschool, bewegingstherapeutisch centrum voor
oefening en training voor het gebruik van een beenprothese na beenamputatie.
looptraining, oefentherapie voor de functieverbetering
van het bewegingsapparaat m.b.t. gewrichtsfunctie,
spierfunctie, coordinatie, houding (statomotoriek) en
verplaatsing (locomotoriek).
Looser, Emil (1877-1936; chirurg te Zurich).
Looser-transformatie-zone, onderbreking van corticalis met lijnvormige tekening in lange pijpbeenderen op
rontgenfoto's; komt voor bij osteomalacie; syn. pseudofractuur.
Lorain, Paul Joseph (1827-1875; Fr. internist te Parijs).
syndroom van Levi-Lorain, zie Levi.
Lord, P. H. (toe eeuw; E. chirurg).
aambeibehandeling volgens Lord, (1968) het onder
narcose fors oprekken van de anus waarbij bestaande
`banden' van Miles-L. worden verscheurd en de sphincter
ani wordt gedilateerd; de behandeling gaat uit van de
opvatting dat aambeien ontstaan t.g.v. noodzakelijke
drukverhoging in het ano-rectale kanaal om bij het
defeceren de door pecten-banden van Miles-L. ontstane
stricturen te overwinnen.
pecten-banden van Miles-Lord, zie ook Miles.
lordose, lordosis [G., lordos = naar voren gekromd] overmatige kromming van de wervelkolom naar voren.
lordotisch, m.b.t. lordose; vb. l-sche prote 7 nurie.
Lorenz, Adolf (1854-1946; orthopedisch chirurg te
Wenen).
operatic van Baeyer-Lorenz, zie Baeyer.
operatic van Hoffa-Lorenz, zie Hoffa.
Lorenz, Konrad, geb. 1903; D. zooloog en psychiater,
directeur van het Max Planck Instituut: 1972 Nobelprijs
voor fysiologie en geneeskunde, samen met Nikolaas
Tinbergen en Karl von Frisch.
Loring, Edward Greely (1837-1888; Amer. oogarts te New
York).
Loring-oftalmoscoop, oogspiegel, voorzien van een
schijf met lenzen en een extrakwadrant van lenzen die
indien nodig kunnen worden ingeschakeld.
loslaatpijn, het verschijnsel bij appendicitis dat de
patient pijn voelt op het ogenblik waarop de onderzoeker die een vinger op een bepaald punt gedrukt
houdt, deze vinger opheft; zie ook MacBurney.
losmakingsproces, proces in de puberteit waarin puber
zijn autonomie en individuatie verwerft door zich los te
maken van zijn ouders; regressie (sterk fluctueren van
gevoelens en emoties t.a.v. ouders) wordt gevolgd door
periode van een devaluatie van hetgeen de ouders doen
en denken.
loss of heterozygosity (LOH) [E.] verlies van een van beide
allelen van een heterozygoot; veel erfelijke tumoren
ontstaan door overerving van een mutant recessief allel
dat door verlies van het 'wildtype allel' tot uiting kan
komen.
lotio [L., mv. lotiones, wassing] waswater, vloeistof voor
uitwendig gebruik.
lotio carnea, obsolete term voor de op vleesnat lijkende
ontlasting bij dysenterie.
lotto [Sranantongo (Suriname)] pityriasis versicolor.
Louis, Pierre Charles Alexandre (1787-1872; Fr. arts te
Parijs, grondvester van de medische statistiek).
hock van Louis, de hoek tussen manubrium en corpus
sterni.
wet van Louis, tuberculose begint gewoonlijk in de
linker long, en een tuberculeuze haard ergens in het
lichaam gaat altijd gepaard met een haard in de long.

aorta ontvangt; 2 afsnoering en afstoting van een deel
van de long (in de embryonale periode).
longspoeling, 1 met een i.h.a. gestandaardiseerde
hoeveelheid NaCl-oplossing (0,9 %) spoelen van een
longdeel (meestal een longkwab) voor het beoordelen
van de celpopulatie, bacterien of tumorcellen;
syn. broncho-alveolaire lavage (BAL); z langdurige
spoeling onder hyperbare omstandigheden (tank van
Boerema) bij pathologische ophoping van eiwitten in
alveoli; zie ook proteinose, alveolaire --.
longstuwing, stuwing van bloed in de longen t.g.v
linker-ventrikelinsufficientie van het hart, leidend tot
longoedeem; zie ook oedeem, cardiaal long---.
longtering [L.] zie phthisis pulmonum.
longtop, apex pulmonis [L.].
longtransplantatie, overplanten van een gezonde
donorlong naar een patient met een levensbedreigend
chronisch longlijden.
longtuberculose, tuberculosis pulmonum, tuberculeuze
ontsteking van de long.
gesloten longtuberculose, 1. met afgesloten ontstekingshaarden, althans zonder dat bij het hoesten
tuberkelbacterien worden uitgestoten.
open longtuberculose, 1. waarbij tuberkelbacterien
worden opgehoest, zodat personen in de omgeving de
kans lopen te worden geinfecteerd.
longus [L., -ga, -gum], lang; vb. os longum.
longvaatbed, stelsel van bloedvaten in de longen.
longvaatweerstand, vasculaire weerstand die de rechter
hartventrikel ondervindt bij het doorpompen van het
bloed door de long naar de linker harthelft.
longventilatie, zie ventilatie.
longvolume, hoeveelheid lucht die bij een normale of
geforceerde ademhaling wordt in- en/of uitgeademd of
in de long aanwezig blijft; te meten m.b.v. spirometrie;
zie ook reservelucht.
residuaal longvolume, zie residuale lucht.
lood-anemic, anemie bij loodvergiftiging.
loodkoliek, koliek bij loodvergiftiging, colica saturnina.
loodschort, een Loden schort dat in de rontgentherapie
en door rontgenologen wordt gebruikt ter bescherming
van de gonaden tegen bestraling.
loodzoom, donkere rand van het tandvlees door afzetting van metallisch lood, teken van loodvergiftiging.
loop [E.] lus.
loopapraxie, zie apraxie.
loopbandtest, gestandaardiseerde inspanningstest ter
controle van de inspanningstolerantie bij o.a. hartfalen.
loopbeweging, neonatale , loopbeweging waarbij de
pasgeborene onder de oksels wordt gesteund en op een
voet wordt neergezet; reflexmatig wordt de ongesteunde
voet opgetrokken en weer neergezet; het betreft een
neonatale reflex, die na enige tijd verdwijnt.
loopgips, een lichter gipsverband, in het consolidatiestadium van een onderbeenfractuur aangebracht, en
zodanig gemodelleerd, dat de patient ermee kan lopen.
loopgravenmond, zie stomatitis ulcerosa necroticans.
loopoor, zie otorroe.
looppatroon, de opeenvolging van bewegingen bij het
lopen, waarvan het grondpatroon op spinaal niveau is
vastgelegd met willekeurige beinvloeding vanuit hogere
centra; afwijkend bij o.a. pijn, instabiliteit, standsafwijking of parese.
looppatroon, scharend, gangpatroon waarbij de benen
elkaar kruisen; komt voor bij spasmen van mm. adductores, bilaterale piramidebaanlaesie en soms bij dubbelzijdige coxarthrosis.
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low-back pain
luchtembolie, de verplaatsing van een hoeveelheid in
een bloedvat geraakte lucht naar een plaats waar de
luchtbel blijft steken en het vat afsluit, soms met plotseling dodelijk einde.
luchtencefalografie, zie encefalografie.
luchtgeleiding, gehoor langs de normale weg van
trommelvlies, gehoorbeentjes en ovaal venster.
luchtgeleidingsaudiogram, zie audiogram, luchtgeleidings-.
luchthonger, dyspneu.
luchtinsufflatie, het inspuiten van lucht in of om een
orgaan ten einde contrast voor rontgenopnamen te
bewerkstelligen.
luchtpijp, trachea.
luchtweghyperreactiviteit, zie hyperreactiviteit.
luchtweginfectie, infectie van de bovenste en onderste
luchtwegen; ziekteverwekkers worden met de secreta
uitgescheiden en overbrenging verloopt door contact- of
luchtbesmetting; zie ook bronchopneumonie.
bovenste luchtweginfectie, infectie van de neusholte,
sinussen, pharynx en/of larynx.
onderste luchtweginfectie, infectie van de lagere
luchtwegen en de alveoli; syn. bronchopneumonie.
luchtwegobstructie, vernauwing van de luchtwegen bij
COPD-patienten (spasme, slijmpluggen, zwelling of
slappe bronchuswand); de obstructie kan echter ook zijn
veroorzaakt door bijv een tumor of een corpus alienum.
luchtwegweerstand, luchtweerstand, weerstand die de
luchtstroom tijdens in- of uitademing ondervindt bij
verplaatsing in de luchtwegen vanaf de mond tot in de
diepere luchtwegen, m.n. in de middelgrote luchtpijptakken; syn. ademweerstand.
luchtziekte, zie reisziekte.
Luciani, Luigi (1842 - 1919; Ital. fysioloog te Rome).
Luciani-trias, asthenie, atonie, astasie, de drie belangrijkste symptomen bij aandoeningen van het cerebellum.
lucide, helder; vb. 1. interval.
lucide interval, zie interval, lucide ^.
lucidus [L ., - da, - dum] , helder; vb. visus 1-dus, camera 1-da,
stratum 1-dum.
Lucilia, een vliegengeslacht, waarvan de larven soms
myiasis veroorzaken.
Ludloff, Karl (1864-1945; orthopedisch chirurg te Breslau
= Wroclaw).
symptoom van Ludloff, onvermogen, zittend het
gestrekte been te heffen, terwijl dit in liggende houding
wel lukt; wijst op een afgebroken trochanter minor.
Ludwig, Daniel (1625-i680; D. anatoom).
angulus Ludovici, zie angulus sterni.
Ludwig, Wilhelm Friedrich von (1790-1865; chirurg te
Tubingen en Stuttgart).
angina Ludovici, flegmone van de mondbodem.
Luer (overl. 1883; D. instrumentmaker te Parijs).
Luer lock [E.] een standaarduiteinde van injectiespuiten
om een eenvoudige aansluiting met naalden en bedieningssystemen te verkrijgen.
Luer-spuit, glazen injectiespuit, zonder metalen
onderdelen.
lues [L.] 1 besmettelijke ziekte in het algemeen; 2 syfilis
(tegenwoordig wordt lues vrijwel alleen in deze tweede
betekenis gebruikt).
lues cerebrospinalis, subacute of chronische arachnoIditis, m.n. aan de schedelbasis met spinale of
cerebrale arteriItis: late manifestatie van infectie met
Treponema pallidum; syn. lues cerebri.
lues latens, zie syfilis, latente

low-back pain [E.] pijn laag in de rug, door verschillende
oorzaken, o.a. hernia nuclei pulposi.
low-density lipoproteins (LDL), zie lipoproteine.
Lowe, syndroom van, syndroom op basis van metabole
ziekte met als klinische kenmerken cataract en/of
glaucoom, mentale retardatie, hypotonie en hyporeflexie; syn. oculocerebrorenaal syndroom.
Lowenstein, Ernst (geb. 1878; bacterioloog te Wenen).
syndroom van Buschke-Lowenstein, zie Buschke.
voedingsbodem van Lowenstein, mengsel van ei,
aardappel en malachietgroen, voor de kweek van tuberkelbacterien.
lower- nephron nephrosis [E.] zie nefrose.
Lown - Ganong -Levine, syndroom van (LGL), variant
van het Wolff-Parkinson-White-syndroom; zie ook
Wolff-Parkinson-White-syndroom, paroxismale tachycardie.
low-pressure system [E.] lage-druksysteem.
low-renin hypertension [E.] zie hypertensie, low-renin
low-reserve kidney [E.] zie kidney.
low-tension glaucoma [E.] zie glaucoom.
low-vision aids [E., aid = hulp(middel)] alle hulpmiddelen die
worden gebruikt om het maximaal haalbare uit een
verminderd gezichtsvermogen te verkrijgen, meestal
berustend op vergroting, zoals telescopische brillen,
leeslampen en loepen.
LPD, lumboperitoneale drainage; zie ook drainage.
LPFB linker posterior fasciculair blok, onderbroken
geleiding van een hartprikkel in de posterior fascikel van
de linker bundel; syn. linker posterior hemiblok.
LPH lipotrophic hormone [E.] , lipotroop hormoon.
LRF, luteinizing - hormone releasing factor (LH -RH).
LSD Lyserg-Sdure-Diathylamid [D.] , semi-synthetisch
moederkoornalkalofd met hallucinogene eigenschappen;
wordt in de Opiumwet onder de `hard drugs' gerangschikt.
LS-ratio, het verhoudingsgetal tussen de gehalten aan
lecithine en aan sfingomyeline in vruchtwater, geeft een
aanwijzing van de kans op hyaliene-membranenziekte
bij de foetus.
LTH, lactotroop hormoon E. = lactogeen hormoon =
prolactine (PRL).
lubricans [L., mv -cantia, lubrico = glibberig maken] glijmiddel.
lubricatie, lubricatio [L.] 1 productie van vocht in vagina
bij seksuele opwinding t.g.v transsudatie vanuit capillairen in de vaginawand; 2 het aanbrengen van een
kunstmatig glijmiddel, bijvoorbeeld in de vagina of anus
voorafgaand aan inbrenging van een onderzoeksinstrument of seksuele gemeenschap, i.h.b. bij hyposecretie van vaginaal vocht; hiermee wordt pijn door
wrijving voorkomen.
Luc, Henri (1855-1925; Fr. keel-neus-oorarts te Parijs).
operatie van Caldwell-Luc, zie Caldwell.
Lucae, August Johann Constanz (1835-1911; oorarts te
Berlijn).
Lucae-druksonde, een verende sonde waarmee de
gehoorbeentjes in beweging kunnen worden gebracht.
Lucas-Championniere, Just Marie Marcellin ( 1 843 1913; Fr. chirurg te Parijs).
ziekte van Lucas-Championniere, pseudo-membraneuze bronchitis.
lucht, zie alveolaire lucht, complementaire lucht.
luchtbronchogram, afbeelding van de gewoonlijk niet
zichtbare bronchi op de thoraxfoto; treedt op bij consolidatie van het omringende longparenchym, bijv. bij
pneumonie.
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lupus
terugval onmiddellijk plaatsvindt; zie ook fluorchroom,
fluorescentiemicroscopie.
luna [L.] maan.
lunaris [L., -re], m.b.t. de maan, maanvormig.
lunatic [E.] `maanziek , krankzinnig.
lunaticus, lijder aan vallende ziekte, slaapwandelaar.
lunatisme, zie slaapwandelen.
lunatomalacie, aseptische necrose van het os lunatum;
syn. ziekte van Kienbock.
lunatum, os 1; zie ook lunatus.
lunatus [L., -ta, -turn], halvemaan-, sikkelvormig; vb. sulcus
1-tus, facies 1-ta, os 1-tum.
Lundh, G.
Lundh-test, bepaling van de postprandiale intraduodenale trypsine-concentratie, een eenvoudige methode om
de exocriene pancreas-functie te meten.
lunella [L., maantje] zie hypopyon.
lung [E.] long.
vanishing lung [E., verdwijnende long] zie emfyseem,
bulleus
lungburst [E.] een scheur in het longweefsel t.g.v. een
barotrauma bij duikers.
lunula [L., mv. -lae], maantje; meestal is bedoeld 1. unguis,
het witte halve maantje aan de basis van de nagel.
lunulae valvularum aortae, syn. l- lae valvularum
semilunarium (valvae aortae) dunne halvemaanvormige
randstroken van de aortakleppen.
lunulae valvularum semilunarium (valvae trunci
pulmonalis), dunne halvemaanvormige randstroken
van de pulmonaliskleppen.
lupold, lupus-achtig.
lupolde hepatitis, l de lever bij lupus erythematodes;
2 een agressieve vorm van chronische hepatitis, soms
met LE-cellen in het bloed, meestal bij meisjes, vaak
overgaand in cirrose.
miliair lupold, sarcoidosis.
lupoom, lupusknobbeltje, een miliaire tuberkel bij lupus
vulgaris.
lupus [L., wolf] wegvretende huidziekte; gewoonlijk wordt
bedoeld lupus vulgaris, de meest voorkomende vorm
van huidtuberculose.
discoide lupus erythematodes, vorm van lupus
erythematodes die tot de huid is beperkt; komt vooral
voor in het gelaat; gekenmerkt door vlindervormige
erythemateuze laesies met folliculaire hyperkeratose,
teleangiectasieen en atrofie; syn. lupus erythematodes
discoides.
lupus anticoagulans (LAC), niet-fysiologische, in bloed
voorkomende bloedstollingsremmer, o.a. beschreven bij
systemische lupus erythematodes (SLE); leidt tot
verlengde stollingstijd, waardoor trombo-embolieen,
habituele abortus en trombopenie kunnen ontstaan.
lupus erythematodes, lupus erythematosus (LE),
ontstekingachtige ziekte van huid en (of) ingewanden.
lupus erythematodes disseminatus (LED), lupus met
grotere uitbreiding (niet alleen in de huid, maar ook in
gewrichten, nieren, hart); wordt tot de collageenziekten
gerekend; syn. systemic lupus erythematosus (SLE) [E.];
zie ook Libman-Sacks-syndroom.
lupus pernio, zie Besnier-Boeck, ziekte van
1 pus vulgaris, de meest voorkomende vorm van
huidtuberculose, met vorming van bruine knobbels in
het corium.
subacute cutane lupus erythematodes, klinische
variant van lupus erythematodes met annulaire polycyclische vorm of gegeneraliseerde erythematopapuleuze

lues venerea, venerische lues = syfilis.
luetisch, zie syfilitisch.
LUF syndrome [E.] luteinized unruptured-follicle
syndrome.
Lugol, Jean Guillaume Antoine (1786-1851; arts te
Parijs).
solutio Lugoli, oplossing van jodium in een kaliumjodide-oplossing in water.
luidheid, de subjectieve interpretatie van geluidsterkte.
luierpijn, tekenen van pijn bij de zuigeling met poliomyelitis als men deze een schone luier aandoet en
daarbij de wervelkolom buigt.
luieruitslag, ontsteking van de huid in het gebied van de
luier, veroorzaakt door langdurig contact van de huid
met feces en urine i.c.m. wrijving en warmte; veelal is er
sprake van een superinfectie met Candida albicans;
preventie door regelmatige verschoning en vermijden
van zeep; wanneer erytheem de enige efflorescentie is,
spreekt men wel van erythema natum; bij een eczemateuze component spreekt men gewoonlijk van luierdermatitis, luiereczeem of ammoniakdermatitis; erythema
papulosum posterosivum is een variant waarbij papels
op de voorgrond staan; syn. diaper rash [E.].
luifelplastiek, behandeling van congenitale heupluxatie
d.m.v. een plastiek met tibiaspanen waarmee het bovengedeelte van de heupkom wordt verbeterd; zie ook
pandakplastiek.
luis, Pediculus phthirus.
Lukes-Collins-classificatie, classificatie van maligne
lymfomen gebaseerd op de gelijkenis van de lymfoomcellen met de functionele differentiatiestadia van de
lymfocyt.
lumbaal, m.b.t. de lumbi =lendenen; vb. lumbale
anesthesie.
lumbale punctie [niet: lumbaalpunctie], punctie van de
durale zak tussen de processus spinosi van L.4 en L.5 of
tussen L.3 en L.4.
lumbago [L.] i lagerugpijn; i. spit, pijn in de lendenen.
lumbalis [L., -le], lumbaal, m.b.t. de lendenen; vb. hernia
1-lis, nervi 1-les (mv. van 1-lis), trigonum 1-le.
lumbalisatie, onvolledige of uitblijvende vereniging van
de eerste heiligbeenwervel (S.1) met het heiligbeen
(sacrum); tegenstelling: sacralisatie.
lumbo- [L., lumbi] voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. de lendenen.
lumbocostalis [L., -le], lumbocostaal, m.b.t. de lendenen
en de ribben; vb. ligamentum 1-le.
lumborum [L., gen. mv. van lumbus =lende] m.b.t. de lendenen; vb. musculus quadratus 1.
lumbosacralis [L., -le], lumbosacraal, m.b.t. de lendenen
en het sacrum; vb. truncus 1-lis.
lumbotomie [G., temnein = snijden] incisie in de lendenstreek als begin van een nieroperatie.
lumbricalis [L., -le, lumbricus = regenworm] regenwormachtig; vb. musculi 1-les (mv. van 1-lis).
lumbricoides [L., lumbricus; Gr. eidos = vorm] op een regenworm lijkend; vb. Ascaris 1.
lumbus [L., my -bi], lende, lendenen, het gebied achter en
opzij van het lichaam tussen de ribben en het darmbeen.
lumen [L., Licht] i holte van een buffs of hol orgaan;
z eenheid van lichtsterkte.
luminescentietechniek, microscopische techniek
waarbij als marker een fluorchroommolecuul words
gebruikt dat als kenmerk heeft dat de terugval naar de
grondtoestand (het uitzenden van fotonen) pas na enkele
seconden plaatsvindt, i.t.t. bij fluorescentie, waarbij de
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Luschka, Hubert von
articulare geschoten en kan niet meer worden terugbewogen in de fossa mandibularis; bij enkelzijdige
luxatie wijkt de kinpunt of naar de gezonde zijde, bij
een dubbelzijdige luxatie staat de gehele kaak naar
voren bij een geopende positie.
luxatio lentis, dislocatie van de ooglens.
paralytische luxatie, luxatie van een loszittend
gewricht, waarvan de delen t.g.v spierverlamming niet
meer bijeengehouden worden; syn. Schlottergelenk [D.].
spontane luxatie, luxatie die zonder uitwendig trauma
ontstaat, en berust op abnormale vorm van gewrichtskop en -kom.
tandluxatie, traumatische partiele ontwrichting van
een tand in de alveolus; zie ook avulsie, tand—.
luxeren, ontwrichten, ontwricht worden.
luxurians [L., weelderig, overdadig zijn] woekerend; vb. caro
1.
luxury perfusion [E.] reactief toegenomen circulatie
rondom een door infarct uitgevallen hersengebied.
Luys, Jules Bernard (1828-1897; Fr. neuroloog te Parijs).
corpus Luysii, nucleus subthalamicus.
LVA, low-vision aids; zie ook aids (II).
LVH, linkerventrikelhypertrofie.
L-vorm [< L = Lister-instituut] variant van bacterie met
defecten in de celwand, daardoor osmotisch labiel,
vervormbaar, filtreerbaar.
LV strain [E.] zie left-ventricle strain.
lyase, groepsnaam voor enzymen die een substantie langs
niet-hydrolytische weg splitsen, zoals o.a. decarboxylase
(is een carboxy-lyase).
Lyell, Alan (zoe eeuw; dermatoloog te Aberdeen).
syndroom van Lyell, epidermolysis acuta toxica.
Lyme-artritis, zie artritis.
Lyme-ziekte, zie borreliose, Lyme----.
lymfadenectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van een lymfeklier.
lymfadenold, lymfeklier-achtig.
lymfadenoom, lymphadenoma [G.] lymfekliergezwel,
lymfoom.
lymfadenopathie, i gegeneraliseerde woekering van
lymfatisch weefsel; 2 ziekte van de lymfeklieren; zie ook
lymfoom.
immunoblastische lymfadenopathie (ILA), een op
ziekte van Hodgkin lijkende ziekte met algemene
klierzwellingen, koorts, en op Sternberg-cellen lijkende
immunoblasten.
lymfadenose, lymphadenosis [L.] i hyperplasie van
lymfatisch weefsel; z vergroting van lymfeklieren bij
leukemie; syn. ziekte van Hodgkin.
aleukemische lymfadenose, hyperplasie van het
lymfatisch weefsel zonder leukemie.
leukemische lymfadenose, zie lymfatische leukemie.
lymfaferese [< G., aphairesis = verwijdering] procede ter
verkrijging van een lymfocytensuspensie; daartoe wordt
van een donor bloed afgenomen, waaruit de lymfocyten
selectief verwijderd worden, waarna de overgebleven
vloeistof bij dezelfde donor wordt teruggeinfundeerd;
zie ook plasmaferese.
lymfangiectasie [G., angeion = vat; ektasis = uitzetting]
lymfevat-verwijding.
intestinale lymfangiectasie, aangeboren verwijding
van lymfevaten van de darm en lymfoedeem aan de
extremiteiten; gepaard gaand met eiwitverlies, diarree,
oedeem en verhoogde vatbaarheid voor infecties.
lymfangioendothelioom, tumor die uitgaat van het
lymfevat-endotheel.
lymfangiografie, het rontgenologisch afbeelden van de

laesies op de aan Licht blootgestelde huid; genezing
zonder atrofie of pigmentverschuiving.
Luschka, Hubert von (18zo-1875; D. anatoom te Tubingen).
amandel van Luschka, tonsilla pharyngea.
beurs van Luschka, bursa pharyngea.
foramen van Luschka, apertura lateralis ventriculi
quarti.
klier van Luschka, corpus coccygeum.
lusorius [L., -ia, -ium, lusus = spel] speels, bedrieglijk;
vb. dysphagia 1-ia.
lustprincipe, volgens Freud het geheel van strevingen
naar lustbevrediging, vanuit het `Es'; het komt vaak in
gespannen verhouding tot het realiteitsprincipe.
lusus naturae [L.] speling der natuur, kleine afwijking
die geen misvorming of stoornis teweegbrengt, i.t.t.
monstrositas.
lutea [L.] vr. van luteus.
luteine [L., luteus = geel] een geel pigment (lipochroom) in
corpus luteum, dooier, vetcellen, nauw verwant met
xantofyl.
luteinecysten, cysten in het corpus luteum.
luteinisatie, het proces waarbij uit een follikel van De
Graaf een corpus luteum ontstaat; nadat de follikel de
eicel heeft uitgestoten, hypertrofieren de follikelcellen
en er hoopt zich luteIne in op.
luteiniserend hormoon (LH), zie hormoon, luteIniserend

luteinized unruptured follicle syndrome (LUF-syndrome)

[E.]

lutefnisatie van de follikel zonder ovulatie of met
intra-ovariele ovulatie.

luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) [E.]
hormoon uit de hypothalamus, dat de hypofyse aanzet
tot afgifte van LH; syn. LRF.
luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) test [E.] test
waarbij bekeken wordt of eventuele ovaria via de
hypofyse indirect gestimuleerd kunnen worden;
syn. GnRH test.
Lutembacher, Rene (1884-1968; Fr. cardioloog te Parijs).
Lutembacher-complex, mitralisstenose met defect van
het boezemseptum.
luteolyse, degeneratie van het corpus luteum na ca.
twaalf dagen.
luteoom, gezwel van de luteInecellen van het ovarium;
syn. xanthofibroma thecocellulare.
luteotroo , met affiniteit tot het corpus luteum.
luteus [L., -ea, -eum], geel; vb. Micrococcus l-eus, macula 1-ea,
corpus 1-eum.
Lutz, Adolpho ( 1 855 -1 94 0 ; bacterioloog te Sa--o Paulo).
syndroom van Lutz-Lewandowsky, epidermodysplasia verruciformis, keratosis follicularis serpiginosa.
lux, eenheid van belichtingssterkte, nl. de belichting van
i lumen per m 2 .
luxatie, luxatio, ontwrichting, d.w z. de onderlinge
verplaatsing (dislocatie) van beendereinden die een
gewricht vormen; zie ook distorsie.
conchaluxatie, zie aldaar.
luxatio coxae congenita, aangeboren heupluxatie.
luxatio erecta, luxatie van de humeruskop naar
omlaag, waarbij de arm omhooggericht staat.
habituele luxatie, ontwrichting die zich telkens
herhaalt, als gevolg van slapte der gewrichtsbanden of
na verscheuring van kapsel en banden bij een traumatische luxatie.
kaakluxatie, luxatie van het kaakgewricht, gekenmerkt
door het niet meer kunnen sluiten van de mond na
maximaal openen; het kaakkopje is over het tuberculum
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lymfocyt
lymfeklierweefsel, losse verzameling netvormig (reticulair) weefsel met lymfocyten in tussenruimten.
lymfeknoop, nodus lymphaticus [L.}; zie ook lymfeklier.
lymfescrotum, zwelling van het scrotum door lymfestuwing, o.a. bij filariasis.
lymfespleten, met endothelium beklede spleten in het
bindweefsel, communicerend met de lymfevaten.
lymfestreng, een door ontsteking (lymphangitis) verdikt
lymfevat, uitwendig door de huid als een rode streep
zichtbaar.
lymfevarices, lymfespataderen, plaatselijke verwijdingen
van lymfevaten.
lymfevaten, de vaten die de lymfe uit de periferie en de
chylus uit de darmvlokken afvoeren naar het centrale
lymfevat, de ductus thoracicus, dan wel de ductus
lymphaticus dexter.
lymfevatstelsel, het geheel van lymfecapillairen en
steeds groter wordende lymfevaten die uiteindelijk in de
ductus thoracicus en de ductus lymphaticus eindigen;
dient voor de afvoer van lymfe (eiwithoudende interstitiele vloeistof) vanuit de weefsels naar de bloedcirculatie; zie ook lymfecirculatie, lymfecapillairen.
lymfoblast [G., blastos = kiem] stamcel van de lymfocyt.
lymfoblastomatose, aanwezigheid van lymfoblastomen.
lymfoblastoom, lymphoblastoma [G.] kwaadaardige
vorm van lymfoom met vele lymfoblasten.
lymphoblast o ma gigantofolliculare, 1. met reuzenfollikels (ziekte van Brill-Symmers).
lymfoblastose, lymphoblastosis [G.] aanwezigheid van
lymfoblasten in het bloed.
lymfocyt, mononucleaire, niet-fagocyterende leukocyt,
immunocompetente cel in bloed, beenmerg en lymfeweefsel; wordt onderverdeeld in B- en T-lymfocyten.
B-lymfoc y t, een lymfocytaire cel die veel gelijkenis
vertoont met de uit de bursa van Fabricius afkomstige
cel bij kippen. B-lymfocyten zijn de voorlopercellen van
plasmacellen die de antistoffen produceren; syn. B-cel.
CD4-positieve T-lymfocyt, T-lymfocyt die met
CD4- antistoffen kan worden gemerkt (en dus
CD4- moleculen aan zijn membraanoppervlak tot
expressie kan brengen); betreft 50-70% van alle T-lymfocyten; functie van de CD4- moleculen is versterking van
de HLA-binding en signaaloverdracht tussen cellen.
CD8-positieve T-lymfocyt, T-lymfocyt die met
CD8- antistoffen kan worden gemerkt (en dus
CD8- moleculen aan zijn membraanoppervlak tot
expressie brengt); betreft 3-50% van alle T-lymfocyten;
functie van de CD8-moleculen is versterking van de
HLA-binding en signaaloverdracht tussen cellen.
cytotoxische T-lymfocyt, T-lymfocyt met het vermogen geinfecteerde cellen te herkennen en te doden door
exocytose van cytotoxische stoffen; zie ook cytotoxische
cellen.
intra-epitheliale lymfocyt, lymfocyt (vnl. T-geheugencellen) die zich in het mucosale epitheel bevindt van o.a.
maag, darmen en luchtwegen; scheidt vnl. cytokinen
(IFN, IL-5) uit; speelt waarschijnlijk een rol in de immune

lymfewegen, nadat deze met een contrastvloeistof zijn
opgespoten.
lymfangiogram, rontgenopname van de lymfewegen.
lymfangiomatose, diffuse vorm van een lymfangioom
die in zowel de huid, het skelet als de retroperitonale
ruimte kan voorkomen.
lymfangiomyomatose, pulmonale -, zeldzame
longaandoening die wordt gekenmerkt door hypertrofie
van onrijp, glad spierweefsel rondom lymfevaten in de
wanden van de kleinere luchtwegen en bloedvaten;
verder gelokaliseerd in lymfestructuren van het mediastinum en retroperitoneum; komt alleen voor bij
vrouwen in de reproductieve leeftijd.
lymfangioom, lymphangioma [L.] tumor, bestaande uit
nieuw gevormde lymfespleten en; zie ook hemangioom.
lymphangioma cavernosum, verwijding van lymfevaten, zodat holten ontstaan, gevuld met lymfe.
lymphangioma cysticum, veelkamerige lymfecyste,
meestal bij kinderen, aangeboren.
lymphangioma simplex, plaatselijke uitzetting van
een lymfevat.
lymphangioma tuberosum m u ltiplex, huidziekte
met groepen papels of tuberkels, bestaande uit lymfatisch weefsel (Kaposi).
lymfangioplastiek [G., plassein = vormen] het vormen van
lymfewegen, door zijden of nylondraden onder de huid
te plaatsen (bij elephantiasis; in de arm na radicale
mastectomie).
lymfatisch, m.b.t. lymfe, lymfevaten, lymfeklieren.
lymfa tisch weefsel, weefsel vol lymfespleten en lymfocyten, zoals in lymfeklieren, milt, beenmerg, tonsillen,
de darmwand.
lymfatisch stelsel, zie lymfevatstelsel.
lymfatisme, i lymfatische constitutie, met neiging tot
lymfeklierzwellingen; a lymfatisch temperament; zie ook
temperament.
lymfe [L., lympha] i de vloeistof in de lymferuimten en
lymfevaten; i. koepok-entstof, vaccine.
lymfe-, zie ook lymf-, lymph-.
lymfecapillairen, blind beginnende vaatjes in de
weefselspleten, die een grote permeabiliteit voor grotere
deeltjes hebben; ze dienen voor de afvoer van interstitiele eiwithoudende vloeistof die niet door de bloedcapillairen kan worden teruggeresorbeerd.
lymfectasie, lymfangiectasie, lymfevatverwijding.
lymfedrainage, de afvoer van het weefselvocht, lymfocyten, bacterien e.d. uit de weefsels via het lymfevaatstelsel
en de daarin aanwezige lymfeklieren; tumorcellen
verspreiden zich veelal via deze weg.
lymfefollikel, een der vele bolvormige celophopingen in
lymfeklieren en lymfold weefsel, vnl. bestaande uit
centroblasten, centrocyten en dendritische reticulumcellen, omgeven door een mantel van kleine lymfocyten.
Naar alle waarschijnlijkheid worden hierin de B-lymfocyten via de dendritische cellen in functionedl contact
gebracht met antigenen. Het centrum van een 1. words
ook kiemcentrum of reactiecentrum genoemd.
lymfeklier [letterlijke vertaling van de obsolete BNA-term `lymphoglandula'], door een kapsel omgeven boonvormig
orgaantje, bestaande uit lymfatisch weefsel waarin
`kiemcentra; meestal in groepen langs de lymfevaten
gelegen; het geheel wordt dus ten onrechte 'klier'
genoemd; syn. lymphonodus, nodus lymphaticus.
lymfekliermetastase, metastase in een lymfeklier,
ontstaan door proliferatie van tumorcellen die via de
aanvoerende lymfebanen naar de lymfeklieren zijn
getransporteerd.

surveilllance.
large granular lymphocyte

[E.] korrels bevattende lymfocyt die de natural killer cell bij zijn lytische activiteit
helpt.
naieve lymfocyt, vorm van T-lymfocyt nadat deze een
rijping heeft ondergaan in de thymus, waar deletie van
auto-immuun-reagerende lymfocyten plaatsvindt;
differentieert tot T-helper-, T-suppressor- of T-cytotoxische-cel.
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lymfocytair
lymfogranulomatose, infectieus-granulomateuze
aandoening van lymfatisch weefsel; in vele gevallen is
bedoeld de ziekte van Hodgkin.
lymfogranuloom, lymphogranuloma [L.] term die
wordt gebruikt voor een grote variatie van lymfeklieraandoeningen, berustend op ontsteking of gezwelvorming.
ly mphogranuloma benignum, zie sarcoidose (ziekte
van Besnier-Boeck).
ly mphogranuloma inguinale, zie 1. venereum.
lymphogranuloma malignum, zie ziekte van
Hodgkin.
lymphogranuloma venereum, geslachtsziekte,
veroorzaakt door Chlamydia lymphogranulomatosis en
gekenmerkt door veretterende lieslymfeklieren en
positieve reactie van Frei; syn. ziekte van DurandNicolas-Favre.
lymfoid, lijkend op lymfe of op lymfatisch weefsel.
lymfoide lijn, stamcellijn in het beenmerg waaruit zich
de cellen van het lymfoide systeem vormen.
lymfoide organen.
centrale lymfoide organen, zie lymfoIde organen,
primaire -^-.
mucosale lymfoide organen, zie lymfoId weefsel,
mucosageassocieerd - (MALT).
perifere lymfoide organen, zie lymfoIde organen,
secundaire --.
primaire lymfoide organen, organen waarin lymfopoese plaatsvindt (differentiatie, proliferatie en uitrijping van B- en T-cellen) en selectie op tolerantie voor
auto-antigenen; dit zijn de foetale lever, het beenmerg
en de thymus.
secundaire lymfoide organen, perifere lymfoide
weefsels, waaronder de milt, lymfeklieren en mucosageassocieerd lymfeweefsel; verschaffen goed milieu voor
ontstaan en verspreiding van immuunrespons.
lymfoide systeem, verzameling weefsels en cellen met
als taak het beschermen van het lichaam tegen binnengedrongen lichaamsvreemde stoffen; omvat lymfocyten
en alle lymfoide organen (o.a. beenmerg, milt);
syn. immuunsysteem; zie ook lymfoIde organen, primaire
en secundaire -^-.
lymfoidocyt, een embryonale cel, volgens Pappenheim
de moedercel van alle bloedcellen.
lymfoId weefsel.
darmgeassocieerd lymfoid weefsel, lymfoId weefsel
dat los in het bindweefsel van de tractus intestinalis
voorkomt; het voornaamste effectormechanisme van dit
lymfoide weefsel is het secretore IgA; vb. tonsillen in de
keel, ring van Waldeyer, platen van Peyer en lymfefollikels in de appendix; syn. gut-associated lymphoid tissue

prolymfocyt, grote onrijpe cel, tussenstadium tussen
lymfoblast en lymfocyt.
regulator-T-lymfocyten, gesensibiliseerde T-lymfocyten die rechtstreeks deelnemen aan de regulatie van de
immuunreactie: als helper-T-cellen (ter stimulatie van de
effectiviteit van de cytotoxische T-cellen of antistofproducerende B-cellen) of als suppressor-T-cellen.
T-lymfocyt, langlevende lymfocyt die differentiatie- en
selectieproces in de thymus heeft ondergaan; komt voor
in bloed en in T-cel-compartiment van lymfoIde organen
en is betrokken bij celgemedieerde immuunreacties;
circa 8o% van de bloedlymfocyten zijn T-cellen; te
onderscheiden in 4 subtypen: T-helpercel, T-suppressorcel, cytotoxische T-cel en T-memory-cel; syn. T-cel.
T-suppressorlymfocyt, T-lymfocyt die de productie
van antilichamen en effectorcellen remt; wordt geproduceerd tijdens een immuunrespons; syn. T-suppressorcel.
lymfocytair, i m.b.t. lymfocyten; s, gepaard met vermeerdering van de lymfocyten; vb. 1-re meningitis.
lymfocytentransformatie, veranderingen die optreden
in T- en B-lymfocyten na stimulatie door antigeen; effect
is het starten van zowel een humorale als een cellulaire
immuunreactie; immunosuppressiva remmen de
lymfocytentransformatie.
lymfocytenvacuole, waterheldere vacuolen in lymfocyten die door een membraan zijn omsloten; doet een
lysosomale stapelingsziekte vermoeden; zie ook vacuole.
lymfocytomatose, aanwezigheid van lymfocytomen in
het lichaam.
lymfocytoom, lymphocytoma [G.] oude naam voor
lymphadenosis cutis benigna.
lymfocytopenie, zie lymfopenie.
lymfocytose, lymphocytosis [G.] overmatige aanwezigheid van lymfocyten in bloed (> 4xio 9 /liter) t.g.v.
bepaalde acute of chronische infecties en maligne
lymfoproliferatieve ziekten.
absolute lymfocytose, vermeerdering van het aantal
lymfocyten per volume-eenheid.
relatieve lymfocytose, procentsgewijze vermeerdering
van de lymfocyten t.o.v. de overige witte bloedlichaampjes; zie ook leukocytenformule.
lymfocytstimulatietest, i methode om antigeenspecifieke T-cellen aan te tonen; hierbij worden antigeen en
onbekende lymfocyten geincubeerd en vervolgens wordt
radioactief thymidine toegevoegd; hierna wordt van de
geisoleerde lymfocyten de mate van radioactiviteit
bepaald als maat voor de reactiviteit tegen het antigeen;
z in-vitro-test voor lymfocyten, waarvan het proliferatievermogen words bepaald nadat de cellen zijn gestimuleerd met een mitogene stof; hiermee kan een humorale
of cellulaire immunodeficientie worden opgespoord.
lymfoedeem, lymphoedema [G.] lymfatisch oedeem,
gevolg van obstructie in de lymfewegen.
congenitaal lymfoedeem, zie ziekte van Milroy.
primair lymfoedeem, aandoening bij jonge vrouwen,
met zwelling van de onderbenen.
secundair lymfoedeem, oedeem dat ontstaat na
recidiverende ontstekingen of operaties aan lymfeklieren.
lymfo-epitheliale organen, zie darm-geassocieerd
lymfoId weefsel (GALT).
lymfogeen, i lymfe-producerend; z' afkomstig van lymfe
of uit de lymfevaten; vb. lymfogene metastasering; vgl.
hematogeen.
lymfografie, rontgenologische afbeelding van de lymfewegen en lymfeklieren, na injectie van een contraststof;
zie ook Gerota-methode.

(GALT) [E.].

huidgeassocieerd lymfoId weefsel, lymfoId weefsel in
de huid; functioneert voornamelijk autonoom, samen
met drainerende lymfeklieren; bestaat o.a. uit Langerhans-cellen; indien hyperactief ontstaan allergische
huidreacties; syn. skin-associated lymphoid tissue (SALT)
[E.] , skin immune system [E.].
mucosageassocieerd lymfoId weefsel, lymfoIde
weefsel in mucosa-epitheeloppervlakken van de tractus
intestinalis (darmgeassocieerd lymfoId weefsel, GALT),
tractus respiratorius (bronchusgeassocieerd lymfoId
weefsel, BALT, en neusgeassocieerd lymfoId weefsel
ofwel de ring van Waldeyer-Hartz) en tractus urogenitalis; reageert direct op binnendringende antigenen door
uitscheiding van secretoor IgA (sIgA); syn. mucosaassociated lymphoid tissue (MALT); zie ook bronchus464

Lymnaea
Lennert-lymfoom, zie Lennert.
lymfocytair maligne lymfoom, 11. met lage maligniteitsgraad volgens de Kiel-classificatie, bestaande uit
kleine lymfoIde cellen; z meer algemeen (volgens de
Rappaport-classificatie): een non-Hodgkin-l. waarvan de
cellen (enige) gelijkenis tonen met lymfocyten. De
prognose is i.h.alg. beter dan die van het zogeheten
histiocytair maligne 1. volgens de Rappaport-classificatie.
maligne lymfoom, maligne woekering van lymfofd
weefsel. Tot de maligne lymfomen behoren zowel de
ziekte van Hodgkin als de non-Hodgkin-lymfomen.
non-Hodgkin-lymfoom (NHL), heterogene groep van
kwaadaardige nieuwvormingen van het lymfofde weefsel
zonder Sternberg-Reed-reuscel (kenmerkend voor de
ziekte van Hodgkin); symptomen kunnen evenals bij de
ziekte van Hodgkin zijn: pijnloze vergroting van
lymfeklieren en milt, anorexie, gewichtsverlies,
vermoeidheid, koorts, jeuk, nachtzweten en anemic;
syn. non-Hodgkin-maligne-lymfoom (niet-gangbare
term); zie ook ziekte van Hodgkin.
pseudo-lymfoom, reactieve ophoping van lymfocyten,
histologisch sterk lijkend op een lymfoom; vb. lymfomatoIde geneesmiddelenerupties, lymfomatoide contacteczemen.
T-cellymfoom, veelal primair in de huid gelokaliseerde
maligne tumor van T-cellen; hiertoe behoren o.a.
mycosis fungoides en het syndroom van Sezary; syn. Timmunoblastair lymfoom, cutaan T-cellymfoom.
T-zone-lymfoom, maligne 1. bestaande uit T-lymfocyten, zich voornamelijk uitbreidend in de interfolliculaire
gebieden van de lymfeklier. De prognose is vrij ongun-

geassocieerd lymfofd weefsel, darmgeassocieerd
huidgeassocieerd -, Waldeyer-Hartz, ring van -^-.
neusgeassocieerd lymfold weefsel, syn. nose-associated lymphoid tissue (NALT); zie Waldeyer-Hartz, ring
van
lymfokine, een door T-lymfocyten geproduceerde stof,
verantwoordelijk voor de effecten van de cellulaire
immuunrespons. Tot de lymfokinen behoren o.a.
bepaalde interleukines, de macrofaag-activerende factor
en de migratie-inhibitiefactor.
lymfokinetisch systeem [G., kinein = bewegen] het
endolymfe-systeem in het binnenoor.
lymfolyse, celgemedieerde, in-vitro-lysis van allogene
cellen door cytotoxische T-lymfocyten; toegepast ter
bestudering van de destructiefase bij transplantaatafstoting; syn. cell-mediated lympholysis (CML) [E.]
lymfomatose, lymphomatosis [G.] de aanwezigheid van
multipele lymfomen in verschillende lichaamsdelen.
lymfoom, lymphoma [L.] 1 klinische term voor elke
vergrote lymfeklier; z gezwel van lymfatisch weefsel.
adult T-cell-leukemia lymphoma [E.] maligne lymfoom
met leukemie van T-lymfocyten, veroorzaakt door het
HLTV-I-virus; slechte prognose, endemisch in ZuidJapan, elders sporadisch.
B-non-Hodgkin-lymfoom (B-NHL), maligne, lymfoproliferatief lymfoom, uitgaand van een B-cellijn; de
primaire lymfomen komen zowel in lymfeklieren als
extranodaal (huid, darm, nasopharynx) voor, metastasering is hematogeen; behandeling en prognose zijn
afhankelijk van de maligniteitsgraad.
Burkitt-lymfoom, zie Burkitt.
centroblastisch-centrisch maligne lymfoom, 1. van
lage maligniteitsgraad volgens de Kiel-classificatie,
waarbij de maligne component words gevormd door
centroblast- en centrocyt-achtige cellen.
centroblastisch maligne lymfoom, 1. van hoge
maligniteitsgraad volgens de Kiel-classificatie, bestaande
uit cellen gelijkend op centroblasten.
centrocytisch maligne lymfoom, 1. met lage maligniteitsgraad volgens Kiel-classificatie, bestaande uit
centrocyt-achtige cellen.
convoluted-type (lymphoblastic) malign lymph o ma [E.] een
T-lymfocytair 1. van hoge maligniteitsgraad, vnl. voorkomend in het mediastinum bij kinderen.
cutaan lymfoom, verzamelnaam voor maligne
non-Hodgkin-lymfomen die bij presentatie tot de huid
beperkt zijn; voor behandeling is de indeling naar
maligniteitsgraad van belang; daarnaast is er onderscheid tussen B-cel- en T-cel-lymfomen; zie ook lymfoom,
T-cel----.
folliculair lymfoom, zie lymphadenosis cutis benigna.
folliculair maligne lymfoom, een 1. van lage maligniteitsgraad volgens de Kiel-classificatie, waarbij structuren van de lymfefollikels in het 1. zijn terug te vinden;
deze stucturen bestaan vnl. uit centroblast-achtige en
centrocyt-achtige cellen.
histiocytair maligne lymfoom, 1. met cellen die
gelijkenis tonen met histiocyten, maar die volgens de
huidige inzichten nagenoeg steeds zijn op te vatten als
differentiatievormen van lymfocyten; de prognose is
i.h.a. slechter dan die van lymfocytaire maligne 1.
volgens de Rappaport-classificatie.
Hodgkin-lymfoom, lymphogranuloma malignum.
huidlymfoom, zie lymfoom, cutaan --.
immunoblastisch maligne lymfoom, een 1. van hoge
maligniteitsgraad, bestaande uit immunoblast-achtige
cellen.

stig.

l y mfopenie [G., penia = armoede] te gering aantal lymfocyten in het bloed.
absolute lymfopenie, vermindering van het aantal
lymfocyten per liter bloed.
relatieve l ymfopenie, procentsgewijze vermindering
van het aantal lymfocyten t.o.v. het totale aantal witte
bloedcellen; zie ook leukocytenformule.
lymfopenisch, gepaard gaand met lymfopenie; vb. l-sche
immunodeficientie.
l y mfopoese [<G., poiein = maken] vorming van lymfocyten.
lymfoproliferatie, celvermeerdering van lymfatische
structuren, zoals bij acute en chronische lymfatische
leukemie, ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfomen.
ly mfore ticul ai r systeem, het complex van thymus,
tonsillen, adenoid, plaques van Peyer, lymfeklieren, milt,
en de in het bloed aanwezige lymfocyten en plasmacellen.
lymforeticulose, proliferatie van de reticulo-endotheliale cellen in de lymfeklieren.
l y mforragie, lymforroe [G ., rhegnynai = uitbreken; rhoia =
vloeiing] afvloeiing van lymfe uit geruptureerde lymfevaten.
lymfosarcomatose, aanwezigheid van multipele lymfosarcomen.
Burkitt-lymfosarcoom, zie Burkitt.
l y mfostase, lymfestuwing, stilstand van de lymfestroom.
lymfostromale interactie, selectiesysteem voor T-lymfocyten in de thymus; tijdens binding aan stromale
thymuscellen wordt de affiniteit van de T-celreceptoren
voor lichaamseigen HLA-moleculen bepaald; bij te hoge
of te lage affiniteit treedt geen verdere differentiatie op.

lymfotoxine, TNF43; zie ook tumornecrosefactor (TNF).

Lymnaea, geslacht van zoetwaterslakken, tussengastheer
voor Fasciola hepatica (leverbot).
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lymphlymphoreticulosis benigna, zie kattenkrabziekte.
1ymphosarcoma, zie lymfosarcoom.
Lynch, syndroom van, familiaire vorm van darmkanker
die op relatief jonge leeftijd (rond het 4oe jaar) tot uiting
komt en gepaard gaat met een verhoogde kans op
kanker in andere organen; de overerving is autosomaal
dominant; syn. hereditair non-polyposis-coloncarcinoomsyndroom (HNPCS).
lyofiel [G., lyein = oplossen; philein = beminnen] met neiging
tot oplossen, vooral gebezigd t.a.v. colloIden.
lyofilisatie, zie vriesdrogen.
lyofoob [G., lyein; phobein = bevreesd zijn voor] onbestendig
in oplossing, gebezigd m.b.t. colloIden die slechts door
toevoeging van 'Schutzkolloide' of door elektrische
lading in stand gehouden worden.
lyogel, vloeistofbevattende gel.
Lyon, Mary F. (Zoe eeuw; Brits erfelijkheidsonderzoekster).
Lyon-hypothese, in iedere cel is slechts een X-chromosoom genetisch actief, ook in vrouwelijke cellen met hun
twee X-chromosomen (single-active-X hypothesis [E.]); het
inactieve X-chromosoom blijft echter wel aan de replicatie deelnemen; gedurende de interfase van de cel is het
inactieve X-chromosoom als een donker klompje zichtbaar, het zogeheten Barr-lichaampje.
lyra Davidis [L., Davidslier] driehoekige plaat tussen de
beide crura fornicis en de balk in de hersenen; tegenwoordige naam: commissura fornicis; syn. psalterium.
lysine [G., lyein = oplossen] 1 een antistof die in tegenwoordigheid van complement in staat is, ingedrongen
vreemde elementen op te lossen; men onderscheidt naar
gelang van het antigeen: bacteriolysinen, cytolysinen,
hemolysinen; 2 een der essentiele aminozuren, noodzakelijk voor de groei van kinderen, en handhaving van
het stikstof-evenwicht bij volwassenen.
lysinevasopressinetest, LVP-test, test om de hypofysaire ACTH-reserve te bepalen; lysinevasopressine (LVP)
functioneert als corticotropin-releasing factor; LVP
wordt toegediend, waarna de stijging van serumcortisol
en -ACTH wordt bepaald.
lysinogeen, een antigeen dat aanleiding geeft tot
vorming van een lysine.
lysinogenese, de vorming van lysinen.
l y sis [G., oplossing] 1 oplossing van celmateriaal, door
chemicalien, enzymen, antistof (lysinen), enz.; de
samenstellingen met -lysis zijn veelal vernederlandst tot
-lyse; 2 langzame daling van de koortstemperatuur en
verdwijning van de symptomen van een infectieziekte;
ant. crisis.
lysis-coagulopathie, verbreiding van fibrinolytisch
materiaal in de bloedbaan, leidend tot lysis van fibrine
en fibrinogeen.
lysis-test, zie Ham-test.
lysocefaline, zie lysolecithine.
l y sogeen, i lysinogeen; 2 de situatie van een bacterie
waarin een faag is binnengedrongen, waarna het faaggenoom in de bacterie (erfelijk) geintegreerd wordt.
lysogenese, zie lysinogenese.
lysolecithine, een lecithine waarvan door inwerking van
slangen- of bijengif de onverzadigde vetzuur-radicaal is
afgesplitst; werkt hemolytisch; een 1. komt voor in
serum van lijders aan het syndroom van Zieve;
syn. lysocefaline.
lysosomaal, m.b.t. lysosomen; vb. 1-male digestie (z.o.
crinofagie); 1. enzym (z.o. zure maltase).
lysosomale enzymopathie, zie enzymopathie.

lymph-, zie ook lymf-.
lympha IL.] lymfe (ook: helder water).
lymphadenitis, ontsteking van een of meet lymfeklieren.
lymphadenitis colli, ontsteking van de lymfeklieren in
de hals; deze kan als gevolg van een ontsteking in de
mond-keelholte, pharynx en/of larynx optreden (nietspecifiek) of worden veroorzaakt door toxoplasmose,
kattenkrabziekte of tuberculose (specifieke lymphadenitis).
dermatopathische l y mphadenitis, reactieve
lymfeklierzwellingen bij huidziekten.
lymphadenitis mesenterialis, ontsteking van
lymfeklieren van het mesenterium, veroorzaakt door
infectie met o.a. adenovirussen, Yersinia of Campylobacter,
met verschijnselen die doen denken aan appendicitis of
gastro-enteritis.
l y mphadenopathia mesar a ica, lymfeklierzwelling in
het mesenterium.
lymphadenopathy-associated virus [E.] zie virus, lymphadenopathy-associated ---.
lymphadenosis acuta, i monocytosis infectiosa;
2 ziekte van Hodgkin.
lymphadenosis cutis benigna, pseudo-B-cellymfoom,
gekenmerkt door bolle, blauwrode weke tumoren; kan
ontstaan door een tekenbeet (i.h.b. Ixodes ricinus); soms
alleen immunohistochemisch van een cutaan B-cellymfoom te onderscheiden; syn. lymphocytoma cutis, sarcoid
van Spiegler-Fendt, lymphoma folliculare.
lymphangitis, ontsteking van de lymfevaten.
abacteriele lymphangitis, steriele ontsteking van de
lymfebanen.
lymphangitis carcinomatosa, ontsteking van de
peritoneale lymfevaten, in de orngeving van peritoneumtumoren.
lymphapheresis [G., aphairesis = verwijdering] zie lymfaferese.
lymphaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. het lymfestelsel;
vb. ductus 1-cus, nodi 1-ci (mv. van 1-cus), systema 1-cum.
l y mpho-, voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t.
lymfe of het lymfestelsel.
l y mphodermia [G., derma = huid] ziekte van onderhuidse
lymfevaten of lymfeklieren.
lymphodermia perniciosa, zie leucaemia cutis.
l y mphoedema, zie lymfoedeem.
lymphoglandula [BNA], syn. lymphonodus, nodus
lymphaticus lymfeklier.
lymphogonium [G., mv. -ia, gonos = zaad] zie lymfoblast.
lymphogranuloma, zie lymfogranuloom.
l y mphogranulomatosis benigna, sarcoidosis (ziekte
van Besnier-Boeck).
lymphogranulomatosis inguin a lis, zie lymphogranuloma venereum (ziekte van Durand-Nicolas-Favre).
lymphogranulomatosis maligna, zie ziekte van
Hodgkin.
lymphogranulomatosis, zie lymfogranulomatose.
lymphokin-activated killer cell (LAK cell) [E.] zie cell,
natural-killer (NK cell).
lymphomatosis, zie lymfomatose.
lymphomatosus [L., -sa, -sum], lymfomateus, gepaard met
woekering van lymfoId weefsel; vb. struma 1-sa.
lymphonoduli-aggregatie, zie folliculi lymphatici
aggregati.
lymphon o dus [L., mv. -di, lymfeknoop] lymfeklier.
l y mphopathia, ziekte van lymfatisch weefsel.
lymphopathia venerea [verwarrende term], lymphogranuloma venereum, ziekte van Durand-Nicolas-Favre.
lymphopoiesis [G., poiein = maken] zie lymfopoese.
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lytisch
lysosomale stapelingsziekte, zie stapelingsziekte,
lysosomale -^-.
lysosoom, door een membraan omgeven, enzym-bevattend organel in het cellichaam; gewoonlijk functioneren
lysosomen bij het intracellulaire verteringsproces; bij
beschadiging treden de enzymen uit en tasten ze het
cytoplasma aan (vandaar de Engelse naam `suicide

in neusvocht, en naderhand in bijna alle levend weefsel
aangetroffen; 1. komt in grote hoeveelheden vrij door
abnormale celproliferatie en celdestructie; syn. muramidase.
lyssa [G., razernij , dolheid] hondsdolheid; zie ook rabies.
-l y ticum [G., mv. - ca, Iyein] achtervoegsel in woordsamen
stellingen betreffende het oplossen, het doen verdwijnen; vb. tocolyticum.
lytisch [G., Iyein = oplossen] oplossend (m.b.t. celmateriaal).

capsules').
lysoz y m [G., zyme = zuurdeeg] een bacteriolytisch werkend
lysosomaal enzym, in 1922 door Fleming geidentificeerd
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M
M, 1 mega-; z Micrococcus; 3 misce; 4 molair; 5 morbus;
6 morgan; 7 myopia.
m, 1 meter, milli-; 2 dens molaris (afkorting in tandformule).
m., musculus.
p, 1 micro-; 2 micron.
maag, gaster [G.], ventriculus [L.].
maagcytoprotectie, vorming van een beschermende
slijmlaag op de maagepitheelcellen; natuurlijk mechanisme waarin prostaglandinen een belangrijke rol
spelen.
maagd, zie virgo.
maagdenvlies, hymen [G.].
maag-darminfectie, zie gastro-enteritis.
maag-darmkanaal, spijsverteringskanaal, canalis
alimentarius.
maagdelijkheid [L.] zie virginitas.
maagdilatatie [< L., dilatare = verwijden] maaguitzetting,
maagverwijding; zie ook gastromegalie.
maagerosie, lokale verdwijning van de oppervlakkige
epitheellaag in de maag; komt voor bij gastritis.
maagextirpatie, verwijdering van de maag; zie ook
maagresectie.
maagontlediging, maaglediging, s de afgifte van een
deel van de zure maaginhoud naar de twaalfvingerige
darm; fysiologisch proces o.i.v. autonome zenuwen en
hormonen uit het maag-darmkanaal; 2 verwijderen van
de maaginhoud via een door de slokdarm ingebrachte
buis, b.v als voorbereiding op een spoedoperatie onder
narcose.
maagontledigingsonderzoek, techniek om de snelheid
to meten waarmee de maag zijn inhoud naar het duodenum transporteert; er wordt gebruikgemaakt van
bariumpap (rontgendiagnostiek) of radioactief gelabeld
technetium (isotopenscan).
maagpoliep, een in het lumen van de maag uitpuilende,
gesteelde of vlakke verhevenheid van het slijmvlies van
epitheliale origine.
maagpoort, pylorus.
maagresectie, operatieve verwijdering van een deel van
de maag; zie ook resectie.
maagsap, chylos [G.], chylus [L.].
maagslijmvliesatrofie, vermindering van het aantal
cellagen van het slijmvlies in de maag, waardoor deze
dunner en kwetsbaarder is; kan het gevolg zijn van
chronische gastritis.
maagslijmvliesbarriere, slijmvlieslaag die de

maagwand beschermt tegen schadelijke invloeden van
de zure maaginhoud.
maagsonde, i een 75 cm lange rubberslang met een
diameter van 12-14 mm, die wordt gebruikt voor het
uithevelen van de maag; 2 een (meestal via de neus
ingebrachte) dunne rubberbuis voor de toediening van
voedsel of het afvoeren van maaginhoud; syn. neussonde.
maagspoelen, heveling van maaginhoud m.b.v een
dikke slang; nadat de maaginhoud is uitgeheveld, wordt
lauw water in de maag gebracht en weer teruggeheveld;
dit wordt herhaald tot er helder water uit de maag wordt
geheveld; wordt toegepast bij inname van toxische
stoffen of overdosis van geneesmiddelen.
maaguitgangstenose, vernauwing van de maag ter
hoogte van de pylorus of de bulbus duodeni, meestal
t.g.v een maagzweer; gaat gepaard met vol gevoel na het
eten, braken en gewichtsverlies.
maagulcus, zie ulcus ventriculi.
maagvolvulus, draaiing van de maag over meer dan 18o
graden waardoor de in- en uitgang van de maag worden
afgesloten; de bloedvaten kunnen worden afgesnoerd,
waardoor maagweefsel snel afsterft en de verschijnselen
van een acute buik ontstaan.
maagvulling, vergroting van de maaginhoud door
voedselopname; gaat tot een bepaalde vullingsgraad niet
met een drukverhoging gepaard doordat de spanning in
de maag zich aan de vulling aanpast; zie ook receptive
relaxation [E.].
maagzuur, zuur dat door de parietale cellen in de
maagwand wordt geproduceerd; zorgt voor een lage
zuurgraad in de maag, waardoor pepsinogeen in pepsine
wordt omgezet en waardoor bacterien worden gedood.
maagzuursecretie, afgifte van HCl door de parietale
cellen in de maagwand onder invloed van vele stimulerende en remmende factoren, zoals de nervus vagus en
hormonen; eten vormt een fysiologische prikkel tot
maagzuursecretie; zie ook hyperaciditeit.
maagzuursecretietest, test waarmee de basale en de
maximale zuursecretie wordt gemeten voor en na
stimulatie met pentagastrine; de test heeft een beperkte
klinische betekenis; zie ook hyperaciditeit.
maagzweer, zie ulcus ventriculi [L.]; syn. gastrohelkoma
[G.].

maan, luna [L.].
`halve maan', sikkelvormige gameet bij malaria tropica,
de vrouwelijke geslachtelijke vorm van Plasmodium

falciparum.
maandagziekte, kenmerkend syndroom bij byssinose
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macrop(s)ie
essentiele granulomateuze macrocheilie, zie
Miescher, syndroom van G.
m acrocheirie [G., makros; cheir = hand] overmatige grootte
van de handen.
m a crocyt [G., makros; kytos = blaasje, cell grote erytrocyt (met
een diameter van io-iz µm); zie ook megalocyt, gigantocyt.
m acrocytair, met vele macrocyten; vb. m-re anemic.
macrocy temie [G., haima = bloed] aanwezigheid van (vele)
macrocyten in het bloed.
macrocytose, zie macrocytemie.
macrofaag [G., makros; phagein = eten] grote fagocyt, term
van Metchnikoff voor een grote mononucleaire fagocyterende cel in bindweefsel; zie ook factor, macrofaagactiverende --.
alveolaire macrofaag, macrofaag, gelegen tegen het
alveolaire epitheel van de long, afkomstig van monocyt
uit bloed, behorende tot het mononucleaire fagocytensysteem; bij rokers in grote aantallen aanwezig.
sterrenhemelmacrofaag, macrofaag in centrum van
follikels (B-celgebieden) in lymfoIde organen als milt,
lymfeklier, plaat van Peyer; speelt een rol bij de eliminatie van niet-functionele danwel ongewenste memorycellen; sterrenhemelmacrofagen steken als heldere gebiedjes of tegen donkere achtergrond van follikelcentrum

waarbij de borstklachten op maandag, na het vrije
weekend, het meest intensief optreden, en in de loop van
de week afnemen.
maatschap, samenwerkingsverband tussen beroepsgenoten die in financiele, juridische en organisatorische
zin een eenheid vormen.
MAC, 1 maximal acceptable concentration [E.] maximaal
toegestane concentratie van een stof in lucht of werkomgeving; dit betreft de wettelijk vastgestelde grens
waarboven de stof niet aanwezig mag zijn; a minimale
alveolaire concentratie, waarde die van een anaestheticum de alveolaire partiele gasdruk aangeeft die bij
50% van de patienten nodig is om te bereiken dat geen
beweging meer volgt na een huidincisie; is o.a. afhankelijk van leeftijd, geslacht, temperatuur en elektrolytenbalans van de patient; 3 Materiaaladviescommissie.
Mac-, zie ook woorden die beginnen met Mc-.
mac. macera [L.] 1 doe weken [rec.], a maceratio; zie ook
maceratie.
Macaca, een apengeslacht.
Macaca mulatta, M. rhesus, apensoort in Zuidoost-Azie,
veel gebruikt als proefdier; zie ook factor, rhesus—.
MacBurney, Charles (1845-1914; chirurg te New York).
drukpunt van MacBurney, het midden van de lijn die
de navel verbindt met de rechter spina iliaca anterior
superior; pijn bij druk op dit punt is een teken van
appendicitis.
MACD , zie dehydrogenase, middellangeketen-acylCoA---.
macer a tie [<L., maceratio] weekmaking, verweking; vb.
behandeling van een anatomisch preparaat, waaruit
door weekmaking alle organische bestanddelen verwijderd worden, zodat alleen het anorganische geraamte
overblijft; in de verloskunde de autolyse die een in de
uterus gestorven en achtergebleven foetus ondergaat; zie
ook fetus maceratus.
maceratus [L., -ta, -turn], gemacereerd; vb. fetus m-tus; zie
ook maceratie.
Macewen, Sir William (1848-1924; chirurg te Glasgow).
lijn van Macewen, de verbindingslijn tussen de
incisura parietalis van het slaapbeen en de punt van de
processus mastoideus.
operatic (osteotomie) van Macewen, doorbeiteling
van het onderste gedeelte van het dijbeen bij genu
valgum.
teken van Macewen, hoge percussietoon van de
schedel, bij hydrocephalus, hersenabces.
Machupo-virus, zie virus, Macupo-^ .
macr-, zie macro-.

(starry sky [E.]).
macrofaagactivatie, transformatie van een rustende
monocyt in een macrofaag die sterk reageert op exogene
stimuli (antigenen, endotoxinen) en die inflammatoire
mediatoren (IL-i, TNF) uitscheidt; sterkste macrofaagactivator is interferon-y (IFN-y).
macrofagenmigratie-inhibitiefactor, zie factor, macrofagenmigratie-inhibitie-^ .
macrofilaria, de volwassen vorm van Wuchereria; zie ook
microfilaria.
m acroftalm ie [G., makros; ophthalmos = oog] abnormale
grootte van de oogbol.
macrogameet [G., makros; gamete = wijfje] de vrouwelijke
geslachtelijke vorm van de malariaparasiet, die zich na
de bevruchting tot ookineet ontwikkelt; zie ook gameet.
macroglia, neuroglia van de grijze hersensubstantie, met
astrocyten; syn. astroglia.
macroglobuline, globuline met hoog molecuulgewicht
(i.000.000 i.p.v. 16o.000) en hoge sedimentatieconstante
(19S).

macroglobulinemie, een ziekte gekenmerkt door
aanwezigheid van macroglobulinen in het bloed.
macroglobulinemie van Waldenstrom, een vorm van
m. bij mannen boven de 50 j., gepaard met zwelling van
lever, milt en lymfeklieren, bloedingen, anemic, lymfocytose van het beenmerg.
macrogloss ie [G., makros; glossa = tong] vergroting en
verdikking van de tong; komt o.a. voor als symptoom
van het Melkerson-Rosenthal-syndroom.
macroliden, een groep antibiotica (erytromycine e.a.),
bestaande uit groot-moleculaire, macrocyclische lactonen, vooral werkzaam tegen stafylokokken, i.h.alg.
tegen Gram-pos. staafjes en kokken en Gram-neg.

macrencefalie [G., enkephalos = hersenen] overmatige groei

van de hersenen.
m acro- [G., makros = groot] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis `groot'.
macroadenoom, groot adenoom, i.t.t. microadenoom.
macro-amylasemie, het in het bloed voorkomen van
amylaseglobulinecomplexen die te groot zijn om door
de nier te worden uitgescheiden; het amylase behoudt
zijn zetmeelsplitsende activiteit; dit komt voor bij i a 2%
van de bevolking en is niet schadelijk.
m acrobiotiek [G., bios = seven] de kunst om het leven te
verlengen.
macroblast, grote normoblast.

kokken.
macromolecul air, in het bezit van grote moleculen.
macromolecule, reuzenmolecule (eiwit) met een
molecuulmassa van io.000 a 500.000.
macro-orchidie, macro-orchidisme, abnormale vergroting van de testis.
macroplasie [G., makros; plasis = vorming] abnormaal sterke
ontwikkeling van een of meer lichaamsdelen.

macrocefalie [G., makros; kephale = schedel] overmatige

grootte van de schedel.
macrocheil ie [G., makros; cheilos = lip] slurflip, vergroting
of verdikking van de lippen.

macrop(s)ie [G., makros; ops = oog] gezichtsstoornis
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macroscopisch
ste vormen de vitelliforme degeneratie volgens Best en
de maculadegeneratie van Stargardt.
leeftijdsgebonden maculadegeneratie, op oudere
leeftijd optredende m., gekenmerkt door drusen en
lokale atrofie van het retinale pigmentepitheel (nietexsudatieve vorm) of subretinale neovascularisaties
(exsudatieve vorm); ontstaat t.g.v een gestoorde samenwerking van de choriocapillaris, de membraan van
Bruch en het pigmentepitheel t.a.v de voeding van de
kegeltjes; symptomen zijn hindering van nabeelden,
geleidelijke visusdaling (a.g.v een centraal scotoom) en
metamorfopsie; syn. seniele maculadegeneratie.
niet-exsudatieve maculadegeneratie, pleksgewijze
atrofiering van het retinale pigmentepitheel en fotoreceptorlaag op oudere leeftijd, leidend tot een milde tot
matige visusdaling in de loop van maanden of jaren;
syn. 'droge' maculadegeneratie.
maculadegeneratie volgens Stargardt, autosomaalrecessief overervende juveniele vorm van dystrofie van
de gele vlek met aanvankelijk gestoord kleurenzien voor
rood en vervolgens een langzaam afnemende visus tot
o,1; fundoscopisch gekenmerkt door een geelbruine
verkleuring van de macula met later pericentrale
geelbruine visachtige vlekjes (fundus flavimaculatus).
maculagat, defect in de foveolaire retina, zichtbaar als
een rood uitgeponst plekje centraal in de gele vlek; komt
onder meer voor bij oudere vrouwen (a.g.v. vitreoretinale
tractie door perifoveale schrompeling van het glasvocht),
ernstige myopic, trauma en stralingsschade door
zonlicht; zie ook oedeem, cystoid maculair --.
macula pucker [E., pucker = plooi] afwijking van de gele vlek
waarbij zich een epiretinaal membraan vormt en
hierdoor plooiing van en tractie aan de centrale retina
ontstaan, bij fundoscopie zichtbaar als witte strengetjes
voor of naast de macula met vertrokken retinavaten;
symptomen zijn metamorfopsie en visusdaling.
macularis [L., -re], m.b.t. een vlek, gepaard met vlekjes;
vb. eruptio m-ris.
macularum [L., gen. my van macula]; vb. membrana statoconiorum m.
maculo-papuleus, gepaard met maculae en papulae.
maculopathie [G., pathos = ziekte] aandoening van de
macula retinae.
maculosus [L., -sa, -sum], rijk aan, vergezeld van vlekken;
vb. morbus m-sus, atrophia cutis m-a.
madar o se, madese, madarosis, madesis [G., madaros
kaal] kaalheid, i.h. bijz. het verlies van de oogharen of
wenkbrauwen.
mad-cow disease, mad(-)cow's disease [E.] zie gekkekoeienziekte.
Maddox, Ernest Edmund (1860-1933; E. oogarts te
Bournemouth).
Maddox-glaasje, stel parallel geplaatste glascilinders
die, voor het oog geplaatst, een lichtpunt veranderen in
een lijn; gebruikt voor de lichtmeting van heteroforie en
dubbelzien.
Maddox-kruis, kruisvormige schaal met een lichtbron
als centraal fixatiepunt, voor onderzoek van de oogspierwerking en van de scheelzienhoek.
Maddox-staafje, een rode of groene glascilinder die een
lichtbron in een rode of groene lijn verandert en, voor
een oog geplaatst, de neiging tot fusie van rechter en
linker oogbeeld opheft; wordt gebruikt om de mate van
manifest of latent scheelzien te bepalen.
made, zie aarsmade; zie ook wormen.
Madelung, Otto Wilhelm (1846-1926; D. chirurg te
Rostock en Straatsburg).

(metamorfopsie), waarbij de voorwerpen groter lijken
dan ze zijn.
macroscopisch, met het blote oog waarneembaar, i.t.t.
microscopisch.
macrosomie [G., makros; soma = lichaam] reuzengroei.
macrosoom, een van de grotere deeltjes in de kernen van
sommige cellen; zie ooh microsoom.
macrotie [G., makros; ous = oor] abnormaal grote afineting
van de oren.
macula [L., my. -ac], 1 vlek, klein gebied; z huidvlek, een der
primaire huidefflorescenties; zie ook efflorescentie.
maculae acusticae [BNA], zie m. sacculi, m. utriculi.
macula adhacrens, zie desmosoom.
macula albida, witachtige vlek(ken) op pericard of
peritoneum.
maculae caeruleae, - coerulae, -- cerulae, blauwe
huidvlekken, door beten van luizen.
macula c o rneae, opake vlek op het hoornvlies.
maculae cribriformes [PNA], zie m. cribrosa inf, med,
sup.
macula cribrosa inferior, zeefvormig doorboord
beenvlak in de wand van de ampulla ossea posterior voor
de doortredende vezels van de n. ampullaris posterior.
macula cribrosa media, idem bij de basis van het
slakkenhuis voor de doortredende vezels van de nervus
saccularis.
macula cribrosa superior, idem voor de doortredende
vezels van de nervus utriculo-ampullaris.
m a cula densa, gedeelte van de distale niertubulus (in
het juxtaglomerulair complex), met groot-kernige, dicht
op elkaar gelegen cellen.
macula flava [BNA], gelige plek op de stemband; wordt
in de NA niet genoemd.
macula germinativa, kiemvlek, de nucleolus in de kern
van de eicel.
maculae lacteae, zie m-lae albidae; syn. taches laiteuses
[F.].

macula lutea [BNA, JNA], m. retinae.
macula magna, ovale, bruingele pigmentvlek ter
grootte van een muntstuk, eerste verschijnsel bij neurofibromatosis (Von Recklinghausen).
macula retinae, ovale, gele vlek van ongeveer 2 mm
diameter, in de retina aan de achterpool van het oog,
met in het centrum een inzinking, de fovea centralis.
macula sacculi, verticaal zintuigveld aan de mediale
wand van de sacculus.
macula solaris, sproet.
maculae sta ticae, zintuigvelden voor de waarneming
van de stand van het hoofd in de ruimte.
maculae tendineae, zie maculae albidae.
macula utriculi, horizontaal zintuigveld op de bodem
van de utriculus.
maculabundel, de bundel van ascilinders tussen de
discus nervi optici (papilla nervi optici, BNA) en de
macula retinae; syn. papillo-maculaire bundel.
maculadegeneratie, netvliesafwijking die beperkt is tot
de gele vlek; kent zowel erfelijke als leeftijdsgebonden
vormen, is meestal dubbelzijdig en heeft een geleidelijk
progressief verloop.
exsudatieve maculadegeneratie, snel progressief
maculadegeneratie met losiating van het retinale
pigmentepitheel en choroidale neovascularisaties,
fundoscopisch zichtbaar als bloedingen en exsudaten,
gevolgd door een disciform verlittekend eindstadium;
syn. 'natte' of 'vochtige' maculadegeneratie.
juveniele maculadegeneratie, overerfbare degeneratie
van de macula op jonge leeftijd, met als twee belangrijk470

make-up
stof; het wordt opgenomen met de voeding en uitgescheiden in de urine en feces.
magnetic resonance imaging [E.] (MRI), magnetische
kernspinresonantie; zie ook resonantie.
magnetische kernspinresonantie, techniek om afbeeldingen van weefsel te verkrijgen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een zeer sterk magnetisch veld en radiosignalen. De draaiingsas van atoomkernen (spin) stelt zich
in het magnetisch veld in dezelfde richting op. Een
radiosignaal door het magnetisch veld brengt de as uit
(de N-Z-) positie. De hoogte van de energie die vrijkomt
bij terugkeer in de N-Z-positie na staken van het radiosignaal is afhankelijk van de atoomsoort; wordt veelal
kortheidshalve met `kernspinresonantie' aangeduid;
syn. nucleaire magnetische r. (NMR), magnetic resonance
imaging (MRI); zie ook MR spectroscopie.
magnetiseur, persoon (meestal geen arts) die patienten
behandelt met magnetotherapie.
magn e totherapie, i behandeling d.m.v. magneten;
2 behandeling d.m.v. mesmerisme, speciaal door
handoplegging of het bestrijken van lichaamsdelen.
magnus [L., -na, -num], groot; vb. musculus adductor
m-nus, macula m-na, foramen m-num.
Magnus, Rudolf (1873-1927; D. farmacoloog te Utrecht).
labyrintrefl ex van Magnus en De Kleyn, contracties
bij proefdieren en ook bij zuigelingen.
ste lreflexen van Magnus en De Kleyn, algemene
benaming voor de reflectoor vanuit de halfcirkelvormige
kanalen opgewekte spiercontracties bij standsveranderingen van de schedel.
Mahaim, vezels van ---, extra bundel van geleidende
vezels tussen de bundel van His en de linker hartventrikel; zie ook Wolff-Parkinson-White-syndroom.
MAI-complex Mycobacterium-avium-intracellularecomplex, atypische Mycobacteria die vaak bij aids-patienten worden geIsoleerd; multiresistent tegen vele tuberculostatica.
Maisonneuve, Jacques Gilles (1809-1897; chirurg te
Parijs).
uretrotoom van Maisonneuve, instrument voor
urethrotomia interna bij klepstrictuur van de urethra.
Maissiat, Jacques Henri (1805-1878; Fr. anatoom te
Parijs).
strook van Maissiat, tractus iliotibialis.
maja [Turks, = gist] fermentsysteem dat voor de bereiding
van yoghurt wordt toegepast.
Majocchi, Domenico (1849-1929; Ital. huidarts te
Bologna; spr. maj o kki).
granulomen van Majocchi, folliculaire infiltraten bij
tinea pedis.
ziekte van Majocchi, purpura annularis teleangiectodes.
major [L., onz. majus, vergrotende trap van magnus] groter;
vb. chorea major, cornu majus.
major basic protein (MBP) [E.] het belangrijkste basische
eiwit dat in de eosinofiele cel voorkomt. Bij vrijkomen
veroorzaakt het een sterke toxische reactie.
major histocompatibility complex (MHC) [E.] een aantal
dicht bij elkaar gelegen genen gelokaliseerd op de korte
arm van chromosoom 6, die coderen voor de grote
varieteit van weefsel- of transplantatieantigenen (de
HLA-determinanten) op leukocyten en andere cellen;
MHC-genen hebben zich ruim 400 miljoen jaar geleden
in kraakbeenvissen ontwikkeld; evolutieonderzoek
wordt uitgevoerd op basis van functionele criteria en/of
moleculaire en genetische karakterisering.
make-up [E.[ (immunologie) omschrijving van de manier

Madelung-deformiteit, (van de handwortel): radiale
dislocatie van de hand t.g.v. relatief sterke groei van de
ulna; syn. carpus valgus, radius curvus.
Madelung-vethals, diffuse symmetrische lipomatose
van de hals; syn. adenolipomatosis symmetrica.
Madelung-teken, abnormaal verschil tussen (de lagere)
oksel- en (hogere) rectumtemperatuur, teken van
etterige peritonitis.
madescens, m adidans [L., madescere = nat worden] vochtig,
nat; vb. eczema madidans.
maduravoet, madoeravoet [< genoemd naar Madura, district
in India] maduromycosis van de voet met cysten, abcessen
en fistels, die de voet geheel kunnen misvormen.
maduromycose, chronische schimmelinfectie, meestal
van de voet (maduravoet), maar ook van de handen en
zelfs van inwendige organen; zie ook mycetoom.
Maedi-virus, zie de rubriek virus.
MAF, macrofaag-activerende factor; zie ook factor.
Mafucci, Angelo (1845-1903; Ital. arts).
Mafucci-syndroom, chondromen van het skelet
(dyschondroplasie) en angiomen van de weke delen,
meestal niet kwaadaardig; syn. dyschondroplasia
haemangiomatosa.
Horton-Magath-Brown-syndroom, zie arteriitis
temporalis.
Magath, T. B. (Amer. arts).
Magendie, Francois (1783-1855; Fr. fysioloog te Parijs).
foramen van Magendie, zie apertura mediana ventriculi quarti.
wet van Magendie, in een reflexboog kan de impuls
slechts in een richting worden voortgeleid.
magenta, basische fuchsine.
magentatong, pijnlijke, hoogrode, rauwe tong bij
gebrek aan vitamine B 2 .
magisch denken, formele denkstoornis waarbij wordt
verondersteld dat woorden of gedachten uit zichzelf de
werkelijkheid kunnen beinvloeden; ook words aan
gebeurtenissen en verschijnselen een niet-objectiveerbare kracht toegedicht; vb. niet op de randen van stoeptegels lopen omdat er anders jets vreselijks zal gebeuren.
magistralis [L., -1e, magister = meester] afkomstig van de
deskundige (de arts); vb. formula m-lis.
Magitot, Emile (1833-1897; Fr. tandarts te Parijs).
ziekte van Magitot, osteoperiostitis van de tandkassen.
magma [G., massein = kneden] deeg- of pasta-achtige
substantie.
m a gma reticulare, mesenchymaal reticulum tussen het
mesoderm van de embryonale aanleg en de trofoblast.
magna [L.] vr. van magnus.
magnavorm, zie Entamoeba histolytica.
magneet-extractie, verwijdering van ijzersplinters uit
het oog d.m.v een magneet.
magneetreactie, de hand van de patient volgt automatisch bewegende voorwerpen, meestal een teken van
een haardproces in de frontale hersenkwab.
magnesium (Mg), metaal, alkalisch element met atoomnummer iz en atoomgewicht 24,3050; spoorelement,
essentieel bij neuromusculaire transmissie en als katalysator bij vele enzymatische reacties, o.m. in oxidatieve
fosforylering; tekort kan leiden tot o.m. tetanie, convulsies, psychosen, depressie en vaatverwijding.
magnesiumhuishouding, de handhaving van de
magnesiumbalans in het lichaam; magnesium speelt een
belangrijke rol als katalysator bij veel enzymatische
reacties; het grootste gedeelte bevindt zich in de botten
en slechts een klein gedeelte in de extracellulaire vloei-
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mal

malaria tertiana, derdedaagse koorts, d.w.z. een
koortsaanval in twee etmalen; verwekker: Plasmodium
vivax, soms P. ovale.
malaria tr pica, derdedaagse koorts (een koortstop per
twee etmalen); verwekker: Plasmodium falciparum.
malariah e moglobinurie, zie zwartwaterkoorts.
malaria-index, zie index, milt—, parasieten=-.
malariaparasiet, zie Plasmodium.
malaris [L., -re, mala = wang] m.b.t. de wang; vb. facies m-ris
(ossis zygomatici).
Malassezia furfur, een schimmelgeslacht (genoemd naar
Malassez), verwekker van pityriasis versicolor;

waarop jets aan de buitenkant wordt gepresenteerd; bijv
de antigene make-up: de verzameling antigene isotopen
op bijv een viruspartikel.
mal [F.] kwaad, ziekte.
mal de MOleda [F., Meleda = Kroatisch schiereiland waar
aandoening zeer vaak voorkomt] autosomaal recessieve

hyperkeratose;
grediens.

syn. keratoma palmare et plantare trans-

grand mal [F.] zie epilepsie.
mal perforant du pied [F.] zie malum perforans.
petit mal [F., kleine kwaal] 1 een bepaalde vorm van
centrencefale epilepsie bij kinderen, met zeer kortdurend en soms gedeeltelijk bewustzijnsverlies, met
weinig motorische verschijnselen, en met een zeer
kenmerkend EEG-beeld met piekgolven; z. aanduiding
voor zeer lichte en vaak onvolledige epileptische aanvallen van allerlei aard, nog al eens bij epileptics die te
weinig anti-epileptica gebruiken; zie ook mal, grand
epilepsie.
mala [L., my. - ad , wang, kaak; zie ook bucca.
Malabar-zweer, zie ulcus tropicum.
malabsorptie, verstoorde opname van de door de verteringsenzymen gesplitste voedingsbestanddelen door de
darm.
malabsorptiesyndroom, symptomencomplex met o.a.
gewichtsverlies, veel ontlasting, spierzwakte, huid- en
slijmvliesafwijkingen en anemic doordat voedingsstoffen niet goed in de darm worden opgenomen.
malacia traumatica, traumatogene cystevorming in
het ruggenmerg (Kienbock).
malacie, malacia [G., malakia = weekheid] verweking, i.h.b.
van weefsel, bijvoorbeeld t.g.v van inwerking van gal of
pancreassap.
malacoplakia, malacoplakie [G., malakos = zacht; plax =
plaat, plek] een door een ontstekingachtig granuloom
veroorzaakte plaatselijke verweking van het slijmvlies
van een hol orgaan.
malacoplakia vesicae urinariae, chronische cystitis
met rood-omrande, gele, zwerende plekken.
malaise [F.] gevoel van onwelzijn.
malakoplakie, zie malacoplakia.
malalignment [E.] afwijking in as of bewegingsrichting
van een gewricht.
malaria [ <Ital . mala aria = slechte lucht] koortsende ziekte,
veroorzaakt door infectie met de Plasmodium-parasiet (P.
vivax of P. falciparum; zie Plasmodium), die words overgebracht door de malariamug (Anopheles, te weten het
zwangere, bloedzuigende wijfje, to herkennen aan het
scherp naar boven gerichte achterlijf in de ruststand);
men onderscheidt klinisch drie vormen: m. tropica, m.
tertiana, m. quartana.
malaria algida, vorm van m. tropica met koud aanvoelende huid en shocktoestand.
hersenmal aria, zeer ernstige, comateuze vorm van
malaria tropica met vele tropica-parasieten in de hersenen.
luchthavenmalaria, m. die is overgedragen door een
met vliegtuigen uit tropische streken meegekomen
malariamug (Anopheles); onder gunstige omstandigheden, zoals warm zomerweer, kan een geinfecteerde
mug in een gematigd klimaat enige tijd overleven en de
malariaparasiet (Plasmodium) overbrengen op mensen die
in de buurt van een luchthaven wonen; zie importziehten.
malaria maligna, zie m. tropica.
malaria quartana, vierdedaagse koorts, d.w.z. een
koortsaanval in drie etmalen; verwekker Plasmodium

syn. Pityrosporum orbiculare.
malaxeren [L., malaxare = kneden] i het aan de bereiding
van pillen voorafgaande kneden van de massa; a vorm
van massage.
maldescensus [L., descendere = afdalen] slechte indaling.
maldescensus testis, slechte indaling van de testis; zie
ook retentio testis.
maldigestie, verteringstoornis, veroorzaakt door een
tekort aan verteringsenzymen of gal; chronische diarree
kan op maldigestie wijzen; zie ook malabsorptie, indigestie.
malformatie, misvorming, ontwikkelingsstoornis,
deformatie.
arterioveneuze malformatie (AVM), zie aneurysma,
arterioveus -^-.
caverneuze malformatie, kluwen van vaten in het
vaatsysteem; congenitale afwijking, i.h.b. in de hersenen.
Malgaigne, Joseph Francois (i8o6-1865; Fr. chirurg te
Parijs).
Malgaigne-amput a tie, subtalaire amputatie, verwijdering van de voet zonder wegneming van de talus;
syn. exarticulatio pedis sub tab.
fractuur van Malgaigne, bekkenringfractuur met
breukplaatsen van os pubis en van het sacro-iliacaal
gewricht.
Malherbe, Albert (1845 - 1915; Fr. arts te Nantes).
Malherbe-epithelioom, benigne, scherp begrensd,
calcificerend epithelioom op gelaat, hals of armen; zie ook
epithelioma calcificans.
maligne [L.] kwaadaardig; ant. benigne.
maligne hyperthermiesyndroom, zie hyperthermie,
maligne --.
maligne systeemziekte, zie systeemziekten, maligne
maligniteit, kwaadaardigheid (van gezwellen), histologisch gekenmerkt door atypie, kernverval (pycnose),
infiltratieve groei, metastasering.
malignus [L ., - na, - num] , kwaadaardig, maligne (tegenstelling: benignus); vb. endocarditis m-na, melanoma
m-num.
malinger, bedrieger bij (medisch) onderzoek.
mallearis [L., - re, malleus = hamer] m .b.t. de hamer (een
gehoorbeentje); vb. stria m-ris.
mallease, geneutraliseerde, gefiltreerde oplossing van
malleus-bacillen, voor immuniteitsreacties.
mallei [L.] gen. van malleus (hamer, een gehoorbeentje);
vb. manubrium m.
malleolaris [L ., - re] , m.b.t. een malleolus (enkel); vb. facies
m-ris (trochleae tali), rete m-re.
malleolus [L., my. -li, kleine hamer] enkel.
malleolus lateralis (cru ris), buitenenkel; syn. m. lat.
(fibulae).
malleolus medialis (cruris), binnenenkel; syn. m. med.
(tibiae).

malariae.
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mannitol
mamma [L., my. -ae], vrouwenborst, bestaande uit klierweefsel, bindweefsel en vet.
m a mma accessoria, overtollige borstklier.
mamma-adenose, scleroserende, zie adenose.
mamma-amputatie, het operatief verwijderen van de
borstklier, grote borstspier en okselvet met lymfeklieren,
meestal uitgevoerd als behandeling van borstklierkanker; syn. mammectomie; zie ook ablatie.
mamma-augmentatie, operatieve vergroting van de
borstklier.
Mammalia, zoogdieren, een klasse van de afd. Vertebrata
waartoe alle gewervelde dieren behoren die behaard zijn
en hun jongen zogen.
mammalis [L., -le], m.b.t. de mamma.
mammareductie, operatieve verkleining van de borstklier.
mammarius [L., -ia, -ium], m.b.t. de mamma; vb. glandula
m-ia (melkklier).
mammectomie, zie mamma-amputatie.
mammografie, rontgenonderzoek van de borstklier.
mammoplastiek [G., plassein = vormen] operatieve vergroting of verkleining van de borstklier; zie ook mammaaugmentatie, mammareductie.
managerziekte, verzamelnaam voor de gevolgen van te
zwaar belastende verantwoordelijkheid en overinspanning, vaak in de vorm van vegetatieve en psychosomatische stoornissen, neurasthene toestanden, depressies, soms ook van myocard-infract.
manchet [< F. manchette] opblaasbare brede band o.a. in
gebruik bij de bloeddrukmeting; syn. cuff; z huidlap ter
bedekking van een amputatiestomp.
rotatorenmanchet, rotatorencuff; zie ook cuff.
mandibula [gen., L., -ae, my., L., -ae], onderkaak.
mandibulaire reflex, zie reflex.
mandibularis [L., -re], mandibulair, m.b.t. de mandibula;
vb. fossa m-ris.
mandrijn [< F. mandrin = houten cilinder waarover patronen
worden gevormd] metalen draad of dunne staaf in het
lumen van een katheter, canule, sonde of punctienaald.
mania [G., razernij] geestesziekte gepaard met opwinding;
zie ook - manie.
maniacus [L., -ca, -cum], manisch; vb. raptus m-cus.
II maniacus [L.] maniak, i lijder aan een manie; zie ook
melancholicus; a iemand met een idee fixe of met
overdreven enthousiasme.
maniakaal, lijdend aan manie, gekenmerkt door manie,
bezeten door een idee fixe.
man ic , l de manische fase van de manisch-depressieve
psychose; z ziekelijk verlangen, aandrift.
-manic achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. een
bepaalde ziekelijke aandrift; vb. dansmanie.
manifest [L., manifestus = met de hand te grijpen] duidelijk,
onmiddellijk herkenbaar, i.t.t. latent.
manifestatie, klinische, direct zichtbare of d.m.v
anamnese aantoonbare kenmerken van een aandoening.
manipulatie [< L., manipulatio] 1 handgreep; z manuele
therapie.
manisch, met kenmerken van manic (vrolijke stemming,
gedachtenvlucht, snelle besluitvaardigheid, enz.).
manisch-depressief, met kenmerken van de manischdepressieve psychose.
mannitol, i een in vele planten voorkomende suiker
(eigenlijk een alcohol); syn. manniet; z kunstmatig
zoetmiddel, bestaande uit sacharose en sorbitol, tevens
toegepast als proximaal aangrijpend diureticum; na
orale toediening en absorptie wordt mannitol voor 93%
door de nier gefiltreerd; reabsorptie vindt in de nier niet

Malleomyces [L., malleus = kwade droes; Gr. mykes = schimmel]
oude naam voor een geslacht Schizomycetes.
malleosus [L., -sa, -sum], veroorzaakt door malleus;
vb. sarcocele m-sa.
mallet finger [E.] hamervinger.
malleus [L., hamer] gen. -ei; spr. malleejus, malleejie;
1 hamer (een der gehoorbeentjes); 2 kwade droes, een
infectieziekte bij paarden, zelden bij de mens, verwekt
door Actinobacillus mallei (vroeger genoemd Bacillus
mallet); tegenwoordig vnl. in 0.- en Z.-Europa en in
andere werelddelen; zie ook melioidosis (pseudomalleus).
Mallory, Frank Burr (1862-1941; patholoog te Boston).
Mallory-bodies, [E., lichaampjes van M.] i hyalinevormsels
in levercellen, kenmerkend voor alcoholische hepatitis;
2 protozoa-achtige vormsels die bij scarlatina in lymfespleten en epitheelcellen zouden zijn waargenomen.
syndroom van Mallory-Weiss, haematemesis bij
potatoren, en longitudinale fissuren aan de maagingang,
in wezen traumatisch veroorzaakt door hevig braken,
buikpers, buiktrauma, epileptische aanval.
Mallory-Azan-kleuring, veel gebruikte histologische
kleurmethode waarmee collageen en slijmbekercellen
blauw kleuren; bestanddelen: anilineblauw, zuur
fuchsine, oranje G, fosforwolfraamzuur.
malnutritie, wanvoeding.
malnutrition [E.] wanvoeding, deficientieziekte.
proteincaloric malnutrition, wanvoeding door tekort
aan proteinen alsook aan calorieen; zie ook marasmus.
malocclusie, slechte aaneensluiting van boven- en
ondergebit; zie ook occlusie.
Malpighi, Marcello (1628-1694; Ital. anatoom te Rome en
Bologna).
lichaampjes van Malpighi, i nierglomeruli, corpuscula
renis; z lymfefollikels in de milt.
stratum Malpighi, stratum germinativum van de
epidermis (= stratum basale plus stratum spinosum).
malpractice [E.] ondeskundige, ev. schadelijke uitoefening
van geneeskundige praktijk.
malrota tie, stoornis in een draaibeweging, bijv. van de
embryonale middendarm, van de wervelkolom.
MALT, mucosa-geassocieerd lymfoId weefsel; zie ook
GALT, BALT.
Malta-koorts [< Malta, eiland in de Middellandse Zee] zie
brucellose.
maltase, een enzym (o.a. in gist), splitst een molecuul
maltose in twee moleculen glucose.
zure maltase, een intermediair lysosomaal enzym,
ontbreekt bij Pompe-ziekte.
malto se, moutsuiker, een disacharide (glucose + glucose),
ontstaat uit zetmeel bij hydrolyse door amylase.
malum [L.] kwaal, ziekte.
malum pgrforans pedis trophoneuroticum, verzwering en doorvreting van de voetzool bij tabes, syringomyelie, alcoholneuritis en diabetes; syn. mal perforant du
pied [F.].
malunion [E.] slechte verbinding, i.h.b. slechte genezing
van een botbreuk.
mamilla [L., mv. -ae, kleine mamma] tepel.
mamillair, m.b.t. de tepel.
mamillaire lijn, zie linea mamillaris.
mamillaire reflex, zie reflex, mamillaire
mamillaris [L., -re], 1 m.b.t. de mamilla; vb. linea m-ris
(mamillaire lijn); 2 tepelvormig; vb. processus m-ris.
mamillotegmentalis [L., -le], m.b.t. corpus mamillare en
tegmentum; vb. fasciculus m-lis.
mamillothalamicus [L., -ca, -cum], m.b.t. corpus mamillare en thalamus; vb. fasciculus m-cus.
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mannose
manuele bewerking, i.h.b. door uitoefening van trek- en
buigkrachten op de wervelkolom; syn. manipulatie.
manus [L., gen. manus] , hand.
manuum [L.] gen. my van manus; vb. tinea m.
Manz, Wilhelm (1833-1911; D. oogarts te Freiburg).
klieren van Manz, klierresten (of artefacten) in de
limbus corneae.
ziekte van Manz, retinitis proliferans.
MAO, mono-amino-oxidase.
MAO-remmers, stoffen die de activiteit van MAO
remmen; werden vroeger soms bij depressieve psychosen
toegepast.
maple [E.] ahorn, esdoorn.
maple syrup, esdoornstroop.
maple-syrup urine disease [E ., zo genoemd om de eigenaardige

plaats, waardoor osmotische diurese optreedt; toepassing: ter preventie van ischemische nierinsufficientie bij
grote operaties; zie ook diuretica.
mannose, een monosacharide CH Z OH. (CHOH)4 . CHO,
ontstaat bij oxidatie van mannitol, is een stereo-isomeer
van dextrose, met overeenkomstige eigenschappen.
man oeuvre, maneuver [<F.] handgreep, beweging.
Valsalva-man oeu vre, zie Valsalva.
manometric, drukmeting.
anusmanometrie, drukmeting van de anale spieren;
men meet de rustdruk en de maximale knijpdruk
alsmede de lengte van het anale kanaal; tevens kan de
aan- of afwezigheid van de anale inhibitiereflex worden
aangetoond.
slokdarmmanometrie, het meten van de druk in de
slokdarm en registreren van opeenvolgende spiercontracties om de aard van slokdarmdefecten vast te stellen,
zoals achalasie, diffuse slokdarmspasmen en sclerodermie; zie ook station-pull-through-techniek.
Manson, Sir Patrick (1844-192z; Brits tropenpatholoog te
Hongkong en Londen).
kleuring volgens Manson, kleuring van malariaparasieten met een oplossing van borax-methyleenblauw.
ziekte van Manson, schistosomiasis; zie ook Schistosoma

`maple syrup'-achtige reuk van de urine] aangeboren stoornis

in het metabolisme van de aminozuren valine, leucine
en isoleucine, en vermeerdering van de overeenkomstige
ketozuren in de urine; syn. esdoornstroopziekte,
branched-chain oxoacid aciduria [E.]
mapping [E.] het in kaart brengen van elektrische atrium/
ventrikelactivatie; syn. endocardiale cartografie.
marasmus [G., marasmos = verwelking] algemeen verval van
krachten, gekenmerkt door atrofie en schrompeling.
Marburg-virus, zie de rubriek virus.

mansoni.
Mansonella, een naar Manson genoemd filarioideageslacht.
Mansonella ozzardi, apathogene species, bij de mens
voorkomend in Panama, Yucatan; vroeger geheten Filaria

marcescens [L., marcesco = verwelken]; vb.

Serratia m.

marche en etoile [F.] verfijning van de loopproef door de
patient met gesloten ogen voor- en achteruit te laten
lopen; bij stoornis van het evenwicht ontstaat een
sterpatroon; syn. stergang.
Marchetti.
Marshall-Marchetti-Krantz-operatic, zie Marshall.
Marcus Gunn-fenomeen, zie Gunn, Robert Marcus.
Marfan, Bernard Jean Antonin (1858-1942; Fr. kinderarts te Parijs).
Marfan-syndroom, dominant-erfelijke bindweefselaandoening met abnormale lichaamslengte, smalle ledematen, weinig subcutaan vet, overrekbare gewrichtskapsels,
ligamenten en fascien, scapulae alatae, arachnodactylie,
lens-luxatie, aorta-dilatatie; syn. dystrophia mesodermalis congenita.
al, aan of op de rand; vb. m-nale insertie van de
margina_
navelstreng.
marginale zone (MZ), randzone die de witte pulpa van
de milt begrenst; bevat B-lymfocyten met op oppervlakte
IgM-moleculen; zou vooral een rol spelen bij de
humorale afweer tegen kapseldragende bacterien; zie ook
postsplenectomiesyndroom.
marginal folds [E., my], randplooi in een capillairwand die
daar ontstaat waar twee endotheelcellen aaneengrenzen;
kan zichtbaar worden gemaakt op elektronenmicroscopische opnamen; syn. marginale plooi.
marginalis [L ., -le, margo = rand; m.b.t. de rand]; vb . ramus
m-lis mandibulae n.
marginatus [L ., - ta, -tum] , voorzien van een rand;
vb. placenta m-ta, eczema m-tum.
marginoplastiek [L., margo; Gr. plassein = vormen] plastische
operatie aan de rand van een ooglid.
margo [L., gen . marginis] , rand.
margo acutus [JNA], m. superior lienis.
margo aditus (maxill.) [1NA], m. infra-orbitalis.
margo aditus (orbit.) [JNA], m. supra-orbitalis.
margo aditus (ossis frontalis) [JNA], m. supra-orbitalis.
margo alveolaris (mandibulae) [[NA], arcus alveolaris.
margo alveolaris (maxillae) [JNA], arcus alveolaris.
margo anterior fibulae, voorkant van de fibula.
margo anterior pancreatis, voorrand van het pancreas.

ozzardi.
mansonelliasis, infectie door Mansonella.
Mansonia, een tot de Culicidae behorend muggengeslacht,
waarvan sommige soorten (M. annulipes, M. annulatus)
overbrengers zijn van de filariasisverwekkers Wuchereria
bancrofti en Brugia malayi.
Mantel.
Mantel-Haenszel-test, statistische schattingsmaat, een
aangepaste odds-ratio als schatting van het relatieve
risico, berekend uit gegroepeerde en gematchte
gegevensverzamelingen.
mantelzone, zoom van kleine donkere cellen rondom
het centrum van een lymfeklierfollikel.
mantelzorg, zorgverlening door mensen uit de naaste
omgeving van de patient; bijv. partner, familie en buren;
zie ook gezondheidszorg, nuldelijns-^.
Mantoux, Charles (1877-1947; Fr. arts).
reactie van Mantoux, intradermale tuberculinereactie,
waarbij een kleine hoeveelheid verdunde tuberculine (of
PPD) in de epidermis wordt gespoten; na twee etmalen
wordt de reactie afgelezen; roodheid en lichte zwelling
('kwaddel') betekent positieve reactie, d.w.z. dat het
lichaam gesensibiliseerd is tegen tuberculine en dus
tevoren in contact (besmet) moet zijn geweest met
tuberkelbacterien.
porokeratose van Mantoux, niet-familiaire aandoening met parakeratotische papels op de handpalmen
en voetzolen, die na loslating putjes achterlaten.
manubriosternalis [L., -le], m.b.t. manubrium en corpus
sterni; vb. synchondrosis m-lis.
manubrium [L., gen. -ii], handvat.
manubrium mallei, steel van de malleus (hamer, een
der gehoorbeentjes).
manubrium sterni, het bovenste deel van het sternum.
manueel, met of door gebruik van de handen.
manuele geneeskunde, wetenschappelijke basis van
m-uele therapie.
manuele therapie, therapeutische behandeling door
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Marie, Pierre
margo mesorchicus [JNA], m. posterior testis.
margo mesovaricus, de rand van de eierstok waar het
mesovarium is aangehecht.
margo nas alis o ssis frontalis, onderrand van het
voorhoofdsbeen, grenzend aan het os nasale.
margo obtusus [JNA], m. inferior lienis.
margo occipitalis ossis parietalis, de aan het achterhoofdsbeen grenzende rand van het wandbeen.
margo occipitalis ossis temporalis, de aan het achterhoofdsbeen grenzende rand van het slaapbeen.
margo occu ltus unguis, de onder de nagelwal verborgen onderrand van de nagel.
margo orbitalis, rand van de orbita.
margo parietalis ossis frontalis, de aan het wandbeen
grenzende rand van het voorhoofdsbeen.
margo parietalis o ssis sphenoidalis, de met het
wandbeen vergroeide sfenoid-rand.
margo parietalis ossis temporalis, de aan het
wandbeen grenzende bovenrand van het slaapbeen.
margo posterior fibulae, achterrand van de fibula.
margo posterior partis petrosae, achterrand van het
rotsbeen.
margo posterior radii, achterrand van de radius.
margo posterior testis, achterrand van de testis.
margo posterior ulnae, achterrand van de ulna.
margo pupillaris iridis, de pupil-begrenzende binnenrand van de iris.
margo sagittalis o ssis pariet alis, de mediale rand van
het wandbeen.
margo sphenoidalis ossis temporalis, de met het
sfenoid vergroeide rand van het slaapbeen.
m a rgo squamosus ossis parietalis, de aan de pars
squamosa ossis temporalis grenzende rand van het
wandbeen.
margo squamosus ossis sphenoidalis, de aan de pars
squamosa ossis temporalis grenzende rand van het
sfenofd.
margo superior glandulae suprarenalis, bovenrand
van de bijnier.
margo superior lienis, bovenrand van de milt.
margo superior pancreatis, bovenrand van het
pancreas.
m a rgo superior partis petr o sae, bovenrand van het
rotsbeen.
margo superior scapulae, bovenrand van het schouderblad.
margo superomedialis cerebri, bovenrand van een
hersenhemisfeer.
margo supra-orbit a lis o rbitae, bovenrand van de
aditus orbitae.
margo supra-orbitalis ossis frontalis, de door het
voorhoofdsbeen gevormde bovenrand van de orbita.
margo uteri (dexter et sinister), de (rechter en linker)
rand van de baarmoeder, waar het lig. Tatum aangehecht
is.
margo ventralis [JNA], margo inferior hepatis.
margo zygomaticus alae majoris, de aan het jukbeen
grenzende rand van de ala major ossis sphenoidalis.
Marie, Pierre (1853-1940; Fr. neuroloog to Parijs).
ziekte van Bechterew-Strumpell-Marie, spondylitis
ankylopoetica.
ziekte van Charcot-Marie-Tooth, hereditaire motorische en sensorische neuropathieen; zie ook neuropathie.
ziekte van Marie-Bamberger, osteoarthropathie
hypertrophiante [F.] (osteoarthropathia hypertrophica).
ziekte van Pierre Marie, i acromegalie; 2 congenitale
(hereditaire) cerebellaire ataxie.

margo anterior pulmonis, voorrand van de long.
margo anterior radii, voorzijde van de radius.
margo anterior testis, voorzijde van de testis.
margo anterior tibiae, voorkant van de tibia.
margo anterior ulnae, voorkant van de ulna.
margo ciliaris iridis, de aan het corpus ciliare bevestigde rand van de iris.
margo dexter cordis, de gewelfde rechter grens van het
hart.
margo falciformis hiatus saphenus, sikkelvormige
zijrand van de hiatus saphenus.
margo frontalis ossis parietalis, de aan het os frontale
grenzende rand van het os parietale.
margo frontalis ossis sphenoidalis, de met het os
frontale vergroeide voorkant van het sfenoid.
margo gingivalis, rand van het tandvlees.
margo incis alis, de vrije occlusiale rand van snij- en
hoektanden.
margo inferior hgpatis, voor-onderrand van de lever.
margo inferior (inferolateralis) cerebri, de rand
onder-opzij van een hersenhemisfeer.
margo inferior lienis, onderrand van de milt.
margo inferior pancreatis, onderrand van het
pancreas.
margo inferior pulmonis, onderrand van de long.
margo infra-orbitalis maxillae, de door de bovenkaak
gevormde onderrand van de orbita.
margo infra-orbitalis o rbitae, onderrand van de
aditus orbitae.
margo inter o sseus fibulae, een richel op de fibula,
waar de membrana interossea is aangehecht.
margo interosseus radii, een aan de ulnaire kant van
de radius aanwezige richel voor de aanhechting van de
membrana interossea.
margo interosseus tibiae, een richel op de tibia, waar
de membrana interossea is aangehecht.
margo interosseus ulnae, richel op de ulna, waar de
membrana interossea is aangehecht.
margo lacrimalis maxillae, de aan het os lacrimale
vastzittende kant van de maxilla.
margo lambdoideus squamae occipitalis, de aan het
os parietale vastzittende rand van het achterhoofdsbeen.
margo lateralis humeri, zijrand van de humerus.
margo lateralis pedis, zijrand van de voet.
margo lateralis renis, de convexe zijkant van de nier.
margo lateralis scapulae, laterale rand van het schouderblad.
margo lateralis unguis, zijrand van de nagel.
margo lateralis uteri [BNA], m. uteri.
margo liber ovarii, de aan de m. mesovaricus tegenovergestelde, vrij liggende rand van het ovarium.
margo Tiber unguis, de vrije nagelrand.
margo linguae, de zijrand van de tong.
margo mastoideus squamae occipitalis, de met het
slaapbeen verbonden rand van het achterhoofdsbeen.
margo medialis glandulae suprarenalis, de mediale
rand van de bijnier.
m argo medialis humeri, de scherpe rand aan de
mediale zijde van de humerus.
margo medialis (inferomedialis) cerebri, de ondermediaal gelegen rand van een hersenhemisfeer.
margo medialis pedis, de mediale voetrand.
margo medialis renis, de mediale (concave) rand van
de nier.
margo medialis scapulae, de mediale rand van het
schouderblad.
margo medialis tibiae, de mediale rand van de tibia.
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marihuana
massage [< F., < Gr. massein = kneden] lichamelijke manuele
behandeling d.m.v wrijven, strijken, kneden; zie ook
tapotement, vibratie.
massahysterie, zie hysterie.
massapsychose, zie psychose.
masseter [G., kauwer] kauwspier.
masseterreflex, zie mandibulaire reflex.
massetericus [L., -ca, -cum], m.b.t. de masseter; vb. fascia
m-ca.
MAST, military antishock trousers.
mastectomie [G., mastos; ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van een mamma.
radicale mastectom ie, zie Halsted, operatic van
Masters, William H. (zoe eeuw; Amer. gynaecoloog).
Allen-Masters-syndroom, zie Allen.
masticatie, masticatio [L.] het kauwen.
masticatorius [L., -ia, -ium], m.b.t. het kauwen; vb. claudicatio m-ia.
mastigoot, een flagellaat van de klasse Mastigophora.
Mastigophora [G., mastix = zweep; pherein = dragen] zweepdragers, een klasse der afdeling Protozoa met 1-4 zweepdraden; verschillende soorten (Giardia, Trichomonas,
Trypanosoma, Leishmania) leven als parasiet bij de mens.
mastitis [G., mastos = de vrouwelijke borst] ontsteking van de
borstklier.
mastitis carcinomatosa, zie carcinoma mastitoides.
mastitis chronica cystica, zie mastopathia fibrosa
cystica.
mastitis neonatorum, zie mastopathia neonatorum.
plasmacelmastitis, ziekte van de verouderende borstklier, gepaard gaand met verwijding van de afvoergangen, plasmacellulaire infiltraatvorming, weefselschrompeling en tepeluitvloed.
mastitis puerperalis, ontsteking van de borstklier van
een kraamvrouw.
mastitoides [L.] op mastitis lijkend; vb. carcinoma m.
mastocy t [< Germaans `mast' = voeding; Gr. `kytos' = cel)]
mestcel.
mastocytoom, een mestcellen-bevattende tumor.
mastocytose, aandoening, gekenmerkt door ophoping
van mestcellen in verschillende organen; men onderscheidt een cutane vorm (urticaria pigmentosa) en een
systemische vorm.
mastoid, zie processus mastoideus.
mastoid-cellen, zie cellulae mastoideae.
mastoid-ectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van de
mastoid-cellen of van de processus mastoideus van het
os temporale.
corticale mastoidectom ie, opruiming van de mastoidcellen en het antrum mastoideum.
radicale mastoidectom ie, tevens drainage van het
cavum tympani.
mastoides [L.] tepelvormig; vb. processus m. (JNA) = proc.
mastoideus (NA).
mastoideus [L., -ea, -eum], i tepelvormig; z m.b.t. het
mastoid; vb. processus m-eus, incisura m-ea, foramen
m-eum.
mastoiditis, ontsteking van het slijmvlies in de luchthoudende ruimten en van het bot van de processus
mastoideus.
mastodotomie [G., mastos; temnein = snijden] incisie van de
processus mastoideus; niet verwarren met mastotomie.
mastopathie, mastopathia [G., mastos; pathos = ziekte]
ziekte van de borstklier.
mastopathia chronica cystica, m. fibrosa cystica,
goedaardige woekering met cystevorming in borstklierweefsel, soms overgaand in carcinoom.

marihuana [Portugees] gedroogde bladeren en bloesem
van hennep (Cannabis sativa); bevat de roes-verwekkende
stof tetrahydrocannabinol (THC), wordt als joint gerookt
of als thee genuttigd; zie ook hasj.
marisca [L., my -ae, grote vijg] vaatrijk fibropapilloom, al of
niet gesteeld, perianaal onder de huid gelegen; lijkt op
een aambei, maar deze is bedekt door anaal slijmvlies;
beide bevatten bloedvaten, maar de aambei bevat ook
ectasieen, de marisca niet.
Marjolin, Jean Nicolas (1780-1850; chirurg te Parijs).
zweer van Marjolin, geen ulcus, maar een carcinoom
dat zich na lange latentietijd in littekens van brandwonden ontwikkelt.
marker [< E.] iets (instrument, substantie) wat identificeert of wat ter identificatie kan worden gebruikt;
vb. tumormarker, genetische marker; zie ook Amsler.
marmerbeenziekte, marmerbotziekte, zie osteopetrosis generalisata (ziekte van Albers-Schonberg).
marmoratus [L., -ta, -turn], gemarmerd, vb. status m-tus,
cutis m-ta.
Maroteaux, Pierre (Zoe eeuw; Fr. kinderarts te Parijs).
syndroom van Maroteaux-Lamy, een autosomaalrecessieve mucopolysacharidose, klinisch gekenmerkt
door dwerggroei, grof gelaat, grote lever en milt, corneatroebeling (geen oligofrenie), skeletafwijkingen.
Marshall, John (1818-1891; E. anatoom).
ader van Marshall, vena obliqua atrii sinistri.
Marshall-Marchetti-Krantz-operatie, abdominale
uretrosuspensie-operatie bij sfincterinsufficientie.
proef van Marshall, test waarbij de patient gevraagd
words te hoesten met een gevulde blaas; lekkage op dat
moment is een aanwijzing voor stressincontinentie;
validiteit van het onderzoek is beperkt.
mars-hemoglobinur ie, zie hemoglobinurie.
marsupialisatie [< L., marsupium = buidel] vorming van een
buidel uit een tevoren gesloten cyste, door wegneming
van een gedeelte van de cystewand, en hechting van de
rand aan het oppervlak, zodat de inhoud kan afvloeien.
marsvoet, zie syndesmitis metatarsea.
Martorelli.
ulcus van Martorelli, ulcus cruris berustend op
arterieel vaatlijden.
masculinisatie [< L., masculinus] 1 het opwekken van
mannelijke geslachtsdrift; a vermannelijkingsproces bij
vrouwen.
masculinus [L., -na, -num], mannelijk; vb. uterus m-nus,
mamma m-na.
m a sculus [L., -la, -lum], mannelijk.
mA.s-getal, stroomsterkte in een rontgenbuis (mA)
vermenigvuldigd met het aantal seconden (s) dat de
stroom loopt.
maskergelaat, maskergezicht, afname van spontane
mimiek en oogknipperen t.g.v hypokinese en rigiditeit
bij de ziekte van Parkinson.
maskering, het bij ooronderzoek uitschakelen van het
niet-onderzochte oor; obligaat bij beengeleidingsaudiometrie.
maskeringstoestel, toestel dat een voortdurende ruis
aanbiedt en zo probeert het oorsuizen bij patienten met
ernstige klachten te overstemmen.
masochisme, seksuele bevrediging bij het ondergaan van
pijn, wreedheid, vernedering (naar de Oostenr. schrijver
Leopold von Sacher-Masoch 1836-1895); sadisme.
massa [L., mv. -ae], massa, klomp.
massa intermedia [BNA], adhaesio interthalamica.
massa lateralis atlantis, verdikt zijgedeelte van de
atlas, waarop de schedel rust.
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Mayo
m a stopathia neonato rum, m. bij pasgeborenen; uit de
tepel kan dan 'heksenmelk' worden gedrukt.
mastopexie [G., mastos; pexis = bevestiging] chirurgische
fixatie van een hangborst.

Maurer-stippels, onregelmatige, donkerrode vlekjes in
erytrocyten die met Plasmodium falciparum (malaria
tropica) geinfecteerd zijn.
Mauriceau, Francois (1637-1709; Fr. verloskundige te
Parijs).
handgreep van Mauriceau, zie handgreep van Veit-

mastoptose [<G., mastos; ptosis = het vallen] hangborst,

mamma pendulans.
mastorragie [G., mastos; rhegnynai = uitbarsten] bloeding uit
de borstklier.
mastotomie [G ., mastos; temnein = snijden] incisie van de
mamma.
masturbantenwaan, overtuiging bij een jongeman dat
iedereen van zijn moreel of te keuren masturbaties op de
hoogte is en hem erop aankijkt; betrekkingswaan met
veelal gunstig beloop.
masturbatie [<L., manus; stuprare = verkrachten] 1 zelfbevrediging; syn. onanie, auto-erotiek; z. bevrediging van
seksuele behoeften door het manipuleren aan de geslachtsdelen, hetzij aan het eigen lichaam, hetzij aan dat
van anderen, of wederkerig (mutuele m.).
matchen, zodanig samenstellen van een onderzoeksgroep en een controlegroep dat ze ten aanzien van de
voor het onderzoek relevante achtergrondkenmerken
zoveel mogelijk met elkaar overeenstemmen.
groepsgewijs matchen, m. naar equivalentie op
groepsniveau.
paarsgewijs matchen, matchen naar equivalentie op
individueel niveau.
matching dummy [E.] toedienen van een placebo die
dezelfde vorm (bijv. capsule of tablet) heeft als het te
onderzoeken middel bij dubbelblind geneesmiddelenonderzoek.
mater [L., gen. matris] , omhulsel (eigenlijk: moeder);
vb. dura m.
materia [L.] substantie, stof.
materia alba, witte massa rondom de tandwortel,
bestaande uit debris van epitheel, voedselresten en
bacterien, bij slechte gebitshygiene; syn. plaque.
materia medica, de kennis omtrent de aard en de
aanwending van geneesmiddelen.
materie, substantie.
maternus [L., - na, - num, mater = moeder] m.b.t . de moeder,
moederlijk; vb. naevus m-nus, placenta m-na.
matheid, het geluid dat men hoort bij percuteren van
solide weefsel dat Been gas bevat.
Mathieu, Raoul (overl. i9oi; Fr. technicus).
MATIG, zie menselijk anti-tetanus-immunoglobuline.
m a trix [L ., gen. - cis, moeder, baarmoeder, oorsprong] de plaats
waar jets ontstaat, kiemlaag.
matrix unguis, nagelbed.
m atrixsteen, niersteen, bestaande uit amorf, nietkristallijn calciumfosfaat.
Matti-Russe-techniek, chirurgische correctie van een
pseudartrose van het os naviculare (hand) d.m.v. resectie
van sclerotisch bot; de holte tussen de resterende corticalisdelen wordt opgevuld met spongieus bot.
maturatie, maturatio [L.] 1 rijping, bijv. van een cataract;
2 ettervorming.
maturitas [L.] rijpheid.
maturitas praecox [L., vroegtijdig] vroegrijpheid, i.h.b.
van de genitalia.
maturity-onset diabetes [E.] zie diabetes, non-insulindependent -- mellitus [E.].
maturity-onset diabetes of the young (MODY) [E.] zeldzame
autosomaal dominante niet-insuline-afhankelijke
diabetes bij jongeren; genetisch heterogeen.
maturus [L., -ra, -rum], rijp; vb. cataracta m-ra.

Smellie.

Mauthner, Ludwig (1840-1894; Oostenr. oogarts te
Wenen).
schede van Mauthner, een dunne laag binnen de
myelineschede van een zenuwvezel, misschien een
artefact; syn. axolemma.
maxilla [L ., gen. - ae, verkleinwoord van mala = wang] bovenkaak.
maxillaris [L ., - re] , maxillair, m.b.t. de maxilla; vb. arteria
m-ris.
maximaal [L., maximus = grootste] grootst mogelijk, i.t.t.
minimaal; zie ook optimaal.
maximale d o sis, de grootste volgens de farmacopee
toelaatbare (eenmalige, c.q. dagelijkse) dosis van een
geneesmiddel.

maximal respiratory maneuver

[E., maximale respiratoire
manoeuvre] 'vitale capaciteit', inspiratie tot 'totale longca-

paciteit' (zie fig. bij capaciteit) gevolgd door expiratie tot
`residuale lucht'.
maximal voluntary ventilation (MVV) [E.] maximale
vrijwillige ventilatie. i.t.t. het maximum ademminuutvolume (MAMV) wordt bij de MVV een bepaalde
frequentie van ademhaling voorgeschreven, meestal 30
maal per minuut.
maximum [L., grootste] het grootst mogelijke effect, de
grootst mogelijke hoeveelheid, de bovenste limiet, het
tegengestelde van minimum; zie ook optimum.
maximumthermometer, thermometer die de hoogste
stand blijft aanwijzen die hij heeft bereikt; zie ook
koortsthermometer.
maximus [L ., - ma, - mum] , grootste; vb. musculus gluteus
m-mus, dosis m-ma, punctum m-mum.
May Charles Henry (1861 - 1943; oogarts te New York).
oftalmoscoop van May, een lichtgevende oogspiegel,
met een prisma dat het licht naar het oog kaatst, en een
roterende schijf met lenzen.
teken van May, bij glaucoom wordt de pupil wijder na
indruppeling met epinefrine.
May, Richard (1863 - 1936; D. arts te Munchen).
kleuring volgens May-Grunwald, een soort
Romanowsky-kleuring van bloeduitstrijkpreparaten.
Mayer, August Franz Joseph Karl (1787-1865; anatoom
te Bonn).
syndroom van Mayer-Rokitansky-Kuster, aangeboren misvorming waarbij de vagina ontbreekt en de
uterus rudimentair ontwikkeld is bij aanwezigheid van
normaal functionerende ovaria.
Mayer, Karl (1862 - 1932; Oostenr. neuroloog te Innsbruck).
reflex van Mayer, bij sterke passieve buiging van de
middelvinger volgt normaliter oppositie en adductie van
de duim, met strekking in het eindgewricht; de reflex
ontbreekt sours bij spastische hemiplegie.
Mayer, Karl Wilhelm (1795 - 1868; D. gynaecoloog te
Berlijn).
ring van Mayer, zacht rubberpessarium ten gebruike
bij prolapsus uteri.
speculum van Mayer, kokervormig s. van melkglas.
May-Grunwald-Giemsa-kleuring, zie Giemsa, kleuring
volgens -^-.
Mayo, de gebroeders William James (1861-1939) en Charles
Horace (1865-1939): Amer. chirurgen te Rochester/

Maurer, Georg [<tropenarts op Sumatra].
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mazelen
MEA, multipele endocriene adenopathie; zie ook adenopathie.
mean arterial pressure [E.] gemiddelde bloeddruk, d.i. de
diastolische bloeddruk plus 1 / 3 van de polsdruk.
mean corpuscular hemoglobin (MCH) [E.] gemiddelde
hoeveelheid hemoglobine per erytrocyt, vroeger aangegeven in pg, tegenwoordig in fmol (normaal 1,73-2,23
fmol).
mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) [E.]
gemiddelde hemoglobinegehalte van de erytrocyten,
vroeger uitgedrukt in g/ioo ml, tegenwoordig in mmol/1
(normaal 19-23 mmol/1).
mean corpuscular volume (MCV) [E.] gemiddeld celvolume
van de erytrocyten, vroeger aangegeven in µ 3 , tegenwoordig in fl (normaal 84-105 fl).
mean pressure [E.] gemiddelde druk.
meatotomie [L., meatus; Gr. temnein = snijden] incisie ter
vergroting van de urethra-opening.
meatus [L., gen. meatus, doorgang] gang, buis.
meatus acusticus externus, drie centimeter lange
uitwendige gehoorgang tussen uitwendig oor en
trommelvlies; bestaat uit een kraakbenig en benig
gedeelte; beschermt tegen beschadiging van buitenaf.
meatus ac. ext. cartilaginous, het laterale, kraakbenige gedeelte van de uitwendige gehoorgang.
meatus ac. ext. osseus, het benige gedeelte van de
uitwendige gehoorgang.
meatus ac. internus, inwendige gehoorgang, bevat de
n. vestibulocochlearis, de n. facialis en de a. en v. labyrinthi.
meatus nasi inferior, het gedeelte van de neusholte
onder de onderste neusschelp; hierin mondt de ductus
nasolacrimalis uit.
meatus nasi medius, middelste neusgang, tussen
onderste en middelste neusschelp.
meatus nasi superior, bovenste neusgang, boven de
middelste neusschelp.
meatus nasophary ngeus, neuskeelgang, het achterste
deel van de neusholte, dat achter de neusschelpen de
drie neusgangen met elkaar verbindt.
meatusstenose, vernauwing van het ostium urethrae
externum (oude naam: meatus urinarius).
MEC, medisch-ethische commissie.
mechanische hemolytische anemie, anemie, ontstaan
door mechanische beschadiging van de erytrocyten als
gevolg van abnormale stroomverhoudingen (aneurysma,
klepvitium), vreemd materiaal in de bloedbaan (klep-,
vaatprothese) of afwijkingen van het endotheel; zie ook
micro-angiopathische hemolytische anemie, marshemoglobinurie.
mechanisme, theorie volgens welke het gedrag resultaat
is van uitwendige prikkels, waarop het organisme
automatisch reageert (i.t.t. vitalisme).
Meckel, Johann Friedrich (1714-1774; D. anatoom te
Berlijn,1781-1833; chirurg en anatoom te Halle, kleinzoon van de vorige).
ganglion van Meckel, zie ganglion pterygopalatinum.
Meckel-divertikel, zakvormige uitstulping van het
ileum, overblijfsel van de ductus omphalo(-)entericus.
Meckel-kraakbeen, embryonaal kraakbeenstuk van de
eerste kieuwboog, waaruit het eerste gehoorbeentje (de
hamer) en een deel van de onderkaak ontstaan.
meconium [G., mekonion] 1 darminhoud van de foetus;
2. de eerste ontlasting van de pasgeborene, groenachtig
zwart van kleur; syn. kindspek.
meconiumaspiratie, complicatie tijdens de geboorte
waarbij meconiumhoudend vruchtwater door vroegtij-

Minnesota, oprichters van de welbekende Mayo clinics; zie
ook tube, Mayo---.
teken van Mayo, verslapping van de onderkaakspieren
bij diepe narcose.
mazelen, zie morbilli.
Maze-procedure, methode waarbij incisies in de
hartboezems worden aangebracht ter behandeling van
boezemfibrilleren en -flutter.
Mazzotti (toe eeuw; Mexicaans parasitoloog).
Mazzotti-proef, een proef bij onchocerciasis om de
aanwezigheid van microfilariae in de huid aan te tonen;
de proef is positief als na toediening van 50-100 mg
diethylcarbamazine-citraat de huidverschijnselen
binnen 24 uur toenemen.
Mazzotti-reactie, heftige jeukreactie optredend bij de
dood van veel microfilarien; vb. na toediening van
diethylcarbamazine bij onchocerciasis.
mbar millibar, o,00i bar.
µbar, o,00000i bar.
MBC, minimale bacteriedodende concentratie.
MBP, major basic protein.
McArdle-Schmid-Pearson, ziekte van -, type-Vglycogenose, glycogeenstapelingsziekte waarbij een
deficientie van het enzym fosforylase in het skeletspierweefsel voor snelle vermoeidheid bij inspanning
zorgt; de symptomen verminderen in ernst na het 4oe of
50e levensjaar.
McCune.
McCune-Albright-syndroom, skeletafwijkingen en
cafe-au-lait-vlekken die zich beperken tot eon lichaamshelft.
MCFA, medium-chain fatty acid.
McGill Pain Questionnaire [E.] methode voor objectivering
van pijnbeleving d.m.v. een vragenlijst waarbij pijn in
drie grootheden wordt gemeten.
MCH, mean corpuscular hemoglobin.
MCHC, mean corpuscular-hemoglobin concentration.
McKee, George Kenneth (Brits orthopedisch chirurg,
heb. 1930).
artroplastiek van McKee-Farrar, het inbrengen van
een kunstmatige heupkop en -kom ('total hip').
McLain-vezels, verbindingen tussen de bundel van His
en de spiercellen van de ventrikel.
McMurray, handgreep van (Thomas Porter McMurray
(1888-1949), Engels orthopeed, Liverpool), bij maximale
flexie van het kniegewricht wordt de mediale of laterale
gewrichtsspleet gepalpeerd; het been wordt respectievelijk in exo- of endorotatie gestrekt; er bestaat respectievelijk mediaal of lateraal meniscusletsel, indien een
pijnlijke klik wordt gevoeld.
McMurray-osteotomie, zie osteotomie, McMurray--.
McMurray-test, onderzoek van de knie waarbij het naar
buiten of naar binnen gedraaide onderbeen in de knie
wordt gestrekt; pijn tijdens het strekken kan op een
meniscusletsel wijzen.
MCT, medium-chain triglycerides.
MCUG, mictie-cysto-ureterografie.
MCV, mean corpuscular volume.
McVay-plastiek, operatietechniek ter behandeling van
een mediale liesbreuk waarbij het restant van de fascia
transversalis aan het ligament van Cooper wordt
gehecht.
MDGF, macrophage-derived growth factor.
MDS, myelodysplasie.
M.D.S. [L.] 'misce, da, signa', meng, geef af, schrijf erop
(rec.).
ME, myalgische encefalomyelitis.
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medisch aansprakelijkheidsrisico
toegenomen breedte van het mediastinum t.g.v. een
vergroting van zich hierin bevindende weefselstructuren
(klieren, thymus, schildkliercysten of vaten).
mediator, farmacologisch actieve stof die vrijkomt bij
allergische reacties en verantwoordelijk is voor
verschijnselen en klachten bij allergie; hiertoe behoren
o.a. histaminen, leukotrienen en prostaglandinen. Het
complementsysteem kan worden beschouwd als het
belangrijkste mediatorsysteem bij cytotoxische (type-II-)
en immuuncomplex- (type-III-)allergie. Lymfokinen uit
T-lymfocyten zijn mediatoren bij type-IV-allergie.
ontstekingsmediator, zie cytokinen.
ontstekingsmediatoren, vasoactieve en chemotactische factoren, afkomstig van het complementsysteem, de
mestcellen en de weefselmacrofagen, die een reeks van
processen regelen, waarbij onder meer het endotheel van
de microcirculatie verandert; hebben o.a. een regulerend
effect op acute ontstekingsreacties; vb. histamine en
serotonine uit mestcellen, cytokinen als interleukine I en
tumornecrosefactor; zie ook cytokine.
medicaliseren, proces waarbij mens en maatschappij
afhankelijker worden van de geneeskunde of meer onder
de invloed ervan geraken.
medical record linkage [E.] associatieve bundeling van
medische gegevens.
medical shopping [E.] verschijnsel waarbij een patient in
tweede instantie verscheidene artsen raadpleegt wegens
ontevredenheid omtrent de aanvankelijk gegeven
diagnose of therapie.
medicamentosus [L., -sa, -sum], m.b.t. geneesmiddelen,
t.g.v. geneesmiddelengebruik; vb. urticaria m-sa.
medicamentum [L.] geneesmiddel; syn. farmacon.
medicatie [< L., medicatio] 1 geneeswijze; z het voorschrijven van medicamenten.
medicina [L.] geneeskunde.
medicina for e nsis [L., m.b.t. het forum, d.i. de gerechtsplaats]
gerechtelijke geneeskunde; zie ook in foro.
medicin aal, m.b.t. de medicina.
medicinaal gewicht, het systeem van gewichten die
voor 1872 in de apotheek werden gebruikt (gran = 0,0567
g; scrupel = 1,135 g; drachme = 3,404 g; ons = 29,232 g;
pond = libra = 350,783 g).
medicinalis [L., -le], geneeskrachtig; vb. faex m-lis.
medicorum [L.] gen. mv. van medicus; vb. crux m.
I medicus [bijv. nw., L., -ca, -cum], m.b.t. de geneeskunde;
vb. materia m-ca.
II medicus [L., z. nw., vr. -ca, mv. -ci (vr. -cae)], arts.
Medin, Karl Oskar (1847-1928; Zweeds kinderarts to
Stockholm).
ziekte van Heine-Medin, zie poliomyelitis anterior
acuta.
medina-worm, zie Dracunculus medinensis.
medio- [L.] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. het
midden.
mediocarpeus [L., -ea, -eum], tussen de twee rijen
handwortelbeentjes gelegen.
medioclaviculaire lijn, een denkbeeldige verticale lijn
door het midden van de clavicula.
medioclavicularis [L., -re], m.b.t. het midden van de
clavicula; vb. linea m-ris.
m e dionecr o sis aortae, plaatselijke m. van de aorta,
met als mogelijk gevolg de ontwikkeling van een
aneurysma dissecans.
mediotarseus [L., -ea, -eum], m.b.t. de middenvoet;
vb. exarticulatio m-ea (Chopart).
medisch aansprakelijkheidsrisico, de kans tot schade-

dige adembewegingen in de longen van het kind terechtkomt; kan direct na de geboorte bij de eerste inspiratie
en op korte of lange termijn tot ernstige longfunctiestoornissen leiden.
meconium-ileus, zie ileus.
meconium-peritonitis, zie peritonitis.
meconiumplug-syndroom, afwijkingen in de darm
door ophoping van meconium.
MED, 1 minimaal effectieve dosis; z minimale erytheemdosis; zie ook erytheemdosis.
media [L.] 1 (z.nw.) mv. van medium (middel, tussenstof);
z (bv.nw.) vr. van medius; vb. otitis media; 3 tunica
media, de middelste laag van de arteriewand (vgl.
intima, adventitia).
mediaal [L., medialis] naar het midden toe.
mediaan, 1 in de middellijn of in het middenvlak
gelegen; 2 (statistiek) de middelste waarde in een serie
naar waarde gerangschikte waarnemingen.
mediane lijn, mediaanlijn: de snijlijn van het mediane
vlak met voor- en achteroppervlak van het lichaam.
mediaan vlak, mediaanvlak: het verticale vlak dat het
rechtopstaande lichaam in een rechter en linker helft
verdeelt.
medialis [L., -le], mediaal, m.b.t. het midden, naar of bij
het midden, mediaal.
medianecrose, arteriole cysteuze ---, afsterven van
spiercellen en elastisch bindweefsel in de wand van een
slagader en het ontstaan van mucoId materiaal in de
tussenliggende ruimte; syn. cysteuze mediadegeneratie.
medianus [L., -na, -num], mediaan, in het midden gelegen;
vb. nervus m-nus, fissura m-na.
mediastinalis [L., -le], m.b.t. het mediastinum; vb. pleura
m-lis, nodi lymphatici m-les (mv van m-lis).
mediastinitis, ontsteking van het mediastinum.
mediastinopericarditis, ontsteking van mediastinum en
pericard.
mediastinopulmonalis [L., -le], m.b.t. het mediastinum
en een long; vb. plica m-lis (JNA).
mediastinoscopie [G., skopein = beschouwen] bezichtiging
van het mediastinum d.m.v. een endoscoop.
mediastinotomie [G., temnein = snijden] incisie van het
mediastinum.
mediastinum [L., gen. -ni, in het midden uitgespannen] het
midden in de thorax, boven het middenrif, tussen de
longen gelegen complex van weefsels en orgaanstructuren (luchtwegen, grote vaten, lymfeklieren, ductus
thoracicus, ev. ook thymus en schildklier).
mediastinum ant e rius, voorste deel van het m., de
ruimte tussen pericard en sternum.
mediastinum inferius, verzamelnaam voor de
volgende delen: mediastinum anterius, medium en
posterius.
mediastinum medium, middelste deel van het m., het
complex van hart, pericard, nervi phrenici en de grote
vaten.
mediastinum posterius, achterste deel van het m., het
tussen pericard en wervelkolom gelegen complex van
slokdarm, nervi vagi, aorta, ductus thoracicus en vena
azygos.
mediastinum superius, bovenste deel van het m., het
boven het hart gelegen complex van aortaboog, venae
brachiocephalicae, v. cava superior, trachea, slokdarm,
nervi vagi, ductus thoracicus, thymus.
mediastinum testis, bindweefselmassa in de testis,
uitgaande van de tunica albuginea; syn. oude naam:
corpus Highmori.
verbreed mediastinum, op een rontgenfoto zichtbaar
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medisch dossier
medroxyprogestageen, synthetisch progestageen.
medulla [L., gen. -ae], merg, binnenste gedeelte van een
orgaan.
medulla glandulae suprarenalis, het van de neurale
lijst afkomstige bijniermerg.
med ulla n o di lymphatici, lymfekliermerg, het lymforeticulaire weefsel in een lymfeklier tussen cortex en
hilus.
medulla oblongata, verlengde merg, het caudale,
konische gedeelte van de hersenen, tussen de pons en
het begin van het halsmerg, ventraal van het cerebellum.
medulla ossium, beenmerg.
medulla ossium flava, geel beenmerg.
medulla oss. rubra, rood beenmerg.
medulla ovarii, vaatrijk merg van het ovarium.
medulla ren alis, niermerg, bestaande uit de tubuli
recti en de verzamelkanaaltjes, in piramide-vorm
gerangschikt.
medulla spinalis, ruggenmerg.
medulla thymi, thymusmerg; is arm aan lymfocyten;
bevat de Hassall-lichaampjes.
medullair, m.b.t. het merg, lijkend op merg.
medullaire anesthesia, zie lumbale anesthesie.
medullaire kanker, zie carcinoma medullare.
medull ai re plaat, eerste aanleg van het ruggenmerg bij
het embryo; door gleufvorming ontstaat vervolgens de
m-re gleuf, die zich verdiept, waarbij zich ter weerszijden m-re wallen vormen; deze groeien naar elkaar toe
zodat de m-re buis ontstaat, waaruit zich ruggenmerg en
hersenen ontwikkelen.
medullaire sponsnier, zie sponsnier.
medullaris [L., -re], tot het merg behorend; vb. stria m-ris,
cavum m-re, carcinoma m-re.
medulloblast, een in hersentumoren voorkomende
ongedifferentieerde zenuwcel, die zich nog kan differentieren tot neuron of tot neurogliacel.
medulloblastoom, celrijk, snel infiltrerend groeiend
gezwel van medulloblasten, in het cerebellum bij jonge
mensen.
medullocerebellaris [L., -re], m.b.t. medulla (oblongata)
en cerebellum; vb. crus m-re (JNA).
caput Medusae, zie caput.
mee-agglutinatie, zie agglutinatie.
mee-eter, zie comedo.
meercelligen, alle niet-eencellige organismen, dus zowel
planten als dieren. De basiseenheid is de eukaryote cel.
meerling, gelijktijdig in de uterus aanwezige een- of
meer-eiige foetussen, alsmede de daaruit ontwikkelde
individuen.
meervoudig gehandicapte, persoon met meerdere
langdurige of meerdere blijvende lichamelijke en/of
geestelijke tekortkomingen; vb. patient die tegelijk doof,
blind en mentaal geretardeerd is.
Mees, R. A. (geb. 1873; Ned. arts te Bakkum).
symptoom van Mees, geelwitte, ingezonken dwarse
strepen over de nagels, bij arsenicum- en thalliumvergiftiging (leuconychia striata).
mega- (M), i voorvoegsel in woordverbindingen met de
betekenis `groot'; 2 den miljoen maal, x 10 6 .
megacolon, vergroot colon, door dilatatie en hypertrofie,
meestal aangeboren (m. congenitum).
toxisch megacolon, acute dilatatie van het colon (o.a.
bij colitis ulcerosa), wijzend op mogelijke perforatie.
megajoule (MJ), 10 6 joule; 1 MJ = 239 kcal.
megakaryoblast, eerste cytologisch herkenbare stamcel
van de bloedplaatjes reeks met grote diploide kern,
opvallende nucleoli en basofiel cytoplasma.

vergoeding te worden aangesproken wegens medisch
handelen; zie ook aansprakelijkheid.
medisch dossier, bundeling van persoonsgegevens,
bevindingen en conclusies ten aanzien van diagnose,
prognose en therapie van een patient in een papieren of
elektronisch bestand.
medische consumptie, i gebruikmaken van de gezondheidszorg; z de mate waarin gebruik wordt gemaakt van
de gezondheidszorgvoorzieningen (consultaties, ingrepen, voorzieningen en geneesmiddelen); words mede
bepaald door de mogelijkheid, de geneigdheid en de
noodzaak tot gebruikmaking van medische hulp.
medische exceptie, medisch handelen of nalaten dat op
zich strafbaar is, maar dat op grond van medische
noodzaak of wenselijkheid niet strafbaar wordt gesteld;
de arts kan, indien zij/hij zou worden vervolgd wegens
het toebrengen van pijn of (zwaar) lichamelijk letsel
omdat haar/zijn optreden binnen de letter van de
strafbepalingen valt, zich beroepen op het recht als arts
in het belang van zijn patient in het kader van een
medische ingreep aldus te handelen; dit words evenwel
door de Hoge Raad niet erkend bij euthanasie.
medisch-ethische commissie (MEC), medischethische toetsingscommissie (METC), i (in engere zin)
commissie binnen een ziekenhuis die als enige taak
heeft de beoordeling van medisch-wetenschappelijk
onderzoek en experimenten en de ethische aspecten
hiervan; syn. toetsingscommissie; z (in ruimere zin)
commissie binnen het ziekenhuis die zich bezighoudt
met algemene kwesties of beleidsvragen op ethisch
gebied en/of bespreking van problematische gevallen
en/of de ethische vorming, eventueel in aanvulling op de
beoordeling van onderzoek en experimenten.
medisch handelen, het totaal aan onderzoek en behandeling, met als doel het ziektebeloop van de patient zo
gunstig mogelijk to beinvloeden.
medisch model, zo getrouw mogelijke representatie van
geabstraheerde en gegeneraliseerde medische processen
en systemen; een model is een instrument om een proces
te identificeren en to verwoorden (bijv. voor onderwijs),
het verloop van een biologisch proces te volgen (bijv. het
gedrag van de circulatie in een hart) of processen to
sturen of to regelen (bijv van de hoeveelheid antistollingsmiddelen).
medisch professionele autonomic, verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar (arts) ten aanzien van zijn
beroepsplichten waarbij de beroepsbeoefenaar is gebonden aan de rechten van de patient en andere maatschappelijke plichten.
medisch tuchtrecht, tuchtrecht dat zich ten doel stelt
het vertrouwen in en de kwaliteit van medisch handelen
te garanderen; wordt uitgeoefend door tuchtcolleges
waartoe patienten en anderen zich kunnen wenden.
m e dium [L., mv. -ia, midden] i een substantie waarin
bacterien worden gekweekt; z een stof die een prikkel
overbrengt; 3 een tussenpersoon bij spiritistische
seances.
medium chain [E.] middelmatig lange keten; zie ook triglyceriden.
medium chain fatty acid [E.] vetzuur met een keten van
meer dan iz C-atomen.
medium chain triglycerides [E.] zie triglyceriden.
medius [L., ia, -ium], middelste; vb. musculus gluteus
m-ius, otitis m-ia, ganglion cervicale m-ium.
MEDLINE Medlars online, grootste bibliografische biomedische database bestaand uit meer dan 4000 medische
tijdschriften, beschikbaar op zowel cd-rom als Internet.
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meiotisch, m.b.t. de meiose; vb. m-sche deling.
Meissner, Georg (1829-1905; D. anatoom te Bazel,
Freiburg, Gottingen).
plexus van Meissner, plexus submucosus.
tastlichaampje van Meissner, corpusculum tactus.
melaatsheid, obsolete term voor lepra.
Melada, eilandje in de Adriatische Zee.
mal de MOlada [F.] zie mal.
melaena [G., melaina, vr. van melas = zwart] kenmerkende
zwarte, dunne ontlasting met een weefg zoete geur;
ontstaat bij fors bloedverlies hoog in de tractur digestivus, waarbij het bloed gedurende de passage door het
maag-darmkanaal wordt afgebroken.
melaena neonatorum, m. van de pasgeborene; zie ook
hemorragische diathese.
melan-, melano- [G., melas = zwart] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis zwart.
melanch o lia, melancholia [G., zwartgailigheid] endogene
psychose met psychische (en fysieke) depressie, blijkend
uit wilszwakte, besluiteloosheid, vertraagd denkproces,
waanvoorstellingen (kleinheidswaan, zondewaan),
schuldgevoelens, zelfmoordneiging.
melanch o licus [L.] i [z.nw], lijder aan melancholia, iemand
met melancholische trekken; zie ook maniacus; 2 [bijv. nw
-ca, -cum], melancholisch; vb. raptus m-cus, omega m-cum.
melancholisch, i depressief; z m.b.t. melancholia;
3 Hippocratische term voor een der vier temperamenten.
melanine, bruin of zwart amorf pigment, als korreltjes
zichtbaar in huid, choroidea, substantia nigra, melanotische gezwellen; zie ook dopa.
melano-, zie melan-.
melanobl ast, een uit de neurale lijst afkomstige cal die
zich differentieert tot melanofoor.
melanoblast oo m, een uit melanoblasten bestaand
gezwel.
melanocyt, melanine producerende en distribuerende cal
afkomstig van de neurale buis, liggende tussen de
keratinocyten van de basale laag van de epidermis.
melanocyten-stimulerend hormoon (MSH), zie
melanotropine.
melanocytose, dermale, zie blue naevus.
melanofagie, fagocytose van melanine door histiocyten;
dit verschijnsel treedt op bij chronische ontstekingsprocessen van de huid of bij overproductie van
melanine.
melanofoor, macrofaag in de dermis die melanine heeft
gefagocyteerd.
melanogeen, een kleurloos chromogeen in urine, gaat
door oxidatie over in zwarte melanine.
melanoleucoderma, gevlekt uiterlijk van de huid;
syn. cutis marmorata.
melanoleucoderma colli, leucoderma syphiliticum
(rondom de hals); syn. collier de Venus [F.].
melanoom, melanoma [G.] kwaadaardig gezwel,
uitgaande van epidermale melanocyten of voorlopers
daarvan; ook in het epitheel van het oog en de slijmvliezen kunnen melanomen ontstaan; er zijn drie typen:
i lentigo maligna melanoma, aanvankelijk alleen intraepidermaal, later overgaand in tumorvorm; komt vooral
voor bij oudere mensen in het gelaat en heeft een relatief
gunstige prognose; z superficial spreading melanoma,
voornamelijk perifeer groeiend, maar infiltrerend in de
dermis; door her horizontale groeipatroon heeft dit type
een relatief gunstige prognose; 3 tumorvorm (nodulair
melanoom); m. met overwegend verticaal groeipatroon
met invasie in diepe dermis of subcutaan vet en
daardoor een relatief ongunstige prognose.

megakaryocyt [G., karyon = kern; kytos = cell grote
beenmergcel met een grote, gelobde kern, vormt bloedplaatjes.
megakaryo(cyto)poese [< G., poiein = vormen] de vorming
van megakaryocyten.
megakaryocytose, aanwezigheid van megakaryocyten in
het bloed.
-megalie [G., megas = grooti achtervoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis groot.
megalo- [G., megas] voorvoegsel in woordcombinaties met
de betekenis groot.
megaloblast [G., megas; blastos = kiem] grote, primitieve
erytroblast, beschreven door Ehrlich, voorkomend bij
perniciosa.
megaloblastair, vergezeld van megaloblasten; vb. m-re
anemic.
megalocefal ie [G., megas; kephale = hoofd] abnormale
grootte van het hoofd.
megalocornea, zie keratoglobus.
megalocyt, zeer grote erytrocyt met diameter van iz -16
µm; zie ook gigantocyt.
megalocytair, gepaard met, gekenmerkt door megalocyten; vb. m-re anemia.
megalomanie [G., megas; mania = waanzin] grootheidswaan.
megasigmoid, sterk vergroot colon sigmoideum met
obstipatie als belangrijkste symptoom; kan leiden tot
een volvulus.
megavitaminetherapie, gebruik van vitaminen in doses
die ver boven de aanbevolen hoeveelheden liggen; wordt
toegepast binnen de orthomoleculaire geneeskunde; nut
van megatherapie is niet experimentedl bewezen;
mogelijk gevaarlijk vanwege toxische reacties; zie ook
niet-toxische tumortherapie, Moerman-therapie.
megavoltbestraling, vorm van radiotherapie waarbij het
voltage van de ioniserende straling megavolts bedraagt;
heeft een scherp begrensde stralenbundel en een grote
dieptewerking, terwijl bot en huid relatief gespaard
worden.
Meibom, Heinrich (1638 -1700; D. anatoom te
Helmstedt).
klieren van Meibom, glandulae tarsales.
Meige, Henri (1866-1940; Fr. arts te Parijs).
ziekte van Meige-Milroy, zie ziekte van Milroy.
Meigs, Joe Vincent (1892-1963; Amer. chirurg te Boston).
syndroom van (Demons-)Meigs, ascites en hydrothorax, gecombineerd met fibroom van het ovarium of
met een andere tumor in het bekken.
meiocardie [G., meion = kleiner] het kleinste normale
volume van het hart op het einde van de kamersystole;
tegenstelling: auxocardie.
meiose [< G., meion] celdeling waarbij `geslachtscellen'
(gameten, voortplantingscellen) ontstaan met slechts de
helft van het aantal chromosomen (an) van de oorspronkelijke cal; geslachtscellen zijn haploid (bevatten n
chromosomen); syn. reductiedeling.
meiosis-inducing substance (MIS) [E.] eiwit dat in de
Sertoli-cel wordt geproduceerd en dat een rol bij de
spermatogenese speelt; de productie van MIS gaat
onmiddellijk vooraf aan de eerste reductiedeling van de
spermatocyten.
meiostagmine [G., meion; stagma = druppel] hypothetische
stof die de oppervlaktespanning zou verlagen.
meiostagmine-reactie, bij samenkomen van antigeen
en antiserum zou de oppervlaktespanning veranderen;
de uit een fijne buis vloeiende druppels vloeistof worden
kleiner en het aantal druppels per volume-eenheid
groter.
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melkalkalisyndroom, hypercalciemie en calcinosis
t.g.v overmatig gebruik van resorbeerbare alkalische
stoffen (melk, calciumcarbonaat, magnesiumoxide);
syn. Burnett-syndroom.
melkersknobbels, granulatiegezwelletjes aan de handen
van melkers, door besmetting aan de uiers van koeien
met een soort pokkenvirus; syn. paravaccinia,
syn. milkers' nodules [E.] , Melkerknoten [D.] , nodules des
trayeurs [F.]
melkerspanaritium, osteomyelitis aan het eindkootje
van een duim of een andere vinger, veroorzaakt door
haren van de uier van de koe, die door de huid van de
melker zijn gedrongen.
melkerspokken, zie koepokken.
Melkersson, Ernst Gustaf (1898-1932; Zweeds arts).
syndroom van Melkersson-Rosenthal, zwelling van
de lippen (cheilitis granulomatosa) en van het gelaat,
recidiverende facialis-paralyse, lingua plicata of 1.
scrotalis.
melkgal, zie kalkmelkgal.
melkgang, ductus lactiferus [L.].
melkgebit, zie gebit, melk—.
melkklier, zie borstklier.
melklijst, gepaarde langwerpige verdikking van de
epidermis in het embryo, lopend van oksel tot lies;
gewoonlijk ontwikkelt zich bij de mens beiderzijds een
melkklier uit de melklijst.
melkschurft [L.] zie crusta lactea.
melksecretie, ophoping en uitdrijving van melklipiden
en melkeiwitten uit de borstklier; wordt aangezet door
prolactine.
melksuiker, zie lactose.
melktanden, de elementen in het tijdelijke gebit;
syn. dentes caduci, dentes lactales [L.]; zie ook gebit,
melk—.
melkzuuracidose, zie lactacidemie.
melkzuurdehydrogenase, zie lactaatdehydrogenase
(LDH).
melliturie [G., meli = honing; ouron = urine] zie glucosurie.
mellitus [G., -ta, -turn, meli] honingzoet; vb. diabetes m-tus.
membra [L., my van membrum] ledematen, extremiteiten.
membraan [lidwoord de], membrana [L., gen. -ae], vlies,
dunne weefsellaag.
alveolaire membraan, membraan in de longen
waarover gaswisseling plaatsvindt, bestaande uit een
alveolaire epitheelcel en een endotheelcel met daartussen een gefuseerde basale membraan.
basale membraan, m. op de grens van epidermis
endermis; heeft een belangrijke functie bij de hechting
van deze twee aan elkaar (`basaalmembraan' is onjuiste
vorm, germanisme).
Bowman-membraan, lamina limitans anterior.
buitenmembraan, externe laag in de celwand van
Gram-negatieve bacterien die buiten het peptideglycaan
gelegen is. Deze bestaat uit lipopolysacharide, proteine
en lipoproteine.
Descemet-membraan, lamina limitans posterior.
hyaliene membranen, vormsels in de luchtwegen van
pasgeborenen, vooral bij premature kinderen die via een
keizersnede geboren worden; de vorming houdt verband
met een tekort aan long-surfactans.
kernmembraan, twee parallelle membranen, gescheiden door een tussenruimte, de perinucleaire cisterne, die
de celkern omgeven; bevat kernporien (7o nm)
waarlangs selectief eiwitten (kern in) en RNA (kern uit)
worden getransporteerd; syn. kernomhulsel, kernenvelop, nuclear envelope [E.]

acrolentigineus melanoom, m. op handpalmen,
voetzolen en subunguaal; wordt nogal eens in een laat
stadium gediagnosticeerd en heeft daardoor een relatief
ongunstige prognose.
amelanotisch melanoom, m. met weinig pigment;
wordt vaak pas laat als melanoom herkend en heeft
daarom een relatief ongunstige prognose.
juveniel melanoom, bij kinderen voorkomende tumor,
aanvankelijk snel groeiend, histologisch bestaande uit
soms atypische melanocyten en teleangiectasieen; werd
vroeger vaak met maligne melanoom verward; syn. Spitznaevus.
uveamelanoom, kwaadaardig oculair gezwel van
melanocyten of voorlopers daarvan.
melanopathie [G., pathos = ziekte] term voor elke ziekte die
gepaard gaat met abnormale huidpigmentatie.
melanose, melanosis [L.] 1 overmatige huidpigmentering; syn. melanismus, melanoderma, melasma; 2 stoornis in het pigment-metabolisme; N.B. niet verwarren
met melanoma.
melanosis circumscripta pr(a)ecancerosa, onregelmatige, scherp begrensde pigmentvlek bij bejaarden in het
gelaat, ontwikkelt zich soms tot carcinoom; syn. melanotic freckles (Hutchinson), syn. lentigo maligna.
melanosis coli, vlekkige bruine kleur (melanine) van
het colonslijmvlies, t.g.v overmatig gebruik van laxantia.
melanosis lenticularis progressiva, zie xeroderma
pigmentosum.
melanosis Riehl, jeukende, schilferende pigmentvlekken, vnl. op het voorhoofd.
teermelanose, reticulaire pigmentatie met hyperkeratose bij personen die veel met teer omgaan.
melanosis van Becker, zie Becker.
melanosoom, celorganel dat melanine bevat.
melanoticus [L., -ca, -cum], melanotisch, donker gepigmenteerd; vb. sarcoma m-cum.
melanotrichia [G., thrix = haar] abnormale, donkere
haarpigmentatie.
melanotrichia linguae, zwarte haartong.
melanotropine, = melanocyten-stimulerend hormoon
(MSH), een hypofysehormoon, bij de mens afkomstig
van de basofiele cellen in de voorkwab, bij dieren van de
tussenkwab; m. beinvloedt de vorming en de afzetting
van melanine; syn. intermedine.
melasma [G.] algemene term voor abnormale huidpigmentatie.
melasma gravidarum, zwangerschapspigmentatie;
syn. chloasma uterinum.
melatonine, hormoon, geproduceerd door de pinealocyten, in de epifyse (corpus pineale).
meldingscommissie, zie Fona-commissie.
meldingsprocedure, procedure waarbij de arts aangeeft
te hebben gehandeld volgens de aandachtspunten in het
geval van euthanasie of levensbeeindigend handelen.
Mdeda, mal de [F.] zie mal, -- de Meleda.
Meleney, Frank Lamont (geb. 1889; Amer. chirurg te
New York).
Meleney-ulcus, chronische huidzweer met sterk
ondermijnde randen.
melibiose, een disacharide, die bij hydrolyse uiteenvalt
in galactose en dextrose.
-melie -melia [G., melon = extremiteit] achtervoegsel in
woordverbindingen m.b.t. de ledematen.
melitensis [L., -se], van Malta, Maltezer.
melitose, zie raffinose.
melk, gala [G.], lac [L.].
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membrane-coating granules
boven-achterrand van het tongbeen en het schildkraakbeen.
membrana tympani, trommelvlies, tussen uitwendig
oor en middenoor.
membrana tympani secundaria, vlies dat de fenestra
cochleae afsluit, en de scheiding vormt tussen de scala
tympani en de trommelholte.
membrana vestibularis, paries vestibularis ductus
cochlearis.
membrana vitellina, buitenste cytoplasmatisch
omhulsel van het ei.
membrana vitrea, verdichte vezellaag aan de oppervlakte van het corpus vitreum.
plasmamembraan, celmembraan, lipide-dubbellaag
met eiwitten (en enkele koolhydraten) die een selectieve
barriere vormt tussen het cytoplasma van de cel en de
buitenwereld; naast de transportfunctie is de tweede
functie herkenning van en herkend worden door andere
cellen.
postsynaptische membraan, het receptieve oppervlak
van een neuron waarop een eindknopje van een ander
neuron eindigt wat samen de synaps vormt voor de
impulsoverdracht; bezit receptoren voor de in de
synapsspleet uitgestoten transmitterstof.
presynaptische membraan, het terminale deel van een
neuron dat eindigt op een ander neuron ten behoeve van
de impulsoverdracht; o.i.v. een impuls die Tangs het
axon het eindknopje bereikt t.g.v. een instroom van
Ca++-ionen, wordt een transmitterstof in de synapsspleet
uitgestort.
Shrapnell-membraan, pars flaccida membranae
tympani.
synoviale membraan, membrana synovialis.
vasculo-syncytiele membraan, dunne scheidingswand
tussen het foetale en het moederlijke bloed.
membraanfiltratie, (ultra)filtratie door membranen met
zeer kleine porien teneinde vloeistoffen vrij to maken
van kleine partikels, ook bacterien.
membraanpermeabiliteit, mate waarin deeltjes of
opgeloste stoffen door een membraan worden doorgelaten.
membraanpolarisatie, kenmerkende verdeling van
positieve en negatieve elektrische ladingen aan weerskanten van een voor ionen ongelijkmatig doorgankelijke
membraan in een elektrolyten-oplossing, die een potentiaal teweegbrengt; zie ook Donnan-evenwicht.
membraantheorie, een membraan aan het grensvlak
tussen cytoplasma en omgeving is verschillend doorlaatbaar voor verschillende ionen, waardoor (in rust) een
kenmerkende ionenverdeling ontstaat (zie ook rustpotentiaal) die verstoord wordt bij depolarisatie van de
membraan t.g.v. prikkeling.
membraantransport, verplaatsing van stoffen door een
membraan; passief, o.i.v. een elektrische of chemische
gradient via diffusie door de lipidenlaag, porien of
carriermoleculen, of actief, m.b.v. een energievragend
pompmechanisme of blaasjestransport.
membrana, zie membraan.
membranaceus [L., -ea, -eum], vliezig; vb. paries m-eus
auris, cataracta m-ea, crus m-eum.
membrane-attack complex (MAC) [E.] eiwitmolecuul dat is
opgebouwd uit de complementfactoren C5b, C6, C7, C8
en C9; vorming van MAC is de laatste stap van de
complementcascade; functie is het vormen van porien in
de doelwitmembranen (bijv. bacteriemembraan); zie ook
complementsysteem.
membrane-coating granules [E.] zie keratinosomen.

membrana atlanto-occipitalis anterior, vliezige
verbinding tussen voorste atlasboog en achterhoofdsbeen, aan de voorkant van het lig. apicis dentis.
membrana atlanto-occipitalis posterior, vlies tussen
de achterste atlasboog en het achterhoofdsbeen.
membrana basalis ductus semicircularis, basale
membraan onder het epitheel van een halfcirkelvormig
kanaal.
membranae deciduae, zie decidua.
membrana elastica laryngis [BNA, JNA], de fibreuselastische tela submucosa van het larynxslijmvlies;
syn. m.fibro-elastica laryngis.
membrana fibrosa capsulae articularis, de buitenste,
fibreuze laag van een gewrichtskapsel.
membrana granulosa, cumulus oophorus.
membrana hyaloidea [BNA, JNA], m. vitrea.
membrana hyothyreoidea [BNA, JNA], m. thyrohyoidea.
membrana intercostalis externa, fibreuze voortzetting van de musculi intercostales externi in het sternale
deel van de tussenribsruimte.
membrana intercostalis interna, fibreuze voortzetting van de musculi intercostales interni in het vertebrale deel van de tussenribsruimte.
membrana interossea antebrachii, de tussen radius
en ulna uitgespannen m.
membrana interossea cruris, het vlies tussen tibia en
fibula.
membrana nictitans, het 'derde ooglid' van de vogels;
bij de mens is de plica semilunaris conjunctivae de rest
ervan.
membrana obturans stapedis [NA], m. stapedis.
membrana obturatoria, afsluitende m. in het foramen
obturatum.
membrana perinei, fascia diaphragmatis urogenitalis
inferior.
membrana propria ductus semicircularis, buitenste
bindweefsellaag van een halfcirkelvormig kanaal.
membrana pupillaris, vaatvlies aan de pupillaire
vlakte van de foetale ooglens.
membrana quadrangularis, vierhoekig vlies uitgespannen tussen epiglottis en plica ary-epiglottica.
membrana reticularis cochlearis, een netvormig vlies
over het organum spirale; de gehoorharen van de
gehoorcellen steken door de openingen van het vlies uit.
membrana spiralis, de fibreuze buitenste laag van de
lamina basilaris ductus cochlearis; syn. paries tympanicus ductus cochlearis.
membrana stapedis, dun vlies tussen de benen van de
stijgbeugel.
membrana statoconiorum macularum, gelatineus
vlies, waarin zich de statoconia bevinden en dat het
zintuigepitheel van de maculae staticae bedekt.
membrana sterni, dik-vliezige bedekking van de
voorvlakte van het sternum.
membrana suprapleuralis, versterking van de fascia
endothoracica, die de pleura parietalis met het middenrif verbindt.
membrana synovialis capsulae articularis, de
synovia-afscheidende binnenste laag van het gewrichtskapsel.
membrana tectoria, m. tussen lig. cruciforme en lig.
longitudinale posterius, loopt vanaf de axis tot de
voorrand van het foramen magnum.
membrana tectoria ductus cochlearis, vezelig vlies
boven op het orgaan van Corti, eindigt vrij buiten de
buitenste rij gehoorcellen; syn. membraan van Corti.
membrana thyrohyoidea, elastisch vlies tussen de
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gaat soms over in de volledige trias van Meniere; zie ook
Meniere, trias van.
Meniere, Prosper (1799-1862; Fr. arts te Parijs).
syndroom (trias) van Meniere, cochleaire stoornissen
(hoorstoornis, oorsuizen), vestibulaire stoornissen
(duizeligheid, nystagmus) en stoornissen van het autonome zenuwstelsel (misselijkheid, braken, angst) t.g.v.
aandoening van het perifere vestibulaire systeem
(binnenoor en nervus VIII).
ziekte van Meniere, aanvallen van bewegingsduizeligheid, gepaard met cochleaire gehoorvermindering met
recruitment, vaak aan een oor, met suizen, misselijkheid, braken, koud zweet en angstgevoel; syn. angiopathia labyrinthica, vestibularissyndroom.
m o rbus Menieri, zie Meniere, ziekte van ^.
meningeaaal, m.b.t. de meninges; vb. meningeale apople-

membrum

[L., mv. - ra] , lid, lidmaat, extremiteit.
membrum inferius, been, onderste extremiteit.
membrum muliebre [L.] clitoris.
membrum virile [L.] penis.
membrum superius, arm, bovenste extremiteit.
memory [E.] zie geheugen.
memory cell [E.] zie eel, geheugen—.
MEN, multipele endocriene neoplasie; zie ook neoplasie.
menarche [G., men = maand; arche = aanvang] 1 de leeftijdsperiode waarin de menstruaties beginnen; z het begin
van de menstruaties.
premature menarche, menarche voor de ioe verjaardag, drie standaarddeviaties onder de gemiddelde
leeftijd waarop in Nederland bij meisjes de menarche
optreedt.
Mendel, Gregor Johann (1822-1884; Oostenrijkse Augustijner monnik en natuuronderzoeker te BrUnn, grondlegger van de experimentele erfelijkheidsleer).
wetten van Mendel, i uniformiteitsregel: van homozygote
ouders (P) zijn de nakomelingen der eerste generatie (F 1 )
onderling gelijk; 2 splitsingsregel: de nakomelingen (F 2 )
van F 1 zijn onderling niet gelijk; 5o pct toont de eigenschappen van F 1 , 25 pct die van vader P en 25 pct die van
moeder P; 3 nieuwe combinatie: bij overerving van twee of
meer eigenschappen verschijnen in de tweede generatie
nieuwe combinaties, d.w z. de kenmerken worden
onafhankelijk van elkaar overgeerfd.
Mendel, Kurt (1874 - 1946; D. neuroloog te Berlijn).
reflex van Mendel-Bechterew, zie reflex, — van
Mendel-Bechterew.
mendelen, de verdeling van eigenschappen over de
nakomelingen volgens de wetten van Gregor Johann
Mendel.
Mendelsohn, Martin Alfred (1860-1930; D. arts te
Berlijn).
functieproef van Mendelsohn, ter beoordeling van de
hartreserve words nagegaan in hoeveel tijd de pols weer
tot de rustfrequentie terugkeert nadat de patient
bepaalde oefeningen heeft uitgevoerd; bij verminderde
hartreserve duurt dit Langer dan normaal.
Mendelson, Curtis L. (anesthesist te New York).
Mendelson-syndroom, aspiratie-pneumonia, gekenmerkt door een astma-achtige aanval, enige uren na
aspiratie van vloeibare maaginhoud, meestal een complicatie van algemene narcose bij een baring.
Menetrier, Pierre (1859 - 1935; Fr. arts).
ziekte van Menetrier, gigantisch-hypertrofische
gastritis door excessieve mucosa-proliferatie met
kenmerkende reuzen-slijmvliesplooien; misschien
identiek met Gordon-syndroom (exsudatieve gastroenteropathie).
menggezwel, gezwel bestaande uit meer dan een soort
woekerende cellen, bijv. fibromyoom, osteochondrosarcoom.
Menghini, Georgio (toe eeuw; Ital. arts te Perugia).
Menghini-punctie, leverpunctie waarbij een M.-naald
onder voortdurend opzuigen in de lever wordt geprikt.
menginfectie, infectie door twee (of meer) verschillende
soorten micro-organismen; zie ook infectie, superinfectie.
mengpsychose, zie degeneratiepsychose.
mengtumor, zie adenoom, pleomorfe speekselklier—.
menidrose [ <G., men = maand; hidrosis = het zweten] vorm
van vicarierende menstruatie, waarbij maandelijks
zweet, ev. gemengd met bloed, verschijnt.
Meniere, cochleaire ziekte van, perceptieverlies met
precies dezelfde verschijnselen en waarschijnlijk
dezelfde ontstaanswijze als bij de ziekte van Meniere;

xie.
meningeomatose, het gelijktijdig voorkomen van
verscheidene meningeomen, veelal als meningeoom en
plaque.
meningeoom, meningioom, meningeoma [G.]
goedaardige tumor van het hersen- danwel ruggenmergvlies.
olfactoriusmeningeoom, goedaardige tumor die
uitgaat van de nervus olfactorius, gelegen in de
ethmoIde groeve; veroorzaakt reukverlies, visusstoornissen en psychische afwijkingen.
meninges [L., my van meninx] hersen- en ruggenmergsvliezen (dura mater, arachnoidea, pia mater).
meningeus [L ., - ea, -eum] , m.b.t. de meninges (hersenvliezen); vb. arteria m-ea.
meningicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. de meninges.
meningtoom, zie meningeoom.
meningiose, zie meningose.
meningisme, meningismus, complex van ziekteverschijnselen zoals bij meningitis, berustend op prikkeling
van de meninges (vnl. bij kinderen met koortsende
ziekten), doch, blijkend uit de afwezigheid van afwijkingen in de liquor, zonder ontsteking van de meninges.
meningitis, ontsteking van de meninges; zie ook leptomeningitis, pachymeningitis.
abacteriele meningitis, m. die niet wordt veroorzaakt
door bacterien, maar door virus, bijv. het Coxsackievirus; wordt soms ten onrechte `aseptische m.' genoemd.
aseptische meningitis, zie abacteriele m.
bacteriele meningitis, snel progressieve etterige
ontsteking van meninges t.g.v infectie met bacterien,
meestal meningokokken, pneumokokken of H. influenzae; symptomen zijn hoge koorts, hoofdpijn, nekstijfheid en verwardheid of bewustzijnsdaling. Onbehandeld
is de prognose ongunstig.
basale meningitis, meningitis basilaris, ontsteking
der meninges aan de hersenbasis.
benigne lymfocytaire meningitis, zie lymfocytaire
meningitis.
meningitis carcinomatosa, m. door aanwezigheid van
metastasen in de leptomeningen; het primaire carcinoom is meestal in long, mamma of maag gelokaliseerd.
meningitis cerebrospinalis epidemica, `nekkramp ,
een acute infectieziekte met neiging tot epidemische
verbreiding, veroorzaakt door meningokokken (Neisseria
menigitidis), met behalve de meningitissymptomen ook
een kenmerkend exantheem.
choriomeningitis, m. met ontsteking van de plexus
choroideus.
chronische lymfocytaire meningitis, idiopathische
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meningosis neoplastica, aantasting van de meninges
door neoplastische woekering.
meninx [G., gen. -ingis, mv -inges, menigx = vlies] hersenvlies,
ruggenmergsvlies; zie ook leptomeninx, pachymeninx.
meninx fibrosa [obsoleet], dura mater.
meninx ser o sa [obsoleet], arachnoidea.
meninx tenuis [obsoleet], pia-arachnoidea.
meninx vasculosa [obsoleet], pia mater.
meniscectom ie, meniscusextirpatie.
meniscoc y t [G., meniskos = wassende maansikkel; kytos = cell
sikkelcel.
meniscocytose, aanwezigheid van sikkelcellen in het
bloed; zie ook anemic, sikkelcel---.
meniscofemoralis [L., -le], m.b.t. meniscus en os femoris;
vb. ligamentum m-le (anterius, posterius).
meniscus [G., mv. -sci, meniskosi halvemaanvormig kraakbeenstuk.
meniscus articularis, halvemaanvormig kraakbeenplaatje in een gewricht.
meniscus lateralis (articulationis genus), laterale m.
van het kniegewricht.
meniscus medialis (articulationis genus), mediale m.
van het kniegewricht.
meniscus tactus, vlakke groep tastcellen in epitheel,
met intracellulaire zenuwfibrillen (tastlichaampjes van
Merkel).
meniscusletsel, scheur of breuk in de meniscus, vaak na
een geforceerde draaibeweging van het onderbeen
tijdens gelijktijdige flexie of extensie.
Menkes, John H. (zoe eeuw; Amer. kinderarts te Baltimore).
Menkes-syndroom, [E., kinky hair = kroeshaar] 1 maple
syrup urine disease; z `kinky hair syndrome': kroeshaarsyndroom, zeldzame bij zuigelingen (jongetjes) voorkomende geslachtsgebonden recessief-erfelijke enzymopathie met stoornis in de koper-opneming; klinisch
gepaard gaand met progressieve geestelijke aftakeling,
hypertonie, krampaanvallen, en eindigend met `ontherseningsstijfheid' en exitus.
m e nopauze [G., men = maand; pausis = einde] 1 het einde van
de menstruaties; z de periode na het einde van de
menstruaties; zie ook menarche, climacterium, postmenopauze, perimenopauze.
m e norragie [G., men; rhegnynai = barsten] overmatige
uterusbloeding ten tijde van de menstruatie; zie ook
metrorragie.
menorrhoea, menorroe [G., men; rhein = vloeien] overvloedige menstruatie.
mens [L., gen. mentis], geest, ziel; zie ook homo.
`mens sana in corpore sano' [L.] veel gebruikt adagium
m.b.t. gezondheid: `een gezonde geest in een gezond
lichaam'.
Mensendieck, Bess Marguerite (1864-1957; Amer.
heilgymnaste te New York).
Mensendieck-methode, lichaamsoefeningen ter
verbetering van de houding, vooral m.b.t. schoudergordel en bekken, vnl. bedoeld voor vrouwen.
mensenvlo, in Nederland nauwelijks meer voorkomende
Siphonaptera-soort die zich met mensenbloed voedt;
veroorzaakt jeukende papels over het hele lichaam;
syn. Pulex irritans; zie ook Siphonaptera.
menses [L., mv van mensis = maand] de regelmatig weerkerende menstruatie.
menstruatie, de op een serie veranderingen in het
baarmoederslijmvlies (zie ook menstruele cyclus)
volgende afstoting van het endometrium, gepaard gaand
met bloeding.

ontsteking van meninges met hoofdpijn en koorts,
spontaan genezend na z-6 maanden.
convexiteitsmeningitis, m. aan de convexe zijde van
de hersenen; zie ook basale meningitis.
endothelio-leukocytaire recidiverende meningitis,
goedaardige, vaak recidiverende m.; in de liquor lymfocyten, segmentkernige leukocyten en endotheelachtige
cellen, zonder aantoonbare micro-organismen.
lymfocytaire chorio-meningitis, zie choriomeningitis.
lymfocytaire meningitis, m. met veel lymfocyten in de
liquor.
lymfomateuze meningitis, ontsteking van meninges
optredend bij lymfomen en leukemie; veroorzaakt
radiculaire prikkelingsverschijnselen, hersenzenuwuitval, epileptische insulten en/of encefalopathie;
syn. meningitis lymphomatosa.
meningokokkenmeningitis, zie m. cerebrospinalis
epidemica.
meningitis purulenta, m. met ettervorming.
meningitis porcinarii, varkenshoedersziekte, in
Zwitserland en Frankrijk voorkomend, en veroorzaakt
door Leptospirae (besmetting via de urine van varkens),
met koorts, meningismus, miltvergroting.
meningitis sarcomatosa, ontsteking van meninges
t.g.v. meningeale metastasen van mesenchymale tumor
elders in het lichaam.
meningitis serosa, m. met sereuze afscheiding.
tuberculeuze meningitis, ontsteking van meninges
door infectie met Mycobacterium tuberculosis t.g.v. uitzaaiing via de bloedbaan vanuit een primaire haard (meestal
longen).
zomermeningitis, ontsteking van meninges en vaak
ook hersenweefsel door een infectie met een virus uit de
groep arbovirussen, via teken op mensen overgebracht.
meningitische ademhaling, zie Biot.
meningococcose, zie meningokokkose.

Meningococcus, zie Neisseria meningitidis.
meningo-encefalitis, ontsteking van meninges en
hersenen.
meningo-encefalokele [G., kele = hernia] uitpuiling van
hersenvliezen en hersensubstantie via een opening in de
schedel.
meningo-encefalomyelitis, ontsteking van meninges,
hersenen en ruggenmerg.
meningo-encefalopathie, niet-ontstekingachtige ziekte
van meninges en hersenen.
meningokele [G., kele = hernia] uitpuiling van de hersenvliezen via een opening in schedeldak of wervelkanaal.
meningokokken, zie Neisseria meningitidis.
meningokokkose, infectieziekte door meningokokken.
meningomyelitis, ontsteking van de meninges en het
ruggenmerg.
meningomyelokele, uitpuiling van meninges en
ruggenmerg via een opening in het wervelkanaal; zie ook
spina bifida.
meningoradiculitis van Bannwarth, Europese vorm
van Lyme disease, waarbij neurologische symptomen
meer op de voorgrond staan dan hart- en
gewrichtsklachten; zie ook Lyme disease.
meningoradiculoneuritis, ontsteking van meninges,
zenuwwortels en ruggenmergszenuwen; syn. syndroom
van Guillain-Barre.
meninggse, i vliezige verbinding tussen beenderen, i.h.b.
schedelbeenderen; s, meningitis-achtige aandoening.
meninggsis leucaemica, leukemische infiltratie van
meninges en liquor cerebrospinalis door leukemische
cellen.
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Protozoa) die kleiner is dan de cel waaruit hij is voortgekomen; zie ook microgameet.
merogam ie, copulatie van merogameten.

anovulaire menstruatie, anovulatore menstruatie,
m. zonder voorafgaande ovulatie.
menstruatiecyclus, zie cyclus, menstruele ^.
menstruele regulatie, de kunstmatige verwijdering van
het endometrium binnen twee weken na een uitgebleven menstruatie.
mentaal, 1 m.b.t. de geest (L. `mens' = geest); vb. mentale
retardatie (zwakzinnigheid); z m.b.t. de kin (L. `mentum'
= kin).
mentagrophyton [L., mentagra; Gr. phyton = plant] de
schimmel Microsporon mentagrophytes, verwekker van
sycosis.
mentalis [L ., -le, mens = geest; mentum = kin] 1 m.b.t. de geest;
2 m.b.t. de kin; vb. herpes m-lis; foramen m-le.
mental retardation [E.] zwakzinnigheid, vertraagde
geestelijke ontwikkeling.
mentis [L., gen. van mens = geest]; vb. debilitas m.
mentolabialis [L., -le], m.b.t. kin en lip; vb. sulcus m-lis.
mentula [L.] penis.
mentum [L., gen . - ti],

merogonie [G ., meros; gonos = voortbrenging] ontwikkeling
van een bevruchte eicel na kunstmatige verwijdering of
vernietiging van de eikern.
merokele [G., meros = dij ; kele = hernia] hernia femoralis.
meromelie [G., meros; melos = lid] het gedeeltelijk ontbreken van een der ledematen als congenitale afwijking.
merozoiet [G., zoon = diet] product van ongeslachtelijke
deling (schizogonie) van het malaria-plasmodium; zie ook
schizont.
Merseburger Trias [D ., Merseburg = universiteitsstad in Duitsland, waar C.A. von Basedow doceerde] , exophthalmus,
struma en tachycardie, kenmerkend voor de ziekte van
Basedow.
mesangium, het intercapillaire mesenchym in de glomeruli.
mesarteriitis, mesarteriitis [G.] ontsteking van de tunica
media van een slagader; zie ook mesoflebitis.
mesaxon, twee zones van een cel van Schwan die aan de
buitenzijde met elkaar zijn versmolten op de plaats waar
een axon in de cel is verzonken; elektronenmicroscopisch zichtbaar.
mescaline, psychodyslepticum, hallucinogene stof
(alkaloid) die zonder het bewustzijn te verlagen euforie,
veranderde perceptie van visuele en auditieve stimuli,
illusies en hallucinaties kan veroorzaken; vermindert
ook het onderscheidingsvermogen en vervormt de
perceptie van tijd en ruimte; komt voor in de bloemknoppen van de peyote-cactus (Lophophora williamsii), van
oorsprong in Zuid-Amerika aangetroffen.
mesencefalitis, ontsteking van het mesencephalon.
mesencefalotomie [G ., mesos; enkephalos = hersenen; tome =
snede] doorsnijding van de pijngeleidende zenuwvezels
in de lemniscus lateralis van het mesencephalon.
mesencephalicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de middenhersenen; vb. tractus m-cus.
mesencephalon [G., mesos; enkephalos] middenhersenen.
mesenchym [G., enchyma = het ingegotene] netwerk van
embryonaal bindweefsel in het mesoderm, waaruit het
latere bindweefsel, de bloed- en de lymfevaten ontstaan.
mesenchymaal, behorend tot, afkomstig van mesenchym.
mesenchymoom, tumor van mesenchymaal weefsel.
mesenchymose, zie Ehlers-Danlos, ziekte van ---.
mesenterialis [L., -le], mesenteriaal, m.b.t. het mesenterium.
mesenteric steal [E.] retrograde bloedvoorziening van het
stroomgebied van de gestenoseerde truncus coeliacus
door een tak van de a. mesenterica superior.
mesentericus [L., - ca, - cum] , m.b.t. het mesenterium;
vb. plexus m-cus, hernia m-ca.
mesenteritis, mesenteriitis [G.] ontsteking van het
mesenterium.
mesenteriolum [L.] klein mesenterium.
mesenteriolum processus vermiformis [BNA], m.
appendicis vermiformis; zie ook mesoappendix.
mesenteritis, ontsteking van het mesenterium.
retractiele mesenteritis, mesenteritis met infiltratie
van macrofagen met schuimig cytoplasma, lokale
lymfocyteninfiltratie, vetnecrose, fibrose en calcificaties,
gepaard gaan met verdikking en retractie; zie ook panniculitis mesenterii.
mesenterium [G., gen. - ii, mesenterion] darmscheil, een
duplicatuur van het buikvlies die de darm en andere

kin.

MEOS , microsomaal ethanol-oxiderend systeem.

mEq, milli-equivalent.
Mercier, Louis Auguste (1811 - 188z; Fr. uroloog te Parijs).
barriere van Mercier, klep van Mercier, een slijmvliesrichel in de urineblaas tussen de beide ureteropeningen.
katheter van Mercier, katheter met snavelvormig
einde dat een hoek van 130° met de schacht van de
katheter maakt.
merg, myelum [G.], medulla [L.].
beenmerg, medulla ossium [L.].
ruggenmerg, medulla spinalis [L.].
verlengde merg, medulla oblongata [L.].
mergcellen, de cellen van het beenmerg, waaruit de rode
en witte bloedcellen ontstaan.
mergholte [L.] cavitas medullaris.
merghoudend, i van zenuwvezels voorzien van een
myeline-schede; z (van beenderen) gevuld met
beenmerg.
mergloze zenuwvezel, zie zenuwvezels.
mergpen, metalen pen die in het mergkanaal van lange
pijpbeenderen wordt gebracht om een fractuur te
stabiliseren; zie ook grendelpen.
mergpiramide, piramides renales.
mergsegment, deel van de mergschede van een zenuwvezel dat tussen twee insnoeringen van Ranvier gelegen
is; de lengte is bepalend voor de impulsgeleidingssnelheid.
meridianus, meridiaan, een denkbeeldige, loodrecht op
de equator van de oogbol staande cirkel door de voorste
en achterste pool van de oogbol.
meridionalis [L., -le], m.b.t. een meridiaan; vb. fibrae
m-les (mv. van m-lis).
Merkel, Friedrich Siegismund (1845 - 19i9; D. anatoom).
tastlichaampje van Merkel, meniscus tactus.
merknaam, zie proprietary name [E.].
meroblastisch [G., meros = gedeelte; blastos = kiem] met
gedeeltelijke ei - deling; zie ook holoblastisch.
merocrien [G., meros; krinein = afscheiden] m.b.t . klierse cretie, waarbij een deel van de kliercellen met het secreet
wordt afgestoten; vb. speekselklieren; zie ook apocrien,
eccrien, holocrien, klier.
merocy ten, i kernen van dochtercellen van de eicel, die
bij meroblastische eieren het dooiersyncytium vormen,
belangrijk voor de resorptie van de dooier; z in de eicel
gedrongen kernen van spermatozoa.
merogameet [G., meros; gamos = huwelijk] gameet (bij
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tuur waaraan bij het embryo de maag is bevestigd, en die
later tot omentum majus en minus wordt; a het midden
van de bovenbuik.
mesoglia, neuroglia waarvan de cellen het midden
houden tussen de astrocyten van de macroglia en de
kleine cellen van de microglia.
mesohepaticum [IVA], ligamentum triangulare
(dextrum, sinistrum) hepatis.
mesohepaticum ventrale [JNA], lig. falciforme hepatis.
meso-ileum, mesenterium van het ileum.
mesometritis, ontsteking van het mesometrium.
mesometrium [G., gen. -ii, mesos; metra = baarmoeder]
i peritoneum-duplicatuur voor de uterus, deel van het
lig. latum; z de spierwand van de uterus.
mesonefroom, ovarium-tumor uitgaande van
mesonephros-weefsel.
mesongphricus [L., -ca, -cum], m.b.t. de mesonephros vb.
ductus m-cus (gang van Wolff).
mesonephros [G., mesos; nephros = Hier] oernier, fylogenetisch het stadium dat zich uit de voornier (pronephros)
heeft ontwikkeld; syn. corpus Wolffi, Wolffse lichaam.
mesopharynx, zie pars oralis pharyngis.
mesoporfyrine, een kristallijne, ijzervrije porfyrine,
door reductie van hematine ontstaan.
mesoprosoo [G., prosopon = gelaat] met matig breed
gelaat.
mesoptisch zien, het zien in de schemering, dat o.a. van
belang is voor de rijvaardigheid bij nacht; geschiedt
m.b.v. zowel de kegeltjes als de staafjes; zie ook fotoptisch
zien, scotoptisch zien.
mesorchicus [L., -ca, -cum], m.b.t. het mesorchium;
vb. margo m-cus.
mesorchium [G., gen. -ii, mesos; orchis = testis] peritoneum duplicatuur waaraan de foetale testis is opgehangen; bij
de volwassen man is hiervan als rest overgebleven een
plooi tussen testis en epididymis.
mesosalpinx [G., gen. -ingis, mesos; salpigx = trompet, tuba]
peritoneum-duplicatuur waaraan de eileider (tuba
uterina, salpinx) is opgehangen.
mesosigmoideum [L., van Gr] mesosigmoid, peritoneale
duplicatuur waaraan het sigmoYd is bevestigd; zie ook
mesocolon sigmoideum.
meso-systolisch, op een tijdstip midden in de systole;
vb. m. geruis.
mesotendineum [L., gen. -ei], bindweefselstreng tussen
parietaal en visceraal blad van een peesschede.
mesotenon, zie mesotendineum.
mesothelioom, maligne tumor uitgaande van mesotheel
(pleura, peritoneum); m. komt vaak voor bij lijders aan
asbestose.
mesothelium, mesotheel [G., mesos; thele = tepel] eenlagig
plaatepitheel dat de sereuze vliezen bekleedt; zie ook
endotheel, epitheel.
mesotympanum, gedeelte van het middenoor mediaal
van het trommelvlies.
mesovaricus [L., -ca, -cum], m.b.t. het mesovarium;
vb. margo m-cus.
mesovarium, gen. -ii: ophangband van het ovarium, het
naar de eierstok-hilus lopende deel van het lig. latum
uteri.
message modifying system [E.] een afdalend systeem van
zenuwvezels, dat vanuit de hersenschors bepaalt, welke
fractie van de signalen van de perifere pijnzenuwen via
de pijnbanen in het ruggenmerg naar de hogere pijncentra wordt doorgelaten.
messenger [E.] boodschapper.
messenger-RNA, zie RNA.

buikorganen verbindt met de achterwand van de
buikholte.
mesenterium dorsale commune, het primitieve
embryonale mesenterium, de gemeenschappelijke
ophangband van het nog niet gedifferentieerde darmkanaal.
mesh graft [E.] een huidtransplantaat dat tot een net wordt
opengetrokken om het oppervlak te vergroten; syn. netent.
mesialis [L., -le], naar de middellijn gericht (tandheelk.
term); vb. facies m-lis.
mesiodens [L., mv. -dentes], kleine overtollige tand, meestal
tussen de maxillaire snijtanden.
Mesmer, Franz Anton (1734-1815; Oostenr. arts te Wenen
en Parij), zie mesmerisme.
mesmerisme, behandelingssysteem met hypnose,
handoplegging, bestrijking van lichaamsdelen, door
Mesmer toegepast, volgens hem berustend op `animaal
magnetisme'.
meso-, voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. middelste, of tot het mesenterium.
mesoappendix, de ophangband van de appendix vermiformis.
mesobilirubinogeen, gereduceerde bilirubine, die in de
darm ontstaat en waaruit bij oxidatie stercobiline wordt
gevormd.
mesoblast, mesoderm in vroeg stadium.
mesocardie [G., mesos = middelste; kardia = hart] atypische
ligging van het hart in de middellijn van de thorax.
mesocardium, het deel van het embryonale mesenterium dat het hart verbindt met de voorste lichaamswand
en van achteren met de voordarm.
mesocavaal, m.b.t. de vena mesenterica superior en de
vena cava; vb. rn-vale interpositieshunt (bij bloedende
slokdarmvarices).
mesocefaal [G., mesos; enkephalos] normale verhouding
tussen lengte en breedte van de schedel (index cephalicus 75,9-81,5); zie ook brachycefaal, dolichocefaal.
mesocgphalus [G., mesos; enkephalos] een schedel met
normale verhouding tussen lengte en breedte.
mesocolicus [L., -ca, -cum], m.b.t. het mesocolon; vb. taenia
m-ca.
mesocolon [G., gen. -ii, mesos; kolon = darm] de peritoneumduplicatuur waaraan het colon is bevestigd.
mesocolon ascendens, de in de 4e embryonale maand
met de achterste buikwand vergroeide ophangband van
het colon ascendens.
mesocolon descendens, idem van het colon descendens.
mesocolon sigmoideum, ophangband van het
sigmoid.
mesocolon transversum, ophangband van het colon
transversum.
mesocortex, onvolledig gedifferentieerde zone van de
cortex in het gebied van de insula; werkt in op de
ingewanden.
mesoderm [G., mesos; derma = huid] het zich tussen
ectoderm en entoderm vormende derde embryonale
kiemblad.
mesodermaal, afkomstig van, behorend tot het
mesoderm.
mesodermalis [L., -le], mesodermaal; vb. dystrophia m-lis.
mesofiel, eigenschap van sommige organismen, het best
te groeien bij een temperatuur van 20 -25°C.
mesoflebitis, ontsteking van de tunica media van een
ader; zie ook mesarteriitis.
mesogastrium [L., gen. -ii, van Gr] 1 peritoneum-duplica487
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second messenger [E., tweede boodschapper] een hormoon-

metacarpicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de metacarpus
(middenhand).
metacarpophalangeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de middenhandsbeenderen en de vingerkootjes; vb. articulationes
m-eae (mv van m-ea).
metacarpus [G., gen. -pi, meta-; karpos] middenhand.
metacentrisch, zie chromosoom.
metacercaria [L., my. -iae], geencysteerde vorm van een
(parasitaire) trematode in het lichaam van een tussengastheer; in deze vorm kan de parasiet op de definitieve
gastheer worden overgebracht.
metachromas ie, het verschijnsel dat een bepaalde
kleurstof (bijv. toluidineblauw, cresylviolet, methyleenblauw) bij verschillende weefselelementen verschillende
kleuren doet ontstaan.
metachromatisch, gekenmerkt door metachromasie; zie
ook orthochromatisch; vb. m-sche leukodystrofie, m-sche
korreltjes.
metachronisme [< G. meta = na; G. chronos = tijd] opeenvolging van gebeurtenissen die theoretisch onlogisch is;
bijv. het ontdekken van mammacarcinoom na het
ontdekken van metastasen.
metacommunicatie, inhoudelijk gesprek over het
gesprek(sverloop) zelf; biedt mogelijkheid tot feedback
over de communicatie.
metaduodenum, het gedeelte van het duodenum distaal
van de papilla duodeni, embryonaal uit de middendarm
ontstaan.
metafase, tweede fase van de mitose in deze fase is de
kernmembraan onzichtbaar geworden en de chromosomen zijn in het equatoriale vlak gerangschikt.
metafyse, metaphysis [G.] i het deel van een pijpbeen
tussen de diafyse (middenstuk) en epifyse (eindstuk); dit
deel bevat de groeizone (groeischijf); z `tussengroeisel'.
metafysisch, bovenzinnelijk, als tegenstelling tot fysisch,
door zintuiglijke waarneming te bestuderen; zie ook
extrasensoor.
metakinesis [G., kinein = bewegen] i de fase van de mitose
waarin de twee astrosferen zich naar de polen van de
delende cel begeven; a metafase.
metalbumine, zie pseudo-mucine (in ovariumcysten).
metalloproteinen, aan metaal gekoppelde eiwitten.
Daarvan hebben (a) transferrine, conalbumine en lactoferrine een transportfunctie, (b) ferritine en hemosiderine een stapelfunctie en heeft (c) ceruloplasmine een
enzymfunctie.
metameer [G., meta; meros = deel] een der onderling
identieke geledingen van de embryonale aanleg,
waarvan in het volwassen lichaam nog resten zijn te
vinden, bijv. de segmentale voorziening van het lichaam
door ruggenmergszenuwen; zie ook dermatomeer.
metamerie, de geleding van het lichaam in metameren.
metamorfopsie [G., meta; morphe = vorm; opsis = het zien]
gezichtsstoornis, waarbij de voorwerpen anders (te
groot, te klein, misvormd) worden gezien dan ze in
werkelijkheid zijn, t.g.v oogafwijkingen of psychische
stoornissen; zie ook dyschromatopsie.
metamyeloc y t, tussenstadium tussen de rondkernige
myelocyt en de segmentkernige leukocyt.
metanefrine, een metaboliet van epinefrine (= adrenaline); wordt met de urine uitgescheiden.
metangphros [G., meta; nephros = Hier] de blijvende
embryonale vier die zich uit de oernier (mesonephros)
ontwikkelt; zie ook pronephros.
metaplasie [G., plassein = vormen] omvorming van volwassen cellen van een bepaald weefsel in cellen van een

achtige stof (bijv cAMP) die de schakeling teweegbrengt
tussen een receptor-bindende agonist enerzijds en de
biologische responsie anderzijds.
messing-lichaampjes, geel verkleurde erytrocyten in
vers bloed bij malaria.
bindweefselmestcel (BWMC), grote ovale cel met in
het cytoplasma sterk kleurbare basofiele granula; komt
in alle bindweefsel voor, maar vooral in bindweefsel
onder - aan de buitenwereld grenzende - epithelia (huid,
darmkanaal, longen); granula bevatten onder andere
heparine, histamine, leukotrienen C (bij ontstekings- en
overgevoeligheidsreacties betrokken mediatoren); heeft
aan oppervlak specifieke receptoren voor IgE; de relatie
met basofiele granulocyten in het bloed is onduidelijk.
mestceldegranulatie, uitscheiding van histamine door
mestcellen na cross-linking van de membraangebondenIgE-receptoren door een allergeen.
meta- [G.] voorvoegsel in woordverbindingen met als
betekenis; 1 na, achter, tussen; z een verandering.
metaaldampenkoorts, aandoening die kan optreden na
blootstelling aan metaaldampen van mangaan, zink,
koper, magnesium, vanadium en cadmium.
metaalzout, verbinding van een elektrisch positief
geladen metaalelement met een zoutelement, bijv.
natriumchloride, magnesiumsulfaat.
meta-analyse, zie analyse.
metabletisch [G., metabletikos] m.b.t. het veranderen.
metabolicus [L., -ca, -cum, Gr. metabole = verandering] m.b.t.
de stofwisseling, metabool; vb. delirium m-cum.
metabolieten, stoffen die tijdens het metabolisme
ontstaan.
endogene metabolieten, m. die in het lichaam zelf
worden geproduceerd, bijv. hormonen, fermenten.
essentiele metabolieten, stoffen die noodzakelijk zijn
voor het normale stofwisselingsproces.
exogene metabolieten, m. die van buitenaf moeten
worden betrokken, zoals purinen, vitamines; zie ook
antimetaboliet.
metabolisms [< G., metabolë] stofwisseling, het complex
van chemische en fysische processen die zich voordoen
bij de opbouw, de afbraak en de instandhouding van de
weefsels, alsmede bij de productie van energie.
aeroob metabolisme, metabolisme gebaseerd op
aanwezigheid van zuurstof, bijv. bij eukaryoten.
basaal metabolisme (BM), i grondstofwisseling, het
complex van chemische en fysische processen in een
rustend organisme; 2 de energie die het rustende
lichaam gebruikt voor het instandhouden van de
(vegetatieve) levensfuncties; hierbij werken regulerend
de schildklier-hormonen thyroxine en tri-jodothyronine;
als normaal wordt een BM beschouwd tussen -10 en +15
pct.

inborn error of metabolism [E.] zie aldaar.
intermediair metabolisme, het complex van chemische en fysische processen die zich voordoen tussen
begin en eind van de stofwisseling.
metabool, metabolisch, het metabolisme betreffend.
metacarpale [G., meta-; karpos = pols] zie os m., middenhandsbeen.
metacarpalia [L., my van metacarpale] middenhandsbeenderen.
metacarpalis [L., -le], m.b.t. de metacarpalia.
metacarpeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de metacarpus (middenhand); vb. arteriae m-eae (mv. van m-ea), ligamentum
m-eum (mv. ligamenta metacarpea).
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andere plaats, waar zich een overeenkomstig ziekteproces (met dezelfde kiemen c.q. tumorcellen) gaat ontwikkelen; zie ook metastase.
gekruiste metastasering, overgang van kiemen of
tumorcellen van de veneuze in de arteriole bloedbaan
zonder passage door de longen.
hematogene metastas e ring, m. via de bloedbaan.
iatrogene metastasering, ontstaan van metastasen
door verspreiding van maligne tumorcellen als gevolg
van medisch handelen, zoals krachtig palperen van de
tumor, lokale anesthesie vlak bij of in de tumor of
onvolledige verwijdering van de tumor; zie ook tumor
spill.
implantatiemetastasering, metastase die niet via de
lymfe- of bloedbaan tot stand is gekomen, bijv. doordat
tumorcellen in de operatiewond geraken of via het
lumen van een hol orgaan uitzaaien, zoals in de
buikholte; zie ook iatrogene metastasering, tumor spill

ander weefsel, bijv van bindweefselcellen in epitheelcellen.
apocriene metaplasie, afwijking waarbij een nietapocriene kliercel wordt vervangen door een kliercel met
een apocrien aspect; komt o.a. voor bij mastopathie en
bep. zweetkliertumoren.
intestinale metaplasie, afwijking waarbij in de maag
epitheelcellen voorkomen die normaal alleen in de
dunne darm voorkomen (borstelzoomcellen, slijmbekercellen, Paneth-cellen), bijvoorbeeld t.g.v chronische
gastritis.
myeloide metaplasie, ontwikkeling van beenmergweefsel door neoplastische myeloide stamcellen op
extramedullaire plaatsen, zoals milt en lever, vaak als
gevolg van fibrosering van het beenmerg (= myelofibrose); gaat gepaard met extramedullaire hemopoese; de
normale bloedaanmaak in het beenmerg wordt hierbij
verdrongen.
pulpametaplasie, vorming van osteold weefsel (i.p.v.
dentine) in de tandpulpa.
regressieve metaplasie, zie anaplasie.
metaplastisch, gekenmerkt door, of m.b.t. metaplasie.
metapsychologie, i (psychoanalyse) de leer van de
drifters, die vanuit het onbewuste het bewuste leven
beinvloeden; z parapsychologie.
metapyrontest, test voor bepaling van de hypofysaire
ACTH-reserve; metapyron geeft blokkade van
ii-hydroxylering van ii-desoxycortisol in cortisol,
waardoor de ACTH-secretie stijgt; een dag na metapyrontoediening worden cortisol, ACTH en il-desoxycortisol in het bloed bepaald.
metarteriola, klein bloedvat dat de overgang vormt van
arteriola in bloedcapillair; syn. precapillair.
metast ase, metastasis [G., verplaatsing] dochtergezwel,
ontstaan uit deeltjes van een primair gezwel, die door
het bloed of de lymfe meegevoerd zijn en ergens zijn
blijven steken, waar ze hun groei c.q. woekering voortzetten.
botmetastase, woekering van tumorcellen in het bot als
gevolg van transport door de bloedbaan van cellen van
een primaire tumor elders in het lichaam naar het skelet;
komt vooral voor bij mammacarcinoom, prostaatcarcinoom, schildkliercarcinoom, bronchuscarcinoom en
non-Hodgkin-lymfoom; meest voorkomende lokalisaties
zijn de wervelkolom, het bekken, de schedel, de ribben
en
de proximale einden
van humerus en femur.
Douglas,
--metastase.
Douglas-metastase, zie Douglas, --metastase.
hersenmetastase, uitzaaiing van een tumor elders in
het lichaam naar de hersenen; meest voorkomend bij
bronchuscarcinoom, mammacarcinoom en melanoom;
symptomen kunnen zijn: tekenen van algemene intracraniele drukverhoging, uitval van hersenzenuwen,
epilepsie en focale verschijnselen van de grote hemisfeer;
een curatieve behandeling is vaak onmogelijk door
infiltratieve groei in het normale hersenparenchym.
levermetastase, uitzaaiing in de lever van een kwaadaardige tumor; meestal van de maag, het colon, het
pancreas, de longen, de mammae, de slokdarm en de
schildklier.
longmetastase, hematogene uitzaaiing in de longen
van een gezwel elders in het lichaam, bijvoorbeeld van
een botsarcoom, coloncarcinoom.
metastasectomie, chirurgische verwijdering van metastase.
metastasering, het proces waarbij pathogene kiemen of
tumorcellen vanuit de primaire zetel van het ziekteproces via het bloed of de lymfe worden vervoerd naar een

[E.].

lymfogene metastasering, m. via de lymfebaan.
paradoxe metastasering, hematogene m. in een
richting tegengesteld aan de bloedstroom; syn. retrograde metastasering.
metastaticus [L., -ca, -cum], metastatisch; vb. abscessus
m-cus.
me tatarsals [G., mv. -ha, meta-; L. tarsus = voetwortel] Zie os
metatarsale (middenvoetsbeen).
metatarsalgie [G., algos = pijn] pijn in de middenvoet, t.g.v.
druk op de teenzenuwen; syn. ziekte van Morton.
metatarsalia [L.] mv. van metatarsale.
metatarsalis [L., -le], m.b.t. metatarsalia.
me tatarseus [L., -ea, eum], m.b.t. de metatarsus (middenvoet); vb. exarticulatio m-ea, ligamentum m-eum.
metatarsophalangeus [-ea, -eum, G., meta-; L. tarsus; Gr.
phalagx = ronde balk] m.b.t. middenvoetsbeenderen en
teenkootjes; vb. articulationes m-eae (mv. van m-ea).
m e tata rsus [G., gen. -si, meta-; L. tarsus = voetwortel] middenvoet, d.i. het gedeelte van de voet tussen de voetwortel
en de tenen.
metatarsus varus, afwijking van de voorvoet naar de
mediaanlijn toe.
metathalamus [G., meta- = achter; thalamus] hersendeel
achter de thalamus, bestaande uit de mediale en laterale
corpora geniculata.
METC, medisch-ethische toetsingscommissie.
Metchnikoff, Elie (1855-i9i6; Russ. bacterioloog to Parijs,
ontdekker van de fagocytose; 19o8 Nobelprijs, samen
met Paul Ehrlich).
theorie van Metchnikoff, theorie betreffende de
fagocytose.
metencephalon [G., gen. -li, meta- = achter; egkephalos =
hersenen] achterhersenen, bestaande uit de pons en het
cerebellum.
meteorisme [< G., meteorizein = opzwellen] opgeblazenheid,
ophoping van gas in de darmen.
methacholine, van acetylcholine afgeleid parasympathicomimeticum; gebruikt voor inductie van hyperemia
bij artritis en als vaatverwijder bij perifere vaatziekten.
methadon, synthetisch opioid; behoort tot de zuivere
opioidreceptor-agonisten; toepassingen: chronische
pijnpreventie en behandeling van verslaafden.
methanogenen, alle organismen die methaan produceren; zijn obligaat anaeroob en behoren tot de Archeae.
methanol, methylalcohol.
methemalbumine, methaemalbumine, verbinding
van gewoonlijk in bloedplasma voorkomende albumine
met haem.
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methemoglobine
metrorragie, metrorrhagia [G., metra; rhegnynai = uitbarsten] bloeding uit de uterus, niet samenhangend met de
menstruatie; zie ook menorragie.
metrorrhagie des vierges [F., maagdenmetrorragie] klinische
benaming voor een langdurig vaginaal bloedverlies aan
het begin van de fertiele levensfase; ontstaat op basis van
een anovulatore cyclus waarin persisterende follikels
ontstaan.
Meulengracht, Einar (geb. 1887; Deens internist te
Kopenhagen).
Meulengracht-dieet, volledige (brijige) voeding vanaf
de eerste dag bij maagbloeding door maagzweer.
Meyer, lus van -, rostrale uitbochting van de radiatio
optica in de temporale lob; vervoert de visuele informatie van het bovenste gezichtsveld.
Meyerhof, Otto F.M. (Duits fysioloog (1.884 - 1951), werkte
in Heidelberg en Philadelphia), zie Embden-Meyerhofketen.
Meynert, Theodor Herman (1833-i892; psychiaterneuroloog te Wenen).
bundel van Meynert, zie fasciculus retroflexus.
Meynert-commissuur, zie commissurae supra-opticae.
laag van Meynert, de laag van piramidecellen in de
hersenschors.
Meynet, Paul Claude Hyacinthe (1831-1892; Fr. arts te
Parijs).
Meynet-knobbels, bij acute reumatische koorts voorkomende knobbels in of bij de kapsels en pezen van de
aangetaste gewrichten.
M.F., m.f. [L.] 'misce, fiat', meng, bereid (rec.).
M-fase, stadium van de celcyclus waarin de mitose
plaatsvindt.
MFH, maligne fibreus histiocytoom; zie ook histiocytoom.
MFS, mononucleaire-fagocytensysteem.
µg, microgram.
mH, microhematocriet.
MHC, major histocompatibility complex.
MHz megahertz, 10 6 hertz).
Mibelli, Vittorio (186o-igio; Ital. huidarts te Parma).
angiokeratoma Mibelli, zie angiokeratoom.
porokeratosis Mibelli, zie porokeratose.
MIBG metajodobenzylguanidine, belangrijke, aan 123I of
1311 gebonden tumortracer; bezit vooral een hoge
weefselspecificiteit voor catecholaminerecptoren bevattende tumoren die van de neurale lijst uitgaan, bijv.
neuroblastoom en carcinoId.
MIC, minimal inhibitory concentration.
micel, micelle [< L. kruimeltje] i hypothetisch, submicroscopisch deeltje dat het vermogen van groei en vermenigvuldiging zou hebben en het essentiele levende
element van protoplasma zou zijn; 2 submicroscopisch
aggregaat van moleculen in colloIdale sols en gels;
syn. bioblast.
Michaelis, Gustav Adolf (1798-1848; D. gynaecoloog te
Kiel).
ruit van Michaelis, een vierhoek, gevormd door de
processus spinosus L.5, het boveneind van de bilgroef en
de groefjes in de huid ter plaatse van de spinae iliacae
posteriores; asymmetrie van de ruitfiguur wijst op een
bekken-afwijking.
micr-, micro- [G., mikros = klein] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis klein; vb. microbe.
micrencefalie [G., mikros; enkephalos = hersenen] abnormaal
kleine hersenen.
micro- (p), 10 -6 gram; i microgram (1.µg) =10 -6 gram.
microadenoom, klein adenoom (bijv. in de hypofyse),
i.t.t. macroadenoom.

methemoglobine, hemoglobine waarvan het ferro-ion
tot ferni- is geoxideerd; normaliter vindt deze oxidatie in
het bloed plaats, maar er volgt onmiddellijk daarop een
reductie.
methemoglobinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid
van methemoglobine in het bloed.
idiopathische methemoglobinemie, gevolg van
pathologische zwakte van het reducerende fermentsysteem.
toxische methemoglobinemie, door toxische stoffen
(nitriet, kaliumchloraat) teweeggebrachte m.
methemoglobinurie [G., ouron = urine] aanwezigheid van
methemoglobine in de urine.
methionine, zwavelbevattend aminozuur, mogelijk
essentieel.
methionine-enkefaline, opioIde peptide dat als neuromodulator werkt; komt voor in het centrale en perifere
zenuwstelsel en in de exocriene klieren van het maagdarmkanaal; speelt belangrijke rol bij beweging,
stemming, gedrag en pijngewaarwording.
methioninemalabsorptie, aangeboren defect in de
absorptie van het mogelijk essentiele aminozuur
methionine, zich uitend in kerimerkende lichaamsgeur
('gekookte kool') en extreem wit blond haar; zie ook
methionine.
methionineremmingstest, microbiologische reactie, uit
te voeren bij pasgeborenen, om ev. bestaande homocystinurie vast te stellen.
methioninesynthetase, een in leukocyten, beenmerg en
verschillende gezwellen voorkomend intermediair
werkend enzym bij de vorming van methionine door
overdracht van de methylgroep op homocysteIne.
Volgens deze voorstelling zou methionine dus niet
`essentieel' zijn.
methyldopa, alfa-methyldopa, antihypertensivum dat
centrale alfa-2-receptoren stimuleert, waardoor de
perifere vaatweerstand afneemt en de bloeddruk daalt;
gezien de vele bijwerkingen (o.a. hoofdpijn, sufheid,
depressie en impotentie) niet het middel van eerste
keuze bij behandeling van hypertensie.
methyleenblauw, korenbloem-blauwe kleurstof die
wordt gebruikt bij histologische kleurmethoden, zoals
voor bloeduitstrijkjes in Giemsa-kleuring; zie ook
kleuring.
metopicus [L., -ca, -cum, (Gr. voorhoofd)]; vb. sutura m-ca (=
s. frontalis); m.b.t. het metopon.
metra [G.] zie uterus [L.].
Metras, Henri (1918-1958; Fr. chirurg).
sonde van Metras, katheter met schaduwgevende punt,
voor bronchografie.
metratonie [G., metra] zie atonia uteri.
metratresie [G., metra; a = niet; tresis = gat] atresie van het
ostium uteri.
metrectomie, zie hysterectomie.
metreurynter [G., metra; eurynein = verwijden] instrument
met opblaasbare zak, om de cervix uteri te dilateren.
metreury se [< G., metra; eurynein] oprekking van de cervix
uteri d.m.v een metreurynter.
-metrie [G., metrein = meten] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. het meten.
metritis, ontsteking van de baarmoederwand.
metromanie, zie nymfomanie.
metropathia, metropathie [G., metra; pathos = lijden]
ziekte van de baarmoeder.
metropathia haemorrhagica, m. met bloedingen door
overmatige proliferatie van het endometrium (glandulaire hyperplasie).
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micro-aerofiel, eigenschap van bacterien waarbij de
groei slechts optimaal is bij een zeer lage zuurstofconcentratie.
micro-aneurysma, uitstulping van de vaatwand over een
traject van ten hoogste enkele millimeters; komt voornamelijk in hersenen voor; kan leiden tot bloedingen;
syn. aneurysma van Charcot-Bouchart.
microangiopathie [< G., mikros; angeion = vat; pathos =
ziekte] ziekte van de kleine bloedvaten.
microbe, micro-organisme, i.h.b. bacterie.
microbicide, zie bactericide.
microbide, huidafwijking als overgevoeligheidsreactie
op microben.
microbiohemie [G., bios = leven, haima = bloed] 1 de aanwezigheid van microben in het bloed; z ziekte t.g.v. de
aanwezigheid van microben in het bloed.
microbiologic [G., bios = leven; logos = wetenschap] de
wetenschap betreffende de micro-organismen (bacterien,
schimmels, algen, protozoa, virussen).
microblast [G., mikros; blastos = kiem] abnormaal kleine
erytroblast (diameter - 5 µm).
microblefarie [G., mikros; blepharon = ooglid] abnormale
kleinheid van de oogleden.
microbloedonderzoek, analyse van het zuur-baseevenwicht in foetaal bloed dat gedurende de partus via
een amnioscoop wordt afgenomen uit het voorliggende
deel.
microbr a chius [G., mikros; brachion = arm] foetaal
monstrum met te korte armen.
microcalcificatie, 1 aanwezigheid van kleine `kalkspetters' op een rontgenbeeld, bijv. bij een mammogram;
verkalkingen kunnen op zowel benigne als maligne
processen wijzen; z (nucleaire geneeskunde) opneming
van het 99 mTc- difosfonaat in organen als de longen, de
maag of in tumoren als uiting van microcalcificaties op
het skeletscintigram; zie ook verkalking.
microca rdius [G., mikros; kardia = hart] monstrum met
abnormaal klein hart.
microcaulie [G., mikros; kaulos = stengel] abnormale kleinheid van de penis.
microcefaa l, in het bezit van een te klein hoofd.
microcefal ie [G., mikros; kephale = hoofd] abnormale
kleinheid van het hoofd.
microcephalus [G., mikros; kephale = hoofd] 1 iemand met
een abnormaal kleine schedel, meestal een microcefale
idioot; z monstrum met onontwikkeld hoofd.
microcheilie [G., mikros; cheilos = lip] ontwikkelingsstoornis met abnormaal kleine lippen.
microchirurgie, chirurgische ingrepen, uitgevoerd bij
sterke vergroting d.m.v. een operatiemicroscoop.
microcirculatie, gedeelte van de bloedsomloop dat met
het ongewapende oog niet zichtbaar is; bestaat uit
arteriolen, capillairen en venulen; in dit gebied vindt
uitwisseling van stoffen en warmte tussen bloed en
weefselvocht plaats.
microcirculatiestoornis, stoornis van bloedcirculatie in
arteriolen, venulen en het tussenliggende capillaire bed;
hierdoor kunnen o.a. Raynaud-klachten, ulcera, koude
acra ontstaan en wonden slecht genezen; zie ook
Raynaud, fenomeen van.
Micrococcaceae [G., mikros; kokkos = bes] familie van de orde
Eubacteriales, met zes geslachten: GafJkya, Methanococcus,
Micrococcus, Peptococcus, Sarcina en Staphylococcus.
Microco ccus, een geslacht van de fam. Micrococcaceae; het
zijn bolvormige, Gram-positieve cellen, apathogeen,
voorkomend in aarde en in water.

Micrococcus luteus, een saprofytisch op de huid en de
slijmvliezen levende soort; vroeger geheten Sarcina lutea.
Micrococcus tetrggenus, een species die door Koch uit

j

cavernes bij longtuberculose is geisoleerd. N.B. vele
pathogene bacterien die vroeger de naam M. droegen,
heten tegenwoordig anders; vb. Staphylococcus, Neisseria.
microcor ie [G., kore = pupil] kleinheid van de pupil.
microcornea, abnormaal kleine cornea.
microcyt, abnormaal kleine erytrocyt (diameter kleiner
dan 5 µm).
microcyt ai r, gekenmerkt door de aanwezigheid van
microcyten; vb. m-re anemie.
microcytose, microcytemie, aanwezigheid van microcyten in het bloed.
microfaag, klein fagocyt, een zeer actieve, kleine neutrofiele leukocyt; zie ook macrofaag.
microfauna, samenvattende term voor microscopisch
kleine dieren; zie ook microflora.
microfilamenten, draadvormige organellen met contractiele functie; ze bestaan uit actine en myosine en komen
voor in spiercellen, fagocyten, neutrofiele leukocyten.
microfilaria, Microfilaria, het prelarvale stadium van
Filaroidea in het bloed van de mens en in de weefsels van
de overbrenger; de term wordt soms als geslachtsnaam
gebruikt en dan met een hoofdletter geschreven.
Microfilaria bancrofti, de m. van Wuchereria bancrofti,
verschijnt's nachts in het bloed van de gastheer, vandaar
ook de naam M. nocturna.
Microfilaria diurna, de overdag in het bloed uitzwermende m. van Loa loa (heette vroeger Filaria loa).

Microfilaria nocturna, zie M. bancrofti.
microfl o ra, samenvattende term voor microscopisch
kleine planten; zie ook microfauna, gnotobiotica.
microfonie, microph o nia [G., mikros; phone = geluid]
zwakte van het stemgeluid.
cochleaire microfon ie , registreerbare elektrische
reactie van de cochlea op geluid.
microftalmie, microphth almus [G., ophthalmos = oogl
aangeboren kleinheid van een of beide oogbollen.
microgameet [G., gametes = echtgenoot] mannelijke geslachtelijke vorm van een Plasmodium; zie ook gameet.
microgametocyt, mannelijke gametocyt.
microgamie [G., mikros; gamos = huwelijk] conjugatie van
microgameten.
microgenia [G., mikros; geneion = kin] aangeboren kleinheid
van de kin.
microgenitalisme, aangeboren kleinheid van de genitalia.
microglia, neuroglia interstitieel weefsel in het CZS, met
kleine cellen (microgliocyten).
microgliocyt, microgliacel, kleine, fagocyterende
gliacel, vermoedelijk van mesodermale herkomst.
micrognathie [G., mikros; gnathos = kaak] aangeboren
kleinheid van de onderkaak, met onontwikkelde kin.
microgolven, elektromagnetische trillingen met een
trillingsfrequentie tussen ioo MHz en loo GHz, dat zijn
golflengten tussen 3 m en 0,3 mm.
micrografie [G., mikros; graphein = schrijven] zeer klein
handschrift.
microgram (µg), 10 -6 gram.
microhematur ie , hematurie die niet met het blote oog
zichtbaar is; microscopisch ziet men in het urinesediment per gezichtsveld weinig of veel erytrocyten.
microklysma, klysma met kleine hoeveelheid vloeistof.
micrometer (µm), io -6 meter.
micromilieu, zie milieu, micro—.
micromyeloblast, kleine myeloblast.
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micron
microtie [G., mikros; ous = oor] abnormale kleinheid van de
oorschelpen.
microtoom [G., mikros; temnein = snijden] toestel waarmee
een voorwerp, of weefsel, in zeer dunne laagjes (coupes)
kan worden gesneden voor microscopisch onderzoek.
microtrauma, gering trauma; zie ook cavaleristenosteoom.
microtray-agglutinatietest, test waarmee de hoeveelheid antilichamen tegen spermatozoa in het cervixslijm
kan worden bepaald; syn. microtray-immobilisatietest.
microtrombose, aanwezigheid van microthrombi in de
kleine bloedvaten en capillairen.
microtubuli [L., mv van microtubulus = buisje] rechte, holle,
cilindervormige organellen in kernhoudende cellen,
i.h.b. in cilia en in de spoel die zich bij de mitose in de
cel vormt; ze bestaan uit tubuline.
microvillus [merry. -villi], vingervormig uitsteeksel van
celoppervlakte, leidend tot oppervlaktevergroting;
microvilli komen voor op de apicale oppervlakte van
epitheelcellen, waar sterke resorptie plaatsvindt; met
name in darmepitheel; zie ook borstelzoom.
mictie, mictio [L.] urinelozing.
mictio involuntaria, onwillekeurige urinelozing,
incontinentie.
mictiecystogram, zie cystogram.
mictie-cysto-ureterografie (MCUG), radiodiagnostisch
onderzoek waarbij de blaas d.m.v een steriel ingebrachte
blaaskatheter onder fluoroscopische controle met een
wateroplosbare contrastvloeistof wordt gevuld, waarna
afbeeldingen van de urethra in meerdere richtingen
tijdens de mictie worden verkregen.
mictiedrang, imperatieve, drang tot mictie die niet kan
worden onderdrukt en zonder uitstel tot mictie leidt;
treedt op bij een ruggenmergslaesie boven niveau S3.
mictiereflex, zie blaasreflex.
mictiesyncope, zie syncope, mictie-.
mictietraining, het (opnieuw) aanleren of verbeteren van
zindelijkheid en/of plasgedrag.
MID, minimale infectieuze dosis.
Middellandse-Zee-koorts, middellandsezeekoorts, zie
brucellose.
familiaire Middellandse-Zee-koorts, recessief erfelijk
ziektebeeld, gekenmerkt door recidiverende aanvallen
van peritonitis, soms ook van pleuritis en artritis; vnl.
aangetroffen bij bewoners van landen rondom de
Middellandse Zee; syn. familiaire paroxismale polyserositis.
middenbloeding, functionele uterusbloeding die zich
halverwege de menstruatiecyclus voordoet, dus tussen
twee menstruaties in.
middenecho, m.b.v. echo-encefalografie verkregen
signaal van de middenstructuren van de hersenen,
vooral van de derde ventrikel en de glandula pinealis;
verplaatsing van de middenecho naar rechts wijst op een
ruimte-innemend proces links, en omgekeerd.
middenhand, metacarpus [L.].
middenhandsbeenderen, ossa metacarpalia (enkely : os
metacarpale).
middenhersenen, mesencephalon.
middenkwabsyndroom, atelectase van de rechter
long-middenkwab, met chronische pneumonitis;
syn. syndroom van Brock.
middenoor, zie oor, midden-.
middenoorontsteking, ontsteking van het slijmvlies
van het middenoor; kan acuut of chronisch zijn;
syn. otitis media.
middenooroperatie.

micron (p4) [in onbruik geraakte eenheid], micrometer.
micronodulair, gekenmerkt door de aanwezigheid van
kleine noduli (knobbeltjes).
micronucleus [G., mikros; L. nucleus = kern] de kleinste van
het tweetal kernen van een ciliaat, deelt zich mitotisch.
micro-organismen [G., mikros; organon = werktuig] kleine
levende organismen van microscopische afinetingen.
apathogene micro-organismen, m. die in de regel
geen ziekte verwekken.
pathogene micro-organismen, m. die (soms, dikwijls
of bijna altijd) ziekte verwekken, afhankelijk van eigenschappen zoals virulentie van de m., weerstand of
immuniteit van de gastheer, en omgevingsfactoren; zie
ook Chlamydia.
microp(s)ie [G., ops = oog] 1 gezichtsstoornis (zie ook
metamorfopsie), waarbij de voorwerpen kleiner worden
waargenomen dan ze in werkelijkheid zijn; z het zien
van kleine dieren (muizen, vlooien) als symptoom bij
delirium tremens.
microscoop [G., mikros; skopein = bekijken] instrument
waarmee kleine objecten sterk vergroot kunnen worden
bekeken; zie ook elektronenmicroscoop, fasencontrastmicroscopie.
elektronenmicroscoop (EM), toestel waarmee d.m.v.
elektronenstralen een ultramicroscopisch voorwerp
zichtbaar kan worden gemaakt; het oplossend vermogen
is io 5 maal groter dan dat van de lichtmicroscoop.
fasencontrastmicroscoop, toestel voor de microscopische beschouwing van contrastarme objecten waarvan
het contrast wordt verhoogd door in de lichtbundel een
`fasenplaatje' (een dun glasplaatje, voorzien van evenwijdige kerven) to plaatsen.
microscopisch, i m.b.t. de microscoop; z met het blote
oog niet, met de microscoop wel zichtbaar; zie ook
macroscopisch.
microsferocyt, een bolvormige erytrocyt met een diameter die kleiner dan normaal is.
microsferocytose, aanwezigheid van vele microsferocyten in het bloed (o.a. bij hemolytische anemic);
syn. kogelcellen-anemie; zie ook sferocytose.
microsomaal ethanol-oxiderend systeem (MEOS), een
in het endoplasmatisch reticulum aanwezig systeem dat
alcohol metaboliseert, zij het in veel mindere mate dan
ADH.
microsomie [G., mikros; soma = lichaam] dwergvorming,
dwerggroei.
microsoom, 1 brokstuk van endoplasmatisch reticulum,
waaraan een ribosoom in de vorm van polysoom is
gebonden; 2 micelle.
Microsporidium, darmparasiet die i.h.b. bij aids-patienten
diarree en soms keratoconjunctivitis kan veroorzaken.
microsporie, besmettelijke schimmelaandoening van het
behaarde hoofd, veroorzaakt door Microsporum (meestal

Microsporum audouinii).
Microsporon, zie Microsporum.
Microsporum [G., mikros; sporos = zaad] een geslacht dermatofyten met kleine sporen; zie ook Ectothrix.
Microsporum audouinii, een antropofiele dermatofyt,
verwekker van `ringworm' van het behaarde hoofd.

Microsporum canis, een zoofiele dermatofyt, een der
verwekkers van `ringworm' bij honden en katten.
Microtatobiotes [G., mikrotatos = kleinste] een klasse van de
kleinste levende wezens, die voor groei en vermeerdering afhankelijk zijn van andere levende organismen;
omvat twee orden: Rickettsiales en Virales.
microthrombus, kleine thrombus in een bloedcapillair;
zie ook microtrombose.
492

military antishock trousers
gaat gepaard met contracties van de darmwand en
verplaatst zich distaalwaarts; wanneer een dergelijk
front het einde van de dunne darm heeft bereikt,
ontstaat hoog in de darm een nieuw front, dat opnieuw
distaalwaarts migreert.
mijnwerkerslong, zie antracose.
mijnworm, worm die als darmparasiet voorkomt bij
mijnwerkers in gematigde streken; zie ook Ancylostoma

conservatieve radicale middenooroperatie, radicale
m. waarbij het geluidoverdragende deel van het middenoor zoveel mogelijk wordt gespaard of zelfs aangevuld
en verbeterd.
middenpijn, kortdurende pijn midden tussen twee
menstruaties, bij het barsten van een eifollikel (ovulatie),
waarbij het peritoneum words geprikkeld, een enkele
keer gepaard met een zwakke bloeding uit het endometrium; syn. dysmenorrhoea intermenstrualis.
middenregister, stemvorming zoals bij normale mens.
middenrif, diafragma [G.].
middenvoet, het gedeelte van de voet tussen de voetwortel en de tenen; syn. metatarsus.
middenvoetsbeenderen, ossa metatarsalia (enkelv.: os
metatarsale).
middenzouten, zouten met laxerende werking.
middle-ear effusion (MEE) [E.] otitis media serosa.
midline syndrome [E.] grote destructie van neus en mond
met zeer hoge sterfte; voornamelijk t.g.v. Wegenergranuloom of van lethal midline malignant reticulosis,
een lymfosarcoomachtig beeld.
mid pregnancy drop [E.] daling van de diastolische bloeddruk van de zwangere in het tweede trimester met
ongeveer 10-15 mm Hg.
midwife [E.] vroedvrouw.
Miescher, Guido (1877-1961; Zwitsers dermatoloog te
Zurich).
Miescher-syndroom, chronische ontstekingachtige
macrocheilie; waarschijnlijk deel uitmakend van het
Melkersson-Rosenthal-syndroom; syn. essentiele granulomateuze macrocheilie, cheilitis granulomatosa.
MIF, 1 Mullerian-inhibiting factor; a migratie-inhibitiefactor.
MIF-test, test waarmee de productie van de MIF door
T-lymfocyten kan worden bepaald. De uitslag van deze
test geeft inzicht in het functioneren van T-cellen.
migraine [< F., hemicrane = halve schedel] enkelzijdige (soms
beiderzijdse) hoofdpijn in aanvallen, meestal gedurende
enkele uren, voorafgegaan door, of gepaard met misselijkheid en soms braken, flikkerscotoom; zie ook hemicrania sub i, nociceptor, tyramine.
abdominale migraine, migraine met abdominale
verschijnselen, zoals misselijkheid en braken.
migraine accompagnee [F.] migraine-aanval met motorische of fatische stoornissen.
retinale migraine, migraine waarbij als aura een
gezichtsveld geleidelijk van lateraal naar mediaal uitvalt
en binnen korte tijd weer herstelt.
migrans [L., migrare = reizen, trekkers] zich verplaatsend;
vb. larva m., thrombophlebitis m.
migratie [< L., migrare = zwerven] verandering van plaats.
externe migratie, verplaatsing van een uit een ovarium
vrijkomende eicel, via de buikholte buiten de uterus om,
naar de eileider aan de andere kant.
interne migratie, verplaatsing van een uit een ovarium
vrijkomende eicel via de homolaterale eileider, via de
uterus naar de andere eileider.
migratie van leukocyten, de (actieve) verplaatsing van
leukocyten in een bloedvat, via de vaatwand, naar het
omgevende weefsel, i.h.b. bij een ontstekingsproces.
migratietheorie, de theorie dat sympathische oftalmie
ontstaat door migratie van het pathogene agens via
lymfekanalen van het zieke oog naar het gezonde.
migratorius [L., -ia, -ium], rondtrekkend, zich verplaatsend; vb. ophthalmia m-ia.
migrerend motorisch complex, front van sterke
actiepotentialen dat hoog in de dunne darm ontstaat;

duodenale.
mijnwormziekte, zie ancylostomiasis.
mijt, zie Acarina, Acaridae, Sarcoptes, Trombicula.
mijtenkoorts, rickettsiose, veroorzaakt door Rickettsia
tsutsugamushi, overgebracht door mijten (Trombicula);
verwant aan vlektyfus, met een primair affect (een ulcus,
vaak aan het scrotum), koorts, en na 5 dagen een
exantheem; zie ook typhus.
Mikulicz, Johann, Freiherr von M.-Radecki (1850-i9o5;
Pools chirurg te Breslau).
Mikulicz-afte, zie periadenitis mucosa necrotica recurrens.
ziekte (syndroom) van Mikulicz, i pijnloze, jarenlang
aanhoudende symmetrische zwelling van traan- en
speekselklieren bij ongestoorde gezondheidstoestand,
maar ook als begeleidend verschijnsel bij neoplasma,
chronische lymfatische leukemie; a otitis fibrosa localisata.
operatic van Wladimiroff-Mikulicz, zie Wladimiroff.
Miles.
Miles, William Ernest (1869-1947; E. chirurg).
pecten-banden van Miles-Lord, stugge circulaire
banden in het anale kanaal, ter hoogte van het pecten;
veroorzaken stricturen die de normale verslapping en
verwijding van de sphincter ani bij defecatie verstoren,
zodat bij het defeceren hard moet worden geperst; de zo
teweeggebrachte druk en veneuze stuwing kunnen
hemorroiden veroorzaken.
milia [L.] mv. van milium.
miliair, zo groot als een milium (gierstkorrel).
mili ai re tubercul o se, zie tuberculose.
miliaria, huidaandoening bij overvloedig zweten, terwijl
de uitvoergangen van de zweetklieren afgesloten zijn,
bijv. door hyperkeratose; er ontstaan dan kleine blaasjes
ter grootte van een milium; syn. sudamina.
mili a ria alba, m. met wit-troebele blaasjes-inhoud.
mili a ria cristallina, grotere blaasjes met kristalheldere
inhoud, bij koortsende ziekten die met sterk zweten
gepaard gaan.
miliaria infantum, kleine witte papels bij pasgeborenen, berustend op onrijpe zweetklieren.
mili a ria ru bra, exantheem van rode papels met blaasjes, voora] op de romp, gepaard met stekende jeuk, door
binnendringen van zweet in de epidermis, met ontstekingsverschijnselen; syn. tropische rodehond, `prickly
heat'.
miliaris [L., -re], miliair, ter grootte van een milium
(gierstkorrel); vb. carcinosis m-ris, aneurysms m-re.
milieu [< F., midden] omgeving.
milieu exterieur [F., buitenomgeving] de buitenwereld.
milieu interieur [F., binnenomgeving] term van Claude
Bernard voor het weefselvocht d.i. het vocht dat de
lichaamscellen omspoelt, het interstitiele vocht, soms
inbegrepen het bloed en de lymfe.
micromilieu, omgeving op microscopisch en cellulair
niveau.
military antishock trousers (MAST) [E.] opblaasbare broek
om bij shockpatienten de benen (en buik) te comprimeren en zo de bloedcirculatie tot de vitale organen te
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milium
beperken: syn. antishock-broek, pneumatic antishock
garment; zie ook hyperbaredrukzak.
milium [L., mi milia, gierstkorrel] huidgierst , lichtgeel
korreltje, bestaande uit ui-achtig gevormde hoornpareltjes, in het corium, vooral op de oogleden.
colloidmilium, geelrood korreltje in de huid van
oudere mannen, met verweerde huid.
milk leg [E.. melkbeenl phlegmasia alba dolens.
Milkman, Louis Arthur (1895-1951; radioloog te Scranton/Pennsylvania, VS).
ziekte (syndroom) van Milkman, spontane fracturen
op symmetrische plaatsen, met uitblijvende genezing;
rontgenologisch zijn in de pijpbeenderen en platte
beenderen ophelderingszones zichtbaar (Looser).
Millar, John (1753-1805; Schots arts).
Millar-ziekte, laryngismus stridulus.
Millard.
lipsluiting vlg. Millard., chirurgische techniek voor
het sluiten van een lipspleet waarbij gebruik words
gemaakt van een rotatie- en verschuivingslap.
Miller, Thomas Grier (geb.1886; arts te Philadelphia,

moleculaire mimicry, inductie van auto-immuniteit
ten gevolge van kruisreactiviteit tussen exo- en autoantigenen; zie ook kruisreactiviteit.
mimiek [G., mimos = nabootsing] het complex van bewegingen, i.h.b. van de gelaatsspieren, waaruit de toestand van
het gemoed kenbaar wordt.
mimiekarmoede, tekort aan bewegingen in het gelaat.
mimisch [G., mimikos] betrekking hebbend op de mimiek.
mineraal [L., minera = mijn] 1 samenvattende term voor alle
in de natuur voorkomende anorganische stoffen
(gesteente, zouten), bij uitbreiding ook gebruikt voor
organische stoffen zoals steenkool, aardolie; z in de
geneeskunde gebruikt als synoniem voor metaalionen
die voor het Leven belangrijk zijn; vb. vocht- en mineralenbalans; 3 [bijv nw.] , m.b.t. de mineralen.
minerale baden, mineralen-bevattende baden.
mineraalwater, mineralen-bevattend bronwater, met
verondersteld geneeskrachtige werking.
minerale stofwisseling, het complex van stofwisselingsprocessen in het lichaam m.b.t. mineralen.
mineralisatie, i afbraak van organische stoffen in hun
anorganische (minerale) bestanddelen; z toediening van
minerale stoffen aan het organisme.
mineralocorticofden, groep in de zona glomerulosa van
de bijnierschors gevormde corticosteroIden ze worden
als aldosteron uitgescheiden, werken regulerend op het
elektrolyt- en watermetabolisme; bij overproductie
ontstaat bet syndroom van Conn (aldosteronisme); zie
ook glucocorticoiden.
minerva-gips, groot gipsverband voor behandeling van
afwijkingen van de halswervelkolom.
mini-laparotomie, openingssnede in de buik van
maximaal 6 centimeter voor een diagnostische en/of
therapeutische handeling; b.v. bij verdenking op een
bloeding of lekkage in de buikholte.
minim [L., minimus = kleinste] Engelse volume-eenheid
(o,o616 ml).
minimaal, i kleinst mogelijk; ant. maximaal; zie ook
optimaal; z uiterst klein; vb. m-male dosering.
minimale lucht, de hoeveelheid lucht die in de samengevallen longen achterblijft, als de borstkas geopend is.
minimaal remmende concentratie (MRC), zie minimal
inhibitory concentration.
minimal brain dysfunction (MBD) [E.] verouderde term
voor aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit) die
verwijst naar slechts zelden voorkomende hersenbeschadiging als oorzaak; syn. aandachtstekortstoornis
(met hyperactiviteit), attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD), attention deficit disorder (ADD) [E.].
minimal-change nephrotic syndrome (MCNS) [E.] glomerulopathie, vooral op kinderleeftijd voorkomend en veelal
leidend tot het nefrotisch syndroom; bij conventionele
lichtmicroscopie wordt geen afwijking in het nierbiopt
gevonden; bij elektronenmicroscopie wordt evenwel
obliteratie van pedikels van podocyten waargenomen;
pathogenese van de aandoening is onbekend;
syn. minimal-change glomerulopathy; minimal-change
nephropathy; lipoid nephrosis; minimal-lesions disease;
minimal-change disease [E.].
minimale alveolaire concentratie, zie MAC.
minimale bacteriedodende concentratie (MBC), de
laagste concentratie van een antibacteriele stof die nog
dodend werkt; deze is bij bactericide antibiotica gelijk of
tot 2-4 keer hoger dan de MRC; zie ook minimale
remmende concentratie (MRC).
minimale remmende concentratie (MRC), de laagste
concentratie van een antibioticum die in staat is de groei

VS).

sonde van Miller-Abbott, dubbelloopse sonde, voor
het afzuigen van stagnerende darminhoud bij ileus.
Miller-Dicker, syndroom van, erfelijk syndroom als
gevolg van een kleine deletie in het chromosomale
gebied 17p13; klinische kenmerken zijn lissencefalie (het
verstreken zijn van de hersenwindingen), misvormingen
van het gezicht en mentale retardatie.
Miller-Kurzrok, test van, test waarmee microscopisch
de penetratie en migratie van spermatozoa in cervixslijm kan worden bestudeerd; hierbij worden een
druppel cervixslijm en een druppel semen naast elkaar
op een objectglas gebracht en met een dekglas bedekt;
wordt gebruikt bij fertiliteitsonderzoek.
milli- (m-), io -3 ; i milligram (i mg) = io -3 gram; i milliliter (i ml) =10 -3 liter.
milli-equivalent (mEq), 1/i000 gramequivalent.
millimol (mmol),1/1000 mol.
operatic van Millin, retropubische, extravesicale
prostatectomie; zie ook boemerangnaald.
Millin, Terence John (Iers uroloog te Londen).
millinormaal (mN), concentratie van een oplossing die
per liter o,00i gramequivalent van een stof bevat.
milliosmol, 0,001 osmol.
millival (mval), io -3 Val.
Milroy, William Forsyth (1855-1942; Amer. arts).
ziekte van Milroy, `elephantiasis nostras , oedeem en
fibrosis t.g.v. aangeboren stenose van de grote lymfevaten.
milt, splen [G.], lien [L.].
bijmilt, een kleine extra milt die in de buurt van de milt
of elders in de buikholte of in het scrotum ligt; komt bij
circa 5 procent van de bevolking voor; syn. accessoire
milt.
miltindex, het percentage personen (t.o.v. de gehele
bevolking) met vergrote milt, een maat voor de endemiciteit van malaria.
Milton-Owens-shunt, operatietechniek waarbij een
safenofemorale of femorofemorale prothese wordt
ingeplant.
miltvuur, zie anthrax.
Milwaukee-brace, zie brace, Milwaukee--.
mimeticum [L., my. - ca] , een stof die een bepaalde werking
of prikkeling nabootst; vb. sympathicomimeticum.
mimicry [E.] nabootsing.
antigene mimicry, zie mimicry, moleculaire ^.
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mixed-connective-tissue disease
miracidium [G.. mv. -ia, meirakidion = een knaap] vrij
zwemmende larve van een trematode, afkomstig uit een
ei, dringt in het lichaam van een slak (tussengastheer) en
ontwikkelt zich dan tot sporocyste.
MIS, meiosis-inducing substance.
misanthropieus [G., -ca, -cum, misein; anthropos = mens]
mensenhatend; vb. melancholia m-ca.
misantroop , mensenhater.
misantropie [G., misein; anthropos] mensenschuwheid.
misce (M) [L., aanduiding op recepten] meng.
misce da signa (MDS), meng, geef, schrijf erop.
misidentificatie, symptoom bij o.a. dementie waarbij de
patient een bekende niet meer herkent en deze voor een
vreemde indringer aanziet; kan leiden tot agressief
gedrag.
miskraam, zie abortus.
misogynie [G., misein; gyne = vrouw] ziekelijke afkeer van
vrouwen.
missed abortion [E.] zie abortus (missed abortion).
missed labour, zie labour.
misselijkheid [L.] zie nausea.
MIT, monojodotyrosine.
mitella [L.] armslinger, een om de nek geslagen doekverband dat de arm steunt.
mitigeren, de werking (bijv. van bacterien en vergiften)
verzwakken.
mitochondrion [<G., mitos = draad; chondros = korrel] staafof bolvormige organellen in het cytoplasma; het
complex van mitochondrion vormt de energiecentrale
van de col.
megamitochondrien, zeer sterk vergrote mitochondrien; optredend bij alcoholische hepatitis; waarneembaar als kleine regelmatige rode bolletjes na hematoxylinekleuring.
mitogeen, stof die de DNA-synthese en de proliferatie
van lymfocyten stimuleert.
mitoom, draadgeraamte in het cytoplasma.
mit o se [< G., mitos = draad] de gewone celdeling, waarbij
twee dochtercellen ontstaan met hetzelfde aantal
chromosomen als de moedercel. Naar gelang van het
delingsstadium onderscheidt men een profase, metafase,
anafase en telofase; zie ook karyokinese, cytokinese,
celcyclus.
mitosegift, zie cytostaticum.
mitotisch, m.b.t. de mitose; vb. m-sche celdeling.
mitotische-activiteitsindex, mitotische index, het
aantal kernen per i000 dat in mitose is; dit is een grove
maat voor de delingsactiviteit van cellen in kweek of in
een weefsel, gezien de korte duur van de mitotische fase
in het geheel van de celcyclus.
mitra [L., gen. -ac, van Gr] hoofdband, mijter.
mitra Hippocratis, mutsvormig verband om het hoofd.
I mitralis [L., bijv. nvv -le], mijtervormig, twee-slippig.
II mitralis [z.nw., verkorte vorm], de mitralis-hartklep;
syn. valva atrioventricularis sinistra.
floppy mitral valve [E.] zie balloon mitral valve.
mitralisinsufficientie, onvoldoende sluiting van de
mitralisklep, zodat er tijdens de systole bloed terugvloeit
naar de linker boezem.
mitralisstenose, zie stenose, mitralis---.
mitralisklepprolaps, abnormale beweeglijkheid van de
bladen van de mitralisklep als gevolg van een verzwakte
ophanging; vaak met klepinsufficientie tot gevolg.
mixed-connective-tissue disease (MCTD) [E.] ziektebeeld
met kenmerkende symptomen van ten minste twee van
de volgende ziekten: SLE, myositis en systemische
sclerose; klinisch doorgaans gekenmerkt door puffy hands

van snel groeiende bacterien gedurende een etmaal te
onderdrukken; zie ook minimale bacteriedodende
concentratie (MBC).
minimal-residual disease [E.] (symptoomloze) restaanwezigheid van een klein aantal maligne tumorcellen
tijdens of na kankerbehandeling; kunnen recidief
veroorzaken; slechts met immunofenotypering aantoonbaar.
mini mental-state examination (MMSE) [E.] orienterende
test voor hogere hersenfuncties die bestaat uit vragen en
opdrachten m.b.t. orientatie, inprenting en geheugen.,
concentratie, taalfunctie en ruimtelijke orientatie.
minimum [L., kleinste] kleinste hoeveelheid, onderste
limiet, tegengestelde van maximum; zie ook optimum.
minimum audibile, het minimum hoorbare geluidsvolume.
minimum visibile, de geringste lichtintensiteit die nog
waarneembaar is.
minimus [L., -ma, -mum, overtreffende trap van parvus] kleinste; vb. musculus gluteus m-mus, vita m-ma.
minim-verpakking, vanwege de beperkte houdbaarheid
van oogdruppels ontworpen verpakking voor incidenteel
gebruik, die 2-4 oogdruppels bevat, steriel is en geen
conserveringsmiddel bevat; m.n. geschikt voor diagnostische doeleinden en bij overgevoeligheid voor conserveringsmiddelen.
minipil, anticonceptiepil met lage dosering
progestageen.
minor, minus [L.] vergelijkende trap van parvus (klein);
vb. chorea minor, cornu minus.
Minor, Lazar Salomowitsj (1855-1942; neuroloog te
Moskou).
Minor-syndroom, essentiele familiale tremor, toenemend bij stress en met de leeftijd.
teken van Minor, een lijder aan ischias houdt bij het
opstaan een hand op de pijnlijke zijde, balanceert op het
gezonde been en steunt zich met de arm aan de gezonde
zijde.
Minor-test, ter aantoning van hyperhidrosis worden
handen en voeten met jodiumoplossing ingesmeerd;
nadat deze droog zijn, worden ze bepoederd met
zetmeel; waar de huid nat wordt van transpiratie,
ontstaat een blauwzwarte kleur.
ziekte van Minor, centrale hematomyelie.
Minrin-test, test ter bevestiging van de diagnose `diabetes insipidus' waarbij eenmalig een vasopressineanalogon wordt toegediend, waarna de hoeveelheid en
osmolaliteit van de urine worden bepaald.
minusvariant, zie variant.
minuta [L.] vr. van minutus = klein.
minutavorm, zie Entamoeba histolytica.
minutissimus [L., -ma, -mum, overtreffende trap van minutus =
klein] kleinst.
minutus [L., -ta, -tum], klein.
minuutvolume, zie ademminuutvolume, hartminuutvolume.
miose, miosis [G., meiosis = verkleining] vernauwing van de
pupil; veelal onjuist gespeld als 'myosis'; zie ook
mydriase.
mioticum [L., mv. -cal, pupilvernauwend middel.
MIP-commissie Commissie Melding Incidenten Patientenzorg, commissie die medische voorvallen onderzoekt
die schade aan de patient hebben toegebracht of zouden
kunnen hebben toegebracht; voorvallen worden door de
hulpverlener gemeld.
mirabilis [L., -le], wonderbaarlijk; vb. Proteus m-lis, experimentum m-le.
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canales longitudinales modioli, zie canalis, --- longitudinales m-li.
modus, meest frequent voorkomende waarde in een
reeks gegevens.
MODY, maturity-onset diabetes of the young.
moedergezwel, primair gezwel, primaire tumor; zie ook
dochtergezwel.
moederkoek, zie placenta.
moederkoorn, zie ergotisme.
moedersterfte, sterftecijfer onder vrouwen die tijdens de
zwangerschap of binnen 42 dagen na de bevalling
overlijden door aan de zwangerschap of bevalling
gerelateerde complicaties; wordt uitgedrukt per ioo.000
levendgeborenen en gebruikt als maat voor de gezondheidstoestand in die populatie.
moedervlek, naevus maternus.
Moeller, Julius Otto Ludwig (1819-1887; D. chirurg te
Koningsbergen).
Moeller-glossitis, glossitis superficialis.
ziekte van Moeller-Barlow, scorbutus infantum.
Moerman-therapie, alternatieve behandelingsmethode
voor kanker, ontwikkeld door de Nederlandse arts
Moerman, die kanker als een stofwisselingsstoornis van
het gehele lichaam beschouwt; de therapie bestaat uit
een streng dieet, aangevuld met een grote hoeveelheid
vitaminen en mineralen; de werkzaamheid van deze
therapie is nooit wetenschappelijk bewezen;
syn. Moerman-dieet; zie ook niet-toxische tumortherapie,
Simonton-therapie.
MOF, multiple-organ failure.
Mohs-chirurgie, schilmethode ter behandeling van een
sprieterig groeiend carcinoom van de huid, waarbij laag
voor laag histologische controle plaatsvindt.
mol, het aantal grammen van een stof dat overeenkomt
met de molecuulmassa van die stof; i mol bevat N
deeltjes (N = 6,o23 X 10 23).

en het fenomeen van Raynaud, anti-RNP-antistoffen zijn
altijd aanwezig.
mixed function oxydase, zie oxidase.
mixed- lymphocyte reaction (MLR) [E.] test waarbij de
reactiviteit van bekende lymfocyten tegen onbekend
transplantatieweefsel wordt bepaald; na incubatie duidt
het uitblijven van proliferatie van de lymfocyten op een
goede matching tussen donor en ontvanger; o.a. bij
familieonderzoek voor beenmergtransplantaties.
mixed-lymphocyte-tumor culture (MLTC) [E.] kweek van
lymfocyten en geinactiveerde tumorcellen van een
patient, waarbij na een week wordt bepaald of proliferatie is opgetreden en of de lymfocyten tumorcytotoxiciteit hebben ontwikkeld.
mixt. mixtura [L.] , mengsel [rec.].
Mixter, Samuel Jason (1865-1926; Amer. chirurg).
buis van Paul-Mixter, zie Paul, F.Th.
mixtura [L.] mengsel van twee vloeistoffen; vb. mixtura
resolvens.
mixtus [L., -ta, -turn] , gemengd; vb. lepra mixta, ulcus
m-turn.
MJ megajoule, 10 6 joule.
ml, milliliter, kubieke centimeter.
MLD, minimale letale dosis; zie ook dosis.
mm, millimeter = io -3 meter.
mp [obsoleet] , milli-mu = io -9 m = i nanometer (nm).
pm, micrometer (io -6 meter).
mmol, millimol; zie ook mol.
MMSE, zie mini-mental state examination.
mN, millinormaal.
mneme [<G.] geheugen.
MN-systeem, zie bloedgroepsysteem.
m o bilis [L ., - le] , beweeglijk; vb. spasmus m-lis, colon m-le.
mobiliseren, l beweeglijk maken, laten bewegen; s. weer
laten opstaan na periode van bedrust.
mobiliteit, de mate waarin iemand, iets of een lichaamsdeel beweegbaar is; syn. beweeglijkheid.
gewrichtsmobiliteit, beweeglijkheid van gewrichtsuitslagen waarbij alle bewegingen worden gemeten vanaf
een neutrale uitgangspositie (= nul graden), waarna de
bewegingsuitslag wordt gemeten in de richting waarin
het gewricht zich beweegt vanuit deze nul-positie,
waarbij bijvoorbeeld een extremiteit in extensie als
neutraal beschouwd words en niet als i8o graden.
Mobiluncus [<L., mobilis = beweeglijk, uncus = haak] anaerobe
Gram-negatieve staven, vaak aantoonbaar in vaginale
fluorpreparaten bij bacteriele vaginose.
Mobitz.
Mobitz-blok, zie blok, atrioventriculair —, Mobitztype-^-.
Mobius, Paul Julius (1853-1907; D. neuroloog te Leipzig).
Mobius-syndroom, aangeboren dubbelzijdige aangezichtsverlamming (partieel of compleet); kan samengaan
met andere hersenzenuwverlammingen en afwijkingen
aan extremiteiten en borstwand.
teken van Mobius, convergentiezwakte bij de ziekte
van Basedow; de oogspieren worden spoedig moe bij
convergentiepogingen, zodat een der ogen naar buiten
afwijkt.
ziekte van Mobius, migraine ophthalmoplegique [F.].
model.
lineair model, een statistisch model van een afhankelijke variabele y als een functie van een factor x: y = a +
bx + e, waarbij e staat voor variatie op basis van toeval.
modioli [L.] gen. van modiolus.
modiolus [L., gen . -Ii, naaf] de as van het slakkenhuis van
het labyrint.

mola [L., gen. molae, moles = een vormloze massa] amorf,

misvormd embryo.
bloedmola, zie mola sanguinolenta.
mola destruens, mola met proliferatie van trofoblastcellen in de spierwand van de uterus en daarbij optredende trofoblastembolieen in de longen en soms metastasering naar long of vagina; syn. invasieve mola; zie ook
choriocarcinoom.
mola hydatidosa, blazen- of druivenmola; druiventrosvormige hydropische ontaarding van de chorionvlokken, meestal eindigend in abortus; uit achtergebleven resten in de baarmoeder ontstaat soms
chorionepithelioom.
invasieve mola, zie mola destruens.
mola sanguinolenta, bloedmola, ontstaan door multipele bloedingen tussen decidua en chorion.
molaal, m.b.t. mol.
molale oplossing, een oplossing die een liter water plus
1 mol van een stof bevat; zie ook molair.
molaar [L.] zie dens molaris.
molair (M), m.b.t. een mol.
molaire oplossing, bevat per liter oplossing i mol van
een stof; zie ook molaal.
molaris [L., my. - res, molo = malen] maaltand, ware kies; zie
ook premolaris.
moleculair, m.b.t. moleculen.
moleculaire fysiologie, m-re pathologic, de wetenschap betreffende de moleculaire structuur en de
normale en pathologische moleculaire processen in het
lichaam.
moleculaire genetica, zie genetica.
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monocyt
werkzaamheden toegelaten na het behalen van een
daarop betrekking hebbend getuigschrift.
mond-op-mondbeademing, zie beademing.
Mondor, Henri (1885-1962; Fr. chirurg).
Mondor-ziekte, thrombophlebitis van de thorax-wand,
met vorming van een dunne streng opzij van de thorax,
alsof zich een breipen onder de huid bevindt.
mondslijmvlies, mucosa oris.
mongolenplooi, zie epicanthus.
mongolenvlek, bruine of blauwe vlek van wisselende
uitbreiding, voornamelijk laag op de rug bij pasgeboren
kinderen, later langzamerhand verdwijnend.
mongolisme, zie Down-syndroom.
mongoloid, mongool-achtig; vb. m-de idiotic.
mongool, mongooltje, gebruikelijke maar ongewenste
term voor lijder aan het Down-syndroom.
monilethrix [L., monile = halssnoer; Gr. thrix = haar] parelsnoerachtige verdikkingen aan het haar, gepaard met
folliculaire hyperkeratose.
Monilia [L., monile] oude naam voor Candida.
moniliasis, zie candidiasis.
moniliformis [L., -me], parelsnoerachtig; vb. aplasia m-is.
monitor [L., monere = waarschuwen] elektronisch
bewakingstoestel.
monkey pox [E.] een op pokken lijkende ziekte (tot
dusverre alleen bij in gevangenschap levende apen en bij
mensen), veroorzaakt door het apenpokkenvirus;
syn. apenpokken.
mono- [G., monos = alleen, enig] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. eenheid, enig.
mono-aminen, aminen met een aminogroep (-NH 2 ); ze
fungeren in de hersenen als overdrachtstof (transmitter).
mono-amino-oxidase (MAO), een enzym dat biogene
aminen (bijv. dopa, serotonine, fenylethylamine)
afbreekt; door desaminering ontstaat uit een aminogroep een carboxylgroep.
MAO-remmers, stoffen die door remming van MAO
een ophoping van biologisch actieve aminen (serotonine)
in de hersenen veroorzaken, aldus een centrale werking
uitoefenend die bij depressieve psychosen words toegepas t.
mono-amniotisch, met een amnion; vb. m-sche
tweeling.
mono-articulair, m.b.t. een gewricht, i.t.t. polyarticulair.
monoblast, moedercel van de monocyt.
monochord, toestel waarmee de bovengrens van het
gehoorvermogen kan worden bepaald; het bestaat uit
een metalen snaar die door aanspanning op verschillende toonhoogten kan worden gebracht.
monochoriaal, in het bezit van slechts een chorion;
vb. m-iale tweeling.
monochorie, aanwezigheid van een chorion bij een
tweeling; zie ook dichorie.
monochromaat, lijder aan monochromasie.
monochromasie [G., monos; chroma = kleur] volledige
kleurenblindheid.
monoclonaal, zie monoklonaal.
monoculair [G., monos; L. oculus = oog] met een oog, met
een oculair; vb. m. zien, m-re microscoop; vgl. binoculair.
monoculus, misvorming, bestaande uit de aanwezigheid
van slechts een oog; zie ook cyclopie.
monocyt, uit het beenmerg afkomstige grote mononucleaire fagocyterende cel; circuleert in het bloed en
ontwikkelt zich in het bindweefsel tot een actieve
macrofaag; microscopisch herkenbaar als een grote cel
met basofiel protoplasma, waarin zich fijne rode en

moleculaire laag, stratum moleculare van het cerebellum.
moleculaire necrose, zie necrose.
molecularis [L., -re], moleculair; vb. stratum m-re
cerebelli.
Molisch, Hans (1856-1937; chemicus te Wenen).
Molisch-reactie, algemene reactie op koolhydraten;
toevoeging van geconcentreerd zwavelzuur aan een
eiwitoplossing die enkele druppels a-naftol-thymol
bevat, veroorzaakt een violette tot rode kleur indien het
eiwit koolhydraten bevat.
Moll, Jacobus Antonius (1832-1914; Ned. oogarts te
Arnhem).
Moll-klieren, glandulae ciliares Molli.
molle [L.] onz. van mollis; vb. palatum m.
mollis [L., -lie], zacht, week; vb. cataracta mollis, ulcus
molle (N.B. obsolete term, heet tegenwoordig
chancroid).
mollities [L., uitspr. -ietiejes], weekheid, zachtheid.
mollities ossium, zie osteomalacie.
Mollusca [L., molluscus = week] weekdieren (slakken, mosselen, oesters).
molluscum [L., molluscus] een zachte, ronde huidtumor.
molluscum contagiosum, parelmoerachtige papel met
centrale inzinking, verspreid op de huid en slijmvliezen
voorkomend, door virus (behorend tot de pokkenvirussen) veroorzaakt.
Moloney, John Bromley (geb. 1924; arts te Ottawa).
Moloney-virus, een RNA-virus dat bij muizen leukemic
veroorzaakt.
MOMA, methoxy-oxy-mandelic acid = vanillyl mandelic
acid.
mon-, zie mono-.
Monakow, Konstantin von (1853-1930; neuroloog te
Zurich).
bundel van Monakow, zie tractus rubrospinalis,
ecclisis.
Monaldi, Vincenzo (geb. 1899; longarts te Rome).
zuigdrainage volgens Monaldi, punctie van een
caverne en drainage naar buiten, door de thoraxwand
heen, met afzuiging van het secreet.
monarticulair, zie mono-articulair.
monartritis [G., monos = enig; arthritis] ontsteking van een
gewricht, i.t.t. polyartritis.
monaster, enkelvoudige sterfiguur, gevormd door de nog
ongedeelde chromosomen in de metafase van de mitose;
zie ook biaster.
mond, os [L.], stoma [G..
mondbodem, onderste vlak van de mond, onder de tong;
gevormd door de mondbodemspieren, waarvan de
grootste de m. mylohyoideus is.
mond- en klauwzeer, aphthae epizooticae, virusziekte,
veroorzaakt door een picorna-virus, bij runderen,
varkens, schapen, geiten, soms op de mens overgaand;
veroorzaakt eruptie van blaasjes aan mondslijmvlies en
poten; N.B. niet verwarren met hand-, voet- en
mondziekte.
mondholte, de ruimte die wordt begrensd door de
keelholte, het verhemelte, de mondbodem, de wangen
en de lippen; valt onder te verdelen in cavum oris
proprium, de ruimte binnen de gebitsbogen en vestibulum oris, de ruimte tussen de gebitsbogen en de
wangen; syn. cavum oris [L.].
mondhygienist, een medewerk(st)er in de tandheelkundige gezondheidszorg die voorlichting geeft en
mondhygienische behandelingen uitvoert; tot die
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monocytenleukemie
monomyositis, recidiverende ontsteking van een enkele
spier.
mononeuritis, ontsteking van een enkele zenuw;
ant. polyneuritis.
mononeuropathie, mononeuropathia [G.] aandoening
van een enkele perifere zenuw; ant. polyneuropathie.
multipele mononeuropathie, uitval van verscheidene
perifere zenuwen, bijv. door een circulatiestoornis van
de vasa nervorum bij systemische vasculitiden;
syn. mononeuropathia multiplex.
mononucleair [G., monos; L. nucleus = kern] eenkernig; zie
ook polynucleair; zie ook monocyt.
mononucleaire-fagocytensysteem (MPS), reeks cellen
met fagocytosefunctie (opruimen van micro-organismen
en ander lichaamsvreemd materiaal) en antigeenpresenterende functie (aanbieden van antigenen aan
T-helper-lymfocyten), bestaand uit neutrofiele granulocyten, monocyten in het bloed en macrofagen in de
verschillende weefsels.
mononucleose, mononucleosis [L., E.] aanwezigheid
van veel mononucleaire leukocyten (monocyten) in het
bloed.
mononucle o sis infecti o sa, klierkoorts van Pfeiffer,
met koorts, klierzwelling, miltzwelling, angina en pos.
reactie van Paul-Bunnell; verwekker is in 95 pct der
gevallen het Epstein-Barr-virus, in enkele gevallen het
cytomegalovirus.
posttransfusiemononucleose, een na bloedtransfusie
voorkomende, door het cytomegalovirus veroorzaakte
m.
mononucleotide, combinatie van een suiker, een fosfaat
en een organische base; ant. polynucleotide.
monoparese, krachtsvermindering van een enkel
lidmaat.
monoplegie [G., monos; plege = slag] verlamming van een
extremiteit of van een spiergroep; zie ook diplegie.
monoradiculopathie, laesie van een enkele zenuwwortel, meestal veroorzaakt door trauma, compressie of
infectie.
monorchisme, monorchidie [< G., monos; orchis = testis]
aanwezigheid van slechts een testis.
monorecidief, ontwikkeling van een sjanker op de plaats
van een schijnbaar genezen syfilitisch primari affect,
voorkomend bij onvoldoende behandeling.
monosacharide, een enkelvoudige suiker, die door
hydrolyse niet kan worden. gesplitst (glucose, mannose,
fructose); een m. met een aldehydgroep heet aldose, met
een ketongroep ketose.
monosomie, verlies van een helft van een paar autosomen, zodat er zn-i chromosomen overblijven; bij de
mens betekent dit de aanwezigheid van 45 chromosomen in een cel; zie ook trisomie, polysomie.
autosomale monosomie, het ontbreken van een der
autosomen.
gonosomale monosom ie, het ontbreken van een der
gonosomen (geslachtschromosomen), zoals bij het
Turner-syndroom.
Monosticon-test, test om antistoffen tegen Epstein-Barrvirus aan te tonen (veroorzaker van M. Pfeiffer/mononucleosis infectiosa); zie ook mononucleosis infectiosa;
virus, Epstein-Barr-----.
monosymptomatisch, zich slechts in een symptoom
manifesterend.
monosynaptisch, m.b.t. een enkele synaps, voortgeleid
via een enkele synaps.
Monotricha [G., monos; thrix = haar] een groep micro-

azurofiele granula bevinden, en met een grote, ietwat
gelobde kern; zie ook leukocytenformule.
monocy tenleukemie, leukemische reticulose, met in het
bloed veel monocyten.
monocytopenie, te gering aantal monocyten in het
bloed.
m o nocytose, vermeerdering van het aantal monocyten in
het bloed.
Monod, Jacques Lucien (1910-1976; Fr. biochemicus te
Parijs), 1965 Nobelprijs, samen met F. Jacob en A. Lwoff,
voor hun ontdekking van de genetische besturing van de
enzym- en virussynthese.
monodiplopie [G., monos; diploos = dubbel; ops = oog] het
zien van dubbele beelden met een oog.
monofasie [G., monos; phasis = spraak] spraakstoornis,
waarbij de patient slechts een zin of woord kan zeggen.
monofasisch, (curve) in het bezit van slechts een fase
(bewegingsrichting); zie ook bifasisch.
monogaam, zich beperkend tot een huwelijkspartner,
i.t.t. polygaam.
monogamic [G., monos; gamos = huwelijk] huwelijksleven
van een man met een vrouw; zie ook polygamie.
monogeen, m.b.t. een gen.
monogene erfelijkheid, overerving die afhankelijk is
van een enkel gen; zie ook polygeen.
monogenese [< G., monos; genesis = voortbrenging]
1 aseksuele voortplanting; z de productie van nakomelingen van slechts een sekse.
monoglyceride, glycerol dat veresterd is met een
vetzuurmolecuul; tussenproduct in de opbouw en
afbraak van triglyceriden.
monogonie [G., monos; gone = zaad] aseksuele voortplanting.
m o nohybride, afstammeling van ouders die in een
kenmerk verschillen.
monojodotyrosine (MIT), aminozuurtyrosine met een
jodiumatoom, bouwsteen voor de schildklierhormonen
thyroxine en trijodothyronine.
monokine, een door monocyten en macrofagen geproduceerde stof die de functie van andere, omgevende cellen
beInvloedt; hiertoe behoren bepaalde interleukines zoals
de tumor-necrosis-factor.
monoklonaal, term van Waldenstrom om uit te drukken
dat het lymfatisch apparaat bij lijders aan de ziekte van
Kahler slechts reageert met woekering van een cellijn,
die slechts een immunoglobuline vormt; zie ook polyklonaal.
monoklonale reactie, humorale immuunreactie
waarbij slechts een type antistof wordt gevormd.
monokroo t, gekenmerkt door monokrotie.
m o nokrotie [G., monos; krotos = slag] normale vorm van de
polscurve, met een tweede golf die lager is dan de
hoofdgolf; zie ook dikrotie.
monolater aal, zie unilateraal.
monolayer cell culture [E.] celkweek bestaande uit een laag
cellen.
monoloculair [G., monos; L. loculus = cell zie uniloculair.
monomaan, lijder aan monomanie.
monomanie, i obsolete term voor paranoIde psychose
met slechts een waangedachte; z het bezeten zijn van
slechts een enkele activiteit of gedachte (idee fixe).
monomeer [G., meros = deel] 1 m.b.t. een enkel segment;
2 vorm van overerving die van slechts een gen-verschil
afhangt; zie ook polymeer.
monomorf [G., monos; morphe = vorm] in een enkele vorm
voorkomend, i.t.t. polymorf.
monomorfie, eenvormigheid; zie ook polymorfie.
498

Morgagni, Giovanni Battista
aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele
bevolking, meestal uitgedrukt per ioo.000 inwoners en
per jaar; z de mate van invaliditeit die overblijft na het
doorstaan van een ziekte of operatie.
morbilli [L.] mazelen, een door mazelenvirus veroorzaakte exanthematische kinderziekte ('derde ziekte'),
gekenmerkt door conjunctivitis, bronchitis en typisch
exantheem, in twee koortsfasen verlopend; gedurende
de tweede koortsfase verschijnt het exantheem.
morbilliformis [L., -me], lijkend op morbilli (mazelen);
vb. febris m-mis, erythema m-me.
morbilloid, mazelen-achtig exantheem na actieve
immunisatie tegen mazelen.
morbus [L., mv. -bi], ziekte.
morbus Addisonii, zie Addison.
morbus Barlowi, scorbutus infantum.
morbus Based o wi, zie Basedow.
morbus Brightii, zie nefritis.
morbus caeruleus, cyanose bij de pasgeborene t.g.v.
congenitaal hartgebrek of congenitale atelectase;
syn. blue baby.
morbus coeliacus, zie coeliakie.
m o rbus Grover, transiente acantholytische dermatose;
zie ooh dermatose.
morbus haemolyticus neonatorum, zie erythroblastosis fetalis.
m o rbus Hansen, zie lepra.
morbus Parkinsonii, zie Parkinson, ziekte van -.
morbus Werlhofi, zie Werlhof, ziekte van
morbus Weili, zie Weil, ziekte van -^-, leptospirosis
icterohaemorrhagica.
Morel, Ferdinand (1888 - 1957; Zwitsers psychiater te
Geneve).
ziekte van Kraepelin-Morel, dementia praecox
(schizofrenie).
morfine, opiaat dat vanwege de sterk analgetische
werking bij therapieresistente pijn words gebruikt;
bijwerkingen zijn psychotrope effecten, ademdepressie,
nausea en obstipatie; bij langdurig gebruik treden
afhankelijkheid en tolerantie op; toediening: intraveneus, intramusculair of oraal als slow-release-preparaat;
zie ook opiaten.
morfinisme, verslaving aan morfine.
morfinist, lijder aan morfinisme.
morfinomimetica, stoffen met morfine-achtige (=
analgetische) werking; hebben zuivere agonistische of
gecombineerde agonistische/antagonistische werking op
opioid-receptor; toepassing o.a. in de anesthesiologie.
morfo- [G., morphe = vorm] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. vorm.
morfogenese [<G., morphe; genesis = voortbrenging] vorming
van de organen tijdens de foetale ontwikkeling; zie ook
embryogenese, foetogenese, organogenese.

organismen met aan een uiteinde een flagel; zie ook
Amphitricha.
m o notrich ie, aanwezigheid van slechts een zweepdraad.
monovalent [G., monos; L. valens = geldig] in staat slechts
een antigeen te binden; vb. m. serum.
monoventrikel, aangeboren hartafwijking waarbij
rechter en linker ventrikel een gezamenlijke holte
vormen; syn. monoventrikel, univentriculair hart, single
ventricle [E.]
monox ee n [G., monos; xenos = gast, vreemdeling] de eigenschap van een parasiet, zich slechts bij een gastheersoort
te kunnen ontwikkelen (bijv. Enterobius, bij de mens).
monozygoot, monozygotisch, afkomstig van een enkele
zygoot vb. monozygote tweelingen = gemini aequales.
monozygote tweeling, zie tweeling, eeneiige -.
Monro, Alexander (1733-1817; Schots anatoom te
Edinburg).
foramen Monroi, zie foramen interventriculare.
lijn van Monro, verbindingslijn tussen navel en spina
iliaca anterior superior.
punt van Monro, insteekplaats voor ascitespunctie,
gelegen op de lijn van M. op eenderde van de spina.
mons [L., gen. montis, berg] verhevenheid.
mons pubis, schaamheuvel, de verhevenheid voorboven de symfyse.
mons veneris, de m. pubis van een vrouw.
monstrositas, grove congenitale misvorming.
monstrum [L., mu - ra, gedrocht] misvormde, in de regel
niet-levensvatbare foetus; zie ook dubbelmonstrum.
Monteggia, Giovanni Battista (1762-1815; Ital. chirurg te
Milaan).
Monteggia-fractuur, pareerfractuur gepaard met
luxatie van het caput radii.
Montenegro-huidtest, intracutane reactie ter diagnosticering van Z.-Amerikaanse mucocutane leishmaniasis;
ongeveer o,1 ml van een suspensie van Leishmania braziliensis wordt ingespoten.
monteren, het plaatsen, bevestigen en ev. insluiten van
een coupe op een objectglas.
Montgomery, William Fetherstone (1797-1829; lers
vrouwenarts te Dublin).
Montgomery-klieren, glandulae areolares mammae.
monticulus [L., verkleinwoord voor mons = berg] heuveltje,

gedeelte van de vermis cerebelli; BNA- en JNA-term,
komt niet voor in de NA.
Moon, Robert Charles (1844-1914; oogarts te Philadelphia).
ziekte van Laurence-Moon-Biedl-Bardet, hereditaire
diencefalo-retinale degeneratie.
moon face [E.] vollemaansgezicht, rood, gezwollen gelaat
bij Cushing-syndroom.
Morax, Victor (1866 - 1935; Fr. oogarts te Parijs).
bacil van Morax-Axenfeld, Haemophilus duplex, verwekker van subacute infectieuze conjunctivitis (conjunctivitis van M.-Axenfeld); vroeger geheten Moraxella lacunata.
Moraxella, geslacht van de fam. Brucellaceae, bestaande uit
Gram-negatieve korte staafjes, parasitair voorkomend in
warmbloedigen.
Moraxella bovis, verwekker van keratoconjunctivitis
epizootica.
Moraxella catarrhalis, in bovenste luchtwegen voorkomende Gram-negatieve kokken die (opportunistische)
infecties kunnen veroorzaken; syn. Branhamella catarrha-

lis.
Moraxella lacunata, Haemophilus duplex, verwekker van
chronische conjunctivitis.
morbiditeit [L., morbidus = ziek] 1 de verhouding van het

morfologie [G., morphe; logos = kennis] de wetenschap

betreffende de vormen en structuren van organismen.
1 morfologisch, m.b.t. de morfologie.
morfometrie, het verrichten van metingen van de
vormen der organismen.
morfose, morphosis [G.] de vorming van een orgaan of
deel van een orgaan.
Morgagni, Giovanni Battista (1682-1771; Ital. anatoom
en patholoog te Padua), grondlegger van de pathologische anatomie.
col u mnae Morgagni, columnae anales.
Morgagni-hernia, hernia van het diafragma, ontstaan
door onvoldoende versmelting van de pars costalis en de
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morgan
pars sternalis van het diafragma; syn. hernia van
Morgagni-Larray.
Morgagni-hydatide, zie appendix testis, appendix
epididymidis.
Morgagni-kraakbeen, cartilago cuneiformis.
Morgagni-lacunae, lacunae urethrales.
Morgagni-ventrikel, ventriculus laryngis.
ziekte van Morgagni, 1 endocraniale hyperostose;
2 ziekte van Adams-Stokes.
morgan, maateenheid voor de afstand van twee gen-loci
op grond van het aantal recombinaties tussen deze twee
loci; gebruikelijk is de centi-morgan (cM). (Genoemd
naar Th. H. Morgan).
Morgan, Harry de Riemer (1863-1931; E. arts te Londen).
Bacillus Morgan, Proteus morganii.
Morgan, Thomas Hunt (1866-1945; experimenteel
zodloog te New York), 1933 Nobelprijs voor zijn ontdekking van de functie der chromosomen bij de overerving;
zie ook morgan.
Morganella, bacteriegeslacht van de familie Enterobacteria-

metatarsalgie van Morton, lancinerende pijnen in de
voorvoet door druk op de teenzenuw.
mortuus [L., -tua, -tuum], dood; vb. digitus m-tuus.
morula [L ., verkleinwoord van morus = moerbei] bolvormige
groep cellen, ontstaan door splitsing van de eicel.
morus [L.] moerbei; zie ook naevus m.
Morvan, Augustin Marie (1819-1897; Fr. arts te Lannilis/
Finistere).
ziekte van Morvan, syringomyelie met trofische
stoornissen, meestal van de vingers.
moschatiformis [L., - me, nux moschata = nootmuskaat]
muskaatnootachtig; vb. hepar m - me.
Moschcowitz, Eli (1879-1964; Amer. arts te New York).
ziekte van Moschcowitz, trombotische trombopenische purpura, gekenmerkt door trombopenie, hemolytische anemie en multipele capillaire en arteriolaire
thrombi.
mosmol, milliosmol; zie ook osmol.
mosterdgas, blaartrekkend oorlogsgas (dichloordiethylsulfide).
most probable number (MPN) [E.] rekenkundige methode
om het aantal levende micro-organismen in een suspensie te schatten, gebruikmakend van het al dan niet
optreden van groei na enting van verdunningen van de
suspensie.
mosvezels, afferente cerebellaire vezels; eindigen in de
granulaire laag van de cerebellaire cortex; afkomstig uit
o.a. ruggenmerg, reticulaire hersenstamkernen en
pontiene kernen; zie ook cerebellum.
Moszkowicz, Ludwig (1873-1945; chirurg te Wenen).
teken van Moszkowicz, wanneer na opheffing van
afsnoering van een extremiteit ondanks blijvende
afklemming van de toevoerende arterie een reactieve
hyperemie intreedt, is de voeding van de extremiteit ook
na afbinding van de arterie verzekerd.
moth- eaten alopecia [E., `als door een mot aangevreten'] pleksgewijze haaruitval bij secundaire syfilis.
mother yaw, zie yaw.
motiline, darmhormoon dat de motiliteit van de darm
verhoogt.
motiliteit, 1 beweeglijkheid; 2 het vermogen spontaan te
bewegen.
motion sickness [E.] zie reisziekte.
motoneuron, zie neuron, motorisch ^.
motore afasie, zie afasie.
motore cel, ganglioncel in de voorhoorn van het
ruggenmerg; de axon ervan loopt via de ventrale wortel
naar een spier.
motoor eindplaatje, eindorgaan van motore zenuw in
een spier.
motore insufficientie, tekortschietende bewegingsfunctie.
motore neuronen, neuronen met bewegingsfunctie.
motore onrust, overdadige bewegingsdrang.
motore punten, punten op het lichaamsoppervlak waar
spieren en bewegingszenuwen afzonderlijk elektrisch
prikkelbaar zijn.
motoor spraakcentrum, zie Broca.
motore streek, zone, voorste centrale streek van de
cerebrale schors met de aangrenzende delen van de
frontale gyri; hier liggen de centra voor willekeurige
spierbewegingen.
motore wortels, de voorwortels van het ruggenmerg.
motore zenuwbanen, bundels zenuwvezels die
bewegingsimpulsen van de hersenen naar de spieren
geleiden; zie ook piramidebaan, pallidostriair systeem.

ceae.
Morganella morganii, soort M. die urineweginfecties kan
geven.
moribundus [L.] stervend.
Morison, James Rutherford (1853-1939; Brits chirurg te
Newcastle-upon-Tyne).
Morison-pouch, [E.] de ruimte tussen de onderkant van
de rechter leverkwab en het mesocolon transversum.
morning-after-pi [<E.] i hormonale preventie van
zwangerschap na onbeschermde coitus met hoge doses
ethinylestradiol en levonorgestrel; z zie profylaxe,
post-exposure
Moro, Ernst (1874-1951; kinderarts te Heidelberg).
Moro-reflex, bij een klap op de matras waarop het kind
ligt, maakt het kind een beweging als bij een omarming;
fysiologisch in de eerste drie levensmaanden, daarna
pathologisch.
morphaea [G., morphe = vorm] een scleroderma-haard; zie
ook scleroderma circumscriptum.
Morquio, ziekte van, zie eccentro-osteochondrodysplasie.

Morrison, A. M.
syndroom van Verner-Morrison, zie Verner.
mors [L ., gen. mortis], dood.
mors in tabula, dood op de tafel, het overlijden van een
patient tijdens een operatie.
mors subita, plotselinge dood.
morsicatie, morsicatio [L.] voortdurend bijten.
morsicatio buccarum et labi o rum, het habitueel
bijten op wangslijmvlies en lippen.
morsus [L., -sa, -sum], gebeten; vb. vulnus m-sum.
morsus diaboli [L., beet van de duivel] oude term voor de
fimbrien-trechter aan het abdominale einde van de
eileider.
mortaliteit, sterftepercentage, i.h.b. de verhouding
tussen het aantal sterfgevallen door een bepaalde ziekte
en het aantal inwoners, bij infectieziekten meestal
aangegeven per ioo.000 inwoners per jaar; zie ook letaliteit.
mortificatie, mortificatio [L., mors; facere = maken] afsterving, necrose, gangreen.
mortinataliteit [L., natus = geboorte] de verhouding van het
aantal doodgeborenen tot het totale aantal geborenen, in
een bepaalde periode.
mortis [L.] gen. van mors; vb. crux m., rigor m.
Morton, Thomas George (1835-1903; Amer. chirurg te
Philadelphia).
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mucinose

mouvement de va et vient

[F.] 1 het oftalmoscopisch
waarneembare heen en weer gaan van het bloed in
netvliesvaten bij beginnende stasis; z in de uitdrijvingsperiode bij de baring het naar voren komen en weer
terugwijken van het voorliggend kindsdeel.
mozaIcisme, mosaicismus, mozalek, het naast elkaar
voorkomen, in hetzelfde organisme, van genetisch
verschillende cellen, afkomstig van een zelfde zygoot
(i.t.t. chimaere).
geslachtschromosomaal mozaIcisme, het optreden
van twee cellij nen met verschillende geslachtschromosomen binnen hetzelfde individu, meestal a.g.v een
non-disjunction na de eerste klievingsdeling waarbij naast
de normale cellijn de beide afwijkende dochtercellen
blijven bestaan; de meest voorkomende vorm is
45,X/46,XX.
kiemcelmozaicisme, het voorkomen in de gonadale
cellijn, waaruit de gameten ontstaan, van twee populaties van cellen die genetisch verschillend zijn.
mozaIek, zie mozaicisme.
mozaIekei, embryologische term voor een ei waarvan de
afzonderlijke gedeelten vroegtijdig gedetermineerd zijn
t.a.v. hun latere ontwikkeling (bijv. het ei van de worm);
zie ook regulatie-ei.
mozafekfungi, intercellulaire kunstproducten (artefacten) in het microscopisch preparaat, lijkend op schimmels.
mozaIekmodel, vloeibaar -, modelbeschrijving van het
zich voortdurend wijzigende patroon van de structuur
van de membraan, die uit een bimoleculaire lipidenlaag
met hierin bewegende ('drijvende') eiwitmoleculen
bestaat.
mozaIekwratten, geconflueerde voetzoolwratten.
MPN, most probable number.
MRC, minimale remmende concentratie.
mrem, milli-rem; zie ook rem.
MRI, magnetic resonance imaging; zie ook magnetische
kernspinresonantie.
mRNA, zie RNA, messenger--.
MRS, MR-spectroscopie.
MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus, bacterien van het type Staphylococcus aureus die door genmutatie resistent zijn tegen vrijwel alle beschikbare antibiotica; gevreesd als verwekker van ziekenhuisinfecties; kan
deel uitmaken van normale flora; behandeling is
mogelijk met vancomycine; zie ook VRSA.
MR-spectroscopie (MRS), toepassing van kernspinresonantie om informatie over de chemische samenstelling
van het onderzochte gebied te krijgen; de verdeling van
een bepaalde metaboliet wordt daarbij weergegeven.
MS, ms, multipele sclerose.
MSH, melanocyten-stimulerend hormoon = melanotropine.
MSH-IF, zie melanocyte stimulating hormone-inhibiting
factor.
MSPM menselijk-spermapreservatiemedium, protectiemedium waarmee sperma voor het invriezen wordt
gemengd om de kwaliteit van het sperma maximaal te
behouden.
mucine [L., mucus = slum] gelei-achtige stof, ontstaan door
hydratatie van zure mucopolysachariden, die metachromatisch met toluidine-blauw kleurbaar is.
mucinoid, zie mucoid.
mucin o se, huidafwijking door ophoping van mucinen,
te onderscheiden in mucinosis door stofwisselingsstoornis (pretibiaal myxoedeem, lichen myxoedematosus)
en mucinosis bij maligne reticulose (alopecia mucinosa).

motore zenuwen, zenuwen die bewegingsimpulsen
naar spieren geleiden.
m o tor [L., -tons], beweger.
motoriek, de door spieren teweeggebrachte bewegingsprocessen; zie ook motiliteit, sensibiliteit.
fijne motoriek, de fijne bewegingen die plaatsvinden in
m.n. de distale musculatuur en waarvan de aansturing
wordt geInitieerd in de grote hersenen en verloopt via de
piramidebaan naar de motorische voorhoorncellen in de
hersenstam en het ruggenmerg.
grove motoriek, de grove bewegingen die i.h.b. door de
proximale musculatuur worden uitgevoerd; de aansturing wordt grotendeels geInitieerd door subcorticale
centra in de hersenen en verloopt via banen buiten de
piramidebaan (voorheen het `extrapiramidale stelsel'
genoemd).
motor imbalance [E.] gestoord evenwicht tussen samenwerkende spieren (bijv. de oogspieren).
motorisch [< L., motor] op beweging betrekking hebbend;
zie ook sensorisch.
motorische eenheid, perifeer motorisch neuron (alfamotoneuron) met de spiervezels die door de eindvertakkingen van het axon worden geinnerveerd.
motorisch engram, de programmering van een
beweging die aangeleerd words in het neuronale
netwerk van de secundaire motorische schors, waardoor
de beweging bij oefening steeds sneller en foutloos kan
worden gemaakt en de bewuste controle minder kan
worden.
motorius [L., -ia, -ium], beweging-makend, bewegingdienend; vb. nucleus m-ius.
motor-neuron disease [E.] motoneuronziekte, d.i. primaire
aandoening van voorhoorncellen en van hersenkernen;
i.e.z. amyotrofe laterale sclerose en de klinische componenten progressieve spieratrofie en progressieve bulbaire
paralyse.
motor-scooter-handlebar syndrome [E.] het complex van
verschijnselen bij letsel t.g.v een val van een motorrijder, als de einden van het stuur tegen zijn lies stoten, en
de arteria iliaca externa gelaedeerd en afgesloten wordt.
motor unit [E., motorische eenheid] een voorhoorncel plus de
bijbehorende uitlopers en de spiervezels die door de
uitlopers worden geinnerveerd.
mottled enamel [E.] het optreden van gespikkeld of
gestreept tandemail a.g.v. overmatige fluorideopname
tijdens de tandverkalking (bijv. door te hoge concentratie van fluor in het drinkwater); de aangetaste tanden
tonen eerst krijtachtige witte vlekken, die later bruin
worden; syn. zebratanden, fluorosis dentalis.
mottling [E., stippeling] de aanwezigheid van onscherp
begrensde lichte en donkere vlekjes op een longfoto.
mouches volantes [F., zwevende vliegen] bewegende donkere
of glimmende vlekjes, die de projectie zijn van lichtbrekende vezeltjes of vetbolletjes in het corpus vitreum;
syn. muscae volitantes; scintillatie, synchyse.
mouljge [F., afgietsel] natuurgetrouwe plastiek ter afbeelding van gezonde of zieke lichaamsdelen.
Mounier-Kuhn, P. (zoe eeuw; Fr. keel-neus-oorarts te
Lyon).
Mounier-Kuhn-syndroom, aangeboren tracheobronchomegalie.
mountain sickness [E.] zie hoogteziekte.
moutsuiker, zie maltose.
mouvement [F.] beweging.
mouvement de bascule [F.] de 'schommelstand' (Schaukelstellung [D.]) van het naar achteren opgewipte schouderblad bij dystrophia musculorum progressiva.
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mucinosus

Mucorales, zie Mucoraceae.
mucormycose, een door Mucoraceae veroorzaakte mycose.
mucosa, zie tunica mucosa.

mucinosis reticularis et erythematosus, omschreven
gebieden van reticulair erytheem met mucine-infiltratie;
syn. REM-syndroom.
mucinosus [L., -sa, -sum], met afzetting van mucine;
vb. cystadenoma m-sum.
muciparus [L., -ra, -rum, mucus; parere = voortbrengen]
slijm-producerend; vb. cellula m-ra (bekercel).
mucociliair transport, transport van slijm langs het
epitheel van de luchtwegen door trilhaardragende
cilindercellen, zodat slijm met stofdeeltjes van diep in de
bronchusboom naar de farynx words verplaatst.
mucocolpos, ophoping van slijm in de vagina bij
hymenatresie.
mucocutaan lymfekliersyndroom, acute koortsende
ziekte
bij jonge
kinderen, met lymfeklierzwellingen,
mucocutaan
lymfekliersyndroom,
acute koortsende
enantheem en exantheem, door onbekende oorzaak, vnl.
in Japan; syn. Kawasaki-ziekte.
[L., -ea, -eum],
m.b.t.
de slijmvliezen
de
enantheem en exantheem,
door
onbekende
oorzaak,envnl.
mucocutaneus
huid; vb. leishmaniasis m-ea.
mucoid, i mucus-achtig; z pseudo-mucine (i.t.t. mucine
niet neerslaand met verdund azijnzuur).
mucoid impaction [E.] verstoppen van bronchi door
pluggen van ingekoekt slijm, bacterien en necrotisch
materiaal.
mucokele [L., mucus; Gr. kele = breuk] uitzetting van een
holte door ophoping van slijm, bijv. in de cellen van het
zeefbeen, of in de appendix; zie ook pseudomyxoma
peritonei.
mucolipidose, syndroom op basis van enzymdefect:
N-acetyl-neuraminidase (type I) of multipele zure
hydrolase (type II, III); door de stapeling van mucolipiden ontstaan skeletafwijkingen, hepatomegalie (I, II, III),
opticusatrofie, hypopigmentatio retinae (I) en mentale
retardatie (II, III).
mucolyticum [L., mu -ca, mucus; Gr. lyein = oplossen] slijmoplossend (hoest)middel.
mucol y tisch [L., mucus; Gr. lyein = oplossen] slijmoplossend
(de werking van expectorantia die slijm in de luchtwegen dunner vloeibaar maken zodat het gemakkelijker
kan worden opgehoest).
mucopolysachariden, complexe verbindingen
bestaande uit een N-acetyl-aminosuiker (glucosamine of
galactosamine), een uronzuur (glucuron- of iduronzuur),
galactose en vaak -SO 4 , via een galactose-galactosexylose-serinebrug gebonden aan eiwitten.
mucopolysacharidose, ziekte, gekenmerkt door stapeling van zure mucopolysachariden en gangliosiden in
allerlei weefsels en verhoogde uitscheiding ervan met de
urine; oorzaak is een hereditaire deficientie van een of
meer lysosomale enzymen; McKusick (1966) onderscheidt de volgende vormen van m.: ziekte van Hurler,
Hunter, Sanfilippo, Morquio-Brailsford, Scheie,
Maroteaux-Lamy.
mucoproteine, glycoproteIne, een van de geconjugeerde
proteinen (proteine plus polysacharide).
Tamm-Horsfall-mucoprotene, de substantie waaruit
hyaliene cilinders zijn opgebouwd. (De korrels van
korrelcilinders zijn aggregaten van serumproteinen,
ingebed in T.-H.-mucoproteine.).
mucopurulent [L., mucus; pus] slijmig-etterig.
muco-pus, slijm-etter.
Mucor, een schimmelgeslacht van de fam. Mucoraceae, met
buisvormige draden en zwarte, bolvormige sporangia.
Mucoraceae, kopschimmel, fam. van de orde Phycomycetes,
verwekker van mucor-mycosen; bijna alle pathogene
soorten behoren tot de geslachten Mucor, Absidia en

mucosaal, m.b.t. de mucosa.
mucosis fungoides, maligne (non-Hodgkin-)lymfoom
van de huid, uitgaande van T-cellen.
mucositis, ontsteking van slijmvlies, i.h.b. in de
mondholte en daar gekenmerkt door een pijnlijk,
vuurrood slijmvlies.
mucosus [L., -sa, -sum], slijmig; vb. colica m-sa, sputum
m-sum.
mucoviscidose [< L., viscidus = kleverig] zie fibrose, cystische
mucus [L.] slijm.
mucusplug, wandstandige slijmbrok; syn. slijmplug.
mug, muskiet, langbenig, vliegend insect (van de fam.
Culicidae, subfam. Culicinae) met zuigende monddelen; de
belangrijkste geslachten zijn: Aedes, Anopheles, Armigeres,
Culex, Psorophora, Taeniorrhynchus en Theobaldia.
muizenstaart, rontgenbeeld dat kenmerkend is voor
contrastvloeistof die door een goedaardige oesophagusstenose vloeit.
mukeus, mucine-achtig, slijmig; vb. m-euze klieren.
Mules, Paul Henry (1843-1905; E. oogarts te Manchester).
Mules-operatie, evisceratie van de oogbol, waarin
vervolgens een kunstoog wordt geplaatst waaroverheen
de sclera en conjunctiva worden gehecht.
muliebris [L., -re, mulier = vrouw] m.b.t. de vrouw;
vb. membrum m-re (de clitoris).
mulierum [L.] gen. mv. van mulier; vb. paedicatio m.
Muller, Arthur (1863-1926; D. vrouwenarts te Munchen).
Van Deventer-Muller-handgreep, zie Deventer, Van
---Muller-handgreep.
Muller, Friedrich von (1858-1941; clinicus te Munchen).
teken (symptoom) van Muller, bij aortaklepinsufficientie zichtbare capillairpols (in de keel, aan het nagelbed, aan de lippen).
Muller, Heinrich (1820-1864; D. anatoom te Wurzburg).
spier van Muller, het circulaire deel van de m ciliaris;
bij contractie verslappen de zonula ciliaris en wordt de
ooglens bolder.
Muller, Johannes Peter (1800-i858; D. fysiolooganatoom, zooloog te Berlijn).
cellen van Muller, grote, sterk vertakte, door alle
cellagen van de retina reikende steuncellen; vervullen
functie bij fixatie; zijn in bouw en functie equivalent
met de astrocyten in het centrale zenuwstelsel; zij
omgeven de neuronen en hun uitlopers in de retina op
soortgelijke wijze.
gang van Muller, ductus paramesonephricus.
kapsel van Muller, kapsel van Bowman = capsula
glomeruli.
proef van Muller, geforceerde inademing na diepe
uitademing, bij gesloten neus en mond, versterkt de
negatieve druk in de borstkas (omgekeerde van de
Valsalva-proef).
Muller, Peter (1836-1923; vrouwenarts te Bern).
ring van Muller, zie contractiering.
Mulock Houwer, Adriaan Willem (1885-1983; Ned.
oogarts).
syndroom van Mulock Houwer, zie Sjogren.
mutt-, multi- [L., multus = veel] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. veel.
multangulum, een veelhoekig beenstuk.
multangulum majus, zie os trapezium.
multangulum minus, zie os trapezoideum.
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murexideproef
terien; ontstaat door frequent en onzorgvuldig antibioticagebruik, i.h.b. in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen.
multisysteematrofie, degeneratieve aandoening met
hypokinetisch rigide syndroom (parkinsonisme) in
combinatie met gestoorde oogmotoriek, cerebellaire en
piramidebaanverschijnselen door atrofie van hersenstam
en/of cerebellum; men onderscheidt olivo-pontocerebellaire degeneratie, strionigrale degeneratie en
progressive supranuclear palsy.
multitrauma [L., multus; Gr. trauma] letsels van verschillende lichaamsdelen en/of organen.
multitraumatise [F.] zie polytraumatise.
multivariate analyse, multivariabele analyse, statistische methode ter simultane bestudering van afhankelijke variabelen door het beschrijven van bijv. relevante
correlaties; vb. factoranalyse.
multivariate modellering, beschrijving van meerdere
stochastische variabelen in een statistisch model;
vb. lineaire regressie; zie ook multivariate analyse.
multus [L., -ta, -tum;, veel, talrijk.
m u mmie s i Perzisch , mumia = een soort asfalt] 1 een lijk dat
door balseming tegen bederf is gevrijwaard; z een lijk
dat door snelle indroging geconserveerd is gebleven.
mummificatie, mummificatio [L., facere = maken) droog
versterf, zoals bij droog gangreen, of bij een in de uterus
achtergebleven gestorven vrucht.
Munchausen-by-proxy syndrome tE., by proxy = door volmacht ,

mult a ngulus [L., - la, - lum, multus ; angulus = hoek] veelhoe-

kig; vb. os m-lum.
multicausaal, verschillende oorzaken hebbend.
m u lticellulair, veelcellig.
multicentre trial [E.] onderzoek verricht in verschillende
gezondheidszorginstellingen; bijv. onderzoek naar de
effectiviteit van een geneesmiddel in twintig ziekenhuizen.
multiconditioneel, veroorzaakt door, of onder invloed
van een aantal omstandigheden.
m ulticuspidatus [L., mv. -ti, multus ; cuspis = punt] ; vb. dens
m-tus (mv. dentes m-ti); veelpuntige tand (kies).
multidisciplin ai r, betrekking hebbend op, of beoordeeld
door beoefenaars van een aantal uiteenlopende disciplines (wetenschapsgebieden), bijv door artsen, psychologen, sociologen, maatschappelijk werkenden.
multifactorieel, m.b.t. of t.g.v. een aantal factoren.
multifactoriele erfelijkheid, zie polygene erfelijkheid.
multifidus [L., - da, - dum, multus; findere = splijten] veelvoudig gespleten; vb. musculus m-dus.
multifocaal [L., multus; focus = haard] met ontwikkeling van
een aantal haarden tegelijk.
multiformis [L., -me, multus] multiform, veelvormig;
vb. erythema exsudativum m-me.
multifractionering, zie fractionering.
multigenfamilie, gen waarvan meerdere vrijwel
identieke exemplaren aanwezig zijn op een chromosoom; waarschijnlijk ontstaan door genduplicatie,
gevolgd door crossing-over; biedt de mogelijkheid tot
divergentie in de evolutie.
multigravida, een vrouw die voor de 4e keer (of meer)
zwanger is; zie ook multipara.
multi-infarctdementie, vasculaire dementie.
multilobularis [L., -rel, multilobulair, met veel lobuli
(kwabjes).
m u ltilocularis [L., - re, muitus; loculus = plaatsje, hokje]
multiloculair, veelkamerig, veelhokkig; vb. hernia m-ris.
m u ltinueleair [L., multus: nucleus = kerns veelkernig.
multipara [L., multus ; parere = voortbrengenj een vrouw die
verscheidene levende kinderen heeft gebaard; zie ook
multigravida, primipara.
multipare [F.] zie multipara.
grande multipare [F.] zwangere vrouw die reeds 6 a 7
levensvatbare kinderen heeft gebaard.
multipartiaal [L., multus; pars = deel] term m.b.t. serum,
bereid uit verschillende typen van een zelfde organisme.
multipatholog ie , aanwezigheid van meer dan een ziekte
bij een patient (verwerpelijke term).
multipel, veelvoudig; aanwezig op verschillende plaatsen
in het lichaam; vb. m-le sclerose; vgl. solitair.
multiple-organ failure (MOF) [E.] vrijwel gelijktijdige
uitval van een aantal levensbelangrijke organen: nieren,
bijnieren, lever, longen, alvleesklier en hart; treedt op als
complicatie bij patienten met een toxische shock of bij
een groot aantal ernstige verwondingen.
multiple-step mutation, zie mutatie.
multiplex [L.] multipel, veelvoudig, veelsoortig;
vb. sarcoma m.; vgl. simplex.
multiploid, meerdere aneuploide (= afwijkend aantal
chromosomen in celkern) celpopulaties met een verschillend DNA-gehalte; betreft meestal tumoren.
multipol ai r [L., multus; polus = pool] in het bezit van vele
polen (uitsteeksels), zoals bij sommige ganglioncellen;
zie ook unipolair, bipolair.
multiresistentie, bacteriele weerstand tegen meerdere
groepen antibiotica, komt m.n. voor bij S. aureus (MRSA,
VRSA), enterokokken (VRE), Enterobacter sp. en mycobac-

N.B.: Amerikaanse schrijfwijze is met een h, dus niet 'Munchhausen-' ^, syndroom waarbij de overbezorgde, steeds op

verder onderzoek aandringende moeder komt met kind
met onbegrijpelijke klachten waarvoor geen oorzaak
words gevonden; duidt op mogelijke problematiek in
moeder-kindrelatie of psychopathologic van moeder.
Munchhausen, Karl F. Hieronymus, Freiherr von
(t7zo - 1797 ; D. jager en officier, snoever en fantast).

Munchhausen-syndroom, complex van zeer wisselende, vaak onsamenhangende verschijnselen bij personen met pathologische fantasie, die van het ene ziekenhuis naar het andere zwerven, telkens onderzocht, ev.
geopereerd worden zonder dat er een organische grond
voor bestaat.
Munchmeyer, Ernst (1846-i88o; D. arts).
ziekte van Munchmeyer, myositis ossificans multiplex
progressiva, een systeemziekte bij kinderen, gepaard

met kalkafzetting tussen de spierbundels en in de pezen,
toenemende stijfheid en contracturen, letaal eindigend.
Munk, Fritz (1879 - 1950; internist te Berlijn).
ziekte van Munk, lipoidnefrose; zie ook nefrose.
Munzenklirren [D., het kletteren van munten) metaalachtig
geluid bij percussie, als de lucht uit een caverne door een
nauwe opening wordt uitgedreven; syn. bruit de pot fele
[F.].

muraal [L., murus = muur] wandstandig, tegen de wand
gelegen.
muramidase, zie lysozym.
muraminezuur, bestanddeel van het peptidoglycaan dat
verantwoordelijk is voor de rigiditeit van de celwand van
bacterien.
mures articul a res [L., mus, mv. mures = muis] gewrichtsmuizen, losse of beweeglijk bevestigde kraakbeenstukken in gewrichten; zie ook artroliet.
murexidepr oe f [<Murex = purpersiak] proef van Weidel op
urinezuur; de te onderzoeken stof wordt met salpeterzuur behandeld, ingedampt, en bevochtigd met
ammonia; bij aanwezigheid van urinezuur ontstaat het
blauwe murexide.
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murien
oorsprong, origo; i. = insertie; f. = functie; n. = innervatie.
musculi abdominis, de buikspieren.
musculus abductor digiti minimi manus, abductor
van de pink; o.= os pisiforme en pees van de m. flexor
carpi ulnaris; i.= basis eerste pinkkootje; f.= abduceert de
pink; n.= n. ulnaris.
musculus abductor digiti minimi pedis, abductor
van de kleine teen; o.= calcaneus en aponeurosis plantaris; i.=lateraal aan eerste kootje van de kleine teen; f.=
abduceert de kleine teen; n.= n. plantaris lateralis.
musculus abductor hallucis, abductor van de grote
teen; o.= processus medialis van de calcaneus; i.=
mediaal aan de basis van het eerste kootje van de grote
teen; f.= abduceert en buigt de grote teen; n.= n. plantaris medialis.
musculus abductor pollicis brevis, korte duimabductor; o.= naviculare en retinaculum flexorum; i.=
lateraal aan basis van eerste duimkootje; f.= abduceert de
duim; n.= n. medianus.
musculus abductor pollicis longus, lange duimabductor; o.= dorsaal aan de membrana interossea en
aangrenzende delen van radius en ulna; i.= basis ie
metacarpale; f.= abduceert en strekt het ie duimkootje;
n.= n. interosseus posterior.
musculus adductor brevis, korte bovenbeen-adductor;
o.= ramus inferior ossis pubis; i.= bovenste deel van de
linea aspera van het os femoris; f.= adduceert, roteert en
buigt het bovenbeen; n.= n. obturatorius.
musculus adductor hallucis, tweehoofdige adductor
van de grote teen; (o.) (caput obliquum) z-4e metatarsale,
os cuneiforme laterale, os cuboideum; (caput transversum) kapsels van de metatarsofalangeale gewrichten; i.=
het laterale sesambeen en de grondfalanx van de grote
teen; f.= adduceert de grote teen, vormt belangrijke
steun voor het voetgewelf; n.= n. plantaris lateralis.
musculus adductor longus, lange dij-adductor; o.=
symfyse; i.= labium mediale lineae asperae; f.= adduceert
en buigt het bovenbeen; n.= n. obturatorius.
musculus adductor magnus, grote dij-adductor; o.=
tuber ischiadicum, ramus ossis ischii; i.= labium mediale
lineae asperae, en met een lange pees aan de epicondylus
medialis; f.= adduceert en strekt het bovenbeen; n.= n.
obturatorius en n. ischiadicus.
musculus adductor pollicis, duim-adductor; o.=
capitatum, lig. carpi radiatum en os metacarpale III; i.=
mediaal sesambeen, grondfalanx van de duim; f.=
adduceert en opponeert de duim; n.= n. ulnaris.
musculus anconeus, elleboogsspier; o.= epicondylus
lateralis humeri en verlengde van de mediale tricepskop; i.=laterale rand olecranon en achterzijde ulna; f.=
strekt de onderarm; n.= n. radialis.
m u sculus antitragicus, antitragusspier; o.= buitenzijde antitragus; i.= processus caudatus van helix en
anthelix; (f.) onzeker; n.= n. auriculotemporalis en n.
auricularis posterior.
musculi arrectores pilorum [mv. van m. arrector pile],
haar-oprichters; o.= stratum papillare van het corium; i.=
haarfollikel; f.= trekken het haar overeind; n.= sympathicus.
musculus articularis, spier die aan een zijde aangehecht is aan een gewrichtskapsel.
musculus articularis cubiti, spiervezels van de m.
triceps brachii die aan het elleboogskapsel insereren en
bij contractie dit kapsel aanspannen.
musculus articularis genus, gewrichtsspier van de
knie; o.= voorzijde halverwege het os femoris; i.= kapsel

murien [L., mus, muris = muis] afkomstig van, of m.b.t.
muizen en ratten.
mur ie ne vlektyfus, een goedaardige soort vlektyfus,
veroorzaakt door Rickettsia mooseri, overgebracht door
rattenvlooien.
murium [L., gen. mv van mus (= muis)], voorvoegsel
'muizen-', van de muis; vb. Mycobacterium leprae m.
(muizenleprabacil).
Murk Jansen, zie Jansen, W. Murk.
murmur [L.] geruis, souffle.
murmur venosum [E.] functionedl geruis, te horen boven
een ader (bijv. boven de v. jugularis externa), lijkend op
een continu geruis; syn. venous murmur.
Murphy, John Benjamin (1857-1916; chirurg te Chicago).
knoop van Murphy, 'knoop', bestaande uit twee holle
cilinders voor darmanastomose; de knoop werkt zich na
het aaneengroeien van de darmstukken los, en verschijnt
in de feces Boerema.
mus [L., gen. muris], muis.
mus articularis [meerv. mures articulares], gewrichtsmuis; zie
ook artroliet.
Musca, vliegengeslacht van de fam. Muscidae.
Musca domestica, de gewone huisvlieg, overbrenger van
allerlei infecties, vooral tyfus, cholera, dysenterie; de
larven kunnen myiasis veroorzaken.
muscae volitantes [L., zwevende vliegen] zie mouches
volantes.
muscarine, een dodelijk alkaloid, o.a. in Amanita muscaria, ook in rottende vis.
muscarius [L., -ia, -ium], m.b.t. muscae (vliegen);
vb. Amanita m-ia (vliegenzwam, een vergiftige paddestoel).
Muscidae, een vliegenfamilie van de orde Diptera, omvat
de volgende geslachten die van medisch belang zijn:
Fannia, Glossina, Musca en Muscina.
Muscina, geslacht van de fam. Muscidae, een niet-stekende
stalvlieg, die eieren legt in mest; is nauw verwant aan de
huisvlieg.
musculaire dystrofie, zie dystrofie, - musculorum
progressiva.
muscularis [L., -re], 1 m.b.t. een spier of spierweefsel;
vb. tunica m-ris; z de tunica muscularis.
muscularis muc o sae, lamina muscularis mucosae.
musculatuur, spierstelsel.
extrinsieke musculatuur, proximaal van de pols
gelegen spiergroepen die (in samenwerking met de in de
hand gelegen spieren) zorgen voor de beweging van de
vingers. Zij zorgen hoofdzakelijk voor de kracht.
intrinsieke musculatuur, spiergroepen die zich in de
hand bevinden en zorgen voor balans en coordinatie van
vingerbewegingen.
musculine, zie paramyosinogeen.
musculo- [L., musculus] voorvoegsel in woordverbindingen
met de betekenis spier.
musculocutaneus [L., -ea, -eum, musculus; cutis = huid]
m.b.t. spier en huid; vb. nervus m-eus.
musculophrenicus [L., -ca, -cum, musculus; Gr. phren =
middenrif] m.b.t. spier(en) en diafragma; vb. arteria m-ca.
musculorum [L.] gen. mv. van musculus; vb. dystrophia
m.
musculosus [L., -sa, -sum], m.b.t. spierweefsel; vb. ankylosis m-sa.
musculotubarius [L., -ia, -ium, musculus; tuba = buis] m.b.t.
spierweefsel en de tuba (auditiva); vb. canalis m-rius.
musculus [mv., L., -ii, verkleinwoord van, L., mus = muis], spier;
zie ook spierweefsel; bij de hierna te noemen spieren
worden de volgende afkortingen gebruikt: o. =
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musculus
musculus ceratopharyngeus [BNA], pars ceratopharyngea musculi constrictoris pharyngis medii.
musculus ch o ndroglossus, o.= cornu minus van het
tongbeen; i.= de tongmassa; f.= trekt de tong achterwaarts en omlaag; n.= n. hypoglossus.
musculus chondropharyngeus [BNA], pars chondropharyngea musculi constrictoris pharyngis medii.
musculus cili a ris, ciliaire spier, gladde spiervezels in
het corpus ciliare; f.= trekt de choroidea naar voren en
ontspant daardoor de fibrae zonulares, waardoor de
ooglens boller wordt.
musculi coccygei, de stuitbeenspieren.
musculus coccygeus, o.= spina ischiadica; i.= os
coccygis en naburig deel van het sacrum; f.= steunt en
trekt het stuitbeen op; n.= S.3 -4.
musculi colli, de halsspieren.
m u sculus compressor n a ris, pars transversa musculi
nasalis; o.= het gebied boven de wortel van de hoektand;
i.= vlakke pees van de neusrug.
musculus constrictor pharyngis inferior, onderste
keelvernauwer; o.= cricoid en thyr(e)oid; i.= mediane
raphe aan de achterzijde van de pharynx; f.= vernauwt
de pharynx; n.= n. glossopharyngeus, n. vagus, n.
laryngeus recurrens.
m u sculus constrictor pharyngis m e dius, middelste
keelvernauwer; o.= tongbeen; i.= mediane raphe achterzijde pharynx; f.= vernauwt de pharynx; n.= n. glossopharyngeus, n. vagus, n. laryngeus recurrens.
musculus constrictor pharyngis superior, bovenste
keelvernauwer; o.= lamina medialis processus pterygoidei, hamulus pterygoideus, raphe pterygomandibularis,
linea mylohyoidea mandibulae, tongmusculatuur; i.=
mediane raphe achterwand pharynx; f.= vernauwt de
pharynx; n.= plexus pharyngeus van de n. vagus.
musculus coracobrachi a lis, o.= processus coracoideus;
i.= midden op de voorkant van de humerus; f.= heft de
bovenarm voorwaarts, adduceert en endoroteert; n.= n.
musculocutaneus.
musculus corrugator glabellae, o.= pars nasalis ossis
frontalis; i.= huid van de glabella; f.= trekt de wenkbrauwen naar elkaar en omlaag; n.= n. facialis; syn. m. corrugator supercilii.
musculus cremaster, (o.) onderrand van de m.
obliquus internus abdominis; i.= tuberculum pubicum;
f.= trekt de testis omhoog; n.= n. genitofemoralis (ramus
genitalis).
musculus crico-arytenoideus lateralis, o.= opzij aan
het cricold; i.= processus muscularis van het arytenoid;
f.= vernauwt de stemspleet; n.= n. laryngeus recurrens.
musculus crico-arytenoideus posterior, o.= achterkant cricoid; i.= processus muscularis van het arytenoid;
f.= verwijdt de stemspleet; n.= n. laryngeus recurrens.
musculus cricopharyngeus [BNA], pars cricopharyngea
musculi constrictoris pharyngis inferioris.
musculus cricothyroideus, o.= voor-opzij van het
cricoid; i.= onder aan de buiten- en binnenkant van de
lamina van het thyr(e)oid; f.= spant de stembanden aan;
n.= n. laryngeus superior.
musculus cucullaris, monnikskapspier; syn. m. trapezius.
musculus cut a neus, dwarsgestreepte spier die in de
huid uitstraalt.
musculus deltoideus, o.= spina scapulae, acromion,
clavicula; i.= tuberositas deltoidea humeri; f.= exo- en
endorotatie, abductie en adductie, voor- en achterwaartse heffing van de bovenarm; n.= n. axillaris.
musculus depressor anguli oris, o.= voor- en zijkant

kniegewricht; f.= spant het kniegewrichtskapsel aan; n.=
n. femoralis.
musculus ary-epiglotticus, inconstant voorkomende
spiervezels van de m. arytenoideus obliquus; o.= spits
van het arytenoid; i.=laterale rand epiglottis; f.= trekt de
epiglottis omlaag; (n.) onzeker.
musculus arytenoideus obliquus, schuine arytenoidspier; o.= achterzijde processus muscularis van het
arytenoid; i.= spits van het tegenoverliggende arytenoid;
f.= trekt de arytenoiden naar elkaar toe en vernauwt de
toegang tot de larynx; n.= n. laryngeus recurrens.
musculus arytenoideus transversus, dwarse arytenoid-spier; o.= achterzijde arytenoid; i.= apex aan de
tegenoverliggende zijde; f.= trekt de arytenoiden naar
elkaar toe; n.= n. laryngeus recurrens.
musculi auriculares, spieren van de oorschelp.
musculus auricularis anterior, voorste oorschelpspier; o.= fascia temporalis; i.= spina helicis anterior; f.=
trekt de oorschelp naar voren; n.= n. facialis.
musculus auricularis nuchalis [NA], achterste
oorschelpspier; o.= processus mastoideus; i.= oorschelpkraakbeen; f.= trekt de oorschelp naar achteren; n.= n.
facialis; syn. m. aur. posterior.
musculus auricularis superior, bovenste oorschelpspier; o.= galea aponeurotica; i.= oorschelpkraakbeen; f.=
trekt de oorschelp omhoog; n.= n. facialis.
musculus auricularis temporalis, m. aur. anterior.
musculus biceps brachii, tweehoofdige bovenarmspier; (o.) (caput longum) tuberculum supraglenoidale;
(caput breve) processus coracoideus; i.= tuberositas radii
en diepe fascie; f.= buigt en supineert de onderarm; n.=
n. musculocutaneus.
musculus biceps femoris, tweehoofdige dijspier; (o.)
(caput longum) tuber ischiadicum; (caput breve) labium
laterale lineae asperae; i.= caput fibulae; f.= strekt,
adduceert en exoroteert het bovenbeen, buigt en exoroteert het onderbeen; n.= n. tibialis (caput longum) en n.
peroneus communis (caput breve).
musculus bipennatus, dubbelgevederde spier.
musculus biventer mandibulae [JNA], m. digastricus.
musculus brachialis, bovenarmspier; o.= onderste 2 / 3
voorvlakte humerus; i.= tuberositas ulnae; f.= buigt de
onderarm; n.= n. radialis en n. musculocutaneus.
musculus brachioradialis, o.= septum intermusculare
laterale en laterale humerusrand; i.= processus styloideus radii; f.= buigt de onderarm; n.= n. radialis.
musculus broncho-esophageus, gladde spierbundels
tussen de wand van de linker bronchus en de slokdarm.
musculus buccinator, wangspier; o.= raphe pterygomandibularis in aangrenzende delen van boven- en
onderkaak; i.= mondhoek en m. orbicularis oris; f.= trekt
aan de mondhoek; n.= ramus buccalis van de n. facialis.
musculus buccinatorius [TNA], m. buccinator.
musculus buccopharyngeus [BNA], pars buccopharyngea musculi constrictoris pharyngis superioris.
musculi bulbi, de zes willekeurige oogspieren die de
oogbol bewegen.
musculus bulbocavernosus [BNA], o.= centrum tendineum en een mediane raphe op het corpus spongiosum;
i.= fascia penis (clitoridis); f.= vernauwt de urethra; n.= n.
pudendus; syn. m. bulbospongiosus (NA).
musculus caninus [BNA], m. levator anguli oris.
musculi capitis, de spieren van het hoofd.
musculus cephalopharyngicus [1NA], m. constrictor
pharyngis superior.
musculus ceratocricoideus, bundel spiervezels; o.=
cornu inferius van het thyr(e)oid; i.= cricoid.
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musculus
falanx grote teen; f.= strekt de grote teen; n.= n.
peroneus.
musculus extensor hallucis longus, lange strekker
van de grote teen; o.= membrana interossea en fibula; i.=
eindkootje grote teen; f.= dorsale flexie van de voet,
strekker van de grote teen; n.= n. peroneus.
musculus extensor indicis, strekker van de wijsvinger;
o.= membrana interossea en dorsale zijde van de ulna;
i.= dorsale aponeurose van de wijsvinger; f.= strekt de
wijsvinger en het handgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor pollicis brevis, korte duimstrekker; o.= dorsaal op radius en membrana interossea; i.=
basis grondfalanx van de duim; f.= abductie en strekking
van de duim in het basisgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor pollicis longus, lange duimstrekker; o.= dorsale kant van de membrana interossea en
aangrenzende delen van radius en ulna; i.= basis ie
metacarpale; f.= radiale abductie en strekking van de
duim in het basisgewricht; n.= n. radialis.
musculus fibularis brevis [JNA], m. peroneus brevis.
musculus fibularis longus [JNA], m. peroneus longus.
musculus fibularis tertius [JNA], m. peroneus tertius.
musculus flexor accessorius, m. quadratus plantae.
musculus flexor carpi radialis, radiale handbuiger;
o.= epicondylus medialis humeri; i.= basis ze en 3e
metacarpale; f.= pronatie, buiging, radiale abductie in
het handgewricht; n.= n. medianus.
musculus flexor carpi ulnaris, ulnaire handbuiger;
o.= epicondylus medialis humeri en olecranon; i.= over
os pisiforme, lig. pisohamatum en lig. pisometacarpeum
aan het os hamatum en de ulnaire metacarpalia; f.=
ulnaire abductie en buiging in handgewricht; n.= n.
ulnaris.
musculus flexor digiti longus, lange tenenbuiger; o.=
achterzijde tibia; i.= eindkootjes 2-5e teen; f.= buiging
van de tenen; n.= n. tibialis posterior.
musculus flexor digiti minimi brevis (manus), korte
pinkbuiger; o.= hamulus ossis hamati en retinaculum
flexorum; i.= basis grondfalanx van de pink; f.= buiging
van de pink in het basisgewricht; n.= n. ulnaris.
musculus flexor digiti minimi brevis (pedis), korte
buiger van de kleine teen; o.= basis 5e metatarsale, lig.
plantare longum; i.= grondfalanx kleine teen; f.= buigt
en abduceert de kleine teen; n.= n. plantaris lateralis.
musculus flexor digiti profundus, diepe vingerbuiger; o.= bovenste helft ulna; i.= bases eindkootjes 2-5e
vinger; f.= buiging van de vingers; n.= n. medianus en n.
ulnaris.
musculus flexor digiti superficialis, oppervlakkige
vingerbuiger; o.= epicondylus medialis, processus
coronoideus ulnae en voorzijde radius; i.= middenkootjes
2-5e vinger; f.= buigt de vingers; n.= n. medianus.
musculus flexor digitorum brevis, korte tenenbuiger;
o.= tuber calcanei en aponeurosis plantaris; i.= middelste
kootje 2-5e teen; f.= buigt de tenen; n.= n. plantaris
medialis.
musculus flexor hallucis brevis, korte buiger van de
grote teen; o.= os cuboideum en lig. plantare longum; i.=
basis grondfalanx grote teen; f.= buigt de grote teen; n.=
n. plantaris medialis en lateralis.
musculus flexor hallucis longus, lange buiger van de
grote teen; o.= achtervlak fibula en membrana interossea; i.= eindkootje grote teen; f.= buigt de grote teen; n.=
n. tibialis.
musculus flexor pollicis brevis, korte duimbuiger; o.=
(caput superficiale) lig. carpi transversum, (caput profundum) trapezium, trapezoideum, capitatum, basis ie

mandibula; i.= mondhoek; f.= trekt de mondhoek
omlaag; n.= n. facialis.
musculus depressor glabellae (JNA], m. procerus.
musculus depressor labii inferioris, o.= platysma en
mandibula; i.= onderlip; f.= trekt de onderlip omlaag;
n.= n. facialis.
musculus depressor sgpti nasi, o.= boven de middelste snijtand; i.= neustussenschot; f.= trekt de neuspunt
omlaag; n.= n. facialis.
musculus depressor supercilii, bundel spiervezels van
de m. orbicularis oculi, die naar de wenkbrauw lopen; f.=
trekt de wenkbrauw omlaag.
musculus detrusor urinae s. vesicae, het stratum
externum van de tunica muscularis vesicae urinariae.
musculus digastricus, tweebuikige spier; o.= een gleuf
mediaal van de processus mastoideus; i.= binnenkant
mandibula, met een intermediaire pees naar het hyoid;
f.= trekt het tongbeen omhoog en de onderkaak omlaag;
n.= n. facialis.
musculus dilatator naris [PNAJ, pars alaris musculi
nasalis; zie ook m. nasalis.
musculus dilator, musculus dilatator, verwijdende
spier.
musculus dilator pupillae, pupilverwijder, bestaat uit
radiaire gladde spiervezels tussen de m. sphincter
pupillae en de rand van het corpus ciliare; f.= verwijdt de
pupil; n.= n. sympathicus.
musculi dorsi, de rugspieren.
musculus epicranius, samenvattende term voor alle
aan de galea aponeurotica aangehechte spieren.
musculus erector spinae, rugstrekker, bestaande uit
de musculi iliocostalis, longissimus en spinalis; o.= os
sacrum, ilium en doornuitsteeksels van de onderste
lendenwervels.
musculus extensor carpi radialis brevis, korte
polsstrekker; o.= epicondylus lateralis humeri; i.=
proximale strekzijde metacarpale III; f.= strekking en
radiale abductie in het polsgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor carpi radialis longus, lange
polsstrekker; o.= septum intermusculare laterale en
epicondylus lateralis humeri; i.= strekzijde metacarpale
II; f.= dorsale flexie en radiale abductie, in het polsgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor carpi ulnaris, (o.) epicondylus
lateralis humeri, lig. collaterale radiale, achterkant ulna;
i.= basis 5e metacarpale; f.= dorsale flexie, ulnaire
abductie in het handgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor digiti brevis, korte tenenstrekker;
o.= dorsaal aan de calcaneus; i.= dorsale aponeurose van
de 2 -4e teen; f.= strekt de tenen (dorsale flexie); n.= n.
peroneus.
musculus extensor digiti longus, lange tenenstrekker; o.= condylus lateralis tibiae, membrana
interossea, fibula; i.= dorsale aponeurose 2 -5e teen; f.=
strekt de tenen, trekt de voet omhoog en proneert; n.= n.
peroneus.
musculus extensor digiti minimi, pinkstrekker; o.=
epicondylus lateralis humeri; i.= dorsale aponeurose van
de pink; f.= strekking van de pink, abductie en dorsale
flexie in het polsgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor digitorum, vingerstrekker; o.=
epicondylus lateralis humeri; i.= proximale strekzijde
metacarpale III; f.= strekking en radiale abductie in het
handgewricht; n.= n. radialis.
musculus extensor hallucis brevis, korte strekker van
de grote teen; o.= dorsale zijde calcaneus; i.= grond-
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musculus
musculus iliocostalis dorsi [BNA], m. iliocostalis
thoracis.
musculus iliocostalis lumborum, o.= crista iliaca; i.=
de hoeken van de 5-lze rib; f.= strekt en trekt de onderhelft van de wervelkolom naar opzij; n.= takken van
thoracale en lumbale zenuwen.
musculus iliocostalis thoracis, o.= mediale kant van
de onderste 6 ribben; i.= de hoeken van bovenste 6
ribben en processus transversus C.7; f.= houdt de wervelkolom gestrekt; n.= takken van de thoracale zenuwen.
musculus iliopsoas, samengesteld uit de m. iliacus en
de m. psoas major.
musculus incisurae helicis, inconstant voorkomende
caudale voortzetting van de m. transversus auriculae.
musculi infrahyoidei, de spieren die het tongbeen
verbinden met sternum, clavicula en scapula (m. sternohyoideus, m. omohyoideus, m. sternothyroideus, m.
thyrohyoideus).
musculus infraspinatus, o.= fossa infraspinata scapulae; i.= tuberculum majus humeri; f.= exoroteert de
bovenarm; n.= n. suprascapularis.
musculi intercostales externi, buitenste tussenribsspieren, verlopen tussen de ribben schuin naar
voor-onder; f.= inademingsbeweging.
musculi intercostales interni, binnenste tussenribsspieren; lopen tussen de ribben schuin naar achteronder; f.= uitademingsbeweging.
musculi intercostales intimi, een laag spieren die
door de nervi intercostales afgescheiden zijn van
musculi interc. interni.
musculi intercostales lumbales [JNA], musculi intertransversarii laterales lumborum.
musculi intercostotransversarii [JNA], musculi
intertransversarii.
musculi intercostotransversarii ventrales [JNA],
musculi intertransversarii anteriores cervicis.
musculi interossei dorsales (manus), vier dorsale
interossale spieren van de hand; o.= met twee hoofden
van de naar elkaar gekeerde zijden van de metacarpalia;
i.= strekpezen van de 2 -4e vinger; f.= buigen de proximale vingerkootjes; n.= n. ulnaris.
musculi interossei dorsales (pedis), vier dorsale
interossale spieren van de voet; o.= aan de naar elkaar
gekeerde zijden van de metatarsalia; i.= dorsale aponeurose van de tenen; f.= abductie en buiging van de proximale teenkootjes, en strekking in de midden- en eindgewrichten; n.= n. plantaris lateralis.
musculi interossei palmares, palmaire interossale
spieren; o.= zijkant van ze, 4e en 5e metacarpale; i.=
strekpezen van ze, 4e en 5e vinger; f.= buigen de proximale vingerkootjes; n.= n. ulnaris.
musculi interossei plantares, plantaire interossale
spieren; o.= mediale zijde 3-5e metatarsalia; i.= strekpezen 3-5e teen; f.= adduceren en buigen de tenen; n.= n.
plantaris lateralis.
musculi interspinales, spieren tussen twee naburige
doornuitsteeksels; f.= strekken de wervelkolom.
musculi interspinales cervicis, gepaarde, korte
spieren tussen de (gespleten) naburige doornuitsteeksels
van de halswervels.
musculi interspinales lumborum, gepaarde, korte
spieren tussen de naburige doornuitsteeksels van de
lendenwervels.
musculi interspinales thoracis, gepaarde, korte
spieren tussen de doornuitsteeksels van aan elkaar
grenzende borstwervels (ontbreken vaak).
musculi intertransversarii, kleine spieren tussen de

metacarpale; i.= lateraal sesambeen, grondfalanx van de
duim; (f.) adduceert en buigt de duim; n.= n. medianus.
musculus flexor pollicis longus, lange duimbuiger;
o.= voorkant radius; i.= eindkootje van de duim; f.=
buigt de duim; n.= n. medianus.
musculus frontalis [BNA. JNA], venter frontalis musculi
occipitofrontalis.
musculus fusiformis, een spoelvormige spier.
musculus gastrocnemius, oppervlakkige kuitspier,
een der hoofden van de m. triceps surae; (o.) (caput
laterale) boven condylus lateralis ossis femoris; (caput
mediale) boven condylus medialis ossis femoris; i.=
achillespees; f.= buigt de knie en strekt de voet; n.= n.
tibialis.
musculus gemellus inferior, onderste tweelingspier;
o.= tuber ischiadicum; i.= fossa trochanterica ossis
femoris; f.= exoroteert, ad- en abduceert het bovenbeen;
n.= plexus sacralis.
musculus gemellus superior, bovenste tweelingspier;
o.= spina ischiadica; i.= fossa trochanterica; f.= exoroteert, ad- en abduceert het bovenbeen; n.= plexus
sacralis.
musculus genioglossus, kin-tongspier; o.= spina
mentalis van de onderkaak; i.= waaiervormig in de tong;
f.= trekt de tong omlaag en naar de kin.
musculus geniohyoideus, kin-tongbeenspier; o.=
spina mentalis mandibulae; i.= corpus ossis hyoidei; f.=
trekt het tongbeen omhoog en naar voren; n.= n.
hypoglossus.
musculus glossopalatinus [BNA, JNA], m. palatoglossus.
musculus gluteus maximus, grote bilspier; o.= buiten
op os ilium, sacrum en coccygis, en lig. sacrotuberale; i.=
fascia lata, tuberositas glutea ossis femoris; f.= strekt,
exoroteert en abduceert het bovenbeen; n.= n. gluteus
inferior.
musculus gluteus medius, middelste bilspier; o.=
buiten op os ilium; i.= trochanter major; f.= abduceert
het bovenbeen; n.= n. gluteus superior.
musculus gluteus minimus, kleine bilspier: o.=
buiten op os ilium; i.= trochanter major; f.= abduceert en
endoroteert het bovenbeen; n.= n. gluteus superior.
musculus gracilis, o.= ramus inferior ossis pubis; i.=
tuberositas tibiae (pes anserinus); f.= adduceert het
bovenbeen, buigt de knie; n.= n. obturatorius.
musculus helicis major, grote oorschelpspier; o.=
spina helicis; i.= boven aan de helix; f.= spant de huid
van de meatus acusticus aan; n.= n. auriculotemporalis
en auricularis posterior.
musculus helicis minor, kleine oorschelpspier; o.=
voorrand van de helix; i.= concha; (f.) onzeker; n.= n.
auriculotemporalis en auricularis posterior.
musculus hyoglossus, tongbeen-tongspier; o.=
tongbeen; i.= zijranden van de tong; f.= trekt de tongbasis omlaag en naar achteren; n.= n. hypoglossus.
musculus hyopharyngicus [JNA], m. constrictor
pharyngis medius.
musculus iliacus, darmbeenspier; o.= fossa iliaca; i.=
trochanter minor; f.= buigt, endo- en exoroteert het
bovenbeen; n.= n. femoralis.
musculus iliococcygeus, o.= spina ischiadica; i.=
waaiervormig aan zijkant os sacrum en os coccygis; f.=
ondersteunt de bekkeningewanden; n.= S.3 - 4.
musculus iliocostalis, laterale deel van de m. erector
spinae.
musculus iliocostalis cervicis, o.= 3-5e rib; i.= processus transversus middelste halswervels; f.= strekt de
halswervelkolom; n.= takken van cervicale zenuwen.
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musculus
tuberculum posterius van de dwarsuitsteeksels van C.1-4;
i.= angulus superior scapulae; f.= trekt het schouderblad
omhoog, draait de hals; n.= n. dorsalis scapulae en
plexus cervicalis.
musculus levator veli palatini, (o.) rotsbeen; i.=
gehemelte-aponeurose; f.= trekt het zachte gehemelte
omhoog; n.= plexus pharyngeus.
musculi linguae, tongspieren.
musculus longissimus, uit de volgende drie delen
bestaand middelste gedeelte van de m. erector spinae.
musculus longissimus capitis, o.= dwarsuitsteeksels
Th.2-3. C.3-7; i.= processus mastoideus; f.= zijwaarts en
achterover buigen van de schedel; n.= cervicale takken.
musculus longissimus cervicis, o.= dwarsuitsteeksels
Th.i-6; i.= dwarsuitsteeksels C.2-7; f.= strekt de halswervelkolom; n.= lage cervicale en hoge thoracale zenuwen.
musculus longissimus dorsi, m. 1. thoracis: o.=
processus transversi en pr. articulares van de lendenwervels en fascia thoracolumbalis; i.= dwarsuitsteeksels
van alle borstwervels, 9 of io onderste ribben; f.= strekt
de borstwervelkolom; n.= lumbale en thoracale
zenuwen; syn. m. 1. thoracis.
musculus longitudinalis inferior linguae, o.= onder
het oppervlak van de tongbasis; i.= tongpunt; f.=
vormverandering van de tong; n.= n. hypoglossus.
musculus longitudinalis superior linguae, o.=
submucosa en septum van de tong; i.= zijkanten van de
tong; f.= vormverandering van de tong; n.= n. hypoglossus.
musculus longus capitis, lange hoofdspier; o.= tuberculum anterius van de dwarsuitsteeksels C.3-6; i.= pars
basilaris ossis occipitalis; f.= buigt de schedel naar voor
en opzij; n.= nervi cervicales 1 -4.
musculus longus colli, lange halsspier; verbindt
boogvormig de lichamen van C.2 -5 met die van C.7 en
Th. i; f.= buigt de hals naar opzij en naar voor; n.= nervi
cervicales.
musculi lumbricales (manus), o.= de pezen van de m.
flexor digitorum profundus; i.= dorsale aponeurose 2-5e
vinger; f.= buiging van de proximale kootjes, strekking
van de midden- en eindkootjes.
musculi lumbricales (pedis), o.= pezen van de m.
flexor digitorum longus; i.= basis grondfalanx 2-5e teen;
f.= buigen de laterale 4 tenen en trekken ze naar de grote
teen toe; n.= n. plantaris lateralis.
musculus masseter, kauwspier (2 delen: pars superficialis en pars profunda); o.= processus zygomaticus
maxillae, os zygomaticum, arcus zygomaticus; i.=
tuberositas masseterica van de onderkaak; f.= trekt de
onderkaak omhoog; n.= n. massetericus.
musculi membri inferioris, spieren van het been.
musculi membri superioris, spieren van de arm.
musculus mentalis, kinspier; o.= jugum alveolare van
de onderste snijtanden; i.= de huid van de kin; f.=
rimpelt de huid van de kin; n.= n. facialis.
musculus multifidus, veelgespleten rugspier; o.=
sacrum, crista iliaca, processus mamillares der lendenwervels, dwarsuitsteeksels der borstwervels, gewrichtsuitsteeksels 7-4e halswervel; i.= doornuitsteeksels van de
lende-, borst- en halswervels (C.7 -2); f.= strekt en roteert
de wervelkolom; n.= rami dorsales van de ruggenmergszenuwen.
musculus mylohyoideus, mondbodemspier; 1. en r.
spier vormen samen het diaphragma oris; o.= linea
mylohyoidea van de onderkaak; i.= tongbeen; f.= trekt
het tongbeen naar boven-voor; n.= n. mylohyoideus.
musculus nasalis, neusspier, bestaande uit (i) pars

dwarsuitsteeksels van aan elkaar grenzende wervels; f.=
buigen de wervelkolom naar opzij.
musculi intertransversarii anteriores cervicis,
verbinden de tubercula anteriora van de processus
transversi der halswervels.
musculi intertransversarii laterales lumborum,
spieren tussen naburige processus costarii.
musculi intertransversarii mediales lumborum,
spieren tussen de processus mamillares.
musculi intertransversarii posteriores cervicis,
verbinden de tubercula posteriora van de processus
transversi der halswervels.
musculi intertransversarii thoracis, (ontbreken
meestal).
musculus ischiocavernosus, spier tussen zitbeen en
rugzijde penis; (o.) ramus ossis ischii; (i.) corpus cavernosum penis (bij de vrouw clitoris en lig. transversum
perinei); f.= perst bloed uit het crus penis (resp. clitoridis) in het corpus penis (resp. clitoridis), m.a.g. oprichting (erectie) van de penis resp. clitoris; n.= n. pudendus.
musculi lar y ngis, spieren van het strottenhoofd.
musculus laryngopharyngicus [JNA], m. constrictor
pharyngis inferior.
musculus latissimus dorsi, brede rugspier; o.=
doornuitsteeksels Th.7 -12, L.1-5, sacrum en ilium; i.=
crista tuberculi minoris humeri; f.= endoroteert de
bovenarm en trekt hem naar achteren; n.= n. thoracodorsalis.
musculus levator a nguli oris, optrekker van de
mondhoek; o.= fossa canina; i.= mondhoek; f.= trekt de
mondhoek op; n.= n. facialis.
musculus levator ani, anus-opheffer; o.= os pubis,
fascia obturatoria; i.= anus, lig. anococcygeum; n.=
plexus sacralis.
musculi levatores costarum breves, korte ribbenheffers; o.= processus transversus; i.= de eerstvolgende
rib; f.= inademing door omhoogheffing van de ribben;
n.= intercostale zenuwen.
musculi levatores costarum l o ngi, lange ribbenheffers; o.= processus spinosi; i.= twee ribben verder
omlaag; f.= inademing door omhoog heffen van de
ribben; n.= intercostale zenuwen.
musculi levatores costarum, ribbenheffers (12 aan
iedere kant).
musculus levator glandulae thyro i deae, een aftakking van de m. thyrohyoideus.
musculus levator labii superioris, (m. quadratus labii
superioris, m. levator nasi et labii maxillaris lateralis);
o.= boven het foramen infra-orbitale, straalsgewijs
overgaand in de m. orbicularis oris; f.= trekt de bovenlip
op; n.= n. facialis.
musculus levator labii superioris alaeque nasi, o.=
mediaal van de orbita; i.= neusvleugel en bovenlip; f.=
trekt de bovenlip op en verwijdt de neusingang; n.= n.
facialis.
musculus levator nasi et l abii maxill aris lateralis
[JNA], m. levator labii superioris.
musculus levator nasi et labii maxillaris medialis
[JNA], m. levator labii superioris alaeque nasi.
musculus levator palpebrae superioris, bovenooglidheffer; o.= orbita, boven de canalis opticus; i.= tarsus
bovenooglid; f.= trekt het bovenooglid op; n.= n. oculomotorius.
musculus levator prostatae (resp. m. pubovaginalis,
vezels van de m. pubococcygeus die uitstralen in de
prostaatfascie (resp. in de vagina).
musculus levator scapulae, schouderbladheffer; o.=
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musculus
musculus opponens pollicis, o.= os trapezium en
retinaculum flexorum; i.= adduceert en opponeert de
duim; n.= n. medianus.
musculus orbicularis, ringspier.
musculus orbicularis oculi, circulaire oogspier,
bestaande uit drie delen; (o.) (pars orbitalis) mediale rand
van de orbita en processus frontalis maxillae; (pars
palpebralis) canthus internus, lig. palpebrale mediale;
(pars lacrimalis) crista lacrimalis posterior; i.= (pars o.)
dicht bij de oorsprong na omcirkeling van de orbita;
(pars p.) canthus externus; (pars 1.) samen met pars p., f.=
sluit de oogleden, rimpelt het voorhoofd, comprimeert
de traanzak; n.= n. facialis.
musculus orbicularis oris, circulaire mondspier, bestaat
uit twee delen (pars marginalis, pars labialis), omcirkelt
de mond; f.= spitst de lippen toe; n.= n. facialis.
musculus orbitalis, dunne laag gladde spiervezels die
de fissura orbitalis inferior overbrugt.
musculus ossiculorum auditus, een tweetal aan de
gehoorbeentjes insererende spiertjes (m. tensor tympani
en m. stapedius).
musculi ossiculorum tympani f1NA], musculi ossiculorum auditus.
musculus palati et faucium, de spieren van het
gehemelte en de keel.
musculus palatoglossus, gehemelte-tongspier; o.=
musculus transversus linguae; i.= gehemelte-aponeurose; f.= trekt de tongbasis omhoog en het gehemelte
omlaag; n.= plexus pharyngeus.
musculus palatopharyngeus, o.= gehemelte-aponeurose, hamulus pterygoideus en lamina medialis processus pterygoidei; i.= zijwand pharynx en thyr(e)oIdkraakbeen; f.= trekt het gehemelte omlaag en vernauwt
het keelgat; n.= plexus pharyngeus.
musculus palmaris brevis, korte handpalmspier; o.=
ulnaire zijde aponeurosis palmaris; i.= huid van de
ulnaire rand van de hand; f.= spant de handpalm; n.= n.
ulnaris.
musculus palmaris longus, lange handpalmspier; o.=
epicondylus medialis humeri; i.= aponeurosis palmaris;
f.= spant de handpalm, buigt de hand; n.= n. medianus.
musculi papillares, spitse, in het hartlumen uitstekende, met de hartkleppen verbonden spierbundels die
de stand van de kleppen reguleren.
musculi papillares parvi [JNA], m. papillaris posterior
en musculi papillares septales.
musculi papillares septales, aan het hartkamerseptum
ontspringende korte papillaire spieren.
musculus papillaris anterior (ventriculi dextri), een
grotere, voor aan in rechter hartkamer gelegen papillaire
spier.
musculus papillaris anterior (ventriculi sinistri),
voorste papillaire spier in de linker hartkamer.
musculus papillaris dexter (ventr. sin.), zie m. papillaris posterior (ventr. sin.).
musculus papillaris posterior (ventriculi dextri),
achterste papillaire spier in de rechter hartkamer.
musculus papillaris posterior (ventriculi sinistri),
achterste papillaire spier in de linker hartkamer.
musculus papillaris sinister (ventr. sin.), zie m.
papillaris anterior.
musculus papillaris ventralis [JNA], m. papillaris
anterior.
musculi pectinati, spierbalken, uitgaande van de crista
terminalis in de rechter hartboezem.
musculus pectinous, schaambeenkamspier; o.= pecten
ossis pubis; i.= linea pectinea onder de trochanter minor;

transversa (m. compressor naris); o.= boven de wortel
van de hoektand; i.= vlakke pees van de neusrug; (z) pars
alaris (m. dilatator naris); o.= boven de ze snijtand; i.=
rand van de neusopening; f.= (i) trekt het neuskraakbeen
omlaag; (2) verwijdt de neusopening; n.= n. facialis.
musculus obliquus atlantis f1NA], m. obliquus capitis
inferior.
musculus obliquus auriculae, schuine oorschelpspier,
bestaande uit spiervezels tussen de eminentia conchae
en de eminentia fossae triangularis.
musculus obliquus capitis [JNA}, m. obliquus capitis
superior.
musculus obliquus capitis inferior, onderste schuine
hoofdspier; o.= doornuitsteeksel axis; i.= dwarsuitsteeksel atlas; f.= draait de atlas en het gelaat naar de
tegengestelde kant; n.= dorsale takken van ruggenmergszenuwen.
musculus obliquus capitis superior, bovenste
schuine hoofdspier; o.= dwarsuitsteeksel atlas; i.= os
occipitale; f.= trekt de schedel achterover en opzij; n.=
dorsale takken van ruggenmergszenuwen.
musculus obliquus externus abdominis, buitenste
schuine buikspier; o.= buitenkant 5-i2e rib; i.= rectusschede, linea alba; f.= trekt de ribben omlaag, buigt en
draait de wervelkolom, oefent druk uit op de buikingewanden; n.= nervi intercostales V-XII.
musculus obliquus inferior bulbi, onderste schuine
oogspier; o.= onder aan de orbita, opzij van de canalis
nasolacrimalis; i.= temporaal aan de oogbol; f.= rolt de
oogbol naar boven en buiten; n.= n. oculomotorius.
musculus obliquus internus abdominis, binnenste
schuine buikspier; o.= fascia thoracolumbalis, crista
iliaca, lig. inguinale; i.= io-12e rib, rectusschede; f.= buigt
en roteert de wervelkolom, oefent druk uit op de buikingewanden.
musculus obliquus superior bulbi, bovenste schuine
oogspier; o.= aan het corpus ossis sphenoidalis mediaal
van de annulus tendineus communis; i.= via een haakse
hock (door de trochlea) schuin achter de equator; f.=
abductie, endorotatie, omlaagblikken; n.= n. trochlearis.
musculus obturatorius externus, o.= buiten aan de
membrana obturatoria en omgeving; i.= fossa trochanterica ossis femoris; f.= exorotatie en adductie van het
bovenbeen; n.= n. obturatorius.
musculus obturatorius internus, o.= binnen aan de
membrana obturatoria en omgeving; i.= fossa trochanterica ossis femoris; f.= exorotatie en abductie van het
bovenbeen; n.= S.1-3.
musculus occipitalis, zie venter occipitalis.
musculus occipitofrontalis, (o.) (venter frontalis) galea
aponeurotica; (venter occipitalis) linea nuchae suprema
ossis occipitalis; (i.) (venter frontalis) huid van
wenkbrauwen en neuswortel; (venter occipitalis) galea
aponeurotica; f.= de venter frontalis trekt de wenkbrauwen op, de venter occipitalis trekt de schedelhuid naar
achteren; n.= n. facialis.
musculi oculi [BNA], musculi bulbi.
musculus omohyoideus, schouder-tongbeen-spier; o.=
bovenrand schouderblad, mediaal van de incisura; i.=
tongbeen. Een tussenpees verdeelt de spier in een venter
superior en een venter inferior; f.= trekt het tongbeen
omlaag en spant de middelste halsfascie aan; n.= ansa
cervicalis.
musculus opponens digiti minimi, o.= hamulus ossis
hamati en retinaculum flexorum; i.= 5e metacarpale; f.=
trekt de pink in de richting van de handpalm; n.= n.
ulnaris.
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musculus
f•= buigt, adduceert en exoroteert het bovenbeen; n.= n.
obturatorius en n. femoralis.
musculus pectoralis major, grote borstspier, bestaat
uit 3 delen (pars clavicularis, pars sternocostalis en pars
abdominalis); o.= clavicula, sternum en ribkraakbeen
van de bovenste 4 a 6 ribben; i.= crista tuberculi majoris
humeri; f.= adduceert en endoroteert de bovenarm.
musculus pectoralis minor, kleine borstspier; o.= 3-5e
rib; i.= processus coracoideus; f.= trekt het schouderblad
naar voor-onder en de ribben naar boven (accessoire
ademhalingsspier); n.= nervi thoracici.
musculi perinei, spieren van het perineum.
musculus peroneus brevis, o.=lateraal aan de fibula;
i.= basis Se metatarsale; f.= abduceert en strekt de voet;
n.= n. peroneus; syn. m. fibularis brevis.
musculus peroneus longus, o.= fibula en condylus
lateralis tibiae; i.= onder de voetzool aan os cuneiforme
mediale en ie metatarsale; f.= abductie, strekking,
exorotatie van de voet; n.= n. peroneus superficialis;
syn. m. fibulatis longus.
musculus peroneus tertius, afsplitsing van de m.
extensor digitorum longus, die insereert aan de basis
van het 5e metatarsale; f.= buiging en pronatie van de
voet; syn. m. fibularis tertius.
musculus pharyngopalatinus [BNA, JNA], m. palatopharyngeus.
musculus pharyngotubalis (JNA], m. salpingopharyngeus.
musculus piriformis, peervormige spier; o.= voorkant
sacrum; i.= trochanter major; f.= abduceert, strekt en
exoroteert het bovenbeen; n.= Si-a.
musculus plantaris, voetzoolspanner; o.= boven de
condylus lateralis ossis femoris; i.= achillespees; f.=
strekt de voet, spant de voetzool aan; n.= n. tibialis.
musculus pleuro-esophageus, gladde spierbundels
tussen linker pleura mediastinalis en esophagus.
musculus popliteus, knieholtespier; o.= epicondylus
lateralis ossis femoris; i.= achter op de tibia; f.= buigt en
exoroteert het onderbeen; n.= n. tibialis.
musculus procerus, o.= huid boven de neus; i.= huid
van het voorhoofd; f.= trekt de wenkbrauwen omlaag;
n.= n. facialis.
musculus pronator quadratus, o.= onderste kwart van
de ulna-voorzijde; i.= onderste kwart van de radiusvoorzijde; f.= proneert de onderarm; n.= n. medianus.
musculus pronator teres, (2 hoofden): (o.) (caput
humerale) epicondylus medialis humeri; (caput ulnare)
processus coronoideus; i.= midden op de buitenkant van
de radius; f.= pronatie en buiging van de onderarm; n.=
n. medianus.
musculus prostaticus [BNA, JNA], substantia muscularis
prostatae.
musculus psoas major, grote lendenspier; o.= lichamen en dwarsuitsteeksels L.i-4; i.= trochanter minor; f.=
buigt, endo- en exoroteert het bovenbeen; n.= L.2-3.
musculus psoas minor, kleine lendenspier; o.= voor
aan de tie borst- en de ie lendenwervel; i.= fascia iliaca;
f.= buigt de romp op het bekken; n.= L.i.
musculus pterygoideus lateralis, (z hoofden) o.=
(bovenste hoofd) opzij aan de ala major van het sfenoid;
(onderste hoofd) opzij aan de lamina lateralis processus
pterygoidei; i.= fovea pterygoidea mandibulae, kapsel en
discus articularis van het kaakgewricht; f.= trekt de
onderkaak naar voren en naar rechts en links, opent de
kaak; n.= n. trigeminus.
musculus pterygoideus medialis, (o.) fossa pterygoidea; i.= tuberositas pterygoidea aan de binnenkant van

i

de onderkaakhoek; f.= synergistisch met m. tempo rails
en m. masseter; n.= n. trigeminus.
musculus pubococcygeus, voorste deel van de m.
levator ani; o.= os pubis; i.= centrum tendineum, m.
sphincter ani en stuitbeen; n.= 5 .3 -4.
musculus puboprostaticus, gladde spierbundels (in
het lig. puboprostaticum) tussen symfyse en prostaat.
musculus puborectalis, deel van de m. levator ani,
loopt van het os pubis lusvormig achter om de flexura
perinealis ani.
musculus pubovaginalis, zie m. levator prostatae.
musculus pubovesicalis, gladde spiervezels van de
onderkant van de symfyse naar de onderkant van de
blaas.
musculus pyramidalis, piramidespier; o.= voorkant
pubis; i.= linea alba; f.= spant de voorwand van de buik;
n.= Th.i2.
musculus pyramidalis auriculae, afsplitsing van de
m. tragicus naar de spina helicis.
musculus quadratus femoris, vierzijdige dijspier; o.=
tuber ischiadicum; i.= crista intertrochanterica; f.=
exorotatie en adductie van het bovenbeen; n.= L.12, S.I.
musculus quadratus labii inferioris [BNA], depressor
labii inferioris.
musculus quadratus labii superioris [BNA], m. levator
labii superioris.
musculus quadratus lumborum, vierzijdige lendenspier; o.= crista iliaca, lendenwervels; i.= tie rib,
dwarsuitsteeksels van lendenwervels; f.= trekt de ribben
omlaag, buigt de wervelkolom opzij; n.= Th.iz L.i-z.
musculus quadratus plantae, (m. flexor accessorius):
o.= calcaneus; i.= opzij aan de pees van de m. flexor
digitorum longus; f.= buigt de tenen, steunt het voetgewelf; n.= n. plantaris lateralis.
musculus quadriceps femoris, vierhoofdige dijspier
(m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. vastus medialis); o.= spina iliaca anterior
superior, trochanter major, linea aspera; i.= tuberositas
tibiae, quadricepspees; f.= strekt het onderbeen; n.= n.
femoralis.
musculus rectococcygeus, dunne plaat glad spierweefsel tussen de ze en 3e staartwervel en de lengtespieren
van het rectum.
musculus recto-urethralis, gladde spiervezels tussen
de pars membranacea urethrae en het rectum.
musculus recto-uterinus, gladde spiervezels in de
plica recto-uterina, van rectum naar uterus.
musculus rectovesicalis, gladde spierbundels tussen
de lengtespieren van het rectum en de onderzijde van de
blaas.
musculus rectus abdominis, rechte buikspier; o.=
kraakbeen 5-7e rib; i.= os pubis en symfyse; f.= buigt de
romp voorover, trekt het bekken omhoog, de thorax
omlaag; n.=laagste thoracale zenuwen.
musculus rectus capitis anterior, o.= massa lateralis
atlantis; i.= pars basilaris ossis occipitalis; f.= buigt het
hoofd voorover; n.= C.i-2.
musculus rectus capitis lateralis, o.= dwarsuitsteeksel
atlas; i.= processus jugularis ossis occipitalis; f.= buigt
het hoofd opzij; n.= n. suboccipitalis.
musculus rectus capitis posterior major, (o.)
doornuitsteeksel axis; i.= linea nuchae inferior van het
achterhoofdsbeen; f.= trekt het hoofd achterover; n.= n.
suboccipitalis.
musculus rectus capitis posterior minor, (o.) tuberculum posterius atlantis; i.= linea nuchae inferior ossis
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musculus
musculus s e mimembran o sus, halfvliezige spier; o.=
tuber ischiadicum; i.= condylus medialis tibiae en lig.
popliteum obliquum; f.= strekt, adduceert en endoroteert het bovenbeen; n.= n. tibialis.
musculus semispinalis, het langste, oppervlakkige
deel van de m. transversospinalis; bestaat uit 3 delen: m.
s. capitis, m. s. cervicis en m. s. thoracis; o.= dwarsuitsteeksels van hats- en borstwervels; i.= slaat 4 en meer
wervels naar boven over en hecht zich aan het achterhoofdsbeen en de doornuitsteeksels van hals- en borstwervels; f.= trekt de wervelkolom achterover; n.= dorsale
takken van ruggenmergszenuwen.
musculus semitendin o sus, halfpeesachtige spier; o.=
tuber ischiadicum; i.= mediaal van de tuberositas tibiae
(pes anserinus); f.= strekt, endoroteert en adduceert het
bovenbeen, buigt en endoroteert het onderbeen; n.= n.
tibialis.
musculus serratus anterior, voorste gezaagde spier;
o.= i-9e rib; i.= mediale rand schouderblad; f.= trekt het
schouderblad naar voren en draait het; n.= n. thoracicus
longus.
musculus serratus posterior inferior, o.= doornuitsteeksels lie en ize borstwervel en ie en ze lendenwervel;
i.= onderste 4 ribben; f.= draaiing van de onderste 4
ribben; n.= Th.9 -1z.
musculus serratus posterior superior, o.= doornuitsteeksels 6-7e halswervel en 1 -ze borstwervel; i.= z-5e rib;
f.= hulpademhalingsspier; n.= nervi intercostales I-IV.
musculi skeleti, (dwarsgestreepte) skeletspieren.
musculus soleus, scholspier, een der hoofden van de m.
triceps surae; o.= boven aan de fibula en tibia; i.= achillespees; f.= strekt en supineert de voet; n.= n. tibialis.
musculus sphincter, sluitspier.
musculus sphincter ampullae hepatopancre a ticae,
(m. sphincter ampullae, sphincter Oddii): versterkte
ringspieren rondom de ampulla hepatopancreatica.
musculus sphincter ani externus, sluitspier van de
anus (3 delen: pars subcutanea, pars superficialis en pars
profunda), bestaat uit dwarsgestreepte spierbundels
rondom de anus; f.= sluit de anus af; n.= nervi rectales
inferiores, S.4.
musculus sphincter ani internus, versterkende
spierring van het stratum circulare van de anus.
musculus sphincter ductus choledochi, ringspier in
de wand van de ductus choledochus, vlak voor de
uitmonding in de ampulla hepatopancreatica.
musculus sphincter externus vesicae, buitenste
(dwarsgestreepte) kringspier van de blaas; via somatische
innervatie door de n. pudendus vindt tonusverhoging
van de kringspier tijdens de blaasvulling en relaxatie
tijdens de mictie plaats.
musculus sphincter internus vesicae, binnenste
(gladde) kringspier van de blaas, parasympathisch
geinnerveerd door de n. pelvicus.
musculus sphincter pupillae, gladde, ringvormig om
de pupil lopende spiervezels in de iris; f.= vernauwt de
pupil; n.= n. oculomotorius, parasympathicus.
musculus sphincter pyloricus, musculus sphincter
pylori [gangbare aanduiding], verdikking van de ringspier
rondom de pylorus.
musculus sphincter urethrae, afsluitspier van de
urethra; o.= os pubis; i.= mediane raphe achter en voor
aan de urethra; f.= afsluiting van de urethra; n.= n.
pudendus.
musculus spinalis, (drie delen: m. spin. capitis, m.
spin. cervicis, m. spin. thoracis); o.= doornuitsteeksels
van hals-, borst- en lendenwervels; i.= achterhoofdsbeen,

occipitalis; f.= trekt het hoofd achterover; n.= n. suboccipitalis.
musculus rectus femoris, (deel van de m. quadriceps
femoris); o.= spina iliaca anterior inferior en bovenrand
heupgewrichtskom; i.= tuberositas tibiae; f.= buigt het
bovenbeen, strekt het onderbeen; n.= n. femoralis.
musculus rectus inferior bulbi, onderste rechte
oogspier; o.= annulus tendineus communis; i.= onder
aan de oogbol, vdor de equator; f.= trekt de oogbol
omlaag en exoroteert.
musculus rectus lateralis bulbi, zijdelingse rechte
oogspier; o.= annulus tendineus communis; i.= lateraal
aan de oogbol, voor de equator; f.= trekt de oogbol naar
rechts; n.= n. abducens.
musculus rectus medialis bulbi, mediale rechte
oogspier; o.= annulus tendineus communis; i.= mediaal
aan de oogbol; f.= trekt de oogbol naar binnen; n.= n.
abducens.
m u sculus rectus superior bulbi, bovenste rechte
oogspier; o.= annulus tendineus communis; i.= boven
aan de oogbol, voor de equator; f.= trekt het oog naar
boven en endoroteert; n.= n. oculomotorius.
musculus rhomboideus major, grote ruitvormige
spier; o.= doornuitsteeksels van de bovenste 4 borstwervels; i.= mediale rand schouderblad; f.= trekt het
schouderblad naar mediaal en omhoog; n.= n. dorsalis
scapulae.
musculus rhomboideus minor, kleine ruitvormige
spier; o.= doornuitsteeksels van de onderste twee
halswervels; i.= mediale rand schouderbiad; f.= trekt het
schouderblad mediaal-omhoog; n.= n. dorsalis scapulae.
musculus ris o rius, lachspier; o.= fascia parotidea of
huid van de wang; i.= mondhoek; f.= trekt de mondhoek
zijwaarts; n.= n. facialis.
musculi rotatores (cervicis, thoracis, lumborum),
een systeem van kleine, korte spieren; o.= dwarsuitsteeksels van de hals-, borst- en lendenwervels; i.= onder
aan de doornuitsteeksels van de erboven gelegen
wervels; f.= strekt de wervelkolom en draait deze naar de
tegenovergestelde zijde; n.= ruggenmergszenuwen.
musculus sacrococcygeus dorsalis, rudimentaire rest
van de staartspier, achter sacrum en coccygis.
musculus sacrococcygeus ventralis, idem, aan de
voorkant tussen sacrum en coccygis.
musculus sacrospinalis [sNA, JNA], m. erector spinae.
musculus salpingopharyngeus, een zwakke vezelbundel tussen het tuba-kraakbeen en de zijwand van de
pharynx; o.= tuba-kraakbeen bij de tuba-opening; i.=
zijwand pharynx; f.= trekt de nasopharynx omhoog; n.=
plexus pharyngeus (n. IX en X).
musculus sartorius, kleermakersspier; o.= spina iliaca
anterior superior; i.= mediaal van de tuberositas tibiae;
f.= abduceert en exoroteert het bovenbeen, buigt en
endoroteert het onderbeen; n.= n. femoralis.
musculus scalenus anterior, voorste scheve spier; o.=
dwarsuitsteeksels 3-6e halswervel; i.= tuberculum ie rib;
f.= trekt de eerste rib omhoog; n.= plexus cervicalis.
musculus scalenus medius, middelste scheve spier;
o.= dwarsuitsteeksels 4-6e halswervel; i.= eerste rib; f.=
trekt de eerste rib omhoog; n.= plexus cervicalis.
musculus scalenus minimus, kleinste scheve spier,
een soms aanwezige extra-spier tussen m. sc. ant. en
med.; o.= dwarsuitsteeksel C.7 of C.6; i.= eerste rib.
musculus scalenus posterior, achterste scheve spier;
o.= dwarsuitsteeksels 4-6e halswervel; i.= bovenrand
tweede rib; f.= trekt de tweede (en de eerste) rib omhoog;
n.= plexus cervicalis.
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musculus
i.= processus coronoideus mandibulae; f.= sluit de
kaken; n.= n. trigeminus.
musculus temporoparietalis, slaapwandbeenspier; o.=
gebied van de m. auricularis superior; i.= galea aponeurotica; f.= spant de galea aan; n.= n. facialis.
musculus tensor fasciae latae, spanner van het brede
peesvlies; o.= naast de spina iliaca anterior superior; i.=
tractus iliotibialis van de fascia lata; f.= buigt, abduceert
en endoroteert het bovenbeen, buigt, strekt en roteert
het onderbeen; n.= n. gluteus superior.
musculus tensor tympani, trommelvliesspanner; o.=
kraakbeengedeelte van de tuba auditiva; i.= manubrium
mallei; f.= spant bet trommelvlies aan; n.= n. trigeminus.
musculus tensor veli palatini, spanner van bet zachte
gehemelte; o.= fossa scaphoidea, tuba-kraakbeen; i.= om
de hamulus pterygoideus been uitstralend in de aponeurose van bet zachte gehemelte; f.= spant het zachte
gehemelte aan, opent de tuba auditiva; n.= n. trigeminus.
musculus teres major, grote ronde spier; o.= onderlateraal aan het schouderblad; i.= crista tuberculi
minoris van de humerus; f.= endoroteert, adduceert en
trekt de bovenarm naar achteren; n.= n. subscapularis.
musculus teres minor, kleine ronde spier; o.= zijrand
schouderblad; i.= tuberculum majus humeri; f.= exoroteert de bovenarm; n.= n. axillaris.
musculi thoracis, de borstspieren.
musculus thyro-arytenoideus, o.= binnenkant
schildkraakbeen; i.= processus muscularis van het
arytenoid; f.= verslapt en verkort de stembanden; n.= n.
laryngeus recurrens.
musculus thyro-epiglotticus, o.= binnen aan bet
schildkraakbeen; i.= epiglottis, membrana quadrangularis; f.= sluit de pharynx-ingang af; n.= n. laryngeus
recurrens.
musculus thyrohyoideus, o.= linea obliqua van het
schildkraakbeen; i.= tongbeen; f.= trekt tongbeen en
schildkraakbeen naar elkaar toe; n.= plexus cervicalis.
musculus tibialis anterior, voorste scheenbeenspier;
o.= opzij aan tibia en membrana interossea; i.= os
cuneiforme mediale, ie metatarsale; f.= buigt, proneert
en supineert de voet; n.= n. peroneus profundus.
musculus tibialis posterior, achterste scheenbeenspier; o.= tibia, fibula, membrana interossea; i.= os
naviculare, os cuboideum, z-4e metatarsale; f.= buigt en
supineert de voet; n.= n. tibialis.
musculus trachealis, luchtpijpspier, een dwarse laag
gladde spiervezels in bet dorsale gedeelte van de trachea
tussen de vrije einden van de hoefijzervormige tracheakraakbeenstukken.
musculus tragicus, oorlelspier, een korte, vlakke
spierlaag op de zijkant van de tragus.
musculi transversocostales longi et breves [JNA],
musculi levatores costarum longi et breves.
musculus transverso-occipitalis [JNA], m. semispinalis
capitis.
musculus transversospinalis, samenvattende term
voor drie spieren (musculus semispinalis, musculi
multifidi, musculi rotatores).
musculus transversus abdominis, dwarse buikspier;
o.= binnenkant 7-ize rib, fascia thoracolumbalis, crista
iliaca, lig. inguinale; i.= rectusschede; f.= oefent druk uit
op de buikingewanden; n.= nervi intercostales VII-XII, n.
iliohypogastricus,n. ilio-inguinalis.
musculus transversus auriculae, spierbundeltje op de
achterkant van de oorschelp tussen eminentia scaphae
en eminentia conchae.
musculus transversus linguae, dwarse tongspier; o.=

doornuitsteeksels; f.= trekt het hoofd achterover, strekt
de wervelkolom; n.= spinale zenuwen.
musculus splenius capitis, spalkspier van het hoofd;
o.= doornuitsteeksels C.4-7 en Th.1-3; i.= buitenste helft
linea nuchae superior en processus mastoideus; f.= trekt
het hoofd achterover; n.= cervicale zenuwen.
musculus splenius cervicis, spalkspier van de nek; o.=
doornuitsteeksels Th.3-5; i.= processus transversi Ca-a;
f.= trekt het hoofd achterover en draait het; n.= cervicale
zenuwen.
musculus stapedius, stijgbeugelspier; o.= binnen de
eminentia - pyramidalis; i.= stapes; f.= dempt de bewegingen van de stapes; n.= n. facialis.
musculus sternalis, borstbeenspier, een soms aanwezige bundel boven de m. pectoralis major, evenwijdig
aan het sternum.
musculus sternocleidomastoideus, borstbeensleutelbeen-tepelspier; o.= sternum, clavicula; i.= processus mastoideus; f.= heft de kin omhoog en draait hem
naar de tegenoverliggende kant; n.= n. accessorius en
plexus cervicalis.
musculus sternohyoideus, borstbeen-tongbeenspier;
o.= achterkant manubrium sterni; i.= tongbeen; f.= trekt
bet tongbeen omlaag; n.= ansa cervicalis.
musculus sternothyroideus, borstbeenschildkraakbeenspier; o.= achterkant manubrium sterni en eerste
rib; i.= linea obliqua van het schildkraakbeen; f.= trekt
de larynx omlaag; n.= ansa cervicalis.
musculus styloglossus, stijltongspier; o.= processus
styloideus; i.= uitstralend in de tong; f.= trekt de tong
naar boven-achter; n.= n. hypoglossus.
musculus stylohyoideus, stijltongbeenspier; o.=
processus styloideus; i.= cornu minus van tongbeen; f.=
trekt het tongbeen naar boven-achter; n.= n. facialis.
musculus stylopharyngeus, stijlkeelholtespier; o.=
processus styloideus; i.= slokdarmwand, schildkraakbeen, strotklepje; f.= trekt de pharynx op en verwijdt
deze; n.= n. glossopharyngeus.
musculus subclavius, ondersleutelbeenspier; o.=
kraakbeen eerste rib; i.= onder aan bet sleutelbeen; f.=
trekt het sleutelbeen omlaag; n.= n. subclavius.
musculi subcostales, subcostale spieren; o.= binnen
aan de ribben; i.= onder aan de i-3e rib; f.= trekt de
ribben omhoog (inademingsbeweging); n.= nervi intercostales.
musculus subscapularis, onderschouderbladspier; o.=
fossa subscapularis; i.= tuberculum minus humeri; f.=
endorotatie van de bovenarm; n.= nervi subscapulares.
m usculus supinator, achterwaartsdraaier; o.= epicondylus lateralis, lig. collaterale radiale, crista musculi
sul, inatoris, i.= radius; f.= supineert de onderarm; n.= n.
radialis.
musculi suprahyoidei. , Ie spieren die bet tongbeen
met de schedel verbinden (m. digastricus, m. stylohyoideus, mylohyoideus, geniohyoideus).
musculus supraspinatus, bovendoornspier; o.= fossa
sup raspinata; i.= tuberculum majus humeri; f.=
abduceert, endo- en exoroteert de bovenarm; n.= n.
suprascapuiaris.
must ulus suspensorius duodeni, ophangspier van
het d u c d e nu m, een gladde spierbundel die de flexura
duodenojejunalis aan het diafragma fixeert.
muscv lu s tarsalis inferior, gladde spiervezels tussen
de onderste fornix conjunctivae en de tarsus inferior.
musculu; tarsalis superior, gladde spiervezels tussen
de m. levator palpkzbrae superioris en de tarsus superior.
musculus temporalis, slaapspier; o.= fossa temporalis;
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muton
musculus constrictor pupillae, zie musculus sphincter
pupillae.
musivisch zien [G., mouseion = mozaIek] het bij insecten
voorkomende zien met facetten-ogen; hierbij ontstaat
een mozaiek-achtig samengesteld beeld uit de door de
facetten ontworpen afzonderlijke beeldjes.
muskaatnootlever, zie hepar moschatiforme.
musofobie [L ., mus = muis; Gr. phobos = vrees] ziekelijke

mediaan tongseptum; i.= rug en zijranden van de tong;
f.= vormverandering van de tong bij het kauwen; n.= fl.
hypoglossus.
musculus transversus menti, dwarse kinspier; dwarse
verbinding van linker en rechter m. depressor anguli
oris, onder de kin langs.
musculus transversus nuchae, dwarse nekspier, een
zelden aanwezige spier tussen protuberantia occipitalis
en m. auricularis posterior.
musculus transversus perinei profundus, diepe
dwarse bilnaadspier; o.= os ischii; i.= mediane raphe van
het perineum; f.= trekt het centrale punt van het
perineum naar achteren; n.= n. pudendus.
musculus transversus perinei superficialis, oppervlakkige dwarse bilnaadspier; inconstant aanwezige
afsplitsing van de m. transversus perinei profundus,
straalt uit in het centrum tendineum; n.= n. pudendus.
musculus transversus thoracis, dwarse borstkasspier;
o.= achter op sternum; i.= kraakbeenderen z-6e rib; f.=
vernauwt de borstkas; n.= nervi intercostales.
musculus trapezius [oude naam: m. cucullaris], trapeziumvormige spier; o.= doornuitsteeksels Th.iz-i, C.7, lig.
nuchae, protuberantia occipitalis en Linea nuchae
superior; i.= spina scapulae, acromion en clavicula; f.=
draait de scapula, trekt deze omhoog en omlaag, draait
het hoofd; n.= n. accessorius en plexus cervicalis.
musculus triangularis, zie m. depressor anguli oris.
musculus triceps brachii, driehoofdige armspier; (o.)
(caput longum) tuberculum infraglenoidale; (caput
laterale) achter op de humerus, proximaal van de sulcus
nervi lateralis; (caput mediale) distaal van de sulcus nervi
radialis; i.= olecranon; f.= strekt de onderarm; n.= n.
radialis.
musculus triceps surae, driehoofdige kuitspier,
bestaat uit de m. gastrocnemius (caput laterale, c.
mediale) en de m. soleus.
musculus unipennatus, enkelgevederde spier.
musculus uvulae, huigspier; o.= aponeurose van het
zachte gehemelte; i.= uvula; f.= trekt de uvula omhoog;
n.= plexus pharyngeus.
musculus vastus intermedius, brede middenspier
(deel van de m. quadriceps femoris); o.= voor op het
femur; i.= quadricepspees; f.= strekt onderbeen; n.= n.
femoralis.
musculus vastus lateralis, brede zijspier (deel van de
m. quadriceps femoris); o.= trochanter major, labium
laterale lineae asperae; i.= quadricepspees; f.= strekt het
onderbeen; n.= n. femoralis.
musculus vastus medialis, middelste brede spier (deel
van de m. quadriceps femoris); o.= Linea intertrochanterica en labium mediale lineae asperae; i.= quadricepspees; f.= strekt het onderbeen; n.= n. femoralis.
musculus verticalis linguae, verticale tongspier; o.=
dorsale tongfascie; i.= zijkanten en basis van de tong; f.=
vormverandering van de tong bij het kauwen; n.= n.
hypoglossus.
musculus vocalis, stemspier; o.= binnen aan het
schildkraakbeen; i.= processus vocalis en fovea oblonga
van het arytenoid; f.= verandert de spanning van de
stembanden; n.= n. laryngeus recurrens.
musculus zygomaticus major, grote jukspier; o.=
buiten op jukbeen; i.= mondhoek; f.= trekt de
mondhoek naar achter-omhoog; n.= n. facialis.
musculus zygomaticus minor, kleine jukspier; o.=
voor op jukbeen; i.= bovenlip; f.= trekt de bovenlip naar
achter-omhoog; n.= n. facialis.

angst voor muizen.
Musset, Louis Charles Alfred de (1810-1857; Fr. dichter,

die gestorven is aan aorta-insufficientie).
Musset-symptoom, ritmische beweging van hoofd en
hals, synchroon met de kamersystoles, bij aorta-insufficientie en aorta-aneurysma; dit symptoom is bij De
Musset voor het eerst opgemerkt.
mussitans [L., mussitare = murmelen] murmelend;
vb. delirium m.
Mustard-procedure, chirurgische correctie van een
transpositie van de grote vaten door veneuze ompoling;
de anatomische rechter kamer gaat hierbij het werk
doen van de linker kamer.
mutaan, kleverig polysacharide geproduceerd door

Streptococcus mutans.
mutageen [L., mutare = veranderen; Gr. genein = voortbrengen]
1 (z.nw.) een agens (substantie, fysische factor) dat een
genetische mutatie kan teweegbrengen; 2 (bv.nw.)
mutatie-veroorzakend.
mutagenese [<L., mutare; G. genein] 1 h et ontstaan van een
genetische mutatie; a het teweegbrengen van een genetische mutatie.
mutageniteitstest, in-vitro-test om de carcinogeniciteit
van bepaalde stoffen aan te tonen, bijv. door blootstelling van proefdieren, bacterien of celculturen hieraan.
mutant, i een gen waarin mutatie heeft plaatsgevonden;
z een organisme met een gemuteerd gen, blijkend uit de
overerfbaarheid van de nieuw verschenen eigenschap; zie
ook variant.
mutatie [<L., mutarel c. -_ stemverandering in de puberteit; z sprongsgewi^ ze verandering van erfelijke eigenschappen (Huge, ,' e , <cs).
multiple-step mi to cion [E.] langzaam optredende baeteriele resistentie - _. antibiotica op basis van een aantal
opeenvolgende ...uacies; zie ook one-step mutation.
one-step-mutation [E.] snel optredende bacteriele resistentie tegen antibiotica op basis van een mutatie, die
veelal optreedt in hoge frequentie; zie ook multiple-step
mutation.
puntmutatie, kleinst mogelijke wijziging in een
DNA-molecuul waarbij slechts een base verandert.
terugmutatie, verandering van het (bacterie)genoom,
zodanig dat de voor m. bestaande genetische configuratie weer wordt hersteld.
mutatiefrequentie, zie frequentie.
mutilans [L.] verminkend; vb. lepra m.
mutilatie, mutilatio [L., mutilus = verminkt] verminking;
zie ook automutilatie.
mutisme [<L., mutus = stom] onvermogen of onwil om te
spreken, bij psychische aandoeningen.
akinetisch mutisme, cognitieve uitval bij schijnbare
belangstelling voor de omgeving, optredend bij uitval
van mediale frontale kwabben of diencephalon; behal ve
enkele afweer- en terugtrekreacties zijn er geen spontane
bewegingen (akinesie) en is er geen spraak (mutisme);
vaak zijn er pathologische reflexen.
mutistisch, gekenmerkt door mutisme.
muton ]gevormd uit mutatie en - on] , een gen als de kleinste
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mutualisme
toestand waarin een spier zo laat op een toegediende
prikkel reageert, dat het lijkt alsof de contractie
onafhankelijk van de prikkeling plaatsvindt.
myc-, mycet-, myco- [G., mykes = schimmel] voorvoegsel in
woordsamenstellingen m.b.t. schimmels.
mycelium [G., mv. -ia, mykes; helos = nagel] het vegetatieve
lichaam (thallus) van een fungus, samengesteld uit een
aantal hyphae (schimmeldraden).
mycetisme, vergiftiging door fungi, bijv. paddestoelvergiftiging.
mycetoom, mycosis van de subcutis en diepere weefsels;
i.h.b. maduramycosis; oorzaak is infectie o.a. door
Nocardia- soorten, vnl. in de tropen, meestal aan een voet,
waarbij zich grote, chronische, verwekende infiltraten
vormen; zie ook actinomycetoom, eumycetoom.
mycide, zie mykide.
Mycobacteriaceae [G., mykes] een familie van de klasse
Schizomycetes; omvat twee geslachten: Mycobacterium en

erfelijke eenheid die bij mutatie een wijziging kan
ondergaan; zie ook cistron, recon.
mutualisme [< L., mutuus = wederkerig] symbiose van twee
organismen (of populaties), waarbij alle twee van de
samenleving profiteren; zie ook commensalisme, parasitisme.
mutus [L., -ta, -turn], stom.
mVal milival, io -3 Val.
MVV, maximal voluntary ventilation.
myalgia [G., mys = spier; algos = pijn] myalgie, spierpijn.
myalgia capitis, reumatische hoofdpijn; syn. m. cephalica, cephalalgia rheumatica.
myalgia cervicalis, pijnlijke, `stijve nek' met contractuur van een of meer nekspieren; syn. torticollis, caput
obstipum rheumaticum, cervicodynie.
myalgia epidemica, een epidemisch voorkomende
ziekte, veroorzaakt door Coxsackie-virus B, gepaard met
plotseling opkomende pijn in.borst en epigastrium, en
kortdurende koorts; syn. Bornholmse ziekte, epidemische pleurodynie, duivelsgreep, devil's grip [E.].
myalgia lumbalis, zie lumbago.
myalgicus [G., -ca, -cum, mys; algos] gepaard met spierpijn;
vb. pseudo-ischias m-ca.
myalgische
encefalomyelitis
(ME), symptomencomplex
waarbij chronische
vermoeidheid
vooropstaat en dat
waarbij chronische vermoeidheid vooropstaat en dat
voorts bestaat uit een afgenomen inspanningstolerantie
en een spectrum van andere klachten, zoals hoofdpijn,
visusklachten, concentratiestoornissen, sensibiliteitsstoornissen en spierzwakte; klachten duren langer dan
zes maanden, er zijn geen lichamelijke oorzaken aan te
wijzen, de klachten zijn niet toe te schrijven aan inspanning en verminderen niet door rust; veroorzaakt een
beperking in het sociale, beroepsmatige en persoonlijke
functioneren en gaat veelal gepaard met andere klachten
als hoofdpijn, spierpijn en gewrichtsklachten; de term is
in de jaren vijftig in zwang gekomen, toen een verband
werd gelegd met encefalitis, en suggereert een lichamelijke oorzaak, waarvoor echter onvoldoende wetenschappelijk
bewijs waarvoor
is; syn. chronisch(e)-vermoeidheidssynlijke oorzaak,
echter onvoldoende wetenschapdroom.
myastheen syndroom, zie congenitaal myastheen
syndroom.
myasthenicus [L., -ca, -cum], myasthenisch; vb. facies m-ca.
myasthenie, myasthenia [G., mys; astheneia = zwakte]
spierzwakte,
blijkend uit verhoogde
vermoeibaarheid
myasthenie,
myasthenia
van de spieren.
experimentele auto-immuun-myasthenia gravis
(EAMG), methode aan de hand waarvan myasthenia
gravis bij proefdieren kan worden onderzocht; hiertoe
worden gezonde proefdieren geimmuniseerd met
anti-acetylcholinerge-receptorenantistof.
myasthenia gravis, auto-immuunziekte, gekenmerkt
door de tijdens spierarbeid toenemende spierzwakte
(zonder atrofie of sensibiliteitsverlies), vooral van de
spieren van gelaat, lippen, tong, keel en hals; berust op
vermindering van acetylcholine-receptoren in de neuromusculaire verbindingen (Goldflam); m-ia gravis
pseudoparalytica.
myasthenisch, gekenmerkt door, of m.b.t. myasthenie;
vb. m-sche paralyse, m-sche reactie.
myatonia [G., mys; atonic = slapte] onvoldoende of afwezige
spiertonus (N.B. niet verwarren met myotonia).
myatonia congenita, aangeboren spierslapte en
afwezigheid van de diepe reflexen; syn. amyotonia
congenita, ziekte van Oppenheim.
myatrophia, -ofie, spieratrofie.
myautonomie [G., mys; autos = zelf; nomos = wet] een

Mycococcus.
mycobacterien, zuurvaste staafjesbacterien die geen
sporen vormen; kleuring volgens Ziehl-Neelsen; kweek
volgens Lowenstein; zie ook Mycobacterium.
atypische mycobacterien, bacteriesoorten, behorende
tot het geslacht Mycobacterium, anders dan M. tuberculosis,
M. bovis en M. leprae.
Mycobacterium, geslacht van de fam. Mycobacteriaceae.
Mycobacterium avium, een verwekker van vogeltuberculose.
Mycobacterium balnei, voorkomend in wanden van
slecht onderhouden zwembassins; verwekt `zwembadgranuloom'.
Mycobacterium bovis, boviene tuberkelbacterie, verwekker van rundertuberculose.
Mycobacterium johnei, verwekker van chronische enteritis bij vee.
Mycobacterium kansasii, verwekker van long- en
algemene infecties bij (lokaal) verminderde weerstand.
Mycobacterium leprae, verwekker van lepra; vroeger
genaamd Bacillus Hansen.
Mycobacterium leprae murium, verwekker van rattenlepra (muizenlepra).
Mycobacterium marinum, zie Mycobacterium balnei.
Mycobacterium microti, verwekker van tuberculose van
de woelmuis; is weinig pathogeen voor de mens en
wordt in Engeland gebruikt i.p.v. B.C.G.; syn. vole
bacillus [E.]
Mycobacterium paratuberculosis, Mycobacterium johnei.
Mycobacterium scrophulaceum, zelden voorkomende
verwekker van halskliertuberculose bij kinderen.
Mycobacterium smegrnatis, in smegma voorkomende
saprofytische mycobacterie.
Mycobacterium tuberculosis, verwekker van tuberculose
bij de mens; syn. bacil van Koch.
Mycobacterium tuberculosis var. bovis, oude naam voor

M. bovis.
Mycobacterium tuberculosis var. hominis; oude naam voor
M. tuberculosis.

Mycobacterium ulcerans, verwekker van de Boeroelizweer.
mycofylaxine, beschermende stof die infecterende
micro-organismen vernietigt.
mycologie [G., mykes; logos = wetenschap] schimmelkunde.
Mycoplasma [G., mykes] geslacht van bacterie-achtige,
pleomorfe micro-organismen zonder celwand (alleen een
membraan).
Mycoplasma hominis, komt voor in de tractus genitalis

514

myelokele
bij alcoholics, gekenmerkt door verdwijning van myeline
uit de pons.
myelitis [G., myelos] 1 ontsteking van het beenmerg;
2 ontsteking van het ruggenmerg.
myelitis apoplectiformis, m. met plotseling intredende paralyse.
myelitis bulbaris, m. van de medulla oblongata.
myelitis centralis, ontsteking van de grijze ruggenmergssubstantie.
myelitis cervicalis, ontsteking van het halsmerg.
myelitis disseminata, diffuse ruggenmergsontsteking
met een aantal ontstekingshaarden.
myelitis funicul a ris, ontsteking van de columna
ventralis of de columna dorsalis van het ruggenmerg.
myelitis transversa, ontsteking die een hele doorsnede
van het ruggenmerg beslaat; syn. Hayem-m.
mycloblast [G., myelos; blastos = kiem] beenmergcel waaruit
eerst een myelocyt en vervolgens een leukocyt ontstaat.
m y elobl a stenleukemie, zie leukemia.
myeloblastoom, een bij leukemia voorkomend kwaadaardig gezwel, bestaande uit myeloblasten.
myelocyste, aangeboren cyste, ontstaan uit een rudimentair centraal kanaal, meestal van het dermoide type.
myelocystokele [G., myelos; kele] hernia-achtige uitpuiling
van een myelocyste via een opening in het benige
wervelkanaal.
myelocystomeningokele [G., kele] combinatie van
myelocystokele met myelomeningokele.
m y eloc y t [G., myelos; kytos = cell beenmergcel, waaruit zich
een leukocyt ontwikkelt; zie ook myeloblast.
myelocytem ie [G., haima = bloed] 1 aanwezigheid van
myelocyten in het perifere bloed; z myeloide leukemia.
myelodysplasie, myelodysplastisch syndroom (MDS)
[G., myelos; dys = verkeerd; plasis = vorming] algemene aanduiding van ziekten van het beenmerg waarbij de
aanmaak van bloedcellen gestoord is; onderscheiden
worden, in toenemende ernst: refractaire anemia,
refractaire anemia met blastenexces (RABE of RAEB) en
MDS in transformatie naar acute myeloide leukemia
(AML).
myelo-encefalitis, ontsteking van ruggenmerg en
hersenen.
myelofibrose, zie osteomyelofibrose.
myelofugaal [L., fugare = vluchten] bewegend in een
richting van het ruggenmerg af; zie ook myelopetaal.
myelogeen [G., myelos; gennan = voortbrengen] afkomstig
van, geproduceerd door het beenmerg; vb. m-gene
leukemia.
myelogonium, myelogone [G., myelos; gone = zaad]
primitieve eel van de myeloide reeks.
m y elografie [G., graphein = schrijven] rontgenonderzoek en
afbeelding van het ruggenmerg na injectie van een
contraststof in de intradurale ruimte; zie ook canalografie.
myelogram, 1 de bij myelografie verkregen afbeelding;
i. beeld van het beenmergpreparaat, c.q. de gevonden
percentages van de verschillende beenmergcellen.
myeloid, i m.b.t. beenmerg; z m.b.t. het ruggenmerg;
3 lijkend op, of gekenmerkt door myelocyten; vb. m-de
leukemia.
myeloide lijn, dat deel van de bloedcelvorming in het
beenmerg waarin de zogeheten myeloide elementen van
het bloed (erytrocyten, granulocyten, monocyten,
trombocyten) worden aangemaakt.
myelokele [G., myelos; kele = hernia] ruggenmergshernia,
uitpuiling van ruggenmergssubstantie via een opening
in het benige wervelkanaal; zie ook spina bifida.

van de vrouw (soms ook van de man); pathogene betekenis onduidelijk.
Mycoplasma myc o ides, verwekker van pleuropneumonia
contagiosa bovum; vroeger geheten Asterococcus mycoides.
Mycoplasma orate, anaerobe mycoplasma-soort die als
commensaal in de mond voorkomt.
Mycoplasma pneumoniae, verwekker van 'primair
atypische pneumonia'; syn. PPLO, syn. Eaton agent.
Mycoplasma salivarium, als commensaal bij de mens
voorkomende Mycoplasma- soort, voorzover bekend niet
pathogeen.
Mycoplasma sui pneumoniae, als commensaal bij de
mens voorkomende Mycoplasma- soort.
Mycoplasmatales, orde van de klasse Mollicutes, divisie
Tenericutes. De M. omvatten de families Mycoplasmataceae,
Acholeplasmataceae en Spiroplasmataceae.
mycose, mycosis [G., mykes] ziekte, veroorzaakt door een
schimmel.
mycosis fungoides, een progressief verlopende reticulose van de huid met polymorfe infiltraten in de cutis,
vanwaaruit lymfocyten in de epidermis dringen en daar
Pautrier-microabcessen vormen.
systeemmycose, diepe, niet tot een lokalisatie beperkte
schimmelinfectie.
mycoticus [L., -ca, -cum], mycotisch, door schimmels
veroorzaakt; vb. leuconychia m-ca, aneurysma m-cum.
mycotoxinen [G., mykesj giftige producten van schimmelmetabolisme; zie ook aflatoxine.
mydaleine [G., mydaein = rotten] een vergiftige ptomaine
uit rottende ingewanden.
mydatoxine, een dodelijke ptomaine uit rottend vlees en
rottende vis.
mydese, mydesis [G.; rotting.
mydine, een ongiftige ptomaine uit ingewanden van
lijken.
mydriase, mydriasis [G., pupilziekte] pupilverwijding
door sphincterrelaxatie of -paralyse en/of dilatorprikkeling; treedt fysiologisch op, bijv. in het donker of
bij inspanning; kan ook pathologische oorzaak hebben,
bijv. door laesie van de n. oculomotorius, of kan medicamenteus geinduceerd zijn door sympathicomimetische
of parasympathicolytische oogdruppels.
mydriasis paralytica, pupilverwijding door verlamming van de m sphincter.
mydriasis paralytico-spastica, pupilverwijding door
beide oorzaken samen.
mydriasis spastica, pupilverwijding door spasmus van
de m. dilator.
mydriaticum [L., mv. -ca], pupilverwijdende substantie;
syn. cycloplegicum.
myectomie, chirurgische verwijdering van een (deel van)
een spier; zie ook -ectomie.
myelencefalitis, zie myelo-encefalitis.
myelencephalon [G., myelos; egkephalos = hersenen] nahersenen, verlengde ruggenmerg, vormt samen met het
ervoor liggende metencephalon het rhombencephalon.
myeline [G., myelos] vetachtige substantie in de zenuwscheden.
myelineschede, mergschede van zenuwen.
myelinicus [L., -ca, -cum], merghoudend.
myelinisatie, de vorming van myelinescheden om
zenuwvezels.
myelinoclasis [G., myelos; klasis = breking, breuk] destructie
van myeline.
myelinolyse [<G., myelos; lysis = oplossing] demyelinisatie,
verdwijning van myeline uit de zenuwscheden.
centrale pontiene myelinolyse, zeldzame aandoening
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myelolyse
ontstaat, lijkend op (of identiek met) chronische
myeloide leukemie.
funiculaire myelose, 'gecombineerde strengdegeneratie , degeneratieve aandoening van zowel de tractus
corticospinalis alsook van de banen van de achterstreng;
o.a. bij perniciosa.
myelosuppressie [G., myelos; L. supprimere = omlaag drukken]
remmende werking op het beenmerg.
myelotomie [G., myelos; temnein = snijden] insnijding van
het ruggenmerg.
commissurale myelotomie, overlangse mediane
klieving in het ruggenmerg, waardoor de kruisende
spinothalamische vezels over een aantal segmenten
worden doorsneden; ter behandeling van onduldbare
bilaterale pijn.
frontale myelotomie, insnijding van het ruggenmerg
in het frontale vlak.
longitudinale laterale myelotomie, doorsnijding van
(de grijze substantie van) het ruggenmerg volgens een
frontaal vlak ongeveer ter hoogte van het centrale
kanaal; hierdoor worden de kruisende spinothalamische
en de proprio-spinale vezels onderbroken; ter behandeling van onduldbare pijn in combinatie met spasticiteit;
syn. operatie van Bischof.
longitudinale myelotomie, gewoonlijk mediale incisie
van het ruggenmerg ter ontlasting van intramedullaire
druk (bijv. door een cyste) of voor het vrijleggen van een
intramedullair ruggenmergsgezwel.
myelotoxisch [G., myelos; toxikos = vergiftig] met toxische
werking op het beenmerg.
myelum [L., van Gr. myelos] merg.
myelumnecrose, centrale, necrose van centrale grijze
stof van het ruggenmerg, waarbij incomplete dwarslaesie ontstaat; meestal t.g.v. trauma; syn. hematomyelie.
myentericus [L., -ca, -cum, van Gr] behorend tot het
myenteron; bijv. plexus m-cus.
myenteron [G., mys = spier; enteron = ingewand] de spierlaag
van de darmwand.
Mygind, Sidney Holger (geb. 1884; otoloog to Kopenhagen).
symptoom van Mygind, nystagmus bij druk op de
vena jugularis.
creeping myiasis [E.] larva migrans; syn. creeping disease.
myiasis externa, uitwendige m., m. van de huid.
myiasis intestinalis, aanwezigheid van vliegenlarven
in de darmen; syn. m. interna.
myiasis linearis, zie larva migrans.
myiasis [G., myia = vlieg] infestatie van het lichaam door
vliegenlarven.
myiocgphalon [G., kephale = hoofd] uitpuiling van de iris
(staphyloma) door een spleet in de cornea; syn. vliegenkop.
myiodesopsie [G., myiodes = vlieg-achtig; opsis = het zien] de
verschijning of de aanwezigheid van mouches volantes.
myiose, zie myiase.
mykide, een allergische huidreactie op een schimmelinfectie.
mylacephalus [G., mylax = grote steen; acephalus] monstrum
zonder hoofd.
mylohyoideus [G., -ea, -eum, mylos = molensteen; hyoid]
m.b.t. onderkaak en hyoid (tongbeen); vb. musculus
m-eus, Linea m-ea.
myo- [G., mys = spier] voorvoegsel in woordverbindingen
m.b.t. spieren.
myoblast [G., mys; blastos = kiem] embryonale cel waaruit
zich een spiercel ontwikkelt.

myelolyse, myelolysis [G., lysis = oplossing] oplossing,
uiteenvallen van myeline.
myelomalacia, myelomalacie [G., malakia = verweking]
verweking van het ruggenmerg.
myelomatose, multipel myeloom; syn. ziekte van Kahler.
myelomeer [G., myelos; meros = deel] een der segmenten van
het embryonale ruggenmerg, overeenkomend met de
somieten van de mesoblast.
myelomeningitis, ontsteking van het ruggenmerg en de
ruggenmergsvliezen.
myelomeningokele [G., myelos; meninx = vlies; kele] spina
bifida, gecombineerd met uitpuiling van het ruggenmerg en de meninges.
myeloneuropathie, ruggenmergsaandoening die vooral
in de tropen voorkomt en gewoonlijk door ondervoeding en deficientie wordt veroorzaakt.
myeloom, maligne tumor van beenmergcellen.
multipel myeloom, kwaadaardige proliferatie van
plasmacellen, gepaard gaand met de vorming van
paraproteinen in het bloed. Door verdringing van
andere cellen in het beenmerg en de botten ontstaan
anemie, spontane botfracturen en dwarslaesieverschijnselen; syn. plasmocytoom, ziekte van Kahler; zie ook
paraproteinemie, monoklonale gammopathie.
reuscellenmyeloom, beenmergtumor met reuscellen.
myeloomprotene, zie proteine.
myelopathie [G., myelos; pathos = ziekte] ziekte van het
ruggenmerg.
cervicale myelopathie, atrofie van het ruggenmerg
door degeneratieve veranderingen (arthrosis deformans)
in het cervicale wervelkanaal; vaak bij een congenitaal
nauw wervelkanaal, met daarbij degeneratieve verandering van discus, osteofytvorming of hypertrofie van
lig. flavae; veroorzaakt langzaam progressieve loopstoornissen, sensibiliteitsstoornissen en mictiestoornissen;
prognose is gunstig bij een kortdurende periode van de
symptomen; soms is behandeling door operatieve
verwijdering van de wervelbogen (decompressieve
laminectomie) aangewezen; zie ook cervicartrose.
tropische myelopathie, beriberi.
vacuolaire myelopathie, ziektebeeld gekenmerkt door
holtevorming in spinale witte stof (vooral thoracaal) in
late stadia van aids met gnostische stoornissen van de
benen, spastische parese en mictiestoornissen.
myeloperoxidase, een peroxidase in leukocyten.
myelopetaal [G., myelos; L. petere = zoeken] bewegend in de
richting naar het ruggenmerg; zie ook myelofugaal.
myeloplax [G., myelos; plax = plaat] een veelkernige reuscel
van het beenmerg.
Robin-myeloplax, zie osteoclast.
myeloplaxoom, tumor van myeloplaxen.
myelopoese, myelopoiesis [G., myelos; poiesis = vorming]
1 de ontwikkeling van beenmerg; z de vorming van
beenmerg- en bloedcellen.
myeloproliferatief, gepaard gaand met proliferatie van
beenmerg.
myeloproliferatieve ziekten, ziekten die gepaard gaan
met versterkte hemopoese (intra- of extramedullair).
myeloradiculitis [G., myelos; L. radiculus = kleine wortel]
ontsteking van het ruggenmerg en de achterste zenuwwortels.
myelosarcomatose, aanwezigheid van multipele myelosarcomen verspreid over het hele lichaam.
myelosclerose, sclerose van het ruggenmerg of van het
beenmerg.
myelose, 1 myelomatosis; a hyperplasie van myeloid
weefsel in het beenmerg, waardoor een toestand
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myoneuraal
myofasciaal pijnsyndroom, zie fibromyalgie.
myofibrillen, contractiele draadvormige elementen in
het sarcoplasma.
myofibroblast, overgangsstadium van fibroblast naar
fibrocyt, ultrastructureel lijkend op een gladde spiercel.
myofibroom, zie fibromyoom.
myofibrose, spierdegeneratie waarbij de spiercellen
worden vervangen door bindweefselcellen.
myofibrosis cordis, m. van het hart.
myofilament, uiterst dunne draad van aaneengekoppelde eiwitmoleculen (actine of myosine) waaruit een
sarcomeer We basiseenheid van een myofibril) in een
spiervezel is opgebouwd; zie ook contractiemechanisme,
myofibrillen.
myofoon [G., mys; phone = stem] instrument dat spiercontracties hoorbaar maakt.
myogeen, 1 (z.nw.) een albumine in spierweefsel; zie ook
myosine; 2 (bv.nw.) m.b.t. spierweefsel; vb. myogene
contractuur; zie ook neurogeen.
myogelose [< L., gelare = vriezen] plaatselijke verharding in
een spier, i.h.b. in de m. gluteus.
myoglobine, spierhemoglobine, een rode kleurstof (in
dwarsgestreept en hartspierweefsel) bestaande uit
globine plus een haem-groep (hemoglobine bestaat uit
vier globine-ketens plus vier haem-groepen).
myoglobuline, een globuline in spierweefsel.
myografie [G., mys; graphein = schrijven] grafische weergave
van spierwerking; zie ook elektromyografie.
myogram, de grafiek die bij myografie wordt verkregen.
myohemoglobine, zie myoglobine.
myoidema [G., mys; oidema = zwelling] 1 spieroedeem; 2 een
door een korte tik op een spier opgewekte plaatselijke
spiercontractie, zichtbaar als een knobbel, die na enkele
seconden weer verdwijnt (idiomusculaire contractie).
myokele [G., mys; kele = hernia] spierhernia, uitpuiling van
spierweefsel door een scheur in de spierschede.
myokinesiogram [G., mys; kinein = bewegen; graphein =
schrijven] de curve die bij de registratie van spierbewegingen ontstaat.
myokinesis [G., mys; kinesis = beweging] beweging van
spieren.
myoklonische reactie, het ontstaan van klonische
trekkingen bij faradische spierprikkeling, i.p.v. de
normale tetanische.
myokymia, myokymie [G., mys; kyma = gold goedaardige
fasciculatie, d.w.z. zonder klinische betekenis, waarbij
de spier lokaa] en ritmisch contraheert.
myolemma, zie sarcolemma.
myologia, myologie, leer van de spieren.
myolyse [< G., mys; lysis = oplossing] desintegratie of degeneratie van spierweefsel.
myoma [L., my -ata], zie myoom.
myomalacia [G., mys; malakia = weekheid] spierverweking.
myomalacia cordis, verweking van de hartspier.
myomatose, aanwezigheid van multipele myomen.
myomatosis uteri, aanwezigheid van multipele
myomen in de baarmoederwand.
myomectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van een
myoom.
myomeer [G., mys; meros = deel] 1 spiersegment; z zie
myotoom (sub 1).
myometritis, ontsteking van het myometrium.
myometrium [G., mys; metra = baarmoeder] de spierwand
van de baarmoeder; syn. tunica muscularis uteri.
myomotomie [G., temnein = snijden] zie myomectomie.
myon, spiereenheid.
myoneuraal, m.b.t. spier en zenuw.

myoblastoom, gezwel van dwarsgestreept spierweefsel,
bestaande uit groepen myoblast-achtige cellen.
myocard, zie myocardium.
myocardbiopsie, afnemen van hartspierweefsel voor
microscopisch onderzoek.
myocardiaal, m.b.t. het myocard.
myocard-infarct, zie hartinfarct.
myocard-insufficientie, zie insufficientie.
myocardiopathie, zie cardiomyopathie.
myocardischemie, tekortschieten van zuurstofvoorziening aan het hartspierweefsel.
stille myocardischemie, elektrocardiografisch bewijs
voor myocardischemie zonder angina pectoris.
myocarditis, ontsteking van het myocard.
myocardium [G., gen. -ii, mys = spier; kardia = hart] de
hartspier, de middelste (en dikste) laag van de hartwand,
bestaande uit dwarsgestreept, maar onwillekeurig
spierweefsel; syn. myocard.
myocardose, niet-ontstekingachtige aandoening van het
myocard, bij hypertensie, coronaria-sclerose, hyperthyr
(e)oidie, vergiftigingen.
myocardperfusie, doorbloeding van hartspierweefsel.
myochorditis [G., chortle = snaar] ontsteking van de
stembandspieren.
myoclonia, myoklonie [G., klonos = heftige beweging]
toestand, gekenmerkt door klonische spiercontracties.
myoclonia epileptica, klonische spasmen gedurende
een epilepsieaanval.
myoclonia pseudoglottica, zie singultus (hik).
myoclonus, l plotselinge, rukachtige spiercontractie;
z myoclonia.
myoclonus diaphragmatica, hik.
myoclonus encephalitica, m. tijdens het acute
stadium van encephalitis lethargica.
juveniele myoclonus, vorm van gegeneraliseerde
epilepsie met aanvallen van heftige spierschokken van
vooral de armen, optredend binnen 1 -z uur na ontwaken, geprovoceerd door slaapgebrek, alcohol en stress;
aanvallen beginnen in de puberteit; syn. impulsief petit
mal.
myoclonus multiplex, zie paramyoclonus multiplex.
myoclonus nocturna, plotselinge contractie van
spieren, vooral van een been, zodat dit met een ruk
bewogen wordt, op het ogenblik van inslapen.
palatummyoclonus, ritmische op-en-neer-beweging
van het gehemelte; syn. palatum-nystagmus.
myoclonus-epilepsie, zie epilepsie.
myocomma, bindweefselseptum tussen twee myotomen.
myocyt, spiercel.
myodegeneratie, myodegeneratio [L.] spierontaarding.
myodegeneratio cordis, ontaarding van de hartspier.
myodesopsie, zie myiodesopsie.
myodioptrie, spierdioptrie, de hoeveelheid kracht die de
musculus ciliaris moet leveren om de refractie in een
rustend emmetroop oog met een dioptrie to verhogen.
myodynia, myodynie [G., mys; odyne = pijn] spierpijn;
syn. myalgie.
myodystonie, stoornis in de spiertonus.
myodystonische reactie, zeer langzame ontspanning
van een spier, die zich bij galvanische prikkeling
normaal heeft gecontraheerd.
myodystrofie, spierdystrofie.
myo-elektrische prothese, zie prothese.
myo-epithelioom, zeldzame, solitaire tumor, bestaande
uit myo-epitheliumcellen.
myo-epithelium, epitheel bestaande uit cellen met
contractiel vermogen.
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myoom
myoneuraal blok, zie blok, myoneuraal -^-.
myoom, spierweefselgezwel; syn. vleesboom.
myoma laevicellulare, zie leiomyoom.
myoma sarcomatodes, myoom met sarcomateuze
ontaarding.
myoma striocellulare, zie rabdomyoom.
myoma uteri, baarmoedermyoom; syn. vleesboom.
myoomhart, bij myoma uteri voorkomende onverklaarde harthypertrofie.
my oop , bijziend; zie ook myopic.
myopathie, myopathia [G., pathos = ziekte] spierziekte.
congenitale myopathie, spierziekte die reeds bij de
geboorte aanwezig is, zich uitend in hypotonie (motorische retardatie) en paresen, bijvoorbeeld central-core
myopathia [E.], mitochondriale myopathie.
myopathia cordis, zie myocardose.
myopathia infraspinata, plotselinge schouderpijn
door aandoening van de m. infraspinatus.
metabole myopathie, m. t.g.v. een stoornis in de
spierstofwisseling, meestal een enzymdefect.
mitochondriele myopathie, een metabole myopathie
met als elektronenmicroscopisch kenmerk de aanwezigheid van abnormale mitochondrion en meestal
gepaard gaand met een daarin gelokaliseerd enzymdefect.
myopathisch, m.b.t. myopathie; zie ook neuropathisch.
myopicus [L., -ca, -cum], m.b.t. myopic; vb. conus m-cus.

trauma of door microtraumata, bijv. t.g.v. te zware
spierinspanningen.
myositis ossificans multiplex progress i va, ziekte van
Munchmeyer.
myospasme [<G., mys ; spasmos = contractie] spierkramp.
myospasmia, myospasmie, een door onwillekeurige
spiercontracties gekenmerkte aandoening; zie ook tic.
myostatisch, m.b.t. de coordinatie van de skeletspieren
waardoor de lichaamshouding wordt bestendigd.
myostatische reflex, zie reflex.
myostatisch systeem, het extra-piramidale systeem,
dat de statische werking van de spieren coordineert; zie
ook statisch.
myotactisch, m.b.t. de proprioceptieve sensibiliteit van
spieren.
myotasis [G., mys; tasis = rekking] spierstrekking.
myotatisch, teweeggebracht door rekking of strekking
van een spier; zie ook myotasis.
myotomia, myotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding
van een spier, bijv. van een oogspier bij operatic wegens
scheelzien.
myotomia intraocularis, doorsnijding van de m.
ciliaris bij glaucoom.
myotonia, myotonie [G., tonos = spanning] verhoogde
prikkelbaarheid van spieren gepaard met vertraagde
verslapping na een contractie (N.B. niet verwarren met
myatonia).
myotonia acquisita, verworven m., spierspasmus t.g.v.
letsel of ziekte; syn. ziekte van Talma.
m y otonia atrophica, syndroom van CurschmannSteinert.
chondrodystrofische myotonie, autosomaal recessief
erfelijk myotoon syndroom dat begint in de eerste
levensjaren en gepaard gaat met skeletdeformaties,
contracturen in de gewrichten, afwijkingen van gelaat
en ogen, een hoge stem en een gegeneraliseerde spierhypertrofie.
myotonia congenita, heredo-familiale ziekte, met
bemoeilijkte spiercontractie en vertraagde spierverslapping, verhoogde spierprikkelbaarheid, spierhypertrofie, begint in de eerste levensjaren; syn. ziekte van
Thomsen.
percussiemyotonie, na slaan met de reflexhamer op de
duimmuis slaan treedt verlengde contractie van m.
abductor pollicis brevis op; symptoom bij dystrophic
myotonica als teken van vertraagde spierrelaxatie; zie ook
Curschmann-Steinert, syndroom van -^-.
myotonicus [L., -ca, -cum] , gepaard gaand met myotonia;
vb. dystrophia m-ca.
myotonisch, gepaard gaand met myotonia.
my otonische pupilreactie, pupillotonie langzame
pupilvernauwing bij belichting, gevolgd door vertraagde
verwijding.
myotonische reactie, zie reactie, myotonische
myotoom, i een groep spieren die door een zelfde
segment van het ruggenmerg worden geinnerveerd;
2 instrument voor de myotomie; zie ook somiet,
myocomma, myomeer.
m y otr oop [G., mys; trepein = wenden] gericht op, of met
affiniteit tot spierweefsel.

myopic [G., myein = sluiten; myops = bijziend] bijziendheid
t.g.v. een te lange voor-achterwaartse diameter (> 24

mm), zodat het door de ooglens ontworpen beeld voor
de retina valt; zie ook ametropie, emmetropie, hypermetropic.
asmyopie, m. die het gevolg is van een te lange oogas.
schoolmyopie, vorm van m. die optreedt tijdens de
puberteit.
myopsis, zie myiodesopsie.
myorafie [G., mys; rhaphe = naad] spierhechting.
m y orrhexis [G., mys; rhexis = verscheuring] spierscheur .
myosalpinx [G., mys; salpinx] de spierlaag in de wand van
de eileider.
myosclerose [<G., mys; skleros = hard] spierverharding.
myosine, het nicest voorkomende eiwit (globuline) in
spierweefsel, belangrijkste bestanddeel van de myofibrillen; samen met actine vormt m. een complex,
actomyosine; zie ook myogeen (sub i), microfilamenten.
myosinefilament, het dikke filament van het sarcomeer;
bestaat uit het eiwit myosine; heeft de vorm van een
golfclub.
myosinekinase, myokinase, inactief enzym in de
spiercel dat door binding aan calciumcalmoduline wordt
geactiveerd; dit leidt tot fosforylering van het contractiele spiereiwit myosine light-chain kinase, waardoor
actinemyosine-interactie ontstaat en contractie van de
gladde spiercel optreedt; zie ook adenylaatcyclase.
myosin light-chain kinase [E.] enzym in een gladde spiercel
dat het myosine o.i.v. een stijgende calciumconcentratie
activeert d.m.v. fosforylering, zodat dit actine kan
binden en een contractie totstandkomt.
myosis, zie miose.
myositis, ontsteking van (willekeurig) spierweefsel.
myositis orbitae, ontsteking van een oogspier of
meerdere oogspieren (i.h.b. de m. rectus lateralis),
gepaard gaande met pijn en dubbelbeelden; komt voor
bij infectieziekten en reumatische aandoeningen.
myositis ossificans, beenvormende, op gezwel lijkende
afwijking in de weke delen, veelal veroorzaakt door een

myringectomie [G., myringa = trommelvlies; ektome =

uitsnijding] excisie van het trommelvlies of van een deel
ervan.
myringitis [G., myringa] trommelvliesontsteking.
myringitis bullosa, vorm van virale otitis media met
vocht- en/of bloedblaasjes op het trommelvlies en vaak
ook in de gehoorgang.
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myxovirus
postoperatief myxoedeem, m. na thyr(e)oIdectomie,
wegens thyr(e)otoxicose, of hartziekte.
pretibiaal myxoedeem, aan de voorkant van de
onderbenen gelokaliseerd m., bij patienten met hyper(!)
thyr(e)oIdie en exophthalmus; in de huid mucineplaques.
myxoedematosus [L., -sa, -sum], myxoedemateus;
vb. infantilismus m-sus.
myxofibroom, zie fibromyxoom.
myxold, lijkend op slijm.
myxomateus, myxoom-achtig.
myxomat o se, myxomatosis, ziekte onder konijnen,
veroorzaakt door Sanarelli-virus; dit virus is herhaaldelijk gebruikt ter beperking van konijnenpopulaties.
myxoom, ongevaarlijk slijmweefselgezwel, meestal in
het subcutaan weefsel van benen en hals; zie ook pseudomyxoom.
myxoma cartilagineum, zie myxochondroom.
myxoma cy sticum, een m. waarin door verweking
cysten met vloeibare inhoud zijn gevormd.
myxoma fibrosum, zie myxofibroom.
myxoma hyalinum, doorzichtig gezwel van slijmweefsel.
myxoma lipomatodes, lipomyxoom, vetslijmgezwel.
myxoma sarcomatosum, myxosarcoom.
myxopoese 1 <G., poiesis = schepping, making] slijmvorming.
myxosarcoom, zie sarcoom.
myxovirus, zie de rubriek virus.

myringoplastiek [G., myringa; plassein = vormen] operatief
herstel van defecten in het trommelvlies.
myringotomie [G., myringa; temnein = snijden] paracentese
van het trommelvlies.
myrinx, zie membrana tympani, trommelvlies.
m y tilotoxine [G., mytilos = mossel; toxine = vergif] een
neurotoxische substantie in mosselen.
mytilotoxisme, mosselvergiftiging.
myurus [G., -ra, -rum, mys = muis; oura = staartl muizenstaartvormig; vb. pulsus m-rus.
myxadenitis [G., myxa = slijm; aden = klier) ontsteking van
een of een aantal slijmklieren.
myxadenitis labialis, chronische, pijnloze zwelling van
slijmklieren, vnl. van de onderlip, met slijmig-etterig
korstenvormende afscheiding; syn. ziekte van Baelz,
cheilitis glandularis apostematosa.
myxadenoom [G., myxa; adenoma] gezwel, bestaande uit
slijmklierepitheel.
myxoblastoom, zie myxoom.
myxochondroom, menggezwel van myxoom en
chondroom.
myxoedeem, myxoedema [G., myxa; oidema = zwelling]
aandoening t.g.v. hypothyr(e)oidie, gekenmerkt door het
verlaagde basaal metabolisme en door mucoide infiltratie van de huid (wasachtige of deegachtige zwelling
van de huid, waarin geen putjes kunnen worden
gedrukt).
congenitaal myxoedeem, zie cretinisme.
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cytaire anemieen, t.w. relatieve vermindering van de
granulocyten en vermeerdering van de lymfocyten,
voorts hypersegmentatie van de leukocytenkernen,
vermindering van de trombocyten.
naevocellularis [L., -re], bestaande uit naevuscellen;
vb. naevus n-ris.
naevoxantho-endothelioom [G., xanthos = geel] zeldzame
afwijking bij zuigelingen: enkele verspreide, gele,
verheven huidgezwelletjes, die in de loop der eerste
levensjaren spontaan verdwijnen.
naevus [L., mv. naevi] ,1 goedaardige congenitale huidafwijking die berust op een teveel of een tekort aan de
normale huidsamenstellende bestanddelen; a gezwel dat
naevuscellen bevat (n. naevocellularis).
balloncelnaevus, n. met grote blazige mono- en
multinucleaire naevuscellen.
blauwe naevus, blue naevus [E.] zie naevus caeruleus.
compound naevus [E.] naevus, bestaande uit gepigmenteerde en verheven naevuscellen die zich in zowel de
dermo-epidermale overgang als de dermis bevinden.
dysplastische naevus, een n. naevocellularis, meestal
van meer dan 5 mm diameter met onregelmatige
begrenzing, onregelmatige pigmentatie en celatypie;
kan voorloper van een melanoom zijn. Men spreekt van
een dyplastisch-naevussyndroom indien in een familie
veel dysplastische naevi en ook familiaire melanomen
voorkomen.
giant pigmented naevus [E.] aangeboren pigmentnaevus
die een groot gedeelte van het gelaat of romp kan
bedekken; zie ook Tierfell-naevus.
halo-naevus [ <halo = ring , kring] pigmentnaevus met een
pigmentsverlieszone (lichte hof) eromheen; wordt
veroorzaakt door een lymfocytaire reactie; syn. naevus
van Sutton.
junction naevus [E.] vlakke naevus met uit melanocyten
ontstane naevuscellen op het grensgebied van dermis en
epidermis.
naevus amelanoticus, n. zonder pigment.
naevus anaemicus, witte huidvlek door plaatselijke
hypoplasie van huidbloedvaten.
naevus araneus, stervormig angioom, gekenmerkt door
radiaire teleangiectasieen; syn. angioma stellatum,
spin-naevus.
naevus van Becker, zie Becker.
naevus caeruleus, blauw doorschemerende, soms Licht
verheven laesie; ontstaat door dermale vermeerdering
van melanocyten; de naevuscellen zijn vermoedelijk

n, nano- =10 -9 ; 1 ng = nanogram =10 -9 gram.
n., nervus.
NA, Nomina Anatomica.
naadbeentjes, sesambeentjes.
naaldbiopsie, zie biopsie.
naaldhouder, naaldvoerder, klemtang waarmee een
(chirurgische) naald kan worden vastgehouden en
gehanteerd.
nabeelden, subjectieve gezichtswaarnemingen die
voortduren als het object verdwenen is of de ogen
gesloten worden.
nabehandeling, de zorg en de behandeling van de
herstellende patient, i.h.b. na een operatic.
nabelasting, druk waartegen de linker ventrikel het
bloed de aorta in moet pompen, oftwel de weerstand die
de hartspier tijdens de contractie ondervindt; syn. afterload; zie ook preload.
nabloeding, 1 bloeding uit de baarmoeder na baring of
abortus, t.g.v. atonie of achtergebleven placentadelen;
2 bloeding uit operatiewond die aanvankelijk niet
bloedde.
Naboth, Martin (1675-17z1; D. anatoom te Leipzig).
Naboth-eieren, zie ovula Nabothi; zie ook ovulum.
N-acetylneuraminezuur, geacetyleerd neuraminezuur
dat in veel glycoprote7 nen, glycolipiden en polysachariden voorkomt; de secretie ervan kan dienen als
maat voor de mucusproductie door de slijmklieren; deze
is verlaagd bij bijv. ulcus ventriculi en is verhoogd bij
bepaald geneesmiddelengebruik, o.m. prostaglandinen
en carbenoxolon; syn. N-acetyl neuramin acid (NANA); zie
ook siaalzuur.
nachtblindheid, zie hemeralopie.
nachtmerrie, wakker worden met gedetailleerde herinneringen aan angstaanjagende dromen; syn. incubus; zie
ook pavor nocturnus, angstdroom.
NAD, nicotinamide-adenine-dinucleotide.
nadir [<L . < Ar., `voetpunt '] zie dip.
Naegele, Franz Karl (1777-1851; vrouwenarts te Heidelberg).
bekken van Naegele, ankylotisch scheef vernauwd
bekken.
obliquiteit van Naegele, zie asynclitismus anterior.
tang van Naegele, meest gebruikte vorm van verbstang, met kromming overeenkomstig de bekkenas.
Naegeli, Otto (1871-1938; internist-hematoloog te Zurich).
hiatus leucaemicus Naegeli, zie hiatus.
Naegeli-syndroom, her leukocytaire beeld bij megalo-
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narcistische-persoonlijkheidsstoornis
nagalm, geluidsweerkaatsingen in grote ruimten, voor
slechthorenden vaak een extra probleem. Nagalm kan
ook in een hoortoestel of in het binnenoor ontstaan.
nageboorte, het complex van placenta, navelstreng en
vliezen, dat na geboorte van een kind door de uterus
wordt uitgestoten.
nageboortetijdperk, het tijdsverloop tussen de
geboorte van het kind en die van de placenta (plus
enkele uren daarna).
nagebootste stoornis, het veinzen of opzettelijk produceren van lichamelijke of psychische klachten uit een
behoefte als ziek te worden beschouwd; de patient weet
wat hij doet, maar niet waarom; syn. pathomimie.
nagel, unguis [L.], onyx [G.].
ingegroeide nagel, nagel met neiging tot granuloomvorming a.g.v verkeerd knippen van de nagel en irritatie
door druk; syn. unguis incarnatus.
Nagel, Willibald (1870-1911; D. fysioloog te Rostock).
lantaarn van Nagel, `anomaloscoop , toestel waarmee
de gele kleur die door menging van rood en groen
ontstaat, wordt vergeleken met het geel van de natriumlijn, om rood- of groenblindheid te onderzoeken.
kleurenproeven van Nagel, kaartjes met in een kring
geplaatste stippen van verschillende kleuren, voor
onderzoek van de kleurenzin.
nagelbed, het deel van de culls waarop de nagel van de
nagelplooi uit naar voren groeit; het achterste deel heet
lunula ('halve maantje'), het voorste hyponychium;
syn. lectulus unguis [L.].
nagelbijten, zie onychophagia, onychofagie.
nagelgroeve, epitheelplaat aan de basis van nagel, waarin
de basis van de nagelwortel ligt.
Nageli, zie Naegeli.
nagelmatrix, brede plooi aan de basis van de nagel,
overgaand in nagelbed; vanuit de matrix groeit de
nagelplaat.
nagel-patellasyndroom, zie hereditaire osteo-onychodysplasie.
nagelplaat, aaneengesloten hoornmassa zonder herkenbare cellen, voortkomend uit nagelmatrix en hoornstof;
groeit 0,03-0,1 mm per dag vanuit de nagelmatrix distaal
over het nagelbed; syn. nagelwortel.
nagelpsoriasis, zie psoriasis.
nagelriempje, zie eponychium.
nagelwal, zie perionychium, vallum unguis.
Nageotte, Jean (1866-1948; histoloog te Parijs).
syndroom van Babinski-Nageotte, zie Babinski.
nahersenen, myelencephalon.
Najjar, Crigler---syndroom, zie Crigler.
NA/K-pomp, zie natriumpomp; zie ook calciumpomp.
NANC-systeem, niet-adrenergisch niet-cholinergisch
systeem.
nano- (n), io -9 ; i nanogram (i ng) = io -9 gram.
nanokatal (nkat), io -9 katal = i nanomol per seconde:
SI-eenheid voor enzymactiviteit; t nkat = o,o6 U.
n a nometer (nm), to -9 meter.
NAP, zie peptide, natriuretisch
narcisme [ <Griekse mythologische figuur Narcissus, die verliefd

afkomstig van de neurale lijst; syn. dermaal melanocytoom, blauwe naevus, blue naevus [E.]
naevus comedonicus, omschreven misvorming van de
haarfollikels die met hoornproppen gevuld zijn.
naevus congenitus, aangeboren n.
naevus depigmentosus, aangeboren, grillige, pigmentloze huidvlek door plaatselijk ontbreken van melanocyten.
naevus dermalis [L.1 verheven, meestal niet of licht
gepigmenteerde naevuscel in de dermis.
naevus flammeus, vuurvlek, een aangeboren, grillige,
rood tot blauwrode huidvlek; syn. n. vinosus.
naevus linearis, gepigmenteerde streepvormige afwijking met onbekende oorzaak die niet uit naevuscellen
bestaat; syn. naevoIde lineaire dermatose.
naevus naevocellularis, een alleen uit naevuscellen
bestaande, meestal gepigmenteerde naevus.
naevus naevocellularis dermalis, laat ontwikkelingsstadium van de n. naevocellularis waarbij de naevuscellen in de dermis liggen en soms niet gepigmenteerd
zijn; wordt vaak ten onrechte voor een fibroom gehouden.
naevus osteohypertrophicus, n. flammeus met
hypertrofie van de desbetreffende skeletdelen: syndroom
van Klippel-Trenaunay.
naevus Ota, gehyperpigmenteerde macula, meestal om
een oog of om beide ogen, gecombineerd met hyperpigmentatie van her oog of de ogen; in de huid berustend
op melanocyten in de dermis.
naevus pigmentosus, pigment-bevattende n. naevocellularis.
naevus pilosus, behaarde pigment-naevus.
naevus sebaceus, aangeboren afwijking op behaard
hoofd of gelaat; onregelmatige, langgerekte, gele verhevenheid met hobbelig oppervlak, opgebouwd uit grote,
soms misvormde talgklieren.
naevus sebaceus senilis, hyperplasie van talgklieren in
het gelaat bij bejaarden; syn. seniele talgklierhyperplasie.
naevus spilus, ovale pigment-naevus met glad oppervlak; zie ook cafe-au-lait-vlek.
naevus van Sutton, zie halonaevus.
naevus van Unna, teleangiectasieen van de huid in de
nek, op het hoofd en op de oogleden; syn. ooievaarsbeet.
naevus verrucosus, aangeboren wratachtige verhevenheid door papillomateuze epidermiswoekering met
hyperkeratose.
naevus vin o sus, lichtrose tot paarsrode wegdrukbare
verkleuring van de huid t.g.v. aangeboren hyperplasie
van het cutane vaatnet; twee soorten: heamangioma
planum unius lateris en heamangioma planum medianum et symmetricum; syn. wijnvlek.
Spitz-naevus, zie melanoom, juveniel ^.
spoelcelnaevus, zie melanoom, juveniel —.
Tierfell-naevus [D.] grote congenitale pigment-n. met
diffuse haargroei en een verhoogde kans op maligne
ontaarding.
zwembroeknaevus, complex van teleangiectasieen of
pigmentnaevi op het huidgebied tussen het middel en
de knieen.
Naffziger, Howard Christian (1884-1956; Amer. chirurg
te San Francisco).
Naffziger-operatie, verwijdering van het orbitadak, ter
decompressie, bij maligne exophthalmus.
Naffziger-symptoom, bij aanwezigheid van een hernia
nuclei pulposi veroorzaakt compressie van de halsaderen
pijn in het getroffen been.
Naffziger-syndroom, zie scalenus-syndroom.

werd op zijn eigen spiegelbeeld] overmatige ingenomenheid

met de eigen persoon; zie ook auto-erotiek.
narcistische krenking, krenking van het zelfgevoel.
narcistische-persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornis waarbij iemand zichzelf voortdurend
centraal in de aandacht plaatst van anderen, vooral
vanuit grootheidsideeen over eigen kunnen, macht en
schoonheid; belangstelling voor anderen is gering,
kritiek wordt niet verdragen.
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narcowaarmee via neus of mond de nasopharynx bekeken kan
worden.
nasofrontalis, vb. vena n-lis.
nasogastrisch, m.b.t. de neus en de maag; vb. n-sche
sondevoeding (via de neus naar de maag).
nasolabialis [L., -le], m.b.t. neus en lip; vb. sulcus n-lis.
nasolacrimalis [L., -le], m.b.t. neus en traan-organen;
vb. ductus n-lis.
nasomaxillair complex, anatomische structuren die tot
de neus en de bovenkaak behoren.
nasomaxillaris [L., -re], m.b.t. os nasale en maxilla;
vb. sutura n-ris.
nasopalatinus [L., -na, -num], m.b.t. neus en gehemelte;
vb. nervus n-nus.
nasopharyngealis, vb. carcinoma n-le.
nasopharyngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. neus- en keelholte;
vb. meatus n-eus.
nasopharyngitis, ontsteking van de nasopharynx.
nasopharynx, zie pars nasalis pharyngis; zie ook pharynx.
nasoscppp , elektrisch verlichtend instrument, voor
bezichtiging van de neusholte.
nastaar, secundaire cataract, zich ontwikkelend na een
cataractoperatie.
nasus [L., gen. -Si], neus.
nasus externus, de uitwendige neus.
natalis [L., -le, natio = geboorte] m.b.t. de geboorte, nataal;
vb. dies n-lis (geboortedag).
nataliteit [L., natalis] het geboortecijfer, de verhouding van
het aantal levend geboren kinderen tot het aantal
inwoners, gedurende een bepaalde periode, gewoonlijk
uitgedrukt per i000 inwoners per j aar.
natans [L.] drijvend; vb. cataracta n.
nates [L., mv. van natis] zitvlak, billen; syn. clunes.
natief [L., nativus = geboortig] onveranderd, onbewerkt.
natief preparaat, histologisch preparaat dat geen
enkele bewerking heeft ondergaan.
n a timortaliteit, verhoudingsgetal tussen het aantal
doodgeboren en het totale aantal (levend en dood)
geboren kinderen, gedurende een bepaalde periode.
natio [L.] geboorte.
n a tis [L., my nates], bil.
nativisme, zie ook empirisme (sub 2) de leer dat eigenschappen, ideeen, karaktertrekken aangeboren zijn.
nativus [L., -va, -vum], geboortig, aangeboren; vb. velamen
n-vum.
natriemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van overmaat
aan natrium in het bloed; bedoeld is dus eigenlijk
hypernatriemie.
natripenie, tekort aan natrium.
natrium (Na), element dat belangrijkste kation is in de
extracellulaire lichaamsvloeistof; speelt rol bij handhaving van de osmotische druk in bloed en weefsels;
natriumbeperking in het dieet veroorzaakt veelal
bloeddrukdaling.
natriumbeperking, vermindering van de zoutinname
via een dieet, leidend tot volumevermindering t.g.v.
negatieve zoutbalans; doorgaans een van de eerste
therapeutische adviezen ter verlaging van een hoge
bloeddruk; syn. zoutbeperking.
natriumbicarbonaat, zout van bicarbonaationen (die
ontstaan zijn uit koolzuur) en natriumionen; belangrijkste buffer in het bloed; gebruikt als geneesmiddel ter
bestrijding van respiratoire en/of metabole acidose;
indicaties: resuscitatie, niet-geslaagde defibrillatie, pH <
7,20, shock; intraveneuze toediening; zie ook bicarbonaatbuffer.
natriumchloride (NaCl), essentiele verbinding in

narco- [G., narke = verdoving, verstijving] voorvoegsel in
woordverbindingen m.b.t. verdoving.
narcoanalyse, gesprekken met een patient, terwijl hij
onder invloed is van een (meestal intraveneus toegediend) narcoticum dat weerstand en remmingen doet
verzwakken.
narcohypnose, hypnose met gebruikmaking van een
narcoticum.
narcolepsie [G., narke; sepsis = aanval] neiging tot aanvallen
van onbedwingbare slaap, die zich met onregelmatige
intervallen voordoen; zie ook hypnolepsie.
narcose, reversibele toestand van bewusteloosheid (en
veelal algehele verdoving), doelbewust teweeggebracht
d.m.v. narcotica of fysische agentia, in de regel bij
operaties; zie ook anesthesie.
basisnarcose, geinduceerde volledige bewusteloosheid
als inleiding tot een chirurgische narcose.
chirurgische narc o se, de anesthesie t.b.v. een operatie.
endotracheale narcose, inhalatie-n., waarbij het
narcoticum via een endotracheale canule wordt toegediend.
hypnonarc o se, een door hypnose ingeleide of ondersteunde narcose.
inhalatienarcose, n. teweeggebracht door de patient
een gasvormig narcoticum te laten inhaleren.
intraveneuze narcose, n. teweeggebracht door intraveneuze inspuiting van een narcoticum.
narcosebreedte, het traject tussen de kleinste hoeveelheid van een narcoticum die een bruikbaar narcotisch
effect (analgesie) teweegbrengt, en de hoeveelheid die
nodig is om de diepst mogelijke narcose te bereiken.
narcoseverlamming, verlamming van een perifere
zenuw als gevolg van verkeerde ligging van de genarcotiseerde patient; typische vormen: plexus-brachialisverlamming, nervus-radialis-verlamming.
rectale narcose, n. door rectale applicatie van een
narcoticum.
narcoticum, verdovend middel.
narcotiseren, het in narcose brengen van een patient.
naris [L., my. -res], neusgat.
narium [L.] gen. mv. van naris; vb. stillicidium narium.
NAS, zie abstinentiesyndroom, neonataal —.
nasaal, zie nasalis.
nasale spraak, de klank van de spraak bij verstopte
neus; ('door de neus spreken' is een foute uitdrukking,
want de neus is dan juist verstopt).
nasalis [L., -le], m.b.t. de neus; vb. incisura n-lis, os n-le.
nasion, het punt waar de sutura frontonasalis de
mediaanlijn kruist; wordt in de antropometrie als
uitgangspunt voor de schedelmeting gebruikt.
Nasmyth, Alexander (1789-1848; Schots tandarts te
Londen).
Nasmyth-membraan, zie cuticula dentis.
naso- [L., nasus] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t.
de neus.
nasoantrostomie volgens Claoue, het maken van een
klein venster in de onderste neusgang van de neus naar
de sinus maxillaris bij chronische sinusitis die niet
voldoende reageert op decongestie, kaakspoelingen en
antibiotica.
nasociliaris [L., -re], m.b.t. neus en bovenooglid;
vb. nervus n-ris.
naso-ethmoidaal complex, anatomische structuren die
tot de neus en het zeefbeen behoren.
nasofaryngeaal, m.b.t. de nasopharynx.
nasofaryngoscoop, elektrisch verlicht instrument
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necrotisch
NBC-oorlog, nucleaire, biologische en chemische oorlog;
vroeger geheten `ABC-oorlog'.
NBT-test, zie nitroblauwtetrazolium-test.
NDT, neuro-developmental treatment.
neartrose, nearthrosis [G., neos = nieuw; arthron = gewricht]
zie artrose, pseudo-.
nebula [L., never] 1 licht troebele plek op het hoornvlies;
2 spray, medicament in nevelvorm, aerosol.
NEC, zie enterocolitis, necrotiserende --.
Necator america nus, een op Ancylostoma duodenale lijkende
`mijnworm' en eveneens verwekker van `mijnwormziekte' (= ancylostomiasis).
necro- [G., nekros = lijk] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de dood of het afsterven.
necrobiose [< G., nekros; bins = seven] geleidelijke afsterving
van weefsel of cellen.
necrobiosis lipoidica, huidafwijking aan de onderbenen: rode, in omvang toenemende haarden met
oppervlakkige infiltratie, waarvan het centrum
geelbruin wordt; in de cutis lipoiddruppeltjes.
necrologie [G., nekros; logos = leer, wetenschap] 1 sterftestatistiek; z herdenkingsartikel of -rede voor een overledene
(een `in memoriam').
necrolyse [< G., nekros; lysis = oplossing] afsterving en
vervloeiing van weefsel.
toxische epidermale necrolyse, zie epidermolysis
acuta toxica (syndroom van Lyell).
necrose, necrosis [G.] plaatselijke dood van weefsel of van
afzonderlijke cellen, mogelijk gevolg van allerlei invloeden als voedseltekort, toxinewerking, hitte, koud en
bestraling; versterf; zie ook gangreen, mummificatie.
aseptische necrose, versterf en holtevorming in
beenderen (os femoris, humerus), zonder infectie, ev. na
trauma; zie ook Calve, Kienbock, lunatomalacie.
bridging necro se [E.] necrose in de lever met brugvorming
tussen de portale velden en de vv. centrolobulares,
voorkomend bij acute of chronische hepatitis.
coagulatienecrose, versterf van weefsel met coagulatie
van de cellen, zoals bij infarct.
colliquatienecrose, afsterving van weefsel met verweking.
hemorragische necrose, weefselnecrose, gepaard
gaand met bloedingen; treedt o.a. op bij overmatige
secretie van cytokinen (vnl. TNF-a) bij celgemedieerde
immuunrespons; bijv. hemorragische huiduitslag bij
meningokokkenmeningitis.
ischemische necrose, weefselversterf door stoornis in
de bloedvoorziening.
medionecrose, haardvormige necrose in de media van
een arterie.
necrosis humida, vochtige necrose.
necrosis sicca, droge necrose, mummificatie.
piecemeal necrosis, necrose van groepen cellen, min of
meer over het orgaan verspreid.
quiet necrosis [E., rustige necrose] de langzame, door
chronische ontsteking teweeggebrachte uitstoting van
stukjes kraakbeen of been, die door een verwonding in
een gewricht zijn losgeraakt (Paget).
necrospermie [G., nekros; sperma = zaad] productie van
semen met dode spermatozoa, een der mogelijke oorzaken van het kinderloos blijven van een huwelijk.
necroticans [L.] necrotiserend, leidend tot versterf;
vb. acne n.
necroticus [L., -ca, -cum], necrotiserend; vb. panaritium
n-cum.
necrotisch, i onderhevig aan necrose; z genecrotiseerd,
afgestorven.

lichaam; noodzakelijk onderdeel van de voeding; maakt
deel uit van meer dan 90% van de anorganische verbindingen in het bloed en dient voor handhaving van de
osmotische druk in bloed en weefsels; words in de
geneeskunde gebruikt voor o.m. fysiologische en isotone
oplossingen, behandeling van zouttekort, vloeistof- en
elektrolytstoornissen, hypercalciemie.
natriumexcretie, uitscheiding van natriumzout met de
urine.
natriumhuishouding, handhaving van de natriumbalans in het lichaam.
natriumpomp, voorstelling uit de membraantheorie, dat
het uit de omgeving in de cel diffunderende natrium
door een actief, energiekostend proces weer naar buiten
wordt gewerkt, waardoor de rustpotentiaal in stand
wordt gehouden.
natriumretentie, vasthouden van natriumzout door de
vier bij daling van effectieve arteriole bloedvolume door
beinvloeding van het tubulaire natriumtransport
(aldosteron) en/of van de renale hemodynamiek
(noradrenaline, prostaglandine).
natriumtransport, transport van natriumionen over de
cellulaire plasmamembraan; vindt plaats door diffusie in
de richting van de elektrochemische gradient en door
actief transport door de ATP-afhankelijke Na+/K+-pomp,
waarbij natrium uit de cel wordt getransporteerd;
belangrijke rol bij regulatie van het celvolume en de
elektrische gradient.
natriurese [< G., ouresis = het urineren] uitscheiding van
natriumzouten met de urine.
natriuretica, verzamelnaam voor diuretica die de natriuresis bevorderen, waardoor de osmotische diurese wordt
gestimuleerd.
natte long, zie long.
naturalisme, een theorie die alle verschijnselen op
natuurlijke wijze wil verklaren, met ontkenning van
bovennatuurlijke invloeden.
natural killer cell [E.] zie cel, killer -.
naturisme, zie nudisme.
natuurgeneeswijze, geneeswijze die niet gebruikmaakt
van reguliere, geregistreerde geneesmiddelen, maar
uitsluitend van natuurlijke (genees)middelen, kruiden,
warmte, elektriciteit, water, licht en mechanisch
werkende apparaten; zie ook fytotherapie.
nausea [L., van Gr. nausia = zeeziekte] misselijkheid.
nausea epidemica, een in Denemarken en Engeland
epidemisch voorkomende ziekte met misselijkheid,
braken, duizeligheid en diarree.
nausea gravidarum, misselijkheid van zwangeren,
hyperemesis gravidarum.
nauwkeurigheid, zie precisie.
navel, omphalos [G.], umbilicus [L.].
navelbreuk, zie hernia umbilicalis, omfalokele.
navelgranuloom [L., fungus umbilicalis] granulerend
weefsel op de navelstomp, na demarcatie van de navelstreng.
navelstreng, zie funiculus umbilicalis.
navelstrengbreuk, zie hernia funiculi umbilicalis.
naviculare [L.] i ( z.nw.) os n; z (bv.nw.) onz. van navicularis.
navicularis [L., -re, navicula = kleine boot] bootvormig;
vb. fossa n-ris, os n-re.
nazorg, geheel aan maatregelen, getroffen om iemand
gedurende de fase na een ziekte, ongeluk of trauma to
begeleiden; hierbij wordt aandacht geschonken aan
revalidatie, emotionele verwerking en resocialisatie.
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necrotiseren
nefroliet [G., nephros; lithos = steen] niersteen; zie ook
nefrolithiase.
nefrolithiase, nephrolithiasis [G., nephros; lithos = Steen]
niersteenziekte.
nefrolithotomie [G., nephros; lithos; temnein = snijden]
verwijdering van een niersteen via een incisie van de
nier.
nefrolog ie, de wetenschap betreffende nieren en
nierziekten.
nefrolyse [< G., nephros; lysis = oplossing] 1 het operatief
losmaken van een met de omgeving vergroeide nier, met
behoud van het nierkapsel; a oplossing, desintegratie
van nierweefsel door een nefrolysine.
nefrolysine, een toxine met specifieke werking op
niercellen; zie ook nefrotoxine.
nefromalacie [G., nephros; malakia = verweking] nierverweking; zie ook malacia.
nefron, ngphron [G.] de functionele nier-eenheid,
bestaande uit een glomerulus en het aansluitende
tubulus-systeem.
juxtamedullair nefron, nefron waarvan het lichaampje
dicht bij de grens tussen nierschors en niermerg ligt.
nefron-nefrose, zie nefrose, lower-nephron
nefroom, nephroma, niergezwel.
embryonaal nefroom, zie Wilms-tumor.
nefro-omentopexie [G., nephros; L. omentum; Gr. pexis =
fixatie] vasthechting van het omentum aan de nier.
nefropathie, nephropathia [G., nephros; pathos = ziekte]
nierafwijking.
analgeticanefropathie, papilnecrose in de nieren en
secundair hieraan interstitiele nefritis t.g.v. langdurig,
overmatig gebruik van combinatiepreparaten van
pijnstillers.
glomerulo-tubulaire nefropathie, nieraandoening
waarbij glomeruli en tubuli zijn aangetast.
heroinenefropathie, vorm van focale segmentale
glomerulosclerose met fulminant nefrotisch syndroom
t.g.v. heroInegebruik.
IgA-nefropathie, vorm van mesangiaal proliferatieve
glomerulonefritis met neerslagen van IgA in het mesangium; klinisch heterogeen beeld, vaak slechts microscopische hematurie en proteInurie; toenemende nierinsufficientie in 30-50%; syn. ziekte van Berger, membraneuze
nefropathie.
IgM-nefropathie, zeldzame vorm van mesangiaal
proliferatieve glomerulonefritis met neerslagen in het
mesangium van de vier; pathogenese is onbekend; uit
zich klinisch met een acuut beginnend nefrotisch
syndroom.
lichte-ketennefropathie, nefropathie, voorkomend bij
paraproteInemieen (bijv. ziekte van Kahler) waarbij
lichte ketens (kappaketens of lambdaketens) of fragmenten ervan, evt. als amyloId, neerslaan in het mesangium
van de vier; kan als nefrotisch syndroom beginnen, met
toenemende nierinsufficientie.
membraneuze nefropathie, zie nefropathie, IgA--=.
nephropathia epidemica, interstitiele nefritis met
protelnurie, oligurie, trombocytopenie en shock, veroorzaakt door een infectie met het Hanta-virus, een hemorragische-koortsvirus; syn. hemorragische koorts met
renaal syndroom (HKRS).
refluxnefropathie, vorm van chronische pyelonefritis
t.g.v. vesico-ureterale reflux, leidend tot tubulo-interstitiele beschadiging in de nieren.
salt-losing nephropathia [E.] beeld van overmatige
NaCl-excretie bij primair-tubulaire nefropathieen (o.a.

necrotiseren, afsterven, tot versterf leiden, met versterf
gepaard gaan.
Neelsen, Friedrich Karl Adolf (1854-i894; patholoog to
Dresden).
kleuring volgens Ziehl-Neelsen, zie Ziehl.
ne-encephalon [G.] fylogenetisch het jongste deel van de
hersenen; syn. neopallium; zie ook palae-encephalon.
meet, luizenei, ei van Pediculus of van Phthirus.
nefr-, nephr- [G. nephros = nier] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de nier.
nefrectomie [G., nephros; ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van een nier; zie ook heminefrectomie.
nefritis, nephritis [G.] uni- of bilaterale aandoening van
nierparenchym (glomeruli, tubuli), het interstitiele
weefsel en de niervaten; klinisch: proteInurie, hematurie, cilindrurie en oedemen, gepaard met cardiovasculaire verschijnselen; syn. nierontsteking, ziekte van
Bright; zie ook glomerulonefritis, pyelonefritis;
syn. nierontsteking.
fenacetinenefritis, interstitiele n., na langdurig
gebruik van fenacetine.
haardnefritis, focale n., met een of meer ontstekingshaarden in de nier.
lupusnefritis, glomerulonefritis, geassocieerd met SLE,
waarbij immuuncomplexen in het mesangium van de
nier en de basale membraan neerslaan; manifesteert zich
met proteInurie, hematurie, achteruitgang van nierfunctie en hypertensie.
Masugi-nefritis, een experimenteel bij proefdieren
(door injectie van een nefrotoxisch antiserum) verwekte
glomerulonefritis.
nephritis acuta [L.] acute nefritis, etterige n. met kort
en ernstig verloop.
nephritis chronica [L.] chronische nefritis, langzaam
verlopende, langzaam progressieve n. (al of niet na een
acute fase), soms met ontwikkeling van secundaire
schrompelnier.
nephritis interstitialis [L.] interstitiele nefritis,
vermeerdering van het interstitiele weefsel, gepaard met
kleiner worden van de nier, verdikking van de vaatwanden en van de glomeruli, harthypertrofie.
salt-losing nephritis [E.] nieraandoening die gepaard gaat
met overmatige uitscheiding van natriumchloride,
m.a.g. hyponatriemie.
shunt nephritis [E., shunt = omleiding] immunocomplexglomerulonefritis t.g.v een infectie van een ventriculoatriale shunt met micro-organismen (veelal Staphylo-

coccus epidermidis).
nefritoggen, nefritis-veroorzakend (niet verwarren met
nefrogeen).
nefroblastoom [G., nephros; blastos = kiem] zie Wilmstumor.
nefrocalcinose, nefrocalcinose, afzetting van calcium in
de nieren en vorming van stenen, t.g.v. hypercalciemie
(bij hyperparathyr(e)oIdie of overmatige ingestie van
vitamine D).
nefrocapsectomie [G., nephros; L. capsula = kapsel; Gr. ektome
= uitsnijding] chirurgische verwijdering van het nierkapsel, decapsulatie van de nier.
nefrogeen, ontstaan uit, afkomstig van de nier (niet
verwarren met nefritogeen); vb. n-gene peptonurie.
nefrografie [G., nephros; graphein = schrijven] het rOntgenologisch afbeelden van de nier.
nefrogram, rontgenfoto van de vier.
nefrokele, nephrocele [G., kele = hernia] hernia die een
vier bevat.
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negenoog, zie karbunkel.
neglect [E.] 1 verwaarlozing; z neurologische stoornis in de
aandacht voor een lichaamshelft, meestal de linker, die
berust op laesies in de parietale kwab van de nietdominante hemisfeer en/of op frontale laesies, waarbij
bijvoorbeeld de linkerkant van de kamer niet kan
worden beschreven, slechts een helft van het gezicht
geschoren wordt en hemiplegie niet wordt herkend of
erkend; syn. verwaarlozing.
Negri, Adelchi (1876-1912; Ital. patholoog te Pavia).
lichaampjes van Negri, kenmerkende cel-insluitsels in
hersencellen van dolle honden, bewijzend voor de
diagnose rabies.
Neisser, Max (1869-1938; bacterioloog te Frankfurt a.M.).
kleuring van Neisser, speciale kleuring van de poollichaampjes van difteriebacillen.
Neisser-Wechsberg-fenomeen, deviatie van complement: wanneer men meer specifieke amboceptor voegt
bij een mengsel van antigeen en complement, kan het
gebeuren dat een ev. overmaat van complement zich
bindt aan de amboceptor, waardoor het complement niet
kan werken op bet antigeen-amboceptor-complex.
Neisseria (genoemd naar Albert Ludwig Siegmund Neisser
(855-1916), D. huidarts te Breslau (Wroclaw in het
huidige Polen)), geslacht van de familie Neisseriaceae,
Gram-negatieve koffieboonvormige, in paren liggende
kokken (diplokokken).
Neisseria gonorrh oe ae, gonokok, verwekker van gonorroe, typische intracellulaire diplokok; syn. Diplococcus

cystennier, analgeticanefropathie), leidend tot volumetekort en hyponatriemie.
sikkelcelnefropathie, nefropathie met papilnecrose
t.g.v. geoblitereerde vasa recta, veroorzaakt door sikkelvorming van erytrocyten in het hyperosmolaire milieu
van de vasa recta.
nefropexie [G., nephros; pexis] vasthechting van een
beweeglijke nier.
nefroptose, zie nephroptosis.
nefrorragie [G., nephros; rhegnynai = uitbarsten, gutsen]
nierbloeding.
nefrosclerose [< G., nephros; sklerosis = verharding] sclerose
van de nier waarbij primair de bloedvaten, daarna het
nierparenchym veranderen; syn. glomerulosclerose; zie
ook sclerose.
nefrose, nephrosis [G.] oorspronkelijk volgens F. von
Muller de primaire degeneratie van tubuli, tegenwoordig het klinisch syndroom ('nefrotisch syndroom'),
omvattend zware proteInurie, hypoproteInemie en
hypovolemische oedemen (onafhankelijk van de veroorzakende aandoening); het syndroom berust op een
stoornis in de permeabiliteit van de glomerulusmembraan.
amyloidnefrose, chronische n. met amyloIde degeneratie van de tunica media der nierarterien en van de
glomerulus-capillairen.
lipoidnefrose, n. met oedeem, proteInurie, veranderingen in de proteInen en lipoIden van het bloed en
ophoping van bolletjes cholesterolesters in het tubulusepitheel; syn. ziekte van Munk.
lower-nephron nephrosis [E.] acute nefrose met anurie,
met beschadiging van het distale (lower) deel van het
nephron, bij ernstig stomp trauma, uitgebreide verbranding, intoxicatie.
nefron-nefrose, zie nefrose, lower-nephron --.
nefrostomie [G., nephros; stoma = mond, opening] chirurgische
van een
fistel die
de urine van een nier
[G., constructie
nephros; stoma
= mond,
opening]
naar buiten afvoert.
nefr o tisch, m.b.t. nefrose.
nefrotisch syndroom, zie nefrose.
nefrotisch oedeem, zie oedeem, nefrotisch.
nefrotomie [G., nephros; temnein = snijden] incisie van de
nier.
nefrotoxine [G., nephros; toxikon = vergif] cytotoxine met
specifiek destructieve werking op niercellen.
nefrotoxisch, met toxisch-destructieve werking op
niercellen.
nefrotoxische schade, destructie van niercellen, exogeen
(medicatie of zware metalen) of endogeen (bijv. hemolyse
of myolyse) verlopend.
negatief, i het tegengestelde van positief, uitblijvend (vb.
een n-ieve reactie); z aanduiding van de elektrische pool
die positief geladen deeltjes aantrekt; 3 (optiek) verkleinend afbeeldend (bijv een n-ieve lens); 4 (grafisch)
omlaag gericht (vb. een n-ieve T-top in het ECG), ev.
beneden de nullijn gelegen; 5 (fotografie en radiologie)
met vervanging van licht door donker en omgekeerd;
6 (balansonderzoek) met grotere afgifte of afbraak dan
opneming of aanmaak; vb. n-ieve eiwitbalans.
negatief voorspellende waarde, zie predictieve waarde.
negatieve fase, i periode waarin iets afneemt of
ontbreekt; z de eerste periode na een actief immuniserende injectie, waarin nog geen antistoffen zijn gevormd
en de vatbaarheid juist verhoogd zou zijn.
negatieve nabeelden, zie nabeelden.
negativisme, ziekelijke neiging tot een psychische
reactie, tegengesteld aan de normale reactie.

gonnorrhoeae.
Neisseria meningitidis, Meningococcus (met 4 antigene
typen), verwekker van meningitis cerebrospinalis
epidemica; zie ook syndroom van Waterhouse-Friderichsen.
Neisseriaceae, familie van de klasse Schizomycetes,
onbeweeglijke, Gram-negatieve, bolvormige cellen.
Twee genera: Neisseria (aeroob) en Veillonella (anaeroob).
nek [L.] nucha.
stijve nek, zie myalgia cervicalis, torticollis.
nekkramp, zie meningitis cerebrospinalis epidemica.
nekreflex, vestibulaire reflex waarbij het hoofd en de
ogen worden gestabiliseerd bij bewegingen van het
lichaam, op te wekken door draaiing van het hoofd; de
ogen draaien en blijven op een vast punt gericht
(poppenkopfenomeen).
nekstijfheid, teken van meningisme bij intrathecale
bloeding of meningitis, veroorzaakt door reflexmatig
aanspannen van nekmusculatuur om pijnlijke rekking
van meninges te voorkomen; vast te stellen doordat de
kin niet op de borst gebracht kan worden door actief
spierverzet.
neksymptoom, zie Brudzinski (sub a).
Nelaton, Auguste (1807-1873; Fr. chirurg te Parijs).
Nelaton-katheter, zie katheter.
Ndlaton-gezwel, desmoIde tumor van de buikwand.
Nelson, Don H. (geb. 1925; Amer. internist).
Nelson-syndroom, hyperpigmentatie t.g.v. overmatige
uitscheiding van MSH door de hypofyse (meestal door
tumor van de hypofyse).
Nemathelrninthes [G., nema = draad; helmins = worm] subphylum van Scolecida, omvat de klassen Acanthocephala,
Gordiacea en Nematoda.
Nematocera [G., nema; keras = hoorn] suborde (der Diptera)
waartoe behoren de families Ceratopogonidae, Culicidae,

Psychodidae, Simuliidae.
Nematoda [G., nema; eidos = vorm] ronde wormen, klasse van
het subphylum Nemathelminthes; omvat o.a. de genera
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Ancylostoma, Ascaris, Capillaria, Dioctophyme, Enterobius,
Necator, Oesophagostomurn, Strongyloides, Ternidens, Toxocara,
Trichinella, Trichostrongylus, Trichuris.
nematode, zie Nematoda.

corpus striatum (nucleus caudatus en putamen); zie ook
palaeostriatum.
neotenie [G., teinein = rekken] 1 het bereiken van volwassenheid in het larvestadium; z onvolkomen ontwikkeling
van een orgaan.
neothalamus, het zijdelingse en corticale gedeelte van de
thalamus, dat fylogenetisch het laatst tot ontwikkeling
is gekomen; zie ook paleothalamus.
neovagina, operatief of door manipulatie met een pelote
gerealiseerd vaginablindzak; zie ook agenesie.
nephr-, nefr- [G. nephros = nier] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de nier.
nephrocalcinosis, zie nefrocalcinose.
nephrocele, zie nefrokele.
nephrolysis, zie nefrolyse.
nephroma [G.] zie nefroom.
nephron [G.] zie nefron.
lower nçphron [E.] de distale tubulus.
nephroptosis [G., nephros; ptosis = daling] verzakking van
de nier; syn. ren mobilis.
nephros [G.] nier, ren [L.].
nephrostoma [G., nephros; stoma = mond, opening] een der
afvoeropeningen van de embryonale voornierkanaaltjes
naar de coeloomholte.
NER-systeem nucleotide-excisie-reparatie-systeem,
DNA-reparatiesysteem dat veel verschillende laesies in
DNA kan herkennen en herstellen; aanwezig in alle
levende organismen.
nervaal, m.b.t. zenuwweefsel of zenuwwerking.
nerveus, 1 zenuwachtig, onbeheerst, geprikkeld, neurotisch; 2 nervaal.
nervorum [L.] gen. mv. van nervus; vb. nuclei n. cranialum (kernen der hersenzenuwen).
nervositeit, zenuwachtigheid, het nerveus zijn; zie ook
nerveus.
nervosus [L., -sa, -sum, nervus] i m.b.t. psychische stoornis;
vb. anorexia n-sa; z rijk aan zenuwen; vb. tractus n-sus.
nervus [L., mv. -vi], zenuw.
nervus abducens, 6e hersenzenuw (mot.), ontspringt
onder aan de pons, inn. de m. rectus lateralis oculi.
nervi accelerantes, postganglionaire orthosympathische zenuwvezels die vanaf de grensstreng naar de
plexus cardiacus van het hart lopen en waarlangs
prikkels worden geleid die tot een toename van de
hartfrequentie en de contractiliteit van de hartspier
leiden.
nervus accessorius, iie hersenzenuw (mot.), ontspringt
met twee wortels onder aan het cerebrum en boven aan
het ruggenmerg; inn. de m. sternocleidomastoideus en
de m. trapezius.
nervus acusticus [BNA], n. vestibulocochlearis.
nervi alveolares superiores, (sens.): takken van de n.
infra-orbitalis, naar de boventanden.
nervus alveolaris inferior, (gemengd mot. en sens.):
ontspringt uit de n. mandibularis, loopt door de canalis
mandibulae en splitst zich in mot. en sens. takken.
nervus ampullaris anterior, (sens.): tak van de pars
vestibularis nervi octavi, inn. de ampulla van het voorste
halfcirkelvormige kanaal, eindigt om de haarcellen van
de crista ampullaris.
nervus ampullaris inferior [BNA], n. amp. posterior.
nervus ampullaris lateralis, (sens.): tak van id., naar de
crista amp. van het laterale halfcirkelvormige kanaal.
nervus ampullaris posterior, (sens.): tak van id., naar
de crista amp. van het achterste halfcirkelvormige
kanaal.

neo- [G., neos = nieuw] voorvoegsel in woordverbindingen
met de betekenis nieuw.
neo-artrose, zie artrose, pseudo--.
neocerebellum [L., nieuw cerebellum] in de fylogenese het
jongste gedeelte van de kleine hersenen.
neocortex, het fylogenetisch jongste deel van de hersenschors, met regelmatige laagsgewijze rangschikking van
de zenuwcellen; syn. neopallium.
neocyt [G., neos; kytos = cel] jonge erytrocyt.
neogenese [< G., neos; gennan = voortbrengen] i regeneratie;
2 vorming van nieuw weefsel in een langzamer tempo
dan bij anagenesis.
neoglottis phonatoria, een chirurgisch gecreeerde
minimale fistel tussen trachea en hypopharynx, bij
patienten die totale laryngectomie hebben ondergaan;
de neoglottis fungeert dan als geluidsbron.
neoglucogenese, zie gluconeogenese.
neologisme [< G., neos; logos = woord] 1 een nieuw gevormd
woord; z een betekenisloos, onzinnig woord van een
delirante of psychotische patient.
neomorfisme, ontwikkeling van een nieuwe vorm.
neomortaliteit, de sterfte, het sterftecijfer in de eerste
tien levensdagen.
neonaat, zie neonatus.
neonataal [L., natus = geboren] i m.b.t. de neonatus; z m.b.t.
de eerste weken na de geboorte.
neonati [L.] mv. van neonatus.
neonatologie, de wetenschap betreffende diagnostiek en
behandeling van afwijkingen en ziekten bij de pasgeborene.
neonatoloog, specialist in de neonatologie.
neonatorum [L.] gen. my van neonatus; vb. icterus n.
neonatus [L., mv. -ti], pasgeborene.
neopallium [L., pallium = mantel] het fylogenetisch laatst
gevormde deel van het pallium; syn. neocortex; zie ook
archipallium.
neoplasie [G., plassein = vormen] ontwikkeling van een
neoplasma.
cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), dysplasie
van cervixepitheel; ingedeeld in drie groepen van licht
tot ernstig; zie ook atypie, dysplasie.
multipele endocriene neoplasie (MEN), autosomaaldominant-overervend syndroom, gekenmerkt door
tumorvorming in verschillende endocriene klieren: type
i = multipele endocriene neoplasie, gekenmerkt door
hyperparathyreoldie, endocriene pancreastumoren,
hypofysetumoren, nodulaire bijnierschorshyperplasie en
soms carcinoIden; type 2 wordt gekenmerkt door het
medullaire schildkliercarcinoom, het feochromocytoom,
hyperparathyreoIdie en soms neurinomen.
vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN), dysplasie
van het epitheel van de vulva.
neoplasma [G., mv. -ta, plassein] nieuwvorming, kwaadaardig of goedaardig gezwel, tumor.
neoplasticus [L., -ca, -cum], neoplastisch, gepaard gaand
met nieuwvorming; vb. meningosis n-ca.
neopsychoanalyse, zie psychoanalyse.
neostomie [G., stoma = mond, opening] operatieve vorming
van een toegang tot een hol orgaan of van een communicerende verbinding tussen twee holle organen (bijv.
tussen nierbekken en ureter).
neostriatum, het fylogenetisch jongste deel van het
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nervus
nervi clunium superiores, (sens.): rami laterales uit
inn. de huid boven de trochanter.
nervus coccygeus, de laatste ruggenmergszenuw,
treedt uit tussen sacrum en os coccygis, staat in verbinding met S.4 - 5.
nervus cochleae [BNA], pars cochlearis nervi octavi.
nervi craniales [mv. van nervus cranialis], de 12 paar hersenzenuwen (zie ook hersenzenuwen); ze treden (met uitzondering van IV) door de schedelbasis uit de schedel (ten
onderscheid van de ruggenmergszenuwen), verdelen
zich over hoofd en hals en via de n. vagus (X) ook over
borst en buik.
nervus cutaneus, huidzenuw.
nervus cutaneus antebrachii lateralis, (sens.): eindtak
van de n. musculocutaneus, inn. de huid van het radiale
deel van de onderarm.
nervus cutaneus antebrachii medialis, (sens.): ontspr.
uit de plexus brachialis (C.8-Th.i) via de fasciculus
medialis, splitst zich in twee takken, inn. de huid aan de
binnenzijde van het distale bovenarmgedeelte en de
huid van de onderarm.
nervus cutaneus antebrachii posterior, (sens.):
ontspr. uit de n. radialis, inn. de huid aan de dorsale
zijde onder aan de bovenarm en de huid van de onderarm.
nervus cutaneus brachii lateralis inferior, (sens.):
ontspr. uit de n. radialis, inn. de huid aan de dorsale
zijde van de arm.
nervus cutaneus brachii lateralis superior, (sens.):
ontspr. uit de n. axillaris, inn. de huid dorsaal van de
arm.
nervus cutaneus brachii medialis, (sens.): ontspr. via
de fasciculus medialis (C.8 en Th.i), inn. de huid dorsaal
en mediaal van de arm.
nervus cutaneus brachii posterior, (sens.): ontspr. uit
de n. radialis, inn. de huid dorsaal van de arm.
nervus cutaneus colli [BNA, JNA], n. transversus colli.
nervus cutaneus dorsalis intermedius pedis, (sens.):
laterale huidtak van de n. peroneus superficialis, inn. de
huid midden op de voetrug.
nervus cutaneus dorsalis lateralis pedis, (sens.):
ontspr. uit de n. suralis, inn. de huid van de 4e en 5e
teen.
nervus cutaneus dorsalis medialis pedis, (sens.):
ontspr. uit de n. peroneus superficialis, inn. de huid
mediaal aan de voet en de huid van de ze en 3e teen.
nervus cutaneus femoris lateralis [L., 2 -3, inn. de huid
voor en opzij van de dij] (sens.): ontspr. uit de plexus
lumbalis.
nervus cutaneus femoris posterior, (sens.): ontspr. uit
de plexus sacralis (S.1 -3), splitst takken af, inn. de huid
onder aan de nates, achterkant bovenbeen, uitwendige
geslachtsdelen.
nervus cutaneus surae lateralis, (sens.): ontspr. uit de
n. peroneus communis, inn. de huid distaal-dorsaal van
het been en lateraal van de voet.
nervus cutaneus surae medialis, (sens.): ontspr. in de
knieholte aan de n. tibialis, verenigt zich met de ramus
communicans peroneus tot n. suralis; inn. de huid
distaal van het been en lateraal van de voet.
nervus depressor, geheel van zenuwvezels die vanaf de
barosensoren in de aortaboog verlopen, zich bij de
nervus vagus voegen en dan naar het hartregulatiecentrum in het verlengde merg lopen.
nervi digitales communes, lopen naar de tussenruimten van de le-4e vinger en splitsen zich daar in de
nn. digitales palmares proprii.

nervi anococcygei, (sens.): ontspr. aan de plexus
coccygeus, inn. de huid boven het stuitbeen.
nervus articularis, gewrichtszenuw.
nervi auriculares anteriores, (sens.): ontspr. aan de n.
auriculotemporalis, inn. de huid voor-boven aan de
oorschelp.
nervus auricularis magnus, (sens.): ontspr. uit plexus
cervicalis (C.2 -3), vertakt zich in een ramus anterior en
een ramus posterior, inn. de huid van oorschelp tot
kaakhoek.
nervus auricularis posterior, (mot. + sens.): tak van de
n. facialis, geeft een tak af (ramus occipitalis), inn. de m.
auricularis post., de m. occipitofrontalis en de huid van
de uitwendige gehoorgang.
nervus auriculotemporalis, (sens.): tak van de n.
mandibularis, splitst vele takken af, eindigt aan de huid
van de slaap.
nervus axillaris, (mot. + sens.): ontspr. uit plexus
brachialis (C.5-6), splitst huid- en spiertakken af naar de
huid van de schouder, de m. deltoideus en de m. teres
minor.
nervus buccalis, (sens.): tak van de n. mandibularis,
inn. de huid van de wang en het slijmvlies van de
mondbodem.
nervus canalis pterygoidei, syn. radix facialis (sens. +
symp. + parasymp.): ontspr. uit de vereniging van n.
petrosus major en n. petrosus profundus, eindigt in het
ganglion pterygopalatinum.
ngrvi capitales [1NA], nervi craniales.
nervus card. cerv. superior, (symp.): ontspr. uit het
ganglion cervicale superius, inn. het hart.
nervi cardiaci thoracici, (symp.): ontspr. van de z-5e
thoracale ganglia van de sympathicusstreng, inn. het
hart.
nervus cardiacus cervicalis inferior, (symp.): ontspr.
uit ganglion cervicothoracicum, loopt naar het hart, via
de plexus cardiacus.
nervus cardiacus cervicalis medius, (symp.): ontspr.
uit middelste ganglion cervicale, inn. het hart.
nervi carotici externi, (symp.): ontspr. aan het ganglion
cervicale superius, inn. bloedvaten en klieren van het
hoofd, via de plexus caroticus externus.
nervi caroticotympanici, (symp.): ontspr. uit het
bovenste sympathische halsganglion, vormt een onderdeel van de plexus tympanicus, inn. de glandula parotis
en de trommelholte.
nervus caroticus internus, (symp.): ontspr. uit het
bovenste sympathische halsganglion, inn. bloedvaten en
klieren van het hoofd, via de plexus caroticus internus.
nervi cavernosi clitoridis, (symp. + parasymp.): ontspr.
uit de plexus uterovaginalis, inn. het erectiel weefsel van
de clitoris.
nervi cavernosi penis, (symp. + parasymp.): ontspr. uit
de plexus prostaticus, inn. het erectiel weefsel van de
penis.
nervi cerebrales [BNA], nervi craniales.
nervi cervicales, halszenuwen, de acht spinale zenuwen
die aan het halsmerg ontspringen.
nervi ciliares breves, (symp. + parasymp. + sens.):
ontspr. aan het ganglion ciliare (uit de n. oculomotorius), inn. de gladde spieren van het oog.
nervi ciliares longi, (sens.): ontspr. uit de n. nasociliaris, inn. intra-oculaire structuren.
nervi clunium inferiores, (sens.): ontspr. aan de n.
cutaneus femoris posterior, inn. de huid van de nates.
nervi clunium medii, (sens.): vezels uit S.i-3, inn. de
huid midden boven de nates.
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nervus
nervus fibularis superficialis, zie n. peroneus superficialis.
nervus frontalis, (sens.): ontspr. uit de n. ophthalmicus,
splitst zich in n. supra-orbitalis en n. supratrochlearis.
nervus genitofemoralis [L., i-z, splitst zich in de rami
genitalis en femoralis] (sens. + mot.): ontspr. uit de plexus
lumbalis.
nervus glossopharyngeus, (mot. + parasymp. + sens.):
IXe hersenzenuw, ontspr. achter de olijf uit het bovenste
deel van de medulla oblongata, vertakt zich veelvuldig.
nervus gluteus inferior [L., 5-S.2, inn. de m. gluteus
maximus] (mot.): ontspr. uit de plexus sacralis.
nervus gluteus superior [L., 4-S.i en inn. de gluteusspieren] (mot.): ontspr. uit de plexus sacralis.
nervus hypogastricus (dexter et sinister), rechter en
linker tak van de plexus hypogastricus superior, staat in
verbinding met de plexus hypogastricus inferior.
nervus hypoglossus, (mot.): XIIe hersenzenuw, ontspr.
tussen piramide en olijf uit de hersenen, geeft rami
linguales af en inn. de m-li styloglossus, hyoglossus,
genioglossus en de intrinsieke tongspieren.
nervus iliohypogastricus, (Sens.): ontspr. uit de plexus
lumbalis (Th.iz), geeft rami cutanei lat. en ant. af .
nervus ilio-inguinalis, (Sens.): ontspr. uit de plexus
lumbalis (Th.iz-L.i), loopt door het lieskanaal en vertakt
zich (nervi scrotalis dan wel labiales anteriores).
nervus infra-orbitalis, (Sens.): ontspr. uit de n. maxillaris, vertakt zich veelvuldig in het gebied van de bovenkaak.
nervus infratrochlearis, (Sens.): ontspr. uit de n.
nasociliaris, splitst zich in rami palpabrales, inn.
neuswortel, conjunctiva, huid onderooglid, traanzak.
nervi intercostales, zie rami ventrales nervorum
thoracicorum.
nervi intercostobrachiales, (Sens.): ontspr. aan de 2e en
3e intercostale zenuwen, inn. de huid achter en mediaal
van de arm.
nervus intermedius, (parasymp. + Sens.): deel van de n.
facialis, dat afzonderlijk ontspr. onder aan de pons,
splitst zich in chorda tympani en n. petrosus major, inn.
de traanklieren, enkele speekselklieren en voorste deel
van de tong.
nervus interosseus antebrachii anterior, (mot.):
ontspr. uit de n. medianus, inn. de diepe spieren
ventraal in de onderarm.
nervus interosseus antebrachii posterior, (mot.):
ontspr. aan de ramus profundus nervi radialis, inn. de
m. abductor pollicis longus en de extensoren van duim
en wijsvinger.
nervus interosseus cruris, (Sens.): ontspr. uit de n.
tibialis, inn. het tibiofibulair gewricht en de membrana
interossea.
nervus ischiadicus [L.] heupzenuw (Sens. + mot.),
ontspr. uit de plexus sacralis (L.4-S.3), splitst zich in de
n. peroneus communis en de n. tibialis.
nervus jugularis, symp. vezels uit het ganglion cervicale superius, lopend naar de n. glossopharyngeus en de
n. vagus.
nervi labiales anteriores, (Sens.): ontspr. uit de n.
ilio-inguinalis, inn. de huid van het labium majus en de
mons pubis.
nervi labiales posteriores, (Sens.): takken van de nervi
perineales, inn. het labium majus.
nervus lacrimalis, (Sens.): ontspr. uit de n. ophthalmicus, inn. traanklier, conjunctiva, laterale ooghoek, huid
bovenooglid.
nervus laryngeus inferior, (mot.): eindtak van de n.

nervi digitales dorsales (n. rad.), (sens.): oppervlakkige
tak van de n. radialis, inn. de huid ulnair van de duim en
opzij van de 2-4e vinger.
nervi digitales dorsales hallucis lateralis et digiti
secundi m, (sens.): ontspr. uit de n. peroneus profundus, inn. de naar elkaar gekeerde zijden van de ie en ze
teen.
nervus digitales dorsales (n. uln.), (sens.): ontspr. aan
de n. ulnaris, inn. de huid ulnair van de 3e vinger en
beiderzijds van de 4e en 5e vinger.
nervi digitales dorsales pedis, (lens.): ontspr. uit de n.
cutaneus dorsalis intermedius, inn. de huid van de
tenen.
nervi digitales palmares communes (n. med.),
(sens.): ontspr. uit de n. medianus, en vertakt zich
verder.
nervi digitales palmares comm. (n. uln.), (Sens.):
ontspr. uit de ramus superficialis rami palmaris nervi
ulnaris, vertakt zich verder.
nervi digitales palmares proprii (nervi ulnaris),
(Sens.): ontspr. uit de nervi dig. palm. communes (n.
uln.), inn. de tegenover elkaar liggende zijden van de 4e
en Se vinger.
nervi digitales palmares prpprii (n. med.), (Sens.):
ontspr. uit de nervi dig. palm. comm. n. med., inn. de
huid van de handpalm en opzij van de vingers.
nervi digitales plantares communes (nervi plantaris
latera), (Sens.): ontspr. uit de ramus superficialis van de
n. plantaris lateralis, vertakken zich verder.
nervi digitales plantares communes (nervi plantaris
medialis), (Sens.): ontspr. uit de n. plantaris medialis en
vertakken zich verder.
nervi digitales plantares proprii (nervi plantaris
medialis), (Sens.): ontspr. uit de nervi dig. plant. comm.,
inn. de huid van voetzool en naar elkaar gekeerde zijden
van ie, 2e en 3e teen.
nervi digitales plantares proprii (nervi plantaris
lateralis), (Sens.): ontspr. uit de nervi dig. plant. comm.
(n. plant. lat.), inn. de huid van voetzool en aangrenzende zijden van de 4e en 5e teen.
nervus dorsalis clitoridis, (Sens. + mot.): ontspr. uit de
nervi perineales, inn. de m. transversus perinei profundus, de m. sphincter urethrae en de clitoris.
nervus dorsalis penis, (Sens. + mot.): als de
voorgaande, naar de penis lopend.
nervus dorsalis scapulae, (mot.): ontspr. uit de plexus
brachialis, ramus ventralis C.5, inn. de m. levator scapulae en de m-li rhomboideus major et minor.
nervi erigentes, zie nervi splanchnici pelvini.
nervus ethmoidalis anterior, (Sens.): ontspr. uit de n.
nasociliaris, vertakt zich (rami int., ext., lat., med.) en
inn. de mucosa van neusseptum, zijwand neusholte en
een huidgedeelte van de neus.
nervus ethmoidalis posterior, (Sens.): ontspr. uit de n.
nasociliaris, inn. het slijmvlies van de achterste etmoidcellen en de sinus sphenoidalis.
nervi et rami autonomici, zenuwen en hun takken die
de ingewanden verzorgen; syn. nervi et rami viscerales.
nervus facialis, (mot. + Sens. + parasymp.): aangezichtszenuw, VIIe hersenzenuw, ontspr. tussen de pons en de
olijf, vertakt zich veelvuldig, inn. de gelaatsspieren.
nervus femoralis [L., 2 -4, vertakt zich veelvuldig] (Sens. +
mot.): dijzenuw, ontspr. uit de plexus lumbalis.
nervus fibularis communis [JNA], n. peroneus communis.
nervus fibularis profundus, zie n. peroneus profundus.
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nervus
nervus opticus, (sens.): IIe hersenzenuw, ontspr. aan
het chiasma opticum, inn. de retina.
n e rvi palatini minores, (sens.): ontspr. aan het
ganglion pterygopalatinum, inn. zachte gehemelte,
uvula en tonsil.
nervus palatinus major, (sens.): ontspr. aan het
ganglion pterygopalatinum, inn. tandvlees, slijmvlies
van harde en zachte gehemelte en concha inferior.
nervus pectoralis lateralis, (mot.): vezels uit C.5-7 voor
de beide musculi pectorales.
nervus pectoralis medialis, (mot.): vezels uit de
fasciculus medialis en uit C.3-Th.1 voor de m-li pectoralis
major en minor.
nervus pelvicus, bekkenzenuw, bestaande uit preganglionaire parasympathische zenuwvezels die vanuit het
sacrale ruggenmerg naar bekkenorganen lopen, en uit
afferente parasympathische vezels; speelt een belangrijke rol bij de mictie- en defecatiereflex.
nervi perineales, (sens. + mot.): zenuwen van het
perineum.
n e rvus peron e us (fibularis) comm u nis, (sens. + mot.):
ontspr. uit de n. ischiadicus, vertakt zich verder.
nervus peroneus (fibularis) profundus, (sens. + mot.):
ontspr. uit de n. per. communis, vertakt zich verder.
nervus peroneus (fibularis) superficialis, (sens. +
mot.): ontspr. uit de n. per. communis, vertakt zich
verder.
nervus petr o sus major, (parasymp. + sens.): ontspr. uit
de n. intermedius via het ganglion geniculi, inn. traanen neusklieren, via het ganglion pterygopalatinum.
nervus petrosus minor, (parasymp.): ontspr. uit de
plexus tympanicus met vezels uit de n. glossopharyngeus, gaat over in het ganglion oticum en inn. (via een
ramus communicans met de n. auriculotemporalis) de
parotis.
nervus petrosus profundus, (symp.): ontspr. uit het
bovenste sympathische halsganglion, inn. traan-, neusen gehemelteklieren, verenigt zich met de n. petr. major
tot n. canalis pterygoidei.
nervus pharyngeus ganglii pterygopalat i nii [PNA],
ramus pharyngeus ganglii pterygopalatini.
nervi phrenici accessorii, vaak voorkomende extrawortels van de n. phrenicus uit C.5-6.
n e rvus phrenicus, (sens. + mot.): ontspr. uit de plexus
cervicalis (C.3-5), deelt zich in een ramus pericardiacus
en een r. phrenico-abdominalis, inn. middenrif en
pericard.
n e rvus plantaris lateralis, (sens. + mot.): eindtak van
de n. tibialis, geeft vele takken af.
nervus plantaris medi alis, (sens. + mot.): de sterkste
der twee eindtakken van de n. tibialis, splitst zich
veelvuldig.
nervus presacralis, zie plexus hypogastricus superior.
nervus pterygoideus lateralis, (mot.): ontspr. uit de n.
mandibularis, inn. de musculus pterygoideus lateralis.
nervus pterygoideus medialis, (mot.): ontspr. uit de n.
mandibularis, inn. de musculus pter. medialis, met
kleine takken naar de m. tensor veli palatini en de m.
tensor tympani.
nervi pterygopalatini, (sens.): ontspr. uit de n. maxillaris, geeft vele takken af; zie ook ramus.
nervus pudendus, (sens. + mot. + parasymp.): ontspr.
uit de plexus sacralis (S.z-4), vertakt zich veelvuldig.
nervus radialis, (sens. + mot.): ontspr. uit de plexus
brachialis (C.6-8) via de fasciculus posterior, splitst zich
in de elleboogsholte in een ramus profundus en een r.
superficialis.

lar. recurrens, inn. alle larynx-spieren behalve de m.
cricothyroideus.
nervus laryngeus recurrens, (parasymp. + mot.):
ontspr. uit de n. vagus, vertakt zich veelvuldig.
nervus laryngeus superior, (mot. + sens. + parasymp.):
ontspr. uit de n. vagus, vertakt zich veelvuldig.
nervus lingualis, (sens.): ontspr. uit de n. mandibularis,
vertakt zich veelvuldig, communiceert met n. hypoglossus en chorda tympani.
nervi lumbales, de vijf onder de lendenwervels uittredende ruggenmergszenuwen.
n e rvus mandibularis, (sens. + mot.): de derde trigeminustak, ontspr. aan het ganglion trigeminale, vertakt
zich veelvuldig.
nervus masset e ricus, (mot. + sens): kauwspierzenuw,
ontspr. uit de n. mandibularis, inn. m. masseter en
temporomandibulair gewricht.
n e rvus maxillaris, (sens.): tweede trigeminustak uit het
ganglion trigeminale, vertakt zich veelvuldig.
nervus meatus acustici externi, (sens.): ontspr. uit de
n. auriculotemporalis, geeft twee takken af naar de huid
van de uitwendige gehoorgang.
nervus medianus, (sens.): ontspr. uit de plexus brachialis (C.6-Th.i) via de fasciculi medialis en lateralis, vertakt
zich veelvuldig.
nervus mentalis, (sens.): ontspr. uit de n. alveolaris
inferior, vertakt zich (rami mentales en labiales inferiores), inn. de huid van kin en onderlip.
nervus musculi obturatorii internii, komt van
L.5-S.3, loopt door het foramen ischiadicum majus naar
de fossa ischiorectalis en daarvandaan naar de m. obturatorius internus.
nervus musculocutaneus, (sens. + mot.): ontspr. uit de
plexus brachialis (C.5-7) via de fasciculus lateralis,
vertakt zich, inn. m. biceps, m. brachialis en de huid aan
de radiale kant van de onderarm.
nervus mylohyoideus, (mot.): ontspr. uit de n. alveolaris inferior, inn. de m. mylohyoideus en de venter
anterior van de m. digastricus.
nervus nasociliaris, (sens.): mediale tak van de n.
ophthalmicus, vertakt zich veelvuldig.
n e rvus n a sopalatinus, (sens.): ontspr. aan het ganglion
pterygopalatinum, inn. het slijmvlies van het neustussenschot en het voorste deel van het harde gehemelte.
n e rvus obturatorius [L., 3-4, vertakt zich in een ramus
anterior en een ramus post] (sens. + mot.): ontspr. uit de
plexus lumbalis.
nervus occipitalis major, (sens. + mot.): ontspr. als
dorsale tak van de ze cervicale zenuw, inn. de scalp van
de mediale helft van het achterhoofd en de m. semispinalis capitis.
nervus occipitalis minor, (sens.): ontspr. aan de plexus
cervicalis (C.z-3), inn. de scalp van de laterale helft van
het achterhoofd.
nervus occipitalis tertius, (sens.): dorsale tak van C.z,
inn. de huid van de nek en het bovenste deel van de rug.
nervus octavus, VIIIe hersenzenuw; zie ook n. vestibulocochlearis.
nervus oculomotorius, (mot. + proprioceptief +
parasymp.): IIIe hersenzenuw, ontspr. in de fossa interpeduncularis mesencephali, splitst zich in een ramus
superior en een r. inferior.
nervus olfactorius, (sens.): Ie hersenzenuw, ontspr. uit
de bulbus olfactorius, inn. het neusslijmvlies.
nervus ophth almicus, (sens.): eerste trigeminustak,
ontspr. aan het ganglion trigeminale, vertakt zich
veelvuldig.
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nervus
nervi rectales inferiores, (sens. + mot.): ontspr. uit de
n. pudendus (uit vezels van S.2-3), inn. de m. sphincter
ani externus en de huid rondom de anus.
nervus recurrens [BNA, JNA], n. laryngeus recurrens.
n ervus saccularis, (sens.): tak van de pars vestibularis
(n. octavi), inn. de macula sacculi.
n e rvi sacrales, de 5 paar ruggenmergszenuwen uit de
sacrale segmenten van het ruggenmerg.
nervus saphenus, (sens.): langste tak van de n. femoralis, splitst zich in een ramus infrapatellaris en rami
cutanei cruris mediales.
nervi scrotales anteriores, (sens.): ontspr. uit de n.
ilio-inguinalis, inn. de huid aan de voorkant van het
scrotum.
nervi scrotales posteri o res, (sens.): ontspr. uit de nervi
perineales, inn. de huid aan de achterkant van het
scrotum.
nervus sensorius, sensorische zenuw; bevat afferente
vezels die vanuit een zenuweindstation naar het centrale
zenuwstelsel lopen.
nervi spinales, (mv. van nervus spinalis): de 31 paren
ruggenmergszenuwen (8 cervicale, iz thoracale, 5
lumbale, 5 sacrale, i coccygeale), elk ontstaand door
vereniging van een voor- en een achterwortel; treden uit
via de foramina intervertebralia.
nervi splanchnici lumbales, (symp.): ontspr. uit de
lumbale ganglia van de sympathische grensstreng,
verdelen zich over de plexus coeliacus, mesentericus en
hypogastricus.
nervi splanchnici pelvini, syn. nervi erigentes (symp.):
ontspr. uit S.2-4, inn. de ingewanden in het bekken en
de genitalia.
nervi splanchnici sacrales, (symp.): ontspr. uit S.3 - 4,
lopen naar de plexus hypogastricus inferior.
nervus splanchnicus imus, (symp.): onderste n.
splanchnicus, ontspr. uit het onderste ganglion van de
sympathicusstreng.
nervus splanchnicus major, (symp.): ontspr. uit de
5-toe thoracale ganglia van de grensstreng, loopt naar
het ganglion coeliacum.
nervus splanchnicus minor, (symp.): ontspr. uit de
g-roe thoracale ganglia van de grensstreng, loopt naar
het ganglion aorticorenale.
nervus stapedius, (mot.): ontspr. uit de n. facialis, inn.
de m. stapedius.
nervus statoacusticus [INA, PNA], H. vestibulocochlearis.
nervus subclavius, (mot. + sens.): ontspr. uit de truncus
superior van de plexus brachialis (C.5-6), inn. de m.
subclavius en het sternoclaviculaire gewricht.
nervus subcostalis, (sens + mot.): ventrale tak van de
12e thoracale zenuw, inn. buikspieren en de huid van
onderbuik en nates.
nervus sublingualis, (sens.): ontspr. uit de n. lingualis,
inn. het gebied van de glandula sublingualis.
nervus suboccipitalis, (mot.): ontspr. uit C.i, inn. de
korte nekspieren.
n ervus subscapularis, (mot.): ontspr. uit de plexus
brachialis (C.5) via de fasciculus posterior, inn. de m.
subscapularis en de m. teres major.
nervi supraclaviculares, (sens.): huidtakken uit C.3 -4,
inn. de huid boven schouder en sleutelbeen.
nervi supraclaviculares intermedii, (sens.): ontspr. uit
C.3 -4, inn. de huid boven de m. pectoralis en de m.
deltoideus.
nervi supraclaviculares laterales, (sens.): ontspr. uit
C.3-4, inn. de huid boven en achter op de schouder.

nervi supraclaviculares mediales, (sens.): ontspr. uit
C.3-4, inn. de huid mediaal onder het sleutelbeen.
nervus supra-orbitalis, (sens.): ontspr. uit de n. frontalis, splitst zich in een ramus lateralis en een r. medialis,
inn. de huid van bovenooglid, voorhoofd, het slijmvlies
van de sinus frontalis.
nervus suprascapul aris, (mot. + sens.): ontspr. uit de
plexus brachialis (C.5-6) via de truncus superior, inn. de
m. supraspinatus, de m. infraspinatus en het schoudergewricht.
nervus supratrochlearis, (sens.): ontspr. uit de n.
frontalis, inn. voorhoofd, neuswortel, mediale ooghoek,
conjunctiva, bovenooglid.
nervus suralis, (sens.): voortzetting van de n. cutaneus
surae medialis (na vereniging hiervan met de ramus
communicans peroneus (fibularis)), splitst zich in de n.
cutaneus dorsalis lateralis en de rami calcanei laterales.
nervi temporales profundi, (mot.): ontspr. uit de n.
mandibularis, inn. de m. temporalis.
nervus tens o ris tympani, (mot.): ontspr. aan de n.
mandibularis (via ganglion oticum), inn. de m. tensor
tympani.
ne rvus tensoris veli palatini, (mot.): ontspr. aan de n.
mandibularis via het ganglion oticum, inn. de m. tensor
veli palatini.
nervi terminales, waarschijnlijk vegetatieve zenuwvezels uit de regio olfactoria, eindigen in de substantia
perforata anterior.
nervi thoracici, de i2 paar uit het thoracale ruggenmerg ontspringende spinale zenuwen.
nervus thoracicus longus, (mot.): ontspr. aan de
plexus brachialis (C.5-7), inn. de m. serratus anterior.
nervus thoracodorsalis, (mot.): langste subscapulaire
zenuw, ontspr. uit de plexus brachialis (C.7-8) via de
fasciculus posterior, inn. de m. latissimus dorsi.
nervus tibialis, (sens. + mot.): ontspr. uit de n. ischiadicus, vertakt zich veelvoudig.
nervus transversus c o lli, (sens.): ontspr. uit C.2 -3,
splitst zich in rami superiores en rami inferiores.
nervus triggminus, Ye hersenzenuw, ontspr. aan de
laterale kant van de pons met een motore en een sensibele wortel, welke laatste het ganglion trigeminale
vormt, waaruit drie hoofdtakken ontspringen.
nervus trochlearis, (mot. + proprioceptief): IVe hersenzenuw, ontspr. achter de colliculus inferior, inn.. de m.
obliquus superior oculi.
nervus tympanicus, (mot. + parasymp.): ontspr. aan de
n. glossopharyngeus, neemt deel aan de vorming van de
plexus tympanicus, inn. trommelholte, trommelvlies,
mastofdcellen en tuba auditiva.
ne rvus ulnaris, (sens. + mot.): ontspr. aan de plexus
brachialis (C.7-Th.1) via fasciculus medialis en f. lateralis,
vertakt zich veelvuldig; zie ooh ramus.
nervus utricularis, (sens.): tak van de pars vestibularis
nervi octavi die de macula utriculi innerveert.
nervus utriculo-ampullaris, (sens.): bovenste tak van
de pars vestibularis nervi octavi, inn. de macula utriculi
en de crista ampullaris van het bovenste en het laterale
halfcirkelvormige kanaal.
nervi vaginales, (symp. en parasymp.): ontspr. uit de
plexus uterovaginalis, inn. de vagina.
nervus vagus, (sens. + mot. + parasymp.): Xe hersenzenuw, ontspr. met vele wortels in de groeve tussen de
olijf en de pedunculus cerebellaris caudalis, vertakt zich
veelvuldig, tot in de borst- en buikholte.
nervus vascularis, vaatzenuw, inn. de tunica adventitia
van een bloedvat.
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neuriet
groeien naar elkaar toe, waardoor de neurale buis wordt
gevormd (3e-4e week van embryonale ontwikkeling).
neuralgia, neuralgia [G., neuron; algos = pijn] zenuwpijn
zonder uitvalverschijnselen, voorkomend in samenhang
met vele ziekten.
anorectale neuralgia, zenuwpijn in het zitvlak, rond
de anus en het einde van de endeldarm; veelal zonder
een duidelijk aanwijsbare oorzaak.
neuralgia intercostalis, intercostale n-ie, n. van een of
meer intercostale zenuwen.
postherpetische neuralgia, n. na doorstane herpes
zoster.
radiculaire neuralgia, de van een ruggenmergswortel
uitgaande n.
Sluder-neuralgia, zie Sluder, -^--neuralgia.
trigeminusneuralgie, n. in het gebied van een of meer
van de drie trigeminustakken.
neuralgisch, gekenmerkt door neuralgia.
neuraminen, dopamine, adrenaline, noradrenaline en
serotonine.
neuraminezuur, polyhydroxyaminozuur met een skelet
van negen koolstafatomen, gevormd uit mannosamine
en pyruvaat; zie ook siaalzuur.
neuraminidase, een der twee antigenen (het andere is
hemagglutinine) op het oppervlak van influenzavirus;
het is een enzym en in chemisch opzicht evenals
hemagglutinine een glycopeptide.
neurapofysen [G., apophysis = uitwas] de neurale (dorsale)
bogen van een wervel.

nervus vertebralis, (symp.): ontspr. aan het ganglion
cervicothoracicum, inn. de fossa cranii posterior, via de
plexus vertebralis.
nervus vestibuli, vestibularis [BNA], zenuw die informatie uit de evenwichtsorganen geleidt naar de vestibulaire kernen in de pons en in mindere mate naar het
cerebellum; in het verloop van de zenuw wordt samen
met de n. acusticus de n. vestibulocochlearis gevormd;
syn. pars vestibulocochlearis nervi octavi.
nervus vestibulocochlearis, (n. octavus): VIIIe hersenzenuw, ontspr. aan de onderrand van de pons, bestaat uit
een pars vestibularis en een pars cochlearis, die het
evenwichtsorgaan resp. het gehoororgaan innerveren.
nervus zygomaticus, (sens.): ontspr. aan de n. maxillaris, splitst zich in een ramus zygomaticotemporalis en
een ramus zygomaticofacialis.
Nes-Borggreve, rotatieplastiek volgens Van -, chirurgische resectie van het distale 3/4 deel van het femur en
proximale deel van tibia met sparen van de onderbeenszenuwen en vaten; het onderbeen wordt 18o°
geroteerd en gekoppeld aan het resterende femur d.m.v.
osteosynthesemateriaal; wordt verricht bij resectie van
maligne bottumor in het bovenbeen; de enkel fungeert
dus als 'knie'.
nesidioblasten [G ., nesidion = eiland; blastos = kiem] cellen
waaruit de eilandjes van Langerhans ontstaan.
nesidioblastoom, gezwel bestaande uit cellen van de
eilandjes van Langerhans; syn. insuloom.
nesidioblastose, genetisch defect, zich uitend in de
proliferatie van nesidioblasten.
net, omentum, rete [L.].
netelroos, zie urticaria.
netenkam, fijne kam waarmee de neten van luizen op de
hoofdharen kunnen worden verwijderd; syn. Nisskakam.
net-ent, zie mesh graft.
Netherton.
nettofiltratiedruk, resultante van de drukken die het
vocht uit de capillairen drijven (bloeddruk, negatieve
interstitiele druk en colloid-osmotische druk van de
weefselvloeistof) minus de inwaarts gerichte plasma
colloid-osmotische druk; syn. effectieve filtratiedruk.
nettoresorptiedruk, drukverschil tussen de inwaarts
gerichte plasmacolloId-osmotische druk en de som van
de uitwaarts gerichte drukken, leidend tot terugresorptie van het grootste deel van het gefiltreerde
plasma aan het einde van een weefselcapillair.
nettoyuge [F., schoonmaak] i verwijdering van ziek kraakbeen en rand-osteofyten bij arthrosis deformans;
z verwijdering van vuil en gekwetst weefsel uit een
wond.
netvlies, retina [L.].
Neumann, Heinrich (1873 - 1939; KNO-arts in Wenen).
verschijnsel van Neumann, grootslagige vestibulaire
nystagmus naar de zieke kant als aanwijzing dat er een
abces is in de kleine hersenen.
neuraal [G., neuron = zenuw] m .b.t. een zenuw.
neurale plaat, groeve, buis, op elkaar volgende stadia
in de embryonale ontwikkeling van het CZS.
neurale buis, embryonale structuur die uitgroeit tot het
centrale zenuwstelsel; ontstaat zi dagen na bevruchting
uit neurale groeve.
neurale lijst, groep cellen, afkomstig uit het laterale deel
van de neurale buis; hieruit vormen zich onder meer de
sensibele en viscerale ganglia, de melanoblasten en het
steunweefsel van het perifere zenuwstelsel.
neurale wal, laterale randen van de neurale plaat;

neurapraxia, neurapraxie [G., apraxia = onwerkzaamheid]

uitval van de zenuwfunctie bij behouden continuIteit
van de zenuw; zie ook axonotmesis.
neurasthenia, neurasthenia [G., asthenia = krachteloosheid]

een mogelijk constitutionele afwijking, waarbij het
zenuwstelsel gemakkelijk overbelast kan worden; er
ontstaan dan verschijnselen van 'prikkelbare zwakte',
hartkloppingen, pijn in het hoofd, vermoeidheid,
concentratiestoornissen, vegetatieve labiliteit, emotionele incontinentie; vaak worden de verschijnselen voor
psychogeen gehouden, en words de ziekte tot de neurosen gerekend; syn. 'zenuwzwakte'; zie ook neurose,
pseudo-neurasthenia, psychasthenie.
neurasthenicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. neurasthenic; vb. vox
n-ca.
neuraxon [G., axon = as] zie axon.
neurectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van een

zenuwsegment; syn. enervatie.
gastrische neurectomie, zie vagotomie.
opticociliaire neurectomie, zie neurotomia opticocilia-

ris.
subdurale neurectomie, resectie van de n. trigeminus
(bij trigeminusneuralgie) in het gebied van de schedelbasis, met extirpatie van het ganglion trigeminale.
Neurenberg, code van ---, afspraken over medischexperimenteel onderzoek met mensen, opgesteld na
vonnissen tegen Duitse onderzoekers die voor het
Neurenbergse Tribunaal waren voorgeleid.
neurentericus [G., -ca, -cum, neuron; enteron = darm] neuren-

terisch, d.i. betreffende een verbindend kanaal (canalis
n-cus) tussen het achtereind van de neurale buis en de
oerdarm (archenteron) bij het embryo.
neurexaerese [<G., exairesis = uitneming] verwijdering
(door oprollen op een tang en afscheuren) van een stuk
zenuw ter behandeling van neuralgia; syn. evulsio
nervorum.
neuriet, de (meestal langste) cellulifugaal geleidende
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neurilemma
uitloper van een zenuwcel; syn. ascilinder, axon; zie ook
dendriet.
neurilemma [G., lemma = omhulsel] buisvormige structuur
die de neuriet omhult; bestaat uit buisvormige gliacellen, die soms myeline bevatten (bij de 'merghoudende'
zenuwvezels), soms niet (`mergloze' zenuwvezels);
syn. schede van Schwann.
neurilemmitis, ontsteking van het neurilemma.
neurilemmoom, goedaardig gezwel van neurilemmacellen.
neurine, trimethylvinylammoniumhydroxide CH Z :CH.N
(CH 3 ) 3 .OH, een giftig kadaveralkaloid, ontstaat door
bacteriele afbraak van lecithine, in rottende vis, hersenweefsel, sommige fungi.
neurinoom, meestal goedaardig, vezelig gezwel, afkomstig van het endoneurium of van het neurilemma;
syn. schwannoom.
neurinoma acusticum, acusticus-neur(in)oom; zie ook
neuroma acusticum.
neurinoma malignum, een n. met kwaadaardige
groei.
neuritis, zenuwontsteking, met pijn en gevoelsstoornissen, en (i.t.t. neuralgie) organische veranderingen zoals
atrofie, met opgeheven reflexen, paralyse.
amyotrofische neuritis, acute, meestal enkelzijdige
parese van schoudergordelspieren voorafgegaan door
hevige pijn en gevolgd door spieratrofie; optredend t.g.v
overmatige arbeid, blootstelling aan koude en overgevoeligheidsreactie op vreemd eiwit.
centrale neuritis, ontsteking van de in het CZS gelegen
ganglioncellen van de perifere zenuwen.
neuritis disseminata, perifere n. van een aantal
zenuwen tegelijk.
endemische neuritis, zie beriberi.
Gombault-neur i tis, periaxiale segmentale zenuwdegeneratie.
neuritis interstitialis, ontsteking van het bindweefsel
(endoneurium) tussen de zenuwvezels.
neuritis migrans, n. die achtereenvolgens verschillende
zenuwen aantast, met geleidelijke of sprongsgewijze
uitbreiding van de pijn.
neuritis multiplex, multipele perifere n., polyneuritis.
neuritis multiplex endemica, zie beriberi.
neuritis nodosa, zenuwontsteking met vorming van
knobbeltjes.
neuritis optica, ontsteking van de n. opticus (binnen de
oogbol = papillitis; buiten de oogbol = n. optica retrobulbaris); zie ook neuroretinitis.
neuritis pptica retrobulbaris, ontsteking van de n.
opticus achter de oogbol.
neuritis optico-intra-ocularis, zie papillitis, stuwingspapil.
neuritis parenchymatosa,1 ontsteking van zenuwvezels; 2 ontsteking van weefsel van het CZS (centrale n.).
periaxiale neuritis, ontsteking van de zenuwschede
(neurilemma) zonder aantasting van de axon; zie ook
Gombault-neuritis.
perifere neuritis, ontsteking van perifere zenuwen.
neuritis retrobulbaris, zie n. optica retrobulbaris.
neuritis vestibularis, meestal eenzijdige ontsteking
van de n. vestibularis met een acute hevige duizeligheid,
autonome responsen en een vestibulaire nystagmus;
vaak met een virale oorzaak.
neuro- [G., neuron = zenuw] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. zenuwen.
neuro-adenol yse [< G., neuron; aden = klier; lysis = oplossing]
bestrijding van onbehandelbare onduldbare pijn bij

maligne gezwellen met metastasen d.m.v instillatie van
1-2 ml ioo%- ige ethanol in de hypofyse.
neuro-anatom ie, de anatomie van het zenuwstelsel, de
wetenschap betreffende de bouw van het zenuwstelsel.
neuro-artropathie [G., neuron; arthron = gewricht] neurogene artropathie, gewrichtsaandoening die verband
houdt met ziekte van het CZS, zoals Charcot-gewricht.
neurobiotaxis, de neiging van zenuwcellen zich to
verplaatsen in de richting vanwaar zij hun prikkels
ontvangen.
neuroblasten [G., neuron; blastos = kiem] embryonale cellen
waaruit zich zenuwcellen ontwikkelen.
neuroblastoom, maligne tumor van het CZS, bestaande
uit neuroblasten; zie ook neurocytoom, Hutchisonsyndroom.
neurochirurg, specialist op het gebied der neurochirurgie.
neurochirurg ie, de chirurgie van het zenuwstelsel.
neurocranium, zie cranium cerebrale.
neurocrinie [G., neuron; krinein = secerneren] 1 invloed van
hormonen op de zenuwen; 2 afscheiding van een neurosecreet door bepaalde zenuwcellen (in de nuclei supraopticus en paraventricularis van de tussenhersenen).
neurocutaan syndroom, groep congenitale, meestal
erfelijke ziekten met afwijkingen aan huid en zenuwstelsel; meest voorkomende zijn tubereuze sclerose,
neurofibromatose en syndroom van Sturge-Weber.
neurocutane ziekten, ziekten waarbij zowel het zenuwstelsel als de huid is aangedaan, met als voornaamste
representanten tubereuze sclerose (ziekte van Bourneville-Pringle), neurofibromatose (ziekte van Von
Recklinghausen) en craniofaciale angiomatose (ziekte
van Sturge-Weber); syn. facomatosen.
neurocyt [G., neuron; kytos = cell zenuwcel.
neurocytoom, glioom aan de hersenbasis, in cerebellum,
retina, buiksympathicus, bijnieren, ruggenmerg; groeit
snel infiltrerend zodat zich vroeg druksymptomen
voordoen.
neurodegeneratie, involutie van (delen van) het zenuwstelsel, fysiologisch door ouderdom en pathologische
door degeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington
en ALS.
neurodendron [G., neuron; dendron = boom] zie dendriet.
neuroderm(at)itis circumscripta, jeukende plekken
ter grootte van een gulden, met enig erytheem, vaste
grote geelwitte papels, lichenificatie, schilfering, bij
volwassenen; syn. lichen (simplex) chronicus Vidal.
neuroderm(at)itis [G., neuron; derma = huid] 1 chronische,
jeukende, lichenoide eruptie; z huidaandoening door
psychische invloeden.
neuroderm(at)itis disseminata, laat-constitutioneel
eczeem.
neuro-developmental treatment (NDT) [E.] therapie voor
centrale verlammingen op basis van ontwikkelingstheorieen; zie ook Bobath.
neurodystrofie, zie algoneurodystrofie.
neuro-ectoderm, zie neuro-epitheel (sub z).
neuro-endocriene as, het traject van de hersenschors,
waar de psychische ervaringen binnenkomen, naar de
hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren, waar de
hormonen worden uitgescheiden.
neuro-endocriene modulatie, beinvloeding van de
neuro-endocriene as, bijv door interleukinen of interferon.
neuro-epitheel, i zintuig-epitheel; 2 het primitieve
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neuromusculair
neurolepticum (bijv. droperidol) wordt gecombineerd
met een narcoticum (bijv. lachgas-zuurstof); hierbij
ontstaat wel bewusteloosheid (i.t.t. neurolept-analgesie).
neuroleptica [L.] verouderde en misleidende naam voor
antipsychotica.
neurolepticasyndroom, maligne, zeldzaam, maar
levensbedreigend syndroom dat optreedt kort na begin
of verhogen van dosering van antipsychotica en dat
bestaat uit algehele extrapiramidale rigiditeit, onwillekeurige bewegingen en hyperthermie, vaak gecombineerd met dysartrie, dysfagie en autonome functiestoornissen (een juistere aanduiding is `maligne
antipsychoticasyndroom' vanwege verouderde status van
term `neuroleptica').
neurolipomat o se, verspreide vetophopingen met druk
op zenuwen, vnl. bij vrouwen.
neurolipomat o sis dolor o sa, zie ziekte van Dercum.
neurologic [G., neuron; logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende het gezonde en zieke zenuwstelsel.
neurol oo g, specialist in de neurologie.
neurol u es, neurosyfilis; zie ook lues.
neurolymfe, zie liquor cerebrospinalis.
neurolyse [< G., neuron; lysis = losmaking, oplossing] i vernietiging van zenuwweefsel; z een operatieve losmaking
van zenuwen uit vergroeiingen met de omgeving.
neurolytisch, met destructieve werking op zenuwweefsel.
neuromalac ie [G., neuron; malakia = verweking] verweking
van zenuwweefsel.
neuromatosus [L., -sa, -sum], gepaard gaand met neuromen; vb. elephantiasis n-sa.
neuromelanine, variant van het pigment melanine;
voorkomend in centrale zenuwstelsel, met name in de
substantia nigra en locus ceruleus.
neurom e ren [G., neuron; meros = deel] de embryonale
segmenten van het zenuwstelsel; zie ook metameer,
myelomeer.
neuromodulatie, i elektrische stimulatie van een
perifere zenuw, van het ruggenmerg of van de hersenen
ter bestrijding van pijn, transcutaan of m.b.v. een
gefmplanteerde stimulator; a beInvloeding van impulsoverdracht door neurotransmitters in neuronale synapsen; veroorzaakt door post- of presynaptisch modulerende neuropeptiden.
neuromodulator, neuropeptide (korte, eiwitachtige
verbinding) in CZS die geen neurotransmitter is, maar
die de impulsoverdracht kunnen bevorderen of remmen
door presynaptisch de transmitterstofafgifte of postsynaptisch de ontvankelijkheid voor de transmitterstof te
beInvloeden; vb. opioiden als beta-endorfine en dynorfine; sommige gastro-intestinale hormonen, zoals
substance P en VIP en CCK.
neuromusculair, i m.b.t. het perifere motorische
neuron, de myoneurale overgangsplaats en/of de spier;
z m.b.t. perifere motorische neuron en spier; vb. neuromusculaire overgang.
n eu romuscul ai re cellen, bij invertebraten voorkomende ectodermale cellen met contractiel vermogen.
neuromuscul ai re dysfunctie, gelijktijdig gestoorde of
gebrekkige functie van zenuw- en spierelementen, zoals
o.a. bij achalasie.
neuromuscul ai re-overgangsstoornis, stoornis van
myoneurale overgangsplaats.
neuromusculaire synaps, zie synaps, eindplaatje.
neuromusculaire ziekten, alle ziekten van het perifere
motorische neuron, de myoneurale overgangsplaats en
de spier.

ectoderm-epitheel waaruit zich hersenen en ruggenmerg
ontwikkelen.
neuro-epitheli alis [L., -le], neuro-epitheliaal, m.b.t.
zintuigepitheel; vb. stratum n-le retinae.
n eu ro-epithelium, neuro-epitheel, zintuigepitheel.
neuro-epithelium cristae ampullaris, het gedifferentieerde epitheel van de crista ampullaris, met steuncellen en zintuigcellen, de laatste met een haar dat in de
cupula uitsteekt.
neuro-epithelium maculae, het gedifferentieerde
epitheel van de macula statica, met steuncellen en
zintuigcellen, de laatste met een haar dat in de
membrana statoconiorum uitsteekt.
neurofibrillen, dunne vezels in het cytoplasma en de
uitlopers van zenuwcellen (neurieten en dendrieten).
neurofibromatose, facomatose, familiaal voorkomend,
met multipele neurofibromen, vnl. aan de huid, en vaak
gepaard met ontwikkelingsstoornissen van skelet,
spieren en CZS; syn. ziekte van von Recklinghausen.
neurofibroom, goedaardig bindweefselgezwel,
uitgaande van het perineurium of het endoneurium.
neurofilament, intermediair filament in zenuwcellen;
neurofilamenten vormen samen met de microtubuli en
microfilamenten het cytoskelet van de zenuwcellen.
n eu rofysines, een groep oplosbare eiwitten die in de
hypothalamus worden gesynthetiseerd; ze dienen als
`dragers' van de hormonen oxytocine en vasopressine bij
het transport daarvan naar de neurohypofyse.
n eurofysiologie, de wetenschap betreffende de functies
van het zenuwstelsel.
klinische neurofysiologie, gebruikelijke term voor de
klinische toepassing van neurologische diagnostische
methoden zoals elektro-encefalografie, elektromyografie, echografie.
neurogeen, veroorzaakt door, uitgaand van zenuwen of
van zenuwwerking.
neurogene blaas, zieke blaas t.g.v. aandoening van het
zenuwstelsel.
neurogene theorie, de hartspier contraheert onder
invloed van de in het hart aanwezige zenuwelementen.
neuroglia [G., neuron; glia =1iim] het uit (neuro) gliacellen
bestaande steunweefsel in het CZS (te vergelijken met
het bindweefsel in andere organen).
neurogliocyt, zie eel, neuroglia-.
neuroglioom, goedaardig gezwel van het CZS, bestaande
uit neurogliacellen.
neurohormonen, hormonen die door zenuwweefsel
worden geproduceerd, i.h.b. in de hypothalamus; ze
reguleren (aanzettend resp. remmend) de productie en
afgifte van hormonen door de hypofyse.
neurohypophysis, neurohypofyse, lobus posterior
hypophyseos, hypofyse-achterkwab, het achterste deel
(pars nervosa) van de hypofyse, door de pars intermedia
gescheiden van de adenohypofyse, de hypofysevoorkwab.
neuro-invasiviteit, het vermogen (van een virus) om
vanuit een perifere porte d'entree het CZS te bereiken en
daar afwijkingen te veroorzaken.
neurokeratine, een soort keratine in de mergschede van
zenuwvezels.
neurolemma, zie neurilemma.
neurolemmoom, zie neurilemmoom.
neurolgpt-analgesie [G., lepsis = het gevangen nemen]
narcose-methode met toediening van een neurolepticum
(bijv droperidol) en een sterk werkend analgeticum (bijv.
fentanyl); hierbij ontstaat geen echte bewusteloosheid.
neurolept-anesthesia, narcose-methode waarbij een
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neuromusculaire blokkerende stoffen
schakelneuron, zie interneuron.
sensoor neuron, een afferent n. dat sensore impulsen
geleidt, direct, of indirect afkomstig van de periferie.
unipolair neuron, een n. met slechts een uitloper.
neuronaal, m.b.t. een of meer neuronen.
neuronitis, ontstekingachtige degeneratie van neuronen,
i.h.b. neuritis van cellen en wortels van ruggenmergszenuwen (syndroom van Guillain-Barre).
neuronitis vestibularis, passagere aandoening van het
vestibulaire orgaan, waardoor (sub)acute en hevige
draaiduizeligheid en nystagmus ontstaan, zonder
gehoorstoornis of oorsuizen; vooral bij kinderen en
jonge volwassenen optredend en vaak voorafgegaan door
een virale luchtweginfectie.
neuronofagie [G., neuron; phagein = eten] destructie en
vertering van neuronen door fagocyten.
neuroom, neuroma [G.] 1 zenuwgezwel, bestaande uit
zenuwcellen en zenuwvezels; a uit een zenuw groeiend
gezwel.
amputatieneuroom, traumatisch n., ontwikkelt zich
(na amputatie van een lichaamsdeel) op het amputatievlak.
eindstandig neuroom, zie neuroma traumaticum.
ganglioneuroom, tumor bestaande uit zenuwcellen.
multipel neuroom, zie neurofibromatose.
neuroma acusticum, acusticusneur(in)oom, een
intracraniaal van de n. acusticus (BNA-term, tegenwoordig volgens de NA n. vestibulocochlearis) uitgaand
goedaardig gezwel.
neuroma fasciculare myelinicum, n. dat uit
merghoudende zenuwvezels bestaat; mergloos:
ant. neuroma fasciculare amyelinicum.
neuroma plexiforme, plexus-vormig n., bestaande uit
dooreengekronkelde zenuwstrengen.
neuroma racemosum, convoluut van dikke strengen
in de huid.
neuroma spurium, onecht n., bestaande uit woekerend
bindweefsel van een zenuwstam.
neuroma traumaticum, traumatisch n., een ongeordende woekering van zenuwvezels en Schwann-cellen na
kwetsing of doorsnijding van een zenuw.
neuroma verum, echt n., bestaande uit zenuwcellen en
zenuwvezels, i.t.t. n-ma spurium.
neuropaat, lijder aan neuropathie; zie ook neuropathie
(sub 2).
neuropapillitis, ontsteking van de discus (BNA: papilla)
nervi optici.
neuroparalyse [< G., neuron; paralysis = verlamming] verlamming t.g.v een zenuwaandoening.
neuroparalyticus [L., -ca, -cum], gepaard met verlamming
van zenuwen; vb. keratitis n-ca, ulcus n-cum.
neuropathicus [L., -ca, -cum], neuropathisch; vb. papilloma n-cum.
neuropathie [G., neuron; pathos = ziekte] aandoening van
een zenuw, in het bijzonder van een perifere zenuw.
alcoholische neuropathie, polyneuropathie bij
chronisch alcoholisme, soms in combinatie met
syndroom van Wernicke-Korsakow; ontstaan hangt
samen met neurotoxiciteit van alcohol en vitamine-Bideficientie.
autonome neuropathie, aandoening van de neuronen
van het autonome zenuwstelsel, zich uitend in orthostatische hypotensie, tachycardie, blaashypotonie, anhydrosis, impotentie en diarree; komt vaak voor bij diabetes
mellitus.
diabetische neuropathie, n. ten gevolge van diabetes
mellitus.

neuromusculaire blokkerende stoffen, middelen die
de impulsoverdracht van zenuw naar spier remmen;
werkingsmechanisme: inhibitie van de neurotransmitterproductie of -release en/of blokkade van receptoren;
vb. betareceptorblokkeerders, anticholinergica.
neuromusculaire overgang, zie synaps, neuromusculaire
neuromusculaire rijping, uitgroei en differentiatie van
zenuwstelsel en spieren van embryo tot volwassenheid.
neuromyelitis, myelitis gepaard gaand met neuritis.
neuromyelitis optica, acute myelitis, gecombineerd
met neuritis optica; syn. syndroom van Devic, oftalmoneuromyelitis.
neuromyografie, methode om de degeneratie van de
nervus facialis (bijv. a.g.v. trauma of otitis media) aan te
tonen door activering van de aangezichtsmusculatuur
d.m.v. elektrische stimulatie van deze zenuw.
neuromyopathie, zie neuromusculaire dysfunctie.
neuron [G., zenuw] de zenuwcel met al zijn uitlopers
(dendrieten, neuriet) als anatomische en functionele
eenheid; syn. ganglioncel.
afferent neuron, n. dat impulsen van een receptororgaan naar het CZS toe geleidt.
associatieneuron, intercentraal neuron.
bipolair neuron, zenuwcel met slechts twee uitlopers,
een dendriet en een neuriet.
centraal motorisch neuron, centraal motoneuron,
verouderd begrip om groepen van corticaal gelegen
neuronen die het perifeer motorisch neuron aansturen
aan te duiden, klinisch werd piramidebaan bedoeld; bij
laesie ontstaan spasticiteit en hyperreflexie.
centraal neuron, een zenuwcel in het CZS.
connector neuron, een n. dat twee andere neuronen
verbindt, i.h.b. een preganglionair n. dat cellen in het
CZS verbindt met een postganglionair n. in een perifeer
ganglion.
efferent neuron, een n. dat impulsen vanuit het CZS
(i.h.b. de voorhoorns van het ruggenmerg) naar de
periferie geleidt.
intercalair neuron, een n. dat twee andere neuronen
met elkaar verbindt.
interneuron, zie aldaar.
motorisch neuron, motoneuron, een efferent n. dat
motorische impulsen geleidt.
motorisch alfaneuron, alfamotoneuron, perifeer
motorisch neuron met een dik, snel geleidend axon die
een aantal dwarsgestreepte spiervezels innerveert;
cellichaam en dendrieten ervan liggen in de voorhoorn
van het ruggenmerg of in de motorische hersenstamkernen die bij de hersenzenuwen horen.
motorisch betaneuron, beta-motoneuron, zenuwcel
die intra- en extrafusale spiervezels innerveert; houdt
m.b.t. dikte en geleidingssnelheid het midden tussen
alfa- en gamma-motoneuronen.
motorisch gammaneuron, gammamotoneuron,
perifeer motorisch neuron met een dunne vezel die de
spiervezels in een spierspoeltje innerveert; syn. fusimotorisch neuron.
multipolair neuron, een zenuwcel met vele dendrieten.
perifeer motorisch neuron, motorische voorhoorncel,
gelegen in het ruggenmerg, met uitloper eindigend in
motorische eindplaat van een spier; vormt directe
aansturing van een of meer spiervezels door depolarisatie t.g.v. corticale, cerebellaire of spinale impulsen. Bij
laesie ontstaat verlamming van de betroffen spier met
hypotonie, fasciculaties en atrofie.
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neurose
drukneuropath ie , n. veroorzaakt door meestal bovenmatige of langdurige druk op een perifere zenuw.
entrapment neuropathy [E.] aandoening van een perifere
zenuw t.g.v. compressie door normaal aanwezige anatomische structuren; zie ook entrapment.
erfelijke drukneuropathie, dominant overervende, in
Nederland niet zeldzame aandoening waarbij de lijders
na relatief geringe compressie of overrekking van een
perifere zenuw of plexus brachialis een (meestal) tijdelijke functie-uitval ondervinden.
hereditaire motorische en sensorische neuropathien, groep (vaak autosomaal dominant) erfelijke
polyneuropathieen die gepaard gaan met segmentale
demyelinisatie of axonale degeneratie; syn. ziekte van
Tooth-Marie-Charcot, neurogene progressieve spieratrofie.
herpetische neuropathie, herpetische neuralgie,
pijn en voortdurende gevoelsstoornissen in een door
herpes-varicella-zostervirus aangedaan dermatoom; bij
persisteren van m.n. gevoelsstoornissen na verdwijnen
van de huiduitslag spreekt men van `postherpetische
neuropathie'.
ischemische neuropathie, neuropathie a.g.v. afsluiting
van de verzorgende bloedvaten.
multifocale demyeliniserende neuropathie, perifere
zenuwaandoening die histologisch wordt gekenmerkt
door verscheidene demyelinisatiehaarden en bij elektromyografie een geleidingsblok toont; waarschijnlijk
veroorzaakt door auto-immuun-mechanismen en
toegankelijk voor immunosuppressieve behandeling.
paraneoplastische neuropathie, (poly)neuropathie die
soms optreedt bij carcinomen en de ziekte van Kahler;
cachexie, gestoorde orgaanfuncties, geneesmiddelinvloeden en bij de ziekte van Kahler abnormale
immunoglobulinen zijn de veronderstelde pathogenetische factoren.
perifere neuropathie, neuropathie van een of meer
perifere zenuwen.
postherpetische neuropathie, n. die optreedt na een
herpes zoster.
sensorische neuropathie, subacuut verlies van sensibiliteit in armen en benen, soms met hypalgesie, paresthesie, sensorische ataxie en lichte paresen; komt voor
als paraneoplastisch syndroom bij m.n. kleincellig
bronchuscarcinoom op basis van vorming van autoantilichamen tegen radices posteriores.
neuropathisch, i m.b.t. neuropathie; i. als gevolg van een
neurologische aandoening, bijv. de n-sche knie-afwijking bij tabes dorsalis.
neuropathologie, de wetenschap betreffende het morfologisch (i.h.b. microscopisch) onderzoek van ziek zenuwweefsel.
neuropeptiden, peptiden met hormoonwerking, geproduceerd in hypothalamus en hypofyse.
neuropeptide-Y, neuromodulator; peptide dat een
niet-adrenerge niet-cholinerge functie als neurotransmitter vervult.
neuropilema, neuropil [G., neuron; pilema = vilt] het
ingewikkelde netwerk van dendrieten en neurieten
rondom de ganglioncellen in de grijze substantie van
het CZS.
neuropl a sma, het cytoplasma van een zenuwcel.
neuroplastiek, plastische operatic aan een zenuw.
neuropodium [G., mv. -ia, neuron; pous, podos = voet, uitsteeksell 1 uitstulping van een ganglioncel van het CZS,
lijkend op een axonheuvel; er gaat echter geen echte
neuriet van uit, maar een aantal takjes die dicht bij de

cel eindigen, zonder het CZS te verlaten; 2 een blaasvormig axon-einde.
n eu roporus [G., neuron; poros = porus, opening] een opening
aan het craniale en een aan het caudale eind van de
neurale buis bij het embryo, resp. n. anterior en n.
posterior.
neuropraxie, beschadiging van zenuw(uitloper) waarbij
anatomische continuiteit van de zenuw behouden blijft
en functieherstel binnen enkele uren optreedt; zie ook
axonotmesis.
ne uropsychiatrie, het geneeskundig specialisme betreffende de neurologische en psychiatrische aandoeningen.
neuropsych o se, zie psychoneurose.
neuroradiologie, de radiologie van het zenuwstelsel.
neurorafie [G., neuron; rhaphe = naad] zenuwnaad, hechting
van een doorgesneden zenuw.
neuroretinitis, neuritis optica plus retinitis.
neuroretinopathie, aandoening van de discus nervi
optici en de retina.
neurorevalidatie, het optimaal herstellen en het voorkomen of beperken van een uit specifiek neurologische
ziekten en aandoeningen voortvloeiende handicap in
biologisch, functionedl en sociaal opzicht om iemand
weer maximaal valide te maken.
neurorontgenologie, zie neuroradiologie.
neurosclerose [< G., neuron; skleros = hard] verharding van
zenuwweefsel of van een zenuw.
neuro se, neurosis [L.] verzamelbegrip voor ziekelijke
reacties of voor een ziekelijke levenshouding, veroorzaakt doordat een mens door tegenstrijdige, bewuste en
onbewuste driften, strevingen en emoties in een innerlijke conflictsituatie komt; de neurotische reacties zijn
begrijpelijk uit afweermechanismen, zoals verdringing,
regressie, conversie, overcompensatie, rationalisatie; de
persoonlijkheid blijft hierbij vrijwel intact.
angstneurose, n. met sterke angstverschijnselen.
conversieneurose, n. met conversieverschijnselen.
dwangneurose, vorm van neurose waarbij dwangverschijnselen (zie ook dwang) op de voorgrond staan.
emotieneurose, neurotische verwerking van een
heftige acute emotie.
karakterneurose, neurose die niet of nauwelijks door
invloeden van de omgeving is ontstaan, maar door de
persoonlijkheid (het karakter) van de betrokkene zelf;
syn. kernneurose.
maligne dwangneurose, ernstige geestesziekte,
gekenmerkt door zeer sterke dwangverschijnselen,
waardoor elk rationedl handelen wordt geblokkeerd.
orgaanneurosen, volgens een Amerikaans schema
worden de neurosen verdeeld in psychoneurosen en
orgaanneurosen, bij welke laatste een schijnbaar organische afwijking bestaat, bijv. hartneurose.
overdrachtsneurose, neurotisch symptomencomplex
dat bij een analysandus tijdens de psychoanalyse in
relatie tot de analyticus tot ontwikkeling komt.
psychoneurose, tegenwoordig weinig nicer gebruikte
term voor neurotische toestanden met angst, fobieen,
dwanghandelingen, depressies.
renteneur o se, een na een ziekte of ongeval zich ontwikkelende psychische fixatie aan de toestand van
(vermeende) invaliditeit waarvoor (bijv. door verzekeringsmaatschappij of van overheidswege) een financiele
ondersteuning ('rente') wordt uitgekeerd; de neurose
eindigt soms wanneer de rente-uitkering words gestopt.
schrikneurose, n. op basis van een hevige schrik
wegens een levenbedreigende ervaring, met als
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neurosecreet
neurotrpop [G., neuron; tropos = toewending] met affiniteit
tot het zenuwstelsel of tot zenuwweefsel.
neurotrophicus [G., -ca, -cum, neuron; trophe] neurotrofisch; vb. ulcus n-cum.
neurotropisme, affiniteit tot zenuwweefsel; zie ook
tropisme.
neurotubuli, microtubuli in perikaryon en axon van
zenuwcel; zie ook microtubuli.
neurovasculair, i m.b.t. het zenuw- en het vaatstelsel;
2 m.b.t. vasomotore zenuwen.
neurovegetatief, m.b.t. het autonome zenuwstelsel.
neurovirulentie, de eigenschap van een microorganisme, ziekelijke afwijkingen in zenuwweefsel te
veroorzaken.
neurovisceraal, m.b.t. het sympathische en het centrale
zenuwstelsel.
neurula, het embryologisch ontwikkelingsstadium
volgend op dat van de gastrula (bij alle gewervelde
dieren); in het n.-stadium ontwikkelt zich de neurale
buis uit de neurale plaat, waarmee een begin wordt
gemaakt met de vorming van het zenuwstelsel.
neurulatie, de vorming (in het jonge embryo) van de
neurale plaat, die vervolgens tot een neurale groeve
wordt, welke op haar beurt overgaat in de neurale buis.
neus, nasus [r..], rhis [G.].
inwendige neus, het inwendige gedeelte van de neus,
dat bestaat uit het septum nasi, vier conchae nasalis en
drie neusgangen.
neusademhaling, het ademen door de neus; pasgeborenen ademen instinctmatig uitsluitend door de neus,
zodat bij neusverstopping ademnood kan ontstaan.
neusamandel, ophoping van lymfoid weefsel in het dak
en de achterwand van de nasopharynx, ter hoogte van de
uitmonding van de tuba auditiva; speelt een rol bij
opbouw van het immunologische afweersysteem;
atrofleert na het tiende levensjaar; syn. adenoid.
neusbeen, os nasale.
neusbijholten, sinus paranasales.
neusbloeding [G., rhinorrhagia] zie epistaxis.
neusdouche, collunarium [L.].
neusdragerschap, het voortdurend in de neus voorkomen van potentieel pathogene bacterien die onder
normale omstandigheden geen ziekte veroorzaken maar
bij verminderde weerstand een bedreiging kunnen
vormen voor patient en omgeving; geldt i.h.b. voor

verschijnselen vegetatieve en emotionele stoornissen,
Totstellreflex, stupor.
separatieneurose, overmatige en inadequate angst om
verlaten te worden, vaak geconditioneerd geraakt aan
bepaalde situaties; komt voort uit een overmatige
hechting in de kindertijd waarbij zelfstandig gedrag
werd afgekeurd met de dreiging alleen te worden
gelaten.
traumatische neurose, i n. die zich na of n.a.v. een
trauma heeft ontwikkeld; 2 [obsoleet], neurose t.g.v een
traumatisch hersenletsel.
neurosecreet, een door zenuwcellen afgescheiden
hormoonachtige substantie; zie ook neurocrinie.
neurosecretie, i de afscheiding van een actieve substantie
door zenuwcellen (bij sommige insecten); 2 de vorming
van vasopressine, oxytocine en het eiwit neurofysine in
de hypothalamus, het transport van deze hormonen via
axonen naar de neurohypofyse, het opslaan ervan aldaar,
en de afgifte ervan aan het bloed; zie ook neurofysines.
neurosecretoir, m.b.t. neurosecretie.
neurosoom [G., neuron; soma =lichaam] 1 het cellichaam van
een zenuwcel; 2 een der vele insluitsels van zenuwcellen.
neurospongium [G., neuron; L. spongia = spons] netwerk van
zenuwvezels, i.h.b. de binnenste laag van het netvlies.
neurosyfilis, syfilis van het CZS; syn. neurolues.
neurotensine, darmhormoon dat de motiliteit van de
maag vermindert.
neuroterminal, zenuw-eindorgaan.
neuroticisme, (volgens Eysenck) de neurotische labiliteit,
het psychisme dat bepalend is voor de mate waarin
iemand in bepaalde stressomstandigheden gedecompenseerd raakt of neurotisch wordt.
neuroticus [L., -ca, -cum], 1 m.b.t. zenuwstoornissen;
vb. alopecia n-ca, ulcus n-cum; z m.b.t. een neurose;
3 een lijder aan neurose.
neurotisch, i lijdend aan een neurose; 2 met enkele
kenmerken van neurose.
neurotisch syndroom, verouderde term voor neurose.
neurotomia, neurotomie [G., neuron; temnein = snijden]
therapeutische doorsnijding van een zenuw bijv. ter
behandeling van neuralgie.
neurotomia opticociliaris, doorsnijding van n. opticus
en n. ciliaris ter voorkoming van sympathische oftalmie.
neurotonie [G., neuron; teinein = spannen] 1 zenuwrekking,
vnl. ter opheffing van pijn, bijv rekking van de n.
ischiadicus ter behandeling van ischias; 2 onstabiele
tonus van het vegetatieve zenuwstelsel.
neurotonische reactie, aanhoudende spiercontractie
nadat de prikkel die de contractie heeft veroorzaakt
heeft opgehouden; zie ook myotonische reactie.
neurotoxine, zenuwgif, stof met vergiftige of destructieve werking op zenuwweefsel, i.h.b. exotoxinen van
bacterien, bijv. van Clostridium tetani.
neurotoxisch, giftig of destructief werkend op zenuwweefsel.
neurotransmissie, overdracht van zenuwimpulsen in de
synapsen.
neurotransmitter, stof die in de synaps een rol speelt bij
de prikkeloverdracht van neuron naar axon; wordt
afgegeven door zenuwweefsel; vb. adrenaline, acetylcholine.
neurotrauma, zenuwletsel.
neurotripsie [G., neuron; tribein = wrijven] operatieve
kneuzing van een zenuw.
neurotrofisch [G., neuron; trophe = voeding] 1 m.b.t. de
voeding van het zenuwstelsel; 2 m.b.t. de weefselvoeding
voorzover onder invloed van zenuwen.

Staphylococcus aureus.
neusdruppels, waterige, iso- of licht hypertone oplossing
voor lokale toediening van middelen in de neus; vnl.
gebruikt voor toediening van decongestiva (xylometazoline-neusdruppels); syn. rhinoguttae.
neusfistel, zie fistel, neus---.
neus-keelfibroom, zie fibroom, neus-keel----.
neus-keelholte, nasopharynx.
neusprovocatie, zie provocatie.
neusrug, dorsum nasi.
neusschelp, (bovenste, middelste, onderste): concha
nasalis (superior, media, inferior).
neusseptumdeviatie, het niet recht in de mediaanlijn
staan van het neustussenschot; een sterke deviatie kan
klachten geven over o.a. neusverstopping.
neussonde, zie sonde.
neusspraak, zie spraak.
neustussenschot, septum nasi.
neusvleugelademen, een verschijnsel bij dyspnoe
(vooral bij snelle en onregelmatige ademhaling); de
neusvleugels worden bij elke inspiratie geheven, waarbij
de neusgaten wijder worden.
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nierdysplasie
ziekte van (Durand-) Nicolas-Favre, zie lymphogranuloma venereum.
nicotianisme, chronische nicotine-vergiftiging.
nicotinamide, amide van nicotinezuur, pellagra-preventing factor, component van vitamine B-complex.
nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD), co-enzym
dat werkzaam is bij vele enzymatische omzettingen, o.a.
bij de omzetting van ethanol via aceetaldehyde in
azijnzuur; NAD en zijn fosfaation (NADH) vormen de
co-enzymen van de hydrogenase; syn. co-enzym I.
nicotine, het voornaamste alkaloide in tabak.
nicotinezuur, acidum nicotinicum, bestanddeel van
vitamine B-complex; syn. niacine, vitamine B 5 , vitamine

neuswortel, radix nasi.
neutralisatie, i de werkzaamheid of de kenmerken van
jets tenietdoen; vb. een zuur neutraliseren; 2 (immunologie) effectormechanisme van het immuunsysteem; door
binding van antilichamen aan pathogenen (virussen)
wordt voorkomen dat gastheercellen geinfecteerd raken;
zie ook antilichamen, neutraliserende -^-.
neutralisatietest, een proef ter identificering van een
virus, door toevoeging van immuunserum (met specifieke antistof) aan een met virus geinfecteerde celkweek;
bij de aanwezigheid van het immuunserum blijft het
cytopathisch effect van het virus uit.
neutrocyt [L., neuter = onzijdig; Gr. kytos = cell zie leukocyt,

B7.

neutrofiele
neutrocytopenie, zie neutropenie.

nicotinezuuramide, zie nicotinamide.
nictitans [L., nictitare = knipperen met het oog] knipperend;
vb. membrana n.
nidatie [<L., nidus = nest] de innesteling van het bevruchte
ei (zygoot) in het endometrium van de uterus, de eerste
fase van de zwangerschap.
NIDDM, non-insulin-dependent diabetes mellitus; zie ook
diabetes.
nidus [L.] nest.
nidus avis [BNA] , holle plek aan de ventrale zijde van de
hemisferen waarin de tonsilla cerebelli ligt; ontbreekt in
de NA; syn. 'vogelnest'.
Nielsen, Hermann (1882-1960; Deens clinicus te Aarhus).
syndroom van Nielsen, pterygium colli bilaterale en
alle overige symptomen van het dysrafiesyndroom.
Niemann, Albert (1880 - 1921; D. kinderarts te Berlij).
ziekte van Niemann-Pick, erfelijke, bij zuigelingen
voorkomende, gegeneraliseerde fosfatide-stapelingsziekte met afzetting van sfingomyeline, voorts hepatoen splenomegalie, anemic, idiotic, geelbruine huid;
letale afloop in de eerste kinderjaren; zie ook sfingomyelinase.
nier, ren [L.], nephros [G.].
bekkennier, nier die zich in het bekken, ter hoogte van
het promontorium bevindt, als gevolg van een gestoorde
ascensus van de nier in de embryonale fase; zie ook
koeknier.
fenacetinenier, een door chronisch misbruik van
fenacetine insufficient geworden nier.
kadavernier, nier, afkomstig van een overleden orgaandonor, gebruikt voor transplantatie; syn. donornier.
kitnier, verkalking en verkazende necrose van de nier
als gevolg van tuberculose.
koeknier, dubbelzijdige bekkennieren, in de mediaanlijn gefuseerd tot den orgaan.
sponsnier, zeldzame congenitale nefrodysplasie,
gekenmerkt door multipele verwijdingen van de verzamelkanaaltjes in het merggedeelte van de nierpiramiden; syn. medullary sponge kidney [E.].
nieraplasie, het congenitaal ontbreken van den van de
twee nieren; de andere nier is als reactie veelal hyperplastisch.
nierarteriografie, rontgenonderzoek van de nierarterien
na inspuiting van contraststof via een katheter in de
arteria renalis.
nierbekken, pelvis renalis; zie ook pyelum.
nierbekkenontsteking, zie pyelitis.
nierbekkenplastiek, zie pyeloplastiek.
niercyste, abnormale, met epitheel bedekte holte in de
nier; meestal congenitaal.
nierdialyse [onjuiste term], hemodialyse.
nierdysplasie, congenitale anatomische afwijking van de
nier, met verbindweefseling en cysten; treedt vaak op in

neutrofiel [L., neuter; Gr. philein = beminnen] met affiniteit

tot neutrale (niet-basische, niet-zure) kleurstoffen;
vb. n-le leukocyt; zie ook acidofiel, basofiel, eosinofiel.
neutrofielen, polymorfe, neutrofiele leukocyten die
zich aan de vaatwand hechten in het begin van een
ontstekingsreactie.
neutrofilie, i de eigenschap zich te kleuren met chemisch
neutrale kleurstoffen; 2 vermeerdering van het aantal
neutrofiele leukocyten in het bloed; zie ook neutropenie.
neutron, atoomkerndeeltje zonder elektrische lading,
van dezelfde massa als een proton; neutronen en protonen vormen samen de atoomkern.
neutropenie [G., penia = armoede] vermindering van het
aantal neutrofiele leukocyten in het bloed; zie ook neutrofilie.
cyclische neutropenie, chronisch recidiverende n. met
intervallen waarin het aantal neutrofielen normaal is; de
oorzaak is onbekend.
idiopathische neutropenie, n. van onbekende
oorsprong.
maligne neutropenie, zie agranulocytose.
periodische neutropenie, zie neutropenie, cyclische -.
primaire lienale neutropenie, n. met koorts en
pijnlijke vergrote milt, maar met normaal beenmerg.
newton (N) [genoemd naar Sir Isaac Newton (1642-1727), E.
fysicus], eenheid van kracht, d.i. de kracht die aan een
massa van i kg een versnelling geeft van im/sec.
nexusverbinding, zie gap junction.
Nezelof, C. (geb. 1922; Fr. kinderarts).
Nezelof-syndroom, congenitale thymushypoplasie met
immunodeficientieverschij nselen.
ng, nanogram (io -9 g).
NGU, zie uretritis, non-gonorrhoische
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap, wetenschappelijke vereniging van huisartsen die d.m.v. onderzoek
en (na)scholing de huisartsgeneeskunde wil ontwikkelen.
NHL, non-Hodgkin-lymfoom.
niacinamide, zie nicotinamide.
niacine, zie nicotinezuur.
NIADM niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus, zie
diabetes, non-insulin-dependent --- mellitus.
niche [<F., uitspr. niesj] , nis, i.h.b. op de rontgenfoto van de
maag, teken van een ulcus.
Barclay-niche, zie Haudek-nis.
ecologische niche, het geheel van omgevingsfactoren
die van belang zijn voor de handhaving van een plantensoort od diersoort.
Nicolao, syndroom van —, ischemieverschijnselen en
necrose aan de ledematen door intra-arteriole toediening
van een depotpenicilline.
Nicolas, Joseph (geb. 1868; Fr. dermatoloog te Lyon).
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nierfunctie
Rotterdamse internist Houtsmuller); zie ook Moermantherapie, Simonton-therapie, megavitaminetherapie.
nieuwvorming, neoplasma; vb. gezwel.
niezen, reflectoir krachtig lucht uit de neus en mond
stoten as reactie op irritatie van het neusslijmvlies;
syn. sternutatio [L.] , ptarmos [G.]
niger [L., -gra, -grum], zwart; vb. icterus niger, lingua nigra,
pigmentum n-grum.
nigredo, nigrismus, nigritia, nigrities [L., niger] zwarte
verkleuring.
nigredo cutis, zie melasma.
nigredo linguae, lingua nigra; zie ook glossofytie.
nigricans [L.] zwart wordend; vb. acanthosis n.
nigrum, zie niger.
nihilisme [< L., nihil = niets] loochening, ontkenning van
het bestaande. .
therapeutisch nihilisme, loochening van het nut van
therapeutische maatregelen.
Nikolsky, Pjotr Vasiljevich (1858 -1940; Russ. dermatoloog te Kiel en Warschau).
verschijnsel van Nikolsky, bij wrijven op de huid laat
het stratum corneum zich als de schil van een rijpe
perzik van de onderlaag afschuiven, als gevolg van
acantholyse; het verschijnsel is aanwezig bij ernstige
beschadiging van de epidermis, bijv. bij verbranding,
epidermolysis bullosa, pemphigus vulgaris.
nil nocere [L.] 'geen schade berokkenen, voorwaarde voor
elke therapeutische behandeling.
ninhydrine, triketohydrinedehydraat, geeft bij koken
met eiwit een blauw-violette verkleuring.
nis, zie niche.
Nissen, Rudolf (1896-1981; chirurg te Berlijn, New York,
Bazel).
operatie van Nissen, er zijn vele operaties door N.
aangegeven, zie o.a. gastro(o)esofageale fundoplicatie.
Nisska-kam, zie netenkam.
Nissl, Franz (1816-1919; neuropatholoog te Heidelberg).
kleuring volgens Nissl, kleuring, gebruikmakend van
de basische kleurstof cresylviolet om Nissl-substantie
aan te tonen.
substantie van Nissl, lichtmicroscopisch zichtbare
basofiele ophoping van endoplasmatisch reticulum in
perikaryon; syn. lichaampjes van Nissl, tigroide substantie, tigroIde lichaampjes.
nisus [L.] aandrang.
nisus sexualis, geslachtsdrift.
Nitabuch, Raissa (19e eeuwse D. arts).
laag van Nitabuch, een fibrinoIde laag in de zich
ontwikkelende placenta, langs het decidua-oppervlak,
waar trofoblast en decidua samenkomen.
nitidus [L., -da, -dum], glanzend; vb. lichen n-dus, ichthyosis n-da.
nitriettest, biochemische test waarmee (bacterieel)
nitraatreductase wordt aangetoond; gebruikt voor het
aantonen van urineweginfecties, omdat die veelal
worden veroorzaakt door nitraatreductase-positieve
bacterien. Bij de test komen veel fout-negatieven uitslagen voor.
nitritolde verschijnselen, verschijnselen zoals bij
vergiftiging met nitrieten (bij toediening van arsfenamine).
nitroblauwtetrazolium-test (NBT), laboratoriummethode ter differentiering van bacteriele infecties t.o.v.
andere oorzaken van koortsende ziekten: het bleek-gele
nitroblauwtetrazol wordt gereduceerd door granulocyten afkomstig van patienten met bacteriele infecties, en
er vormen zich in de leukocyten blauwe formazan-

combinatie met andere afwijkingen van de urinewegen;
leidt o.a. tot chronische nierinsufficientie, hematurie en
hypertensie.
nierfunctie, de instandhouding van de voor het lichaam
juiste samenstelling en hoeveelheid van de lichaamsvloeistoffen door het functioneren van de nieren;
bepaling van plasmacreatinine biedt een orienterend
inzicht in de nierfunctie.
nierhypoplasie, onvolkomen ontwikkeling van een nier.
nierinsufficientie, verminderde glomerulaire filtratiesnelheid; leidt tot een ontoereikende verwijdering van
de bij de stofwisseling gevormde afbraakproducten uit
het bloed; syn. insufficientia renis.
acute nierinsufficientie, acuut verminderde glomerulaire filtratie door prerenale, renale of postrenale
oorzaak.
chronische nierinsufficientie, blijvende vermindering
van de glomerulaire fitratiesnelheid, veelal veroorzaakt
door congenitale anatomische afwijkingen of chronische
nieraandoeningen.
prerenale nierinsufficientie, vorm van acute nierinsufficientie, veroorzaakt door verminderde renale
perfusie.
terminals nierinsufficientie, vorm van chronische
nierinsufficientie met een glomerulaire filtratiesnelheid
van o-io ml/min./1,73 m 2 .
nierkarbunkel, plaatselijke verettering in de nier.
nierperfusie, doorbloeding van de nier.
nierpiramide, pyramis renalis (mv. pyramides renales).
nierpunctie, zie renipunctuur.
nierresectie, operatieve verwijdering
ing van een deel van
een nier.
niersteen [L., calculus renalis] concrement dat zich in de
afvoerende urinewegen van de nier vormt. Men onderscheidt naar de samenstelling van de stenen calciumoxalaat-, calciumcarbonaat-, apatiet- en struvietstenen.
niersteenkoliek, hevige pijnaanval, gepaard gaand met
bewegingsdrang, as gevolg van prikkeling van de ureter
door een steen; zie ook urolithiase.
niertubulus, proximate, nierbuisje, bestaand uit een
convoluut en een recht verlopend deel, dat bij de urinepool van de glomerulus en distaal overgaat in de dunne
lis van Henle.
niertubulusnecrose, zie nefrose, lower-nephron
niervenetrombose, trombo-embolische complicatie die
bij nefrotisch syndroom kan voorkomen (m.n. membraneuze glomerulopathie); klassieke symptomen zijn
flankpijn, hematurie, verslechterende nierfunctie en
toename van proteInurie en niergrootte.
nierverdubbeling, variatie in de aanleg van de nier, met
als resultaat een dubbele nier en ureter.
nietapparatuur, instrument waarmee anastomosen
tussen een darm kan worden gemaakt door de twee
darmuiteinden d.m.v. nietjes te verbinden; zie ook agrafe.
niet-experimenteel onderzoek, zie observationeel
onderzoek, experimenteel onderzoek.
niet-specifieke immuniteit, zie immuniteit, natuurlijke
niet-steroids anti-inflammatoire farmaca, zie NSAID.
niet-toxische tumortherapie, alternatieve behandelingsmethode voor kanker, gericht op het uitschakelen
van de kankercel-energie; methode bestaat uit mentale
steun en toediening van gezonde voeding, orthomoleculaire aanvullingen met vitaminen en mineralen en sterk
kankerremmende stoffen zonder bijwerkingen; het
effect van de behandeling is niet wetenschappelijk
aangetoond; syn. Houtsmuller-dieet (genoemd naar de
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nodulus
nodeus [L., nodosus] knobbelig, met nodi gepaard.
nodositas [L., mv -tates], knobbel.
nodosita tes juxta-articulares [F.] vaste knobbels in de
huid aan de strekzijden van ellebogen of knieen, bij
oude syfilis en framboesia; syn. nodosites juxta-articulaires.
nodosus [L., -sa, -sum], nodeus, knobbelig, met nodi
gepaard; vb. periarteriitis n-sa, erythema n-sum.
nodulair, knobbelig.
nodular bodies [E., knoopvormige lichamen] ronde
lichaampjes (in schimmels) gevormd door in elkaar
verknoopte hyfen.
nodularis [L., -re], nodulair, met knobbels gepaard gaand;
vb. prurigo n-ris.
nodule [E.] knobbel.
cold nodule [E.] knobbel die veel minder radiojodium
bindt dan de omgeving, hetgeen kan duiden op maligniteit.
hot nodule, toxisch adenoom van de schildklier, dat
soms hyperthyreose veroorzaakt, op het scintigram zich
manifesterend als `beet', d.w.z. meer radiojodium
opnemend dan de omgeving.
nodule-inducing virus [E.] (NIV), zie de rubriek virus.
noduleus, knobbelig; vb. n-euze subepidermale fibrose.
noduli [L.] mv. van nodulus.
nodulus [L., mv. -Ii, verkleinwoord van nodus] 1 een
knobbeltje; z een circumscripte palpabele weerstand in
epidermis, dermis of subcutis, al dan niet boven de huid
verheven, >1 cm in diameter; zie ook nodus.
noduli Albini, gierstkorrelgrote knobbeltjes aan de
atrioventriculaire klep bij zuigelingen; verdwijnen in de
zesde maand.
noduli Arantii, zie n-li valvularum semilunarium.
nodulus cutaneus, huidknobbeltje, van vaste consistentie, al of niet boven de huid uitstekend.
noduli digitorum, verkalkte knobbeltjes aan de
vingergewrichten bij bejaarden.
noduli laqueati pilorum, knopen in de hoofd- en
baardharen, waarin partikels gevangen zitten;
syn. trichonodosis.
noduli lymphatici aggregati, folliculi lymphatici
aggregati; zie ook folliculus, Peyer.
nodulus lymphaticus [BNA], folliculus lymphaticus.
nodulus neurentericus, zie Hensen, knoop van -.
noduli rheumatici, zie lichaampjes van Aschoff.
noduli thymici accessorii, achtergebleven groepjes
thymuscellen tijdens de caudale verplaatsing van de
embryonale thymus.
noduli valvularum aortae, syn. n-li valvularum semilunarium (valvae aortae) kleine knobbeltjes op de slippen
van de aortaklep; op het midden van elk der drie slippen
bevindt zich een knobbeltje.
noduli van Bouchard, zie Bouchard.
noduli van Heberden, zie Heberden.
noduli van Meynet, zie Meynet.
nodulus vermis, de door de pedunculi flocculi met de
flocculus verbonden mediale knobbel op de vermis.
nodulus vitalis, een plek achter in de fossa rhomboidea, door Flourens voor het ademhalingscentrum
gehouden.
noduli vocales, kleine, symmetrische uitsteeksels aan
de randen van de stem a.g.v. overmatig of ondoelmatig
gebruik van de stembanden, i.h.b. bij zangers en
beroepssprekers; histologisch: kleine fibromen;
syn. predikantenknobbeltjes, Sangerknotchen [D.]
noduli v-rum semilunarium (valvae trunci pulmonalis), idem op de drie slippen van de pulmonalisklep.

kristallen; de test heeft niet aan de oorspronkelijke
verwachtingen voldaan.
niveaudiagnose, het vaststellen van het niveau van een
ruggenmergletsel of -aandoening; syn. segmentdiagnose.
nivialis [L., -le], m.b.t. sneeuw; vb. ophthalmia n-lis.
nkat, nanokatal (SI-eenheid voor enzymactiviteit).
NK-cellen.
NLT, normal lymphocyte-transfer test.
nm, nanometer (io -9 meter).
NMR, nucleaire magnetische resonantie; zie ook kernspinresonantie.
NNT number needed to treat, klinisch epidemiologische
maat die aangeeft hoeveel gevallen moeten worden
behandeld om een geval terecht ensuccesvol te kunnen
behandelen; m.n. toegepast ter beoordeling van de
zinvolheid van preventieve maatregelen.
Nobel, Alfred Bernard (1833-1896; Zweeds chemisch
ingenieur, uitvinder van dynamiet).
Nobel-prijs, een jaarlijks toegekende prijs aan degenen
die belangrijk werk hebben gedaan op het gebied van
scheikunde, natuurkunde, geneeskunde en fysiologie,
literatuur, bevordering van wereldvrede; de prijs is voor
het eerst in 1901 toegekend.
Noble, Thomas Benjamin (zoe eeuwse Amer. chirurg).
Noble-operatie, hechting van alle lissen van de dunne
darm aan elkaar, als therapie bij recidiverende invaginatie.
Nocard, Edmund Isidore Etienne (1850-1903; Frans
dierenarts), zie Nocardia.
Nocard-bacil, Salmonella typhimurium.
Nocardia, genus, behorende tot de Nocardiaceae, gekenmerkt door vertakte ketens van Gram-positieve staven;
groeit aeroob.
Nocardiaceae [< genoemd naar microbioloog Norcard] geslacht
van de fam. Actinomycetaceae, aeroob groeiend; van de
meer dan 30 soorten zijn er drie pathogeen.
nocardiosis, door Nocardia veroorzaakte infectie van de
huid en de longen, die soms een gegeneraliseerde
infectie wordt; lijkt op tuberculose.
nociceptief [L., nocere = schaden; capere = ontvangen] gevoelig
voor een schadelijke prikkel, en in staat deze voort te
geleiden (bijv. een neuron dat een pijnprikkel ontvangt
en verder geleidt).
nociceptor, een receptor die bij stimulering een gewaarwording van pijn teweegbrengt; zo is bijv. migraine het
gevolg van prikkeling van nociceptoren in sterk uitgezette arterien van de niet-benige schedelwand.
nocief [L., nocere] schadelijk.
nocisensoor, nocisensorisch, m.b.t. de ontvangst en
voortgeleiding van (schadelijke) pijnprikkels.
nocturnal jerks [E.] het schokken van de benen dat bij
gezonde mensen kan optreden bij het inslapen.
nocturnus [L., -na, -num], nachtelijk; vb. pavor n-nus,
enuresis n-na, dolores osteocopi nocturni (mv. van
n-nus); vgl. diurnus.
nodaal [L., nodus = knoop] m.b.t. een knoop, i.e.z. de knoop
van Aschoff-Tawara.
nodaal ritme, zie atrioventriculair ritme.
nodaal weefsel, weefsel van het hart met impulsgenererende functie; bestaat uit kleine, onregelmatig gevormde
gespecialiseerde hartspiercellen; komt voor in de
SA-knoop en de AV-knoop; zie ook cel, gangmaker—.
nodal escape [E., ontsnapping van de nodus] wanneer het
tempo van de sinusknoop daalt onder dat van de atrioventriculaire knoop, ontsnapt deze aan de invloed van
de sinusknoop, en neemt met eigen tempo het ritme
over.
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nodus
n o dus [L., my. -di, knoop] 1 knobbel; z circumscripte palpabele weerstand in epidermis, dermis of subcutis, al dan
niet boven de huid verheven, > 1 cm in diameter; zie ook
nodulus.
nodi accessorii, verspreide extra lymfeknopen.
nodus arthriticus, jichtknobbel.
nodus cursorius, voorste deel van de nucleus caudatus
(bij konijnen); letsel ervan brengt gedwongen loopbewegingen teweeg.
nodus cutaneus, huidknobbel, met vaste consistentie,
ter grootte van een noot.
nodus gelatinosus, knobbelige ophoping van gelei van
Wharton aan de navelstreng.
nodi lymphatici aortici laterales, links van de aorta
gelegen lymfeknopen.
nodi lymphatici apicales, bovenste groep van de
oksellymfeklieren.
nodi lymphatici axillares, oksellymfeklieren,
verspreid in het okselvet gelegen.
nodi lymphatici bronchopulmonales, lymfeklieren
aan de longhilus.
nodi lymphatici buccinatorii, lymfeklieren op de m.
buccinator.
nodi lymphatici centrales, centraal in de oksel gelegen
lymfeklieren.
nodi lymphatici centrales profundi, diepe halslymfeklieren langs de vena jugularis interna.
nodi lymphatici centrales superficiales, oppervlakkige halslymfeklieren langs de vena jugularis
anterior.
nodi lymphatici coeliaci, lymfeklieren langs de
truncus coeliacus en zijn vertakkingen.
nodi lymphatici coeliaci medii, lymfeklieren langs de
a. colica media voor de flexura coli dextra en het colon
transversum.
nodi lymphatici coeliaci sin i stri, lymfeklieren langs
de a. colica sinistra.
nodi lymphatici colici dextri, lymfeklieren langs het
colon ascendens.
nodi lymphatici cubitales, enkele lymfeklieren in het
diepe gedeelte van de elleboog.
nodi lymphatici epigastrici, lymfeklieren langs de v.
epigastrica inferior.
nodi lymphatici gastrici dextri, lymfeklieren langs de
a. gastrica dextra.
nodi lymphatici gastrici sin i stri, lymfeklieren langs
de a. gastrica sinistra.
nodi lymphatici gastro-epiploici dextri, lymfeklieren
langs de a. gastro-epiploica dextra.
nodi lymphatici gastro-epiploici sinistri, lymfeklieren langs de a. gastro-epiploica sinistra.
nodi lymphatici hepatici, lymfeklieren langs de a.
hepatica.
nodi lymphatici ileocolici, lymfeklieren langs de a.
ileocolica.
nodi lymphatici iliaci communes, lymfeklieren langs
de a. en v. iliaca communis.
nodi lymphatici iliaci externi, lymfeklieren langs de
a. en v. iliaca externa.
nodi lymphatici il i aci interni, lymfeklieren langs de a.
en v iliaca interna.
nodi lymphatici inguinales profundi, diepe lieslymfeklieren, langs de v. femoralis.
nodi lymphatici inguinales superficiales, oppervlakkige lieslymfeklieren.
nodi lymphatici intercostales, lymfeklieren achter in
de thorax, langs de intercostale vaten.

nodi lymphatici laterales, oksellymfeklieren aan het
distale gedeelte van de v. axillaris.
nodi lymphatici linguales, lymfeklieren achter-opzij
in de tong.
nodi lymphatici lumbales, lymfeklieren langs de aorta
abdominalis en de vena cava inferior.
nodi lymphatici mandibulares, kleine lymfeklieren
dicht bij de kaakhoek, aan de v. facialis.
nodi lymphatici mediastin ales anteri o res, lymfeklieren langs de grote vaten in het mediastinum superius en
op het voorste deel van het middenrif.
nodi lymphatici mediastinales posteriores,
lymfeklieren langs het onrste deel van de slokdarm.
nodi lymphatici iesiterici, lymfeklieren aan de
wortel van het senterium.
nodi 1yphtici mesenterici inferiores, lymfeklieren
langs a a. mesenterica inferior.
nodi lymphatici mesenterici superiores, lymfeklieren langs de a. mesenterica superior.
nodi lymphatici occipitales, lymfeklieren langs de a.
occipitalis.
nodi lymphatici pancreaticolien ales, lymfeklieren
langs de v. lienalis.
nodi lymphatici parasternales, lymfeklieren langs de
vasa thoracica interna.
nodi lymphatici parietales, lymfeknopen aan de
buikwand.
nodi lymphatici parotidei superfici ales et profundi,
lymfeklieren op en in de glandula parotidea.
nodi lymphatici pectorales, oksellymfeklieren aan de
onderrand van de m. pectoralis major.
nodi lymphatici phrenici, lymfeklieren aan de bovenzijde van het middenrif.
nodi lymphatici poplitei, lymfeklieren in de fossa
poplitea.
nodi lymphatici pulmonales, lymfeklieren in de long
langs de grotere bronchi.
nodi lymphatici pylorici, lymfeklieren aan de
voorkant van de pancreaskop, draineren de pylorus.
nodi lymphatici retro-auriculares, lymfeklieren
achter het oor, op de processus mastoideus.
nodi lymphatici retropharyngeales, lymfeklieren
diep in de hals achter de pharynx.
nodi lymphatici sacrales, lymfeklieren tussen sacrum
en rectum.
nodi lymphatici submandibulares, lymfeklieren
langs de glandula submandibularis.
nodi lymphatici subment ales, lymfeklieren onder de
kin.
nodi lymphatici subscapulares, achterste oksellymfeklieren langs de a. subscapularis.
nodi lymphatici tracheales, lymfeklieren langs de
trachea.
nodi lymphatici tracheobronchi ales inferi o res,
lymfeklieren in de hock van de bifurcatio tracheae.
nodi lymphatici tracheobronchiales superiores,
lymfeklieren tussen trachea en hoofdbronchus.
nodi lymphatici viscerales, lymfeknopen van de
ingewanden.
nodus lymphaticus, lymfeklier; syn. lymphonodus.
nodus lymphaticus jugulodigastricus, lymfeklier
langs de vena jugularis interna, onder de m. digastricus.
nodus lymphaticus jugulo-omohyoideus, lymfeklier
aan de vena jugularis interna, boven de m. omohyoideus.
nodus lymphaticus tibialis anterior, een soms
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normoglykemie
lende stof die zijn werking ontleent aan de remming van
de prostaglandinesynthese; heeft voorts koortswerende
en ontstekingsremmende (antiflogistische) werking;
vb. salicylaten, azijnzuurderivaten en propionzuurderivaten; syn. prostaglandinesynthetaseremmer.
non-verbaal, niet d.m.v. woorden; vb. non-verbale
intelligentietest van Pintner.
noodtoestand, een conflict van plichten en belangen
waarbij de betrokkene (bijvoorbeeld de arts) een keuze
maakt die objectief beschouwd en gelet op de bijzondere
omstandigheden van het geval gerechtvaardigd kan
worden geacht.
noodtracheotomie, zie spoedtracheotomie.
Noonan, Jacqueline A. (Zoe eeuw, Amer. cardiologe te
Iowa, VS).
Noonan-syndroom, een syndroom, lijkend op dat van
Ullrich-Turner maar zonder chromosoom-afwijkingen.
nootmuskaatlever, zie muskaatnootlever.
noradrenaline, een door het bijniermerg afgescheiden
hormoon, met algemeen vaatvernauwende werking,
tevens transmitter in het sympathisch zenuwstelsel;
synthetische n. wordt als sympathicomimeticum
gebruikt; syn. arterenol, syn. levarterenol, syn. norepinefrine.
norepinefrine, zie noradrenaline.
no restraint [E., geen dwang] vrije behandeling van krankzinnigen, zonder dwangmiddelen.
NOR-kleuring, zie nucleolus-organiserende regiokleuring.
normaal [L., norma = regel] gewoon, niet afwijkend, gemiddeld, gezond.
normaaloplossing, oplossing die per liter den gramequivalent bevat.
normaciditeit [L., acidum = zuur] normaal zuurgehalte;
vb. van maagsap; zie ook hypaciditeit, hyperaciditeit.
normale verdeling, continue kansverdeling met een
symmetrische kromme waarbij geldt dat het gemiddelde, de mediaan en de modus aan elkaar gelijk zijn;
syn. Gausse-verdeling; zie ook scheve verdeling.
normale waarden, zie referentiewaarde.
normaliter [L.] in normale omstandigheden, volgens de
norm of regel.
normal lymphocyte transfer test (NLT) [E.] bij intradermaal
spuiten van allogene lymfocyten ontstaat een lokale
reactie als gevolg van een immunitaire reactie van de
ingespoten lymfocyten tegen antigenen in de huid van
de patient.
normal pressure glaucoma [E.] zie glaucoom.
normdosering, aanbevolen doseringsgrenzen van een
geneesmiddel voor de behandeling van een bepaalde
aandoening; doseren boven de aangegeven onder- en
bovengrens wordt niet zinvol geacht.
normergisch, normaal reagerend; zie ook anergisch,
hypergisch, hyperergisch, allergisch.
normoblast, laatste kernhoudende cel in de erytrocytaire
reeks, gewoonlijk in het beenmerg, maar bij leukemie en
hemoglobinopathieen ook in het perifere bloed.
normoblastose, overvloedige vorming van normoblasten
in het beenmerg.
normocalciemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van de
normale hoeveelheid calcium in het bloed.
normocefalie [G., kephale = hoofd] normale schedelvorm.
n o rmochroom [G., chroma = kleur] met een normaal
hemoglobinegehalte.
normocyt, normale erytrocyt.
normoglykemie, situatie waarbij de glucoseconcentratie
in het bloed binnen normale grenzen varieert.

aanwezige lymfeklier langs het proximale deel van de a.
tibialis anterior.
nodus atrioventricularis, atrioventriculaire knoop,
een complex van gedifferentieerde hartspiercellen in het
boezemseptum onder de fossa ovalis; ontvangt de
periodieke prikkel van de sinusknoop en geeft die verder
via de bundel van His; syn. knoop van Aschoff-Tawara.
nodus cerebri, oude benaming voor pons.
nodus rheumaticus, reuma-knobbel.
nodus sinu-atrialis, sinusknoop, knoop van Keith-

Flack.
nodus varicosus, knobbelvormig kluwen spataderen.
noma [G., nome = spreiding] waterkanker, cancer aquaticus,
gangreneuze stomatitis, cancrum oris.
nomenclatuur [L., nomenclatura] stelsel van namen,
terminologie; zie ook BNA, JNA, NA, PNA.
binaire, binominale, binomiale nomenclatuur, de
door Linnaeus voor de benoeming van planten en dieren
ingevoerde n. die gebruikmaakt van uit twee woorden
bestaande namen, waarvan het eerste het genus
(geslacht), het tweede de species (soort) aangeeft.
Nomina Anatomica (NA), de anatomische nomenclatuur, aanvankelijk overeengekomen in 1895 te Bazel
(zie ook BNA), gewijzigd in 1933 te Jena (zie ook JNA), weer
gewijzigd in 1955 te Parijs (zie ook PNA), daarna op
verschillende congressen gewijzigd en aangevuld, en als
Nomina Anatomica (NA) in druk verschenen, het eerst in
1 955, het laatst (4e ed.) in 1977.
nomogram, grafische weergave van een aantal schaalverdelingen, waarbij men door een rechte lijn tussen twee
variabele waarden te trekken, snel de waarde van een
derde variabele kan aflezen, zodat men ingewikkelde
formules vermijdt.
n o motoo [G., nomos = wet; topos = plaats] op een normale
plaats gelegen, op normale wijze plaatsvindend; bijv. de
voor de hartcontractie dienende prikkelvorming in de
sinusknoop; zie ook heterotoop.
nonallelen, genen die niet op dezelfde locus zetelen.
non-directive therapy [E.] zie therapy, non-directive -^-.
non-disjunctie, het niet uiteengaan van de bij deling van
een chromosoom ontstane dochterchromosomen, zodat
beide in een dochterkern belanden (trisomie en de
andere dochterkern dit ene chromosoom dus ontbeert.).
non-insuline-dependent diabetes mellitus (NIDDM),
zie diabetes.
noninvasief, zonder chirurgische ingreep.
non-proprietary name [E.] generieke naam; zie ook specia-

lite.
non-Q-golfinfarct, hartinfarct dat zó beperkt is, dat
geen Q golven ontstaan.
non-reanimatiebeslissing, i een tevoren vastgelegd
besluit van een individu om of te zien van reanimatie bij
ademhalings- of hartstilstand; wordt genomen op een
moment dat niet bekend is of de situatie zich ooit zal
voordoen; z beslissing tot uitsluiting van reanimatie die
door de arts tevoren wordt genomen en zorgvuldig
wordt omschreven.
non-respons, het fenomeen dat een aantal personen niet
reageert op een enquete of op de werving voor een
onderzoek; kan problemen geven met de externe validiteit van een onderzoek.
non-secretor [E.] iemand met bloedgroep A of B bij wie de
desbetreffende substantie (A of B) niet in het speeksel of
in andere secreten voorkomt.
non-seminoom [E.] iedere andere maligne kiemceltumor
van de testis dan het seminoom; zie ook farmacon.
non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) [E.] pijnstil-
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normoplastisch
normoplastisch, normaal geproportioneerd; syn. euplastisch; zie ook dysplastisch, hyperplastisch, hypoplastisch.
normoploYdie, zie euploIdie.
normotensief, -Loon:, -tonisch, met normale bloeddruk.
normoto p, normotopisch [G., topos = plaats] op zijn
normale plaats; syn. orthotoop; zie ook ectopisch, heterotoop.
normovolemie, normale verhouding van de bloedhoeveelheid tot het lichaam.
Norrie, ziekte van, recessief-X-chromosomaal overerfbare aandoening met bilateraal persisterend hyperplastisch primair glasvocht, doofheid en hypogonadisme; zie ook glasvocht, persisterend hyperplastisch
primair -^-.
North Asian tick typhus [E.] zie tekenkoorts, NoordAziatische -^-.
Norwalk-virus, zie virus, Norwalk--^-.
nosencgphalus [G., nosos = ziekte; enkephalos = hersenen] een
foetaal monstrum met gebrekkige hersenontwikkeling
en gedeeltelijk ontbrekende schedelbeenderen.
nosocomiale infectie, zie ziekenhuisinfectie.
nosocomialis [- le, G., nosokomeion = ziekenhuis] nosocomiaal, m.b.t. een ziekenhuis, veroorzaakt door verblijf in
een ziekenhuis; vb. gangraena n-lis.
nosocomion [G., nosokomeion] ziekenhuis.
nosografie [G., nosos; graphein = schrijven] ziektebeschrijving.
nosologie [G., nosos; logos = wetenschap] ziekteleer.
Nosopsyllus, een in N.-Amerika en Europa op ratten
levend geslacht vlooien.
Nosopsyllus fasciatus, rattenvlo die soms ook de mens
bijt en daarbij de pestbacil kan overdragen.
NOSPECS classification [E.] letterwoord ter vastlegging en
gradering van de orbitopathie van Graves: N = no
disease, 0 = only signs (bijv. symptoom van Von Graefe),
S = soft tissue involvement (ooglidzwelling), P = proptosis, E = extra-ocular muscle involvement (bewegingsbeperking van de ogen), C = corneal involvement (laesies
van het cornea-epitheel door uitdroging), S = sight loss
(visusdaling) ('no specs' is Engelse omgangstaal voor
`geen bril').
notch [E.] inkeping in een grafiek, i.h.b. in ECG of audiogram.
notenkrakerslokdarm, syndroom, gekenmerkt door
retrosternale pijnaanvallen met overdreven krachtige
peristaltiek van de slokdarm en zeer heftige contracties
met volledig normale progressie; syn. symptomatischeperistaltieksyndroom.
Nothnagel, Carl Wilhelm Hermann (1841-1905; D.
patholoog te Freiburg en Wenen).
proef van Nothnagel, om bij geopende buik aan een
darmlis te zien wat oraal en wat anaal is, legt men er een
keukenzoutkristal op; hierop volgt dan een antiperistaltische beweging.
symptoom van Nothnagel, i verlamming van aangezichtsspieren bij tumor van de thalamus; de willekeurige bewegingen zijn behouden, de emotioneel opgeroepen bewegingen zijn uitgevallen; z Darmsteifung.
notoch o rda [G., noton; chortle = streng] zie chorda dorsalis.
notochordoom, chordoom.
Notoedres, een mijtengeslacht.
Notoedres cati, verwekker van kattenschurft, soms ook
bij de mens voorkomend.
Notta, knobbel van -, verdikking van een buigpees van
de vinger nabij de peesschede-ingang, als begeleidend
verschijnsel van een tendovaginitis stenosans.

novovalis, zie fenestra novovalis.
n o xa [L.] noxe, schadelijkheid, ziekte-oorzaak.
NSAID, zie non-steroidal anti-inflammatory drug.
nubecula [L., verkleinwoord van nubes = wolk] i lichte troebeling in de cornea (sterkere troebeling wordt macula of
leukoom genoemd); z slijmwolkje dat zich vormt in
urine die enige tijd gestaan heeft.
nucha [L., gen. -ae, van Arab] nek.

nuchalis [L., -le], m.b.t. de nek; vb. musculus auricularis
n-lis.
nuchter, i gedurende bepaalde tijd niets gegeten of
gedronken hebbend, zodat de maag geen voedsel bevat;
2 geen alcoholische dranken genuttigd hebbend, nietdronken.
Nuck, Anton (1650 - 1692; Ned. anatoom te Leiden).
divertikel van Nuck, het meestal geoblitereerde kanaal
van Nuck; syn. diverticulum Nucki.
kanaal van Nuck, processus vaginalis peritonei bij de
vrouw, een buikvliesuitstulping, waar een liesbreuk kan
ontstaan; syn. canalis Nucki.
nucleair [L., nucleus = kern] nuclearis; i m.b.t. een nucleus;
2 m.b.t. kernenergie (`nucleaire wapens') en radioacti-

viteit.
nucleaire verlamming, verlamming door aandoening
van de ganglioncellen in de voorhoorn van het ruggenmerg; supra- en infranucleaire verlammingen zijn het
gevolg van aandoening boven de kernen (in de piramidebanen) of daarbeneden (in de voorwortels of de perifere
zenuwen).
nuclearis [L ., - re] , nucleair, m.b.t. de kern; vb. cataracta
n-ris (van de lenskern uitgaand).
nuclear magnetic resonance (NMR) [E.] zie resonantie,
kernspin--.
nuclear smears [E.] zie cel, Gumprecht-^-.
nuclease, enzym (in pancreas, lever, milt, nier) dat
nucleinezuur via tussentrappen splitst in basen, koolhydraten en fosforzuur; zie ook endonuclease.
nuclene, afbraakproduct van de natuurlijk voorkomende nucleoproteInen; door verdere splitsing ontstaat
uit n. een proteine en nucleinezuur.
nucleinebasen, zie purinebasen.
nucleinez uu r, een der substanties die de prosthetische
groep van de nucleoproteInen vormen, bestaande uit
fosforzuur, suiker, purine- en pyrimidine-basen; zie ook
desoxyribonucleInezuur (DNA) en ribonucleinezuur
(RNA).
nucleo-albumine, een fosfoproteIne, bevat i.t.t. nucleoproteine paranucleInezuur; komt niet in celkernen voor;
syn. paranucleIne.
nucleocapside, het geheel van virusnuclefnezuur en
capside; zie ook capside.
nucleohiston, verbinding van leukonucleine en histon.
nucleoid, i lijkend op een kern; z een soms in een erytrocyt aanwezig kernvormig lichaampje; 3 de nucleinezuurbevattende primitieve kern van een virion, van een
schimmel; syn. kernequivalent; 4 combinatie van een
suiker, fosforzuur en organische base.
nucleololus, een kleine vlek in de nucleolus.
nucleolus [L., verkleinwoord van nucleus] kernlichaampje,
een kleurloos lichaampje in de celkern; syn. plasmosoom.
valse nucleolus, karyosoom.
nucleolus-organiserende regiokleuring (NORkleuring), kleuring van de nucleolus-organiserende
regio, bij de mens op de korte armen van de acrocentrische chromosomen; wanneer tijdens de voorafgaande
celcyclus actieve rRNA-synthese heeft plaatsgevonden,
ontstaat een specifieke zilverprecipitatie.
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nucleus
rhomboidea naar de mediaanlijn en vandaar dieper naar
het corpus trapezoideum.
nucleus colliculi inferioris, kern van de colliculus
caudalis.
nucleus corporis geniculati lateralis, groep ganglioncellen in het corpus geniculatum laterale.
nucleus corp. gen. medialis, groep zenuwcellen in het
corpus geniculatum mediale.
nucleus corp. mamillaris, groep zenuwcellen in het
corpus mamillare.
nucleus cuneatus, in de medulla oblongata opzij van
de nucleus gracilis gelegen kern van de fasciculus
cuneatus.
nucleus cun. accessorius, lateraal van de vorige kern;
oorsprong van de fibrae arcuatae externae naar het
cerebellum.
nucleus dentatus, grote buidelvormige kern in de
cerebellum-hemisfeer; hier ontspringen vezels van het
brachium conjunctivum.
nucleus dorsalis, nucl. thoracicus (Clarke).
nucleus d-lis corporis trapezoidei, kern in het corpus
trapezoideum, achter de nucl. ventralis corp. trap.
nucleus d-lis nervi glossopharyngei, sensibele kern
van de nervus glossopharyngeus, naast de nucl. dorsalis
nervi vagi.
nucleus d-lis nervi vagi, in de medulla oblongata,
opzij en caudaal van de hypoglossuskern gelegen
vegetatieve en sensibele celgroep van de nervus vagus.
nucleus dorsolateralis, ter weerszijden in de medulla
oblongata gelegen celgroep die opzij grenst aan de
fasciculus longitudinalis medialis, en zich caudaal
voortzet als nucleus ventromedialis.
nucleus dorsomedialis, een kern achter de nucleus
paraventricularis in de hypothalamus.
nucleus emboliformis, propvormige kern in het
cerebellum, vlak voor de hilus van de nucleus dentatus.
nucleus entopeduncularis, ligt mediaal in het crus
cerebri, direct na zijn binnenkomst in de hersenbasis;
waarschijnlijk tussengeschakeld in de verbinding tussen
globus pallidus en de formatio reticularis.
nucleus fastigii, de meest mediaal gelegen kern in het
cerebellum boven het dak van de 4e ventrikel.
nuclei globiformes [JNA], nucl. globosus.
nucleus globosus, een kerngebied in het cerebellum,
mediaal van de nucleus dentatus gelegen.
nucleus gracilis, de in de medulla oblongata aan het
rostrale einde van de fasciculus gracilis gelegen kern.
nucleus habenulae medialis et lateralis, celgroepen
in de bodem van het trigonum habenulae.
nucleus hypoglossalis, meest caudaal gelegen kern van
de somatomotorische kolom (hersenstam); reguleert de
somatornotorische innervatie van de tongspieren (via n.
XII,= n. hypoglossis).
nucleus hypothalamicus [BNA], n. subthalamicus.
nucleus intercalatus, 'tussengevoegde' kern in de
medulla oblongata, tussen de nucleus nervi hypoglossi
en de nucleus dorsalis nervi vagi.
nucleus intermediolateralis (lateralis), onder de
zijhoorn van het ruggenmerg gelegen celgroep, begin
van het eerste sympathicus-neuron.
nucleus intermediomedialis (medialis), tussen vooren achterhoorn van cervicaal en sacraal merg gelegen
celgroep, begin van het eerste parasympathische neuron.
nucleus interpeduncularis, kern onder de bodem van
de fossa interpeduncularis, verbonden met de reukbaan.
nucleus interstitialis, celgroep opzij van de oculomotorius-kern in de middenhersenen.

nucleolyse [< L., nucleus; Gr. lysis = oplossing] het doen
oplossen van een nucleus pulposus; zie ook chemonucleolyse.
nucleoplasma, zie karyoplasma.
nucleoprotene, samengesteld eiwit, essentieel bestanddeel van de celkern, bestaande uit een eiwitcomponent
(protamine, histon enz.) en een nucleInezuur als
prosthetische groep.
nucleosidase, enzym dat nucleosiden splitst.
nucleoside, verbinding van een purine- of pyrimidinebase met een pentose; samen met fosforzuur vormt n.
een nucleotide-eenheid in nucleinezuur.
nucleosoom, bolvormige structuur, gelegen in de
celkern van histonen; bestaat uit basische eiwitten die in
een vast patroon met DNA zijn gecomplexeerd.
nucleotidase, enzym dat nucleotiden splitst (hydrolyse)
in nucleoside(n) en fosfaat.
nucleotide, algemene naam voor de fosforzure esters van
nucleosiden; een n. is samengesteld uit een suiker, een
fosfaat en een van de vier heterocyclische basen adenine,
thymine, guanine, cytosine.
nucleotidyltransferase, zie transferase.
nucleotoxisch, vergiftig voor de celkern.
nucleus [L., mv. -ei, verkleinwoord van nux = noot] kern, t.w;
1 celkern, karyon; z een groep ganglioncellen in het CZS,
waar de vezels van een bepaalde zenuw van uitgaan.
nucleus accessorius (autonomicus), kleincellige
autonome laterale kern van de n. oculomotorius in de
medulla oblongata (Edinger-Westphal).
nucleus acc. (mesencephalicus) nervi trigemini,
nucl. tractus mesencephalicus nervi trigemini.
nucleus ambiguus (medullae oblong.), de achter de
olijf gelegen kern waaraan motore vezels van de IXe, Xe,
en van het craniale deel van de XIe hersenzenuw
ontspringen.
nucleus amygdalae [BNA], corpus amygdaloideum.
nucleus ansae lenticulares, celgroep, verspreid in de
ansa lenticularis.
nuclei anteriores thalami, kerngroepen in het voorste
deel van de thalamus; ze ontvangen vezels uit de fasciculus mamillothalamicus en staan in verbinding met de
gyrus cinguli; er zijn drie ondergroepen: nucl. anterodorsalis, nucl. anteromedialis en nucl. anteroventralis.
nuclei arcuati, een boogvormig voor de tractus pyramidalis en mediaal daarvan gelegen kerngroep in de
medulla oblongata, oorsprong van de fibrae arcuatae
externae.
nucleus caudalis centralis, een in de medulla oblongata tussen de nucl. dorsolateralis en de nucl. ventromedialis gelegen celgroep van de oculomotorius-kern,
vermoedelijk functionerend bij het convergeren van de
ogen.
nucleus caudatus, hoefijzervormige grijze substantie,
deel uitmakend van het corpus striatum; bestaat uit een
caput, corpus en cauda.
nucleus centromedianus thalami, zie nucl. medialis
centralis thalami.
nuclei cerebellaris, cerebellaire kernen.
nuclei cochleares, ventralis et dorsalis, kernen op de
grens van pons en medulla oblongata, waar sensore
vezels van de pars cochlearis nervi octavi eindigen.
nucleus cochlearis anterior, vezels van deze celgroep
lopen grotendeels direct via het corpus trapezoideum
naar de andere zijde en vandaar in de lemniscus lateralis.
nucleus cochlearis posterior, vezels van deze celgroep
lopen grotendeels vlak onder de bodem van de fossa
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nucleus
nervus trochlearis, onder de aqueductus cerebri, in het
caudale gedeelte van het mesencephalon.
nucleus nervi vagi, samenvattende term voor de
volgende vaguskernen: nucl. dorsalis, nucl. ambiguus en
nucl. tractus solitarii.
nucleus nervi vestibulocochle a ris, kern ter hoogte
van de recessus lateralis voor de sensore vezels van de
achtste hersenzenuw.
nuclei nervorum cranialium, hersenzenuwkernen;
syn. nuclei nervorum encephalicorum [obsoleet].
nucleus niger, zie substantia nigra.
nucleus oculomotorius, kern, gelegen in de proximale
hersenstam; reguleert de motorische innervatie van de
extrinsieke en visceromotorische oogspieren (via n. III,=
n. oculomotorius).
nucleus oculomotorius accessorius, parasympathisch
deel van de oculomotoriuskern; 96% van zijn cellen
verzorgt de m. ciliaris, de rest de m. sphincter pupillae;
syn. nucleus oculomotorius autonomicus.
nucleus olivaris, de onder de olijf in de medulla
oblongata gelegen kern, met verbindingen naar ruggenmerg en cerebellum.
nucleus olivaris accessorius dorsalis, accessoire kern
bij de olijfkern, gelegen tussen de olijf en de formatio
reticularis.
nucleus oliv. acc. medialis, accessoire kern bij de
olijfkern, voor de hilus van deze laatste gelegen.
nucleus oliv. metencgphali [JNA], nucl. dorsalis corporis trapezoidei.
nucleus originis, motore oorsprongkern.
nucleus or. nervi abducentis, zie nucl. nervi abducentis.
nucleus paracentralis, ligt lateraal van de nucleus
centromedianus in de lamina medullaris interna.
nucleus parafascicularis, ligt mediaal van het occipitale deel van de nucleus centromedianus.
nucleus paramedianus dorsalis, ligt nabij de
hypoglossuskern en staat in verbinding met de substantia reticularis; syn. nucleus paramedianus posterior.
nucleus parasolitarius, ligt ventrolateraal van de
nucleus solitarius en heeft een onbekende functie.
nuclei parasympathici sacrales, neuronen van de
sacrale parasympathicus in de segmenten S.2 tot en met
S.4; liggen tussen voor- en achterhoorn.
nucleus paraventricularis, vegetatieve kern boven de
nucl. supra-opticus met neurosecretore vezels naar de
hypofyse-achterkwab.
nuclei pontis, kerngroepen in de pars ventralis pontis,
als tussenstation fungerend.
nucleus posterior, kern achter in de hypothalamus,
boven de corpora mamillaria, met sympathicus-werking.
nucleus post. (pulvinar thalami), kern van de pulvinar, met verbindingen naar de overige thalamuskernen.
nucleus pretectalis, celgroep tussen de nucl. colliculi
inferioris en de commissura posterior.
nucleus pulposus, de gel-achtige kern van een tussenwervelschijf.
nuclei raphae, gelegen in de formatio reticularis nabij
de mediaanlijn.
nucleus reticularis thalami, dunne kernlaag buiten op
de thalamus, door de lamina medullaris lateralis van de
overige thalamuskernen gescheiden.
nucleus retrodorsolateralis, ligt dorsaal van de
nucleus dorsolateralis in de segmenten C.8 tot en met
Th.i en S.i tot en met S.3; syn. nucleus retroposterolateralis.
nucleus reuniens, reikt vanaf de voorrand van het

nuclei intralamin ares thalami, celgroepen in de
lamina tussen de thalamus-kernen.
nucleus lacrimalis, vegetatieve cellen naast de nucleus
salivatorius superior; sturen de traansecretie.
nuclei laterales thalami, een groep kernen tussen de
laminae medullares thalami en de capsula interna.
n u cleus lateralis dorsalis (thalami), kernmassa in de
thalamus, tussen de lamina medullaris thalami en de
capsula interna, gewoonlijk verdeeld in een groter
ventraal en een kleiner dorsaal gedeelte.
nucleus lateralis medullae oblongatae, celgroep in
de formatio reticularis van de medulla oblongata,
dorso-lateraal van de olijf.
nucleus lemnisci lateralis, celgroep in het rostrale deel
van de lemniscus lateralis.
n u cleus lentiformis, deel van het corpus striatum,
lateraal van de capsula interna.
nucleus l e ntis, de kern van de ooglens, iets harder dan
de rest van de lens.
nucleus medialis centralis, (centromedianus): kern in
lamina medullaris interna, met verbindingen naar de
nucleus caudatus en naar het putamen, alsmede naar de
omgevende thalamuskernen.
nuclei mediani, verzamelnamen voor de drie volgende
mediale kernen, die grotendeels onder het ependym
liggen: nuclei paraventriculares anteriores et posteriores,
nucleus rhomboidalis en nucleus reuniens; syn. nuclei
thalami.
nucleus med. thalami, kernmassa mediaal van de
lamina medullaris interna, met verbindingen naar de
andere thalamuskernen.
nucleus mesencephalicus, kern, gelegen in de
algemeen somatosensibele kolom (hersenstam);
ontvangt proprioceptieve informatie van de kauwspieren via de nervus trigeminus (n. V).
nucleus mesencephalicus nervi trigeminalis,
nucleus mesencephalicus trigeminalis, frontaal deel
van de sensorische trigeminuskern; reikt tot onder de
lamina tecti.
nucleus motorius nervi trigemini, de motore kern
van de n. trigeminus, dorsaal midden in de pons.
nucleus nervi abducentis, de onder de colliculus
facialis gelegen kern van de nervus abducens.
nucleus nervi accessorii, samenvattende term voor
nucleus ambiguus en nucleus spinalis nervi accessorii.
nucleus nervi facialis, de motore facialiskern, lateraalonder de abducens-kern.
nucleus nervi glossopharyngei, samenvattende term
voor de volgende glossopharyngeus-kernen: nucl.
salivatorius inferior, nucl. ambiguus, nucl. tractus
solitarii en nucl. dorsalis nervi glossopharyngeus.
nucleus nervi hypoglossi, de onder de bodem van de
fossa rhomboidea en in de medulla oblongata gelegen
kern van de nervus hypoglossus.
nucleus nervi oculomotorii, samenvattende term voor
de celgroepen vanwaar vezels voor de nervus oculomotorius ontspringen, in het tegmentum van het mesencephalon.
nucleus nervi phrenici, nucleus phrenicus, ligt in
het midden van de voorhoorn in de segmenten C.4 tot
en met C.7.
nucleus nervi trigemini, samenvattende term voor de
volgende trigeminuskernen: nucl. motorius, nucl.
sensorius, nucl. tractus mesencephali en nucl. tractus
spinalis nervi trigemini.
nucleus nervi trochlearis, kern van de vezels voor de
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nutrient
voor de nuclei ventrales posteriores met onduidelijke
functie.
nucleus ventralis (nucleus nervi oculomotorii), deels
onder, deels voor de nucl. dorsolateralis gelegen,
somatomotore celgroep.
nucleus ventralis posterolateralis, de achterste
thalamuskern, tussengeschakeld tussen de lemniscus
medialis en de tractus thalamocorticalis.
nucleus ventralis posteromedialis, kleine thalamuskern, achter-mediaal tussen de trigeminusbaan en de
fasciculi thalamocorticales.
nucleus ventralis thalami, een complex van verscheidene ventrale kernen van de nuclei laterales thalami.
nucleus ventromedialis hypothalami, kern in de
hypothalamus, achter de nucleus supra-opticus.
nuclei vestibulares, vier eindkernen voor het vestibulaire deel van de nervus vestibulocochlearis (nucl.
medialis, nucl. lateralis, nucl. superior, nucl. inferior).
nuda [L.] vr. van nudus.
nudisme [< L., nudus] 1 levensbeschouwing die stelt dat het
naakt in de vrije natuur verblijven (en recreeren) de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens
bevordert; syn. naturisme; a naaktlopen.
nudorum [L., gen. mv. van nudus] van de naakten; vb. hyperhidrosis n.
nudus [L., -da, -dum], naakt, onbekleed; vb. area nuda.
Nuel, Jean Pierre (1847-19zo; Belg. fysioloog te Luik).
ruimte van Nuel, intercellulaire ruimte in het buitenste gedeelte van het organum spirale van het binnenoor.
Nuhn, Anton (1814-1889; anatoom te Heidelberg).
klier van Blandin-Nuhn, glandula lingualis anterior.
nulde-ordekinetiek, farmacokinetisch onderscheiden
proces waarbij de snelheid waarmee de hoeveelheid
substraat verandert constant is, d.w.z. onafhankelijk van
de aanwezige concentratie van substraat; zie ook eersteordekinetiek.
nul-hypothese, de uitgangsstelling bij statistische
toetsing dat er geen verschil is tussen steekproeven die
uit dezelfde populaties afkomstig zijn.
nulligravida [L., nullus = geen; gravidus = zwanger] een vrouw
die nooit zwanger is geweest.
nullipara [L., nullus; parere = baren] een vrouw die nog nooit
een levend kind gebaard heeft; zie ook primipara, multipara.
nullisomie, afwijking in het aantal chromosomen in een
cel waarbij beide chromosomen van een homoloog paar
ontbreken; zie ook monosomie, disomie, trisomie,
polysomie.
numbing [E., numb = gevoelloos] 1 pijnlijke onthechting;
verliesverwerking tijdens rouwperiode; z onthechting
van kind als het te lang van moeder gescheiden wordt.
numeriek [L., numerus] door getallen uitgedrukt; vb. n-ke
apertuur.
nummularis [L., -le, nummus = munt] nummulair, ter
grootte van een muntstuk, vnl. in de dermatologie
gebruikte term; vb. dermatitis n-ris, eczema n-re.
nutans [L., nutare = knikken] knikbewegingen makend;
vb. chorea n.
nutricgptor, receptor of zijketen die zich met voedingsstof verbindt, om deze voor assimilatie in de cel geschikt
te maken.
nutricius [L., -ia, -ium], i voedend; z m.b.t. de arteria
nutricia; vb. canalis n-ius, arteria n-ia, foramen n-ium.
nutriens [L.] i voedend; z [z.nw., meery nutrientia], geneesmiddel dat de voedingsopneming van het lichaam bevordert.
nutrient, voedingsstof.
essentiele nutrienten, voedingsstoffen die het lichaam

tuberculum anterius tot aan het midden van de adhesio
interthalamica, waarvan hij tevens deel kan uitmaken als
deze aanwezig is; hij is afwezig bij 28% van de mannen
en 14% van de vrouwen.
nucleus rhomboidalis, vormt dikwijls de adhesio
interthalamica.
nucleus ruber, ijzerbevattende kern, ingeschakeld
tussen cerebellum en ruggenmerg, ligt tussen de
substantia nigra en de substantia grisea centralis.
n u cleus salivatorius inferior, vegetatieve kern voor de
parasympathische vezels van de nervus glossopharyngeus.
n u cleus sal. superior, vegetatieve kern voor de
parasympathische vezels van de nervus facialis.
nucleus sensorius principalis nervi trigemini (nucl.
sens.), kern waar de sensore vezels (voor de tastzin) van
de nervus trigeminus aankomen, dorsaal-midden in de
pons.
nucleus solitarius, celgroep van de tractus solitarius;
reikt vanaf het midden van de fossa rhomboidea tot aan
de kruising met de piramidebaan.
nucleus spinalis ne rvi accessorii, langgestrekte kern
aan de basis van de voorhoorn ter hoogte van C.1 -4,
oorsprong van de spinale vezels van de nervus accessorius.
n u cleus subthalamicus, kern onder de thalamus,
mediaal van de capsula interna.
nucleus supra-opticus, kern boven het chiasma
opticum, met neurosecretore vezels naar de hypofyseachterkwab.
nuclei systematis nervosi centralis, de zenuwcelkernen van het CZS.
nuclei tegmenti, dorsaal van de trochleariskern en
ventraal van de fasciculus longitudinalis medialis
gelegen kernen in de formatio reticularis van het
tegmentum pontis.
nuclei terminationis, kernen waar sensore zenuwvezels eindigen.
nucleus thoracicus, (= nucl. dorsalis van StillingClarke): groep cellen in de achterhoorn van het ruggenmerg, van T.i-L.z, oorsprong van de tractus spinocerebellaris posterior.
nucleus tractus mesencephalicus nervi triggmini,
voornamelijk in het mesencephalon, gedeeltelijk in het
metencephalon gelegen sensibele kern van de nervus
trigeminus.
n u cleus tractus solitarii (medullae oblong.), rij
cellen voor de tractus solitarius, reikt van het midden
van de fossa rhomboidea tot de piramidebaankruising.
nucleus tractus spinalis nervi trigemini, in de
substantia gelatinosa van het ruggenmerg gelegen
trigeminuskern voor de vezels van de tractus spinalis
nervi trigemini.
nuclei tuberales, achter in het tuber cinereum gelegen
kernen met neurosecretore vezels naar de hypofyseachterkwab.
nucleus ventralis anterolateralis, voorste thalamuskern met vezels van de globus pallidus en naar het
corpus striatum.
nucleus ventralis corporis trapezoidei, kleine,
achter-opzij op het corpus trapezoideum gelegen kern.
n u cleus ventralis intermedius, thalamuskern tussen
de nucl. ventr. anterolateralis en de nucl. ventr. posterolateralis, ontvangt vezels uit de pedunculus cerebell.
cranialis en geleidt impulsen naar de motore schors.
nucleus ventralis medialis, onscherp begrensde groep
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benign positional nystagmus [E.] kortdurende n. die
ontstaat als de onderzoeker de patient uit zittende
houding snel in liggende houding brengt met het hoofd
opzij. Bij herhalen ontstaat geen nystagmus meer;
oorzaak onbekend, toestand is overigens niet altijd
benigne.
bliknystagmus, n. die ontstaat bij beweging van de
oogbol weg van de middenpositie.
calorische nystagmus, n. die wordt opgewekt door in
de uitwendige gehoorgang warm of koud water te
spuiten; zie ook Barany.
centrale nystagmus, n. bij stoornis in de verbindingen
van vestibulair apparaat, cerebellum, pons of mesencephalon.
cervicaal nystagmus, nystagmus die wordt opgewekt
door het lichaam van de patient op een draaistoel 6o
graden naar rechts en naar links te draaien terwijl de
onderzoeker het hoofd in de middenstand fixeert;
ontstaat binnen 30 seconden nystagmus, dan wordt deze
veroorzaakt door de cervicale proprioceptieve sensoren;
duurt het langer, dan is een arteria-vertebraliscompressie waarschijnlijk.
draainystagmus, zie rotatore nystagmus.
eindstandnystagmus, n. die alleen aanwezig is
wanneer de ogen in de uiterste stand zijwaarts gericht
staan.
fixatienystagmus, n. die ontstaat bij visueel fixeren.
labyrintnystagmus, n. bij stoornis in de halfcirkelvormige kanalen.
latente nystagmus, n. die zich alleen manifesteert als
een oog wordt afgedekt.
optokin e tische nystagmus, het heen en weer bewegen
van de ogen bij het volgen van bewegende voorwerpen,
bijv. bij het naar buiten kijken vanuit een rijdende trein.
oscillatore nystagmus, schommel-n. met verticale of
horizontale zwenkingen van de oogbollen.
pendulaire nystagmus, n. met even snelle been en
weer bewegingen.
positienystagmus, n. die zich voordoet bij een
bepaalde positie van het hoofd t.o.v de romp.
richtingsvoorkeur van nyst gmus, n. met naar een
zijde systematisch grotere uitslag, terwijl geen spontane
n. bestaat; wordt aangetoond door prikkelen van het
labyrint.
ritmische nystagmus, langzame heenbeweging van de
oogbol, gevolgd door een snelle terugbeweging.
rotatoire nystagmus, ritmische draaibeweging om de
oogas.
spontane nystagmus, n. die aanwezig is terwijl de
ogen recht vooruit zien en er geen nystagmogene
prikkels werkzaam zijn.
stembandnystagmus, schokkende contracties van de
stembandspieren bij hysterie en bij traumatische
neurose.
vestibulaire nystagmus, zie labyrintnystagmus.
Nysten, Pierre Hubert (1775-1817; Fr. kinderarts te
Parijs).
wet van Nysten, lijkstijfheid begint in de kaakspieren,
breidt zich daarna uit over het gelaat en de hals, daarna
over de romp en de armen, en het laatst over de benen
en de voeten.

nodig heeft (en niet zelf kan vormen) zoals sommige
vetten en koolhydraten, voorts aminozuren, vitamines,
en een aantal elementen.
macronutrienten, voedingsstoffen die in relatief grote
hoeveelheden nodig zijn, zoals eiwitten, vetten en
koolhydraten.
micronutrienten, essentiele voedingsstoffen die in
relatief kleine hoeveelheden nodig zijn (mineralen,
sporenelementen, vitaminen).
nutrientia [L.] zie nutriens (sub z).
nutriliet, elke organische stof die in zeer kleine hoeveelheden noodzakelijk is voor de voeding van een microorganisme.
nutrimentum [L.] voedingsmiddel.
nutritie, nutritio [L.] voeding.
nutritief, m.b.t. de voeding van de weefsels; syn. trofisch.
nutritiolog ie, voedingsleer.
nutritius [L., -ia, -ium], voedend.
nutritivus [L., -va, -vum], nutritief; vb. vitellus n-vus.
nutrix [L., gen. -icis], voedster.
nyctalopie [G., nyx; ops = oog] `nachtziendheid , dagblindheid; i bij albinisme of aniridie, waardoor overgevoeligheid voor licht bestaat; 2 bij troebelingen in de gezichtsas, die invallend Licht verstrooien. (N.B. In
Engeland en Amerika wordt onder nyctalopie nachtblindheid verstaan!); zie ook hemeralopie.
n y ctohemeraal [G., nyx; hemera = dag] m.b.t. nacht en dag;
vb. n. ritme.
nycturie [G., nyx; ouron = urine] overmatige productie van
urine gedurende de nacht (vaak meer dan overdag) en
gepaard met frequentere mictie 's nachts.
Nyhan, William L. (Zoe eeuw; Amer. arts te Miami).
Lesch-Nyhan-syndroom, zie Lesch.
nymf, zie nympha (sub z).
nymfectomie, operatieve verwijdering van de kleine
schaamlippen (nymphae).
nymfomanie [G., nymphe = bruid; mania = razernij] ziekelijk
versterkte geslachtsdrift bij de vrouw; syn. andromanie,
furor uterinus; zie ook hyperafrodisie, satyriasis.
nymfotomie, incisie van de nymphae of van de clitoris.
n y mpha, i labium minus pudendi, kleine schaamlip;
2 nimf, een stadium in de levenscyclus van teken, mijten
en luizen tussen larve en volwassen vorm.
Nyssorhynchus [G., nyssa = prik; rhynchos = snuit] een subgenus van het geslacht Anopheles.
nystagmogeen, nystagmus opwekkend.
nystagmograaf [G., nystagmos; graphein = schrijven] toestel
waarmee nystagmus kan worden geregistreerd.
nystagmografie , registratie van nystagmus d.m.v. een
nystagmograaf.
elektronystagmografie (ENG), registratie van nystagmus door het optekenen van potentiaalschommelingen
van het elektrisch veld in de omgeving van de oogbol
(cornea pos., retina neg.) met een indifferente elektrode
aan de oorlel, de differente aan de slaap.
nystagmus [G., nystagmos = het knikken] oogsiddering,
meestal gekenmerkt door een zich ritmisch herhalende
snelle rukkende beweging van de oogbol en een wat
langzamer terugkeer tot de uitgangsstand.
amaurotische nystagmus, n. bij blindheid.
aurale nystagmus, zie labyrintnystagmus.
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groeiing, verschrompeling van een holte, een vaatlumen;

O, een bloedgroep uit het ABO-systeem.
OAC, orale anticonceptiva.
O-agglutinatie, zie agglutinatie.
O-agglutinine, zie agglutinine.
oat- cell carcinoma [E.] zie carcinoom, havercelm
obducent [L., obducere = openen, kwetsen] degene die een
obductie verricht.
obduceren [L., obducere] obductie verrichten.
obductie [L., obducere] lijkschouwing; syn. necropsie,
syn. autopsie, sectie.
obduratie [<L., obduratiol verharding.

zie ook desobliteratie.
obliteratio pericardii, zie concretio pericardii.
oblongata [L.] vr. van oblongatus.
oblongatasyndromen, neurologische syndromen bij
functie-uitval van de medulla o. als gevolg van afsluiting
van de arteria basilaris.
oblongatus [L., -ta, -turn], verlengd; vb. medulla o-ta.
oblongus [L., -ga, -gum], langwerpig; vb. fovea o-ga.
obscuratie, obscuratio [L., obscurus] verduistering (van
het gezichtsveld), scotoom.
obscuratio lentis, verduistering van de lens, cataract.
obscurus [L., -ra, -rum], donker; vb. camera o-ra.
observational learning [E.] leermethode volgens het
stimulus-respons-model waarbij een individu nieuw
gedrag aanleert door het observeren en imiteren van een
ander.
observationeel onderzoek, onderzoek waarbij de
onderzoeker zich beperkt tot het verrichten van waarnemingen; syn. niet-experimenteel onderzoek.
obsessie, obsessio [L., obsideo = bezetten] bezetenheid,
preoccupatie, het bezeten zijn door een voorstelling of
gedachte, waarvan wel het irrationele wordt ingezien,
maar die men niet van zich of kan zetten; zie ook dwanggedachte, dwang.
obsessieve compulsieve stoornis, obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCS), dwangstoornis
waarbij terugkerende dwanghandelingen en dwanggedachten een situatie of gebeurtenis in de toekomst
moeten voorkomen of juist doen ontstaan; deze worden
onvrijwillig beleefd en als zinloos ervaren; er bestaat een
ziekelijke preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme
en beheersing; syn. dwangneurose, dwangstoornis.

obelion [G., obelos = braadspit, zuil] antropometrische term

voor het punt waar de sutura sagittalis wordt gekruist
door de verbindingslijn tussen de foramina parietalia.
O-benen, zie genu varum.
Ober, Frank Roberts (1881-i96o; chirurg te Boston).
Ober-test, de patient ligt op zijn linkerzijde met zijn
linkerbeen in de heup en knie gebogen; de onderzoeker
houdt het gestrekte rechterbeen in abductiestand vast en
laat dit been plotseling los; normaliter valt het been
omlaag; gebeurt dit niet, dan bestaat er een contractuur
van de m. tensor fasciae latae.
obesitas [L., obesus = vet] vetzucht ; zie ook adipositas,
lipomatose.

obex [L., gen. obicis, dwarsbalk] dwarse strook witte substantie (verdikt ependym) aan de dorsale kant van de
medulla oblongata, in het caudale gedeelte van het dak
van de vierde ventrikel.
objectglas, voorwerpglas, een langwerpig glazen plaatje
waarop een met de microscoop te bekijken object wordt
gelegd, al of niet bedekt met een dekglas.
objectief, i (bijv. nw.) waarneembaar ook voor anderen,
i.t.t. subjectief; z (z. nw.) de achterste (naar het object
gerichte) lens of lenscombinatie van een microscoop of
telescoop; zie ook oculair.
obliggat [L., obligates] noodzakelijk, onvoorwaardelijk,
niet-facultatief; vb. o.-anaeroob.
obligate parasiet, (plant of) dier dat uitsluitend parasiterend op een gastheer kan Leven.
obliqua [L., vr. van obliquus] schuin; vb. diameter o.
obliquitas [L.] obliquiteit, scheve stand; zie ook asynclitisme.
obliquus [L ., -qua, -quum] , schuin, scheef; vb. musculus
o-quus internus, chorda o-qua.
obliterans [L., verstoppend] oblitererend, dichtgroeiend,
verschrompelend, i.h.b. van een holte of van een vaatlumen; vb. thromboangiitis o.
obliteratie, obliteratio [L., uitwissing, verstopping] dicht-

obsoleet [L., obsolere = verslijten, in onbruik raken] verouderd,

verlaten, in onbruik geraakt.
obstetricius [L ., - ia, - ium] , verloskundig; vb. forceps o-ia.
obstetricus [L., -ca], 1 (z. nw.) arts-verloskundige, specialist
in de obstetric; a (bijv. nw.) betrekking hebbend op de
geboorte; vb. canalis o-cus.
obstetric [L., obstetricare = helpen bij de baring] verloskunde,
het geneeskundig specialisme betreffende zwangerschap, baring en kraambed.
obstetrische hand, de houding van de hand die voor
inwendig onderzoek in de vagina wordt gebracht: de vijf
vingers gestrekt, maar in de basisgewrichten gebogen,
de duim geadduceerd; symptoom bij tetanie (teken van
Trousseau); syn. Geburtshelferstellung der Hand [D.].
obstetrix [L., ob-stare = erbij staan] vroedvrouw.
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obstipatie
obstipatie, obstipatio [L., obstipare = drukken] verstopping,
i.h.b. van het darmstelsel door verharde feces; syn. constipatio.
obstipatio colli, scheve hals; zie ook caput obstipum,
torticollis.
obstipatio spastica, krampachtige verstopping, door
kramp van de darmspieren.
obstipus [L., -pa, -pum], scheef; vb. caput o-pum.
obstructie, obstructio [L.] afsluiting, verstopping.
obstructio alvi, zie obstipatie.
obstructio canaliculi lacrimalis, verstopping van het
traankanaaltje.
darmobstructie, zie ileus.
obstructiehydrocefalus, zie hydrocephalus obstructivus.
obstructio, zie obstructie.
obstructus [L., -ta, -turn], afgesloten, dichtgeknepen;
vb. coitus o-tus.
obstruens [L.] obstruerend, verstoppend, afsluitend.
obturans [L.] afsluitend; vb. membrana o. stapedis.
obturatie, obturatio [L., obturare = verstoppen] obstructie.
obturator [L., obturare] 1 tandheelkundige prothese voor
het afsluiten van een opening in het gehemelte;
2 musculus obturatorius.
obturatorius [L., -ia, -ium, obturare] i verstoppend; z m.b.t.
de musculus o.; vb. canalis o-ius, hernia o-ia, tuberculum
o-ium.
obturatus [L., -ta, -turn], verstopt, afgesloten; vb. foramen
o-turn.
obtusus [L., -sa, -sum], 1 stomp; 2 stompzinnig; vb. margo
o-sus.
occipitalis [L., -le, occiput] tot het achterhoofd behorend;
vb. protuberantia o-lis, os o-le.
occipitalisatic, vergroeiing van de atlas met het achterhoofdsbeen.
occipitofrontalis [L., -le], m.b.t. achterhoofd en
voorhoofd; vb. musculus o-lis.
occipitomastoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. achterhoofdsbeen en mastoid; vb. sutura o-ea.
occipitopontinus [L., -na, -num], m.b.t. de occipitale
hersenkwab en de pons; vb. tractus o-nus.
occipitotemporalis [L., -le], m.b.t. het achterhoofd en de
slaapstreek.
occiput [L., ob = tegenover; caput = hoofd] achterhoofd; zie ook
sinciput.
occludensverbinding, zie tight junction.
occlusaal [L., occlusio = afsluiting] betreffende de kauwvlakken van tanden en kiezen; vb. o-sale caries; vgl. approximaal.
occlusalis [L., -le], m.b.t. de occlusie van het gebit;
vb. facies o-lis.
occlusie, occlusio [L.] 1 afsluiting; z het statische contact
tussen de gebitsbogen van onder- en bovenkaak na
dichtbijten; 3 de contactrelatie van de gebitselementen
van onder- en bovenkaak, die ten gevolg van de neuromusculaire controle van het kauwstelsel totstandkomt.
occlusio pupillae, afsluiting van de pupil door een zich
daar vormend vlies (bij iritis).
occlusief, afsluitend; vb. o. verband, o. pessarium.
occult [L., occultus] i verborgen, niet rechtstreeks
waarneembaar; vb. o-te bloeding; 2 bovenzinnelijk,
mysterieus, geheim, alleen bekend aan ingewijden.
occultisme, de leer betreffende het occulte, het bovenzinnelijke; zie ook parapsychologie.
occultus [L., -ta, -turn], verborgen; vb. margo o-tus unguis.
Ochlerotatus [G., ochlerotatos = zeer hinderlijk] een sub-genus
van Aedes- muskieten, overbrenger van de Afrikaanse
paardenziekte.

ochronose [< G., ochros; nosos = ziekte] zeldzame erfelijke
stofwisselingsstoornis waarbij de vorming van tyrosine
gestoord is en polymeren van homogentisinezuur een
zwarte verkleuring teweegbrengen van het kraakbeen
(zichtbaar aan de oorschelpen), de alkalische urine en de
huid.
Ochsner, Albert John (1858-1925; chirurg to Chicago).
Ochsner-ring, cirkelvormige verdikking van de mucosa
rondom de uitmonding van de ductus pancreaticus in de
ampulla hepatopancreatica.
ochtendstijfheid, na (nacht)rust optredende (soms
pijnlijke) stijfheid van de gewrichten, optredend bij
reumatoide artritis, psoriatische artropathie, ankyloserende spondylitis (ziekte van Bechterew) en andere
inflammatoire artropathieen, dit i.t.t. degeneratieve
artropathie, waarbij juist stijfheid na inspanning wordt
gezien; zie ook startpijn.
octaafaudiometrie, vorm van toondrempelaudiometrie
waarbij de drempel wordt bepaald voor de frequenties
van 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz, frequenties die telkens een octaaf in hoogte van elkaar verschillen; zie ook toondrempelaudiometrie.
octana [L.] achtstedaagse koorts (febris o.), koorts die met
intervallen van acht dagen terugkeert.
octavus [L., -va, -vum], achtste; vb. nervus o-vus.
octopamine, catecholamine dat ontstaat uit tyramine
m.b.v het enzym dopamine-beta-hydroxylase.
octoploidie, de aanwezigheid van acht stellen chromosomen (8n); zie ook polyploidie.
oculair [L., oculus = oog] 1 m.b.t. het oog; 2 de voorste (naar
het oog gerichte) lens van een microscoop of telescoop;
zie ook objectief.
ocularis [L., -re, oculus] m.b.t. het oog; vb. hyperaesthesia
o-ris.
oculentum, oogzalfbasis; smelt in het oog en voorkomt
uitdroging van de cornea.
oculi [L.] gen. van oculus; vb. bulbus o. (oogbol).
oculist, oogarts, oftalmoloog.
oculocardiaal, m.b.t. het oog en het hart; vb. o-iale reflex
(z.o. Aschner).
oculocefalogyrisch [G., kephale = hoofd; gyros = cirkel] m.b.t.
hoofdbewegingen bij het kijken.
oculocutaan, m.b.t. het oog en de huid.
oculocutaan syndroom, zie syndroom van VogtKoyanagi.
oculoglandulair syndroom, zie Parinaud-conjunctivitis.
oculoguttae, zie oogdruppels.
oculogyrisch, m.b.t. de oogbewegingen.
oculomotorisch, de beweging van de oogbol betreffend;
vb. o-torische uitvalverschijnselen.
oculomotorius [L., -ia, -ium], oogbewegend; vb. nervus
o-ius.
oculomucocutaan syndroom, zie Vogt-Koyanagi,
syndroom van ---.
oculopupillair, m.b.t. de oogbol en de pupil; vb. o-re
reflex, o. syndroom (z.o. J. F. Horner).
oculorum [L.] gen. mv. van oculus = oog; vb. instabilitaso.
oculo-urogenitaal syndroom, zie ziekte van Behcet.
oculus [gen., L., -li, mv., L., -li], oog, gezichtsorgaan.
oculus dexter et sinister (ODS) [L., dexter = rechter;
sinister =linker] rechter en linker oog beide of samen.
oculus uterque (OU) [L.] beide ogen.
ocytocicum, oxytocicum.
ocytocine, zie oxytocine.
OD oculus dexter, rechter oog.
od [G., hodos = pad, weg] de geheimzinnige invloed van
mesmerisme op het zenuwstelsel.
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oedema
odaxesmus [G., odaxesmos = het jeuken, steken] tongbeet, het
bijten op de tong bij een epileptisch insult.
Oddi, Ruggero (1864-1913; Ital. chirurg to Bologna).
sphincter Oddii, musculus sphincter ampullae hepatopancreaticae (m. sphincter ampullae).
odditis, ontsteking van de sphincter Oddii.
odds [E.] quotient van de kans dat een gebeurtenis wel zal
plaatsvinden en de kans dat dit niet gebeurt; vb. tromboembolie na pilgebruik.
relative odds [E.] zie odds ratio.
odds-ratio, quotient van twee odds; vb. trombo-embolie
na gebruik van twee verschillende orale anticonceptiva;
syn. relative odds.
O'Donoghue-laesie, trauma van het kniegewricht met
laesie van de mediale collaterale band, voorste kruisband
en de mediale meniscus; syn. O'Donoghue's unhappy
triad [E.].
odontalgie [G., odous; algos = pijn] kiespijn.
odontinold [< G., odontine = dentine; Gr. -eidos = -vormig]
1 lijkend op dentine; z klein dentinegezwel in de
tandpulpa; 3 denticulus.
odontoblast [G., odous; blastos = kiem] dentinevormende eel
in de buitenste laag van de tandpulpa; zie ook cementoblast, osteoblast.
odontoggen, uitgaande van een tand; vb. o-gene sepsis.
odontogenese [< G., odous; genesis = vorming] oorsprong en
ontwikkeling van het gebit.
odontogenesis imperfecta, onvolmaakte, gebrekkige
tandvorming.
odontogenie, zie odontogenese.
odontoides [G., -eidos = -vormig] tandvormig.
odontoliet [G., odous; lithos = steen] tandsteen.
odontologie [G., odous; logos = wetenschap] i de wetenschap
betreffende de tanden; a tandheelkunde.
odontolyse [< G., odous; lysis = oplossing] resorptie van
tandweefsel.
odontoom, 1 tandgezwel; a tand-exostose.
odontoma coronare, kroon-o.
odontoma radiculare, wortel-o.
odontoplastiek, i inplanting van een kunsttand; z orthodontie.
odontoscoop [G., odous; skopein = bekijken] tandspiegel.
odontoscopie, het maken van een gebit-afdruk, ten
gebruike als identificatiemiddel; zie ook dactyloscopie.
odontose, tandvorming; syn. dentitio.
odor [L.] geur, stank.
odor hircinus, de geur van okselzweet.
odor phthisicus, de geur van een teringlijder.
odoramentum [L., mv. -ta], reukmiddel.
odorimeter, een door Zwaardemaker ontworpen toestel
waarmee de reukdrempel kan worden bepaald; zie ook
olfactometer.
odorimetrie [L., odor; Gr. metron = maat] het meten van het
reukvermogen door vergelijking van de reukdrempels
voor verschillende reukstoffen bij een proefpersoon,
onder gelijkblijvende omstandigheden; zie ook olfactometric.
ODS, oculus dexter et sinister.
-odynie [G., odyne = pijn] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. pijn.
odynofagie [G., odyne; phagein = eten] pijn bij het slikken.
oecologie, zie ecologic.
oedeem, oedema [G., uitspr. eudeem], 1 `waterzucht,
overmaat aan intercellulaire vloeistof, afkomstig van
transsudatie uit de capillairen, t.g.v. verhoogde hydrostatische druk, vermeerderde doorlaatbaarheid van de
capillairwand, en verlaagde colloid-osmotische druk van

het plasma; a meer in het bijzonder de onderhuidse
vloeistof-ophoping, die aantoonbaar is doordat na druk
met een vinger een putje blijft staan.
angioneurotisch oedeem, acuut plaatselijk o. (van
keel, huid, gewrichten), vaak als allergische reactie;
syn. Quincke-o.
cardiaal oedeem, oedeem als gevolg van hartinsufficientie, gekenmerkt door de zwelling van de laagste
lichaamsdelen, dus meestal de voeten; bij toeneming
hoopt zich ook vocht in de lichaamsholten op (hydrops)
en ontstaat gegeneraliseerd o.
celoedeem, toename van celvolume door wateropname
bij celbeschadiging.
cystoid maculair oedeem, cystoid macula-oedeem,
vloeistofaccumulatie tussen de buitenste plexiforme en
binnenste nucleaire laag van de retina in de fovea met
een zeer diverse etiologie; bij langdurig bestaan kan zich
via samensmelting van de microcysten een maculagat
ontwikkelen.
gasoedeem, gasgangreen; zie ook gangreen.
gegeneraliseerd oedeem, over het gehele lichaam
uitgebreid o.
glottisoedeem, oedeem van de glottiswand met vernauwing van de stemspleet (verstikkingsgevaar!).
hereditair angioneurotisch oedeem, op autosomaaldominant-erfelijke aanleg berustende oedeemvorming,
soms in de huid, soms in de larynx of de darmen.
hersenoedeem, ophoping van vocht in cerebraal
weefsel t.g.v. doorbreking van de bloed-hersenbarriere;
bijv. bij contusio cerebri, hersenbloeding en tumoren.
hongeroedeem, oedeem door tekort aan voedsel of
door wanvoeding.
larynxoedeem, vaak snel in omvang toenemend o. van
de larynx leidend tot verstikking, veroorzaakt door
infecties en verbranding door hete vloeistoffen; vereist
vaak spoedtracheotomie.
lokaal oedeem, zie oedeem, plaatselijk -.
longoedeem [uitspr. in Ned. `eudeem'; in Vlaanderen `oedeem'],
ophoping van weefselvocht in de longblaasjes en het
interstitiele weefsel bij stuwing in de kleine bloedsomloop, i.h.b. bij mitralisstenose.
cardiaal longoedeem, longoedeem t.g.v. van linksdecompensatie waardoor in het longvaatbed een
verhoogde hydrostatische capillaire druk en hierdoor
uittreding van vocht ontstaan.
lymfoedeem, o. door lymfestuwing t.g.v. belemmerde
afvoer in de lymfevaten.
nefrotisch oedeem, oedeem bij nefrose en tijdens de
intermediaire stadia van diffuse nefritis.
papiloedeem, zie aldaar.
plaatselijk oedeem, tot een beperkt gebied begrensd o.,
bij afsluiting van lymfe- of bloedvat, rondom een
ontsteking, bij allergic.
Quincke-oedeem, zie oedeem, angioneurotisch —.
renaal oedeem, oedeem bij nefritis, t.g.v verhoogde
doorlaatbaarheid van de capillairwanden; dit o.
verschijnt het eerst onder de ogen.
oedeemziekte, uitputtingstoestand gepaard met oedeem
t.g.v. onder- of wanvoeding.
oedema [G., oidema = zwelling] oedeem.
oedema circumscriptum, plaatselijk huid-oedeem.
oedema ex vacuo, vochtophoping op de plaats waar een
`lege ruimte' in het lichaam is ontstaan bijv. door atrofie
van weefsel of van een gedeelte van een orgaan.
oedema fugax, vluchtig o., dat opkomt en weer
verdwijnt, bijv bij inwerking van hitte of koude op
onbedekte huid, of bij chlorose.
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oedemateus
oedema glottidis, zie glottisoedeem.
oedema malignum, gasgangreen (Pirogoff).
periorbitaal oedeem, oedeem rond de oogleden; vaak
het eerste teken van hypalbuminemie en decompensatio
cordis bij kinderen.
oedema pulmonum, longoedeem; zie ook oedeem.
oedemateus, m.b.t. oedeem.
oedematiens [L.] oedeem-verwekkend.
oedipaal conflict, zie Oedipus-complex.
Oedipus, mythologische koningszoon te Thebe (Griekenland), die zijn vader Laius doodde en daarna zijn moeder
Jokaste huwde.
Oedipus-complex [uitspr. eudi-, oidi-], (psychoanalytische
term) libidineuze binding van de man aan zijn moeder,
gepaard met ambivalente instelling (bewonderend en
tegelijkertijd hatend) met concurrentiegevoelens t.o.v.
zijn vader; zie ook Elektra-complex.
oefeningtolerantie, i het vermogen een bepaalde
hoeveelheid oefeningen te verdragen voordat pijn,
uitputting of schade ontstaat; 2 het verschijnsel dat
steeds meer moet worden geoefend om een effect te
verkrijgen of om een effect, bijvoorbeeld conditie, te
handhaven.
oefentherapie, het onder begeleiding uitvoeren van
bewegingen om afwijkingen in houding of functie van
het lichaam te voorkomen of te verhelpen; vormt onderdeel van de meer omvattende fysiotherapie.
oenomanie [G., oinos = wijn; mania = waanzin] 1 abnormale
zucht naar alcohol of drugs; a delirium alcoholicum.
oerdarm, archenteron [G.].
oermond, blastoporus [G.].
oernier, mesonephros [G.].
oersegment, zie somiet.
oerwervel, zie protovertebra.
oesofag-, oesophag-, voorvoegsel in klinische termen
m.b.t. de slokdarm.
oesofagectasie, verwijding, dilatatie van de slokdarm.
oesofagectomie, excisie van een (vernauwd) gedeelte van
de slokdarm of van de gehele slokdarm (bij carcinoom).
oesofagisme, kramp van de kringspieren van de
slokdarm; zie ook cardiospasme, dysphagia spastica.
oesofagitis, oesophagitis [L.] ontsteking van de
slokdarm.
Candida-oesofagitis, acute ulceratieve pseudo-membraneuze ontsteking van de slokdarm ten gevolge van een
Candida albicans-infectie; komt vooral voor bij immuungecompromitteerden (bijv. aids-patienten) of na chemotherapie.
oesophagitis corrosiva, o. door het inslikken van
etsende vloeistof.
oesophagitis dissecans, syn. o. exfoliativa o. waarbij
kokervormige membranen van de slokdarmwand
worden afgestoten.
refluxoesofagitis, zie aldaar.
oesofagocardiogram, slokdarm-ECG, met een afleiding
vanuit de slokdarm.
oesofagoduodenostomie [G., stoma = mond, opening] het
maken van een verbinding tussen slokdarm en duodenum (na maagresectie).
oesofagodynie [G., odyne = pijn] pijn in de slokdarm, i.h.b.
bij het slikken; de patient geeft daarbij pijn achter het
sternum aan.
oesofago-enterostomie [G., stoma] het maken van een
verbinding tussen slokdarm en darm (na maagresectie).
oesofagojejunostomie [G., stoma] het maken van een
verbinding tussen slokdarm en jejunum.
oesofagokele [G., kele = breuk] breuk (hernia) van de

slokdarm, meestal een darmwandbreuk waarbij de
mucosa via een opening in de spierlaag naar buiten
puilt.
oesofagomalacie [G., malakia = weekheid] verweking van de
slokdarmwand.
oesofagopathie [G., pathos = ziekte] aandoening van de
slokdarm.
oesofagoplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatic
tot herstel van de slokdarm.
oesofagoscp p, een endoscoop, om de slokdarm van
binnen te bekijken.
oesofagoscopie [G., skopein = bekijken] rechtstreekse
inwendige bezichtiging van de slokdarm d.m.v een
oesofagoscoop.
oesofagospasme [< G., spasmos = kramp] kramp van de
slikspieren, oesofagisme (bij rabies, intoxicaties; ook
reflectoor bij ontstekingen, gezwellen); zie ook cardiospasme.
oesofagostenose, vernauwing, strictuur van de
slokdarm.
oesofagostomie [G., stoma] het aanleggen van een verbindingsfistel vanuit de slokdarm via de huid naar buiten
(eigenlijk alleen bij dierexperimenten).
oesofagotomie, oesophagotomia [G.] incisie van de
slokdarm.
oesophagotomia externa, slokdarm-incisie van
buitenaf, via de huid van de hals, meestal ter verwijdering van een ingeslikt voorwerp.
oesophagotomia interna, incisie van de slokdarm van
binnen uit, met een oesofagotoom, bijv. om een mediastinaal abces te openen.
oesofagotoom [G., temnein = snijden] instrument waarmee
men, vanuit het slokdarmlumen, stricturen van de
slokdarm kan incideren.
oesophag-, oesofag-, voorvoegsel in klinische woordsamenstellingen m.b.t. de slokdarm.
oesophageus [L., -ea, -eum, van Gr] m.b.t. de oesophagus;
vb. plexus oe-eus.
oesophagotrachealis [L., -le], betreffende de (o)esophagus
en de trachea; vb. fistula o-lis.
oesophagus [G., oisophagos, van oisein = dragen en phagema =
voedsel, gen. -gi, uitspr. euso -], slokdarm.
oesophagusdivertikel, divertikel van de slokdarm;
bekendst is het Zenker-divertikel; syn. slokdarmdivertikel.
oesophagusdruk, druk in het thoracale deel van de
oesophagus die overeenkomt met de intrathoracale druk
bij niet-geforceerde ademhaling, als regel subatmosferisch; te meten via een doorgeslikt ballonnetje dat via
een slang met een manometer verbonden is.
oesophagussfincter, onderste, kringspier van de
slokdarm ter hoogte van het diafragma waar de
slokdarm de thorax verlaat; voorkomt reflux uit de
maag.
oesophagusstem, spraak, slokdarm.
oestradiol, de natuurlijk voorkomende, werkzame vorm
van follikelhormoon, in ovariumfollikels, corpus
luteum, placenta, urine, testis.
Oestridae [G., oistros = horzel] horzels, een familie van grote,
harige Diptera (orde Insecta); van medisch belang zijn de
geslachten Dermatobia, Hypoderma.
oestriol, een placentahormoon met oestrogene werking.
oestrische cyclus [G., oistros = horzel, bronst] periodieke fase
van de bronst.
oestroggen, i (bijv. nw.) oestrus-verwekkend; i. (z. nw.)
algemene naam voor stoffen met oestradiol-achtige
werking.
550

oftalmotonometer
oftalmodynamometrie, meting van de druk in de
arteria centralis retinae door de pulsaties ervan te
observeren terwijl een bepaalde druk op de oogbol
wordt uitgeoefend.
oftalmodynie [G., ophthalmos; odyne = pijn] pijn in het oog.
oftalmofacometer [G., ophthalmos; phakos = lens] instrument ter bepaling van de kromming van de ooglens.
oftalmofundosco p [ G., ophthalmos; L. fundus = bodem]
toestel voor onderzoek van de oogfundus.
oftalmokele [G., ophthalmos; kele = hernia] zie exoftalmie.
oftalmoliet [G., ophthalmos; lithos = steen] traansteen,
concrement in het traankanaal.
oftalmologie [G., ophthalmos; logos = wetenschap] oogheelkunde; syn. oftalmiatrie.
oftalmoloog, zie oogarts.
oftalmomalacie, zie ophthalmomalacia.
oftalmometer, instrument waarmee de kromming van
de cornea in verschillende richtingen kan worden
gemeten.
oftalmomyiase, ophthalmomyiasis [G., ophthalmos; myia
= vlieg] infestatie van het oog door vliegenlarven, meestal
van Oestrus ovis; zie ook myiase.
oftalmomyitis, ophthalmomy(os)itis [G., ophthalmos;
mys = spier] ontsteking van de oogspieren.
oftalmoplegie, ophthalmoplegia [G., ophthalmos; plege =
slag, verlamming] verlamming van de oogspieren.
internucleaire oftalmoplegie, het verschijnsel dat de
patient bij een poging om opzij te kijken het ene oog
niet kan adduceren, terwijl het abducerende oog een
nystagmus vertoont; indien dubbelzijdig aanwezig, is de
oorzaak vaak multipele sclerose.
ophthalmoplegia chronica progressiva, dominant
erfelijke aandoening met langzaam progressieve
oogspierverlamming en ptosis, begint meestal tussen 30
en 50 jaar.
ophthalmoplegia externa, verlamming van uitwendige oogspieren.
ophthalmoplegia interna, verlamming van de m.
ciliaris en de m. sphincter pupillae.
ophthalmoplegia totalis, combinatie van o. externa en
o. interna.
oftalmoptose [< G., ophthalmos; ptosis = het neervallen]
uitpuiling van het oog; syn. exoftalmie.
oftalmorragie [G., ophthalmos; rhegnynai = uitbarsten, gutsen]
bloeding in de oogbol.
oftalmoscoo [G., ophthalmos; skopein = bezichtigen]
oogspiegel (Helmholtz 1851).
refractie-oftalmoscoop, oogspiegel met draaibare
schijven die lenzen van verschillende sterkte bevatten,
waarmee men de refractie van een oog kan bepalen.
oftalmoscopie, oogspiegel-onderzoek; syn. funduscopie.
oftalmostaat, instrument waarmee de oogbol,
gedurende een operatie aan het oog, in een bepaalde
positie kan worden vastgezet, zodat zich gedurende de
operatie geen onwillekeurige oogbeweging kan
voordoen; zie ook oftalmostase.
oftalmostase [< G., ophthalmos; stasis = stilstand] fixatie van
de oogbol d.m.v. een oftalmostaat.
oftalmostatometer, toestel waarmee men de graad van
uitpuiling van de oogbol kan bepalen (Snellen).
oftalmostatometrie, bepaling van de graad van protrusie of van retractie van de oogbol.
oftalmotomie [G., ophthalmos; temnein = snijden] het
incideren van een oog.
oftalmotonometer [G., ophthalmos; tonos = spanning]
instrument tot meting van de intra-oculaire druk; zie ook
tonometer.

oestrogeen-progesterontest, test ter evaluatie van
amenorroe: op de 1 -ize dag wordt ethinyloestradiol en
op de 15 -zie dag wordt medoxyprogesteron toegediend;
bij normale uterusfunctie treedt daarna een onttrekkingsbloeding op.
oestrogeenreceptor, zie receptor, oestrogeen-.
oestron, i oestrus; z een door het ovarium geproduceerd
hormoon met oestrogene werking.
Oestrus [G., oistros] een geslacht horzels.
oestrus [G., oistros] i de periodieke 'loopse' fase bij wijfjesdieren, met intense paringsdrift; z de cyclus van veranderingen in de genitale organen, veroorzaakt door
ovariele hormonale werking.
off-effect [< E.] fenomeen dat bij een aanhoudende
prikkel en een inmiddels verdwenen sensoractiviteit het
wegnemen van deze prikkel een hernieuwde ontladingsreeks bij de sensor geeft; treedt o.a. op in de retina en in
het lichaampje van Pacini in de huid; zie ook respons,
fasische en tonische --.
officinalis [L., -le, officina = de werkplaats van de apotheker]
officineel, aanduiding van de geneesmiddelen die de
apotheker volgens de farmacopee voorradig moet
hebben; vb. formula o-lis, Poxvirus o-le.
officineel, zie officinalis.
oftalmalgie [G., ophthalmos = oog; algos = pijn] pijn in het
oog.
oftalmatrofie, atrofie, verschrompeling van het oog.
oftalmectomie [G., ophthalmos; ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van een oog, enucleatio bulbi.
oftalmie, ophthalmia [G.] oogontsteking.
ophthalmia neonatorum, conjunctivitis bij neonati,
meestal veroorzaakt door gonokokken (conjunctivitis
gonorrhoica), soms door Chlamydia, stafylokokken, of
chemische agentia.
ophthalmia nivialis, sneeuwblindheid.
ophthalmia aegyptica, trachoom; deze tastte de ogen
aan van de soldaten van Napoleon tijdens zijn Egyptische veldtocht.
ophthalmia electrica, oogontsteking door inwerking
van ultraviolette stralen.
ophthalmia gonorrhoica, acute gonorroische conjunctivitis.
ophthalmia migratoria, zie sympathische oftalmie.
ophthalmia neuroparalytica, zie keratitis neuroparalytica.
ophthalmia nodosa, conjunctivitis t.g.v. prikkelende
rupsharen, met vorming van knobbeltjes rondom de
haren.
ophthalmia phlyctaenulosa, keratoconjunctivitis bij
kinderen, met kleine knobbeltjes (flyctenen) op de
limbus corneae, meestal van tuberculeuze aard.
ophthalmia purulenta, etterige oogontsteking.
ophthalmia scrofulosa, zie o. phlyctaenulosa.
sympathische oftalmie, oogontsteking die langs
inwendige wegen van het ene oog op het andere
overgaat; het eerste oog heet `sympathiserend', het
tweede 'gesympathiseerd'.
oftalmoblennorroe, ophthalmoblennorrhoea [G.]
conjunctivitis gonorrhoica.
oftalmocentese [< G., ophthalmos; kentesis = doorboring]
punctie van de oogbol.
oftalmodiagnostiek, diagnostiek d.m.v de oftalmoreactie.
oftalmodynamometer, i instrument ter bepaling van de
druk in de arteria centralis retinae; z instrument tot
meting van de convergentie waartoe de ogen in staat
zijn; zie ook oftalmodynamometrie.
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oftalmotonometrie
oligodontie [G., oligos; odous = tand] aanwezigheid van
minder dan het normale aantal tanden en kiezen, als
aangeboren defect.
oligofrenie, aangeboren onvoldoende geestelijke, vooral
intellectuele ontwikkeling; syn. zwakzinnigheid; zie ook
debilitas mentis, imbecillitas, idiotie.
oligogenese [< G., oligos; genesis = voortbrenging] geringe
vruchtbaarheid, het voortbrengen van slechts weinig
nakomelingen.
oligoglia, zie oligodendroglia.
oligomenorrhoea, oligomenorroe [G., oligos; men =
maand; rhoia = vloeiing] i menstruatie met gering bloedverlies; z menstruatie met lange tussenpozen.
oligomorf [G., oligos; morphe = vorm] in de ontwikkeling
van Jong tot oud slechts weinig verschillende vormen
doorlopend (zoals bij sommige micro-organismen).
oligonecrospermie [G., oligos; nekros = dood] aanwezigheid
van alleen enkele dode spermatozoa in het sperma.
oligonitrofiel, weinig stikstof verlangend, de eigenschap
van sommige bacterien optimaal te groeien bij gering
stikstofgehalte van de voedingsbodem.
oligophrenia [G., oligos; phren = geest] oligofrenie, aangeboren ontwikkelingsstoornis van de geestelijke, vooral
intellectuele vermogens.
oligospermie [G., oligos; sperma = zaad] 1 uitscheiding van
weinig sperma; z oligozoospermie.
oligozoospermie [G., oligos; zoon = dier; spermatozoon =
zaaddiertje] aanwezigheid van weinig spermatozoa in het
sperma.
oligurie [G., oligos; ouron = urine] verminderde uitscheiding
van urine.
olijf, zie oliva [L.].
olisthesis [G., olisthanein = glijden] afglijding, meestal
wordt bedoeld spondylolisthesis.
Oliva [L., olijfl olijfvormig lichaam boven aan weerszijden
van de medulla oblongata, tussen de wortels van de loe
en 12e hersenzenuw.
olivaris [L., -re], m.b.t. de oliva; vb. nucleus o-ris.
olivocerebellaris [L., -re], m.b.t. de oliva en het cerebellum; vb. tractus o-ris.
olivofugaal [L., fugere = vluchten] van de oliva of gericht.
olivopetaal [L., petere = zoeken] naar de oliva toe gericht.
olivo-ponto-cerebellair, m.b.t. de oliva, de pons en het
cerebellum; vb. o-re atrofie (z.o. atrophie olivo-pontocerebelleuse).
Oilier, Louis Xavier Edouard (1830-1901; Fr. chirurg te
Lyon).
ziekte van Oilier, enkelzijdige chondromatose
hemichondrodystrofie.
Olshausen, Robert Michaelis von (1835-1915; gynaecoloog te Berlijn).
Olshausen-handgreep, zie handgreep van Veit-Smellie.
omartritis, ontsteking van het schoudergewricht.
omartrose, omarthrosis [G., omos = schouder] destructie
van het schoudergewricht (arthrosis deformans); wordt
meestal secundair veroorzaakt door inflammatoire of
infectieuze ontsteking, posttraumatische incongruentie
van het gewrichtsoppervlak, aseptische botnecrose of
letsel van de m. supraspinatus.
Ombredanne, Louis (1871-1956; Fr. chirurg te Parijs).
Ombredanne-masker, een narcosekap, gebruikt bij
ethernarcose.
Ombredanne-methode, als men bij de zuigeling beide
benen in heup en knie buigt, zodat de vulva loodrecht
staat (en het bekken recht staat), kan men goed zien of
de benen wel of niet even lang zijn.
Ombredanne-operatie, bij hypospadie wordt uit de

oftalmotonometrie, meting van de intra-oculaire druk.
Ogilvie, Sir Heneage (toe eeuw; Brits chirurg te Londen).
Ogilvie-syndroom, pseudo-obstructie van het colon, bij
tumor (op een andere plaats), bij alcoholisme, na operatie of na trauma.
Ogston, Sir Alexander (1844-1929; chirurg te Aberdeen).
Ogston-operatie, 1 afbeiteling van de condylus medialis
ossis femoris bij genu valgum; z wig-excisie uit de tarsus
bij platvoet, tot herstel van het voetgewelf.
oicologie' zie ecologie.
-oid(e), -oides [G., eidos = vorm, gedaante] achtervoegsel in
woordsamenstellingen met als betekenis lijkend op;
vb. tuberculoid (lijkend op tuberculose), lupoid, lupoides
(lijkend op lupus).
oksel, axilla [L.].
okseltoilet, zie toilet.
olecranartritis, ontsteking van het ellebooggewricht.
olecranon, gen. -ni: ellepijpshoofd, het platte, brede
boveneind van de ulna.
olenitis [G., olene = elleboog] ontsteking van het elleboogsgewricht.
oleogranuloom, chronisch granuloom door voortdurend
contact met olie; syn. paraffinoma.
oleoom, zie paraffinoom.
oleosum [L., my. -sal, olieachtig geneesmiddel.
oleosus [L., -sa, -sum], olieachtig; vb. seborrhoea o-sa.
oleothorax, de geleidelijke vervanging van de bij een
pneumothorax tussen de pleurabladen ingebrachte
lucht door olie of vloeibare paraffine.
olfact [L., olfactus = reuk] een eenheid (uitgedrukt in
grammen per liter) om de reukscherpte te kenmerken.
olfactie, eenheid van reukvermogen, gebaseerd op de
afstand waarop een reuksubstantie d.m.v een olfactometer kan worden waargenomen (Zwaardemaker).
olfactisme, reuksensatie, opgewekt door een andere
prikkel dan die voor de reukzin; zie ook synesthesie.
olfactoir, m.b.t. de reuk; vb. o. hallucinatie.
olfactometer, een door Zwaardemaker ontworpen toestel
voor kwantitatief onderzoek van de reukzin.
olfactometrie, vergelijking van de reukdrempel voor een
reukstof bij verschillende mensen, of bij een persoon
onder verschillende omstandigheden of op verschillende
tijdstippen; zie ook odorimetrie.
olfactorium [L., my. -ia], reukmiddel.
olfactorius [L., -ia, -ium], m.b.t. het ruiken; vb. bulbus
o-ius, area o-ia, trigonum o-ium.
olfactus, reuk.
organum olfactus, reukorgaan.
oliecyste, cyste gevuld met een olieachtige vloeistof,
ontstaan door verweking van lipomen of dermoidcysten.
olie-immersie, 1 opvulling van de ruimte tussen het
objectief van een microscoop en het object met olie die
dezelfde brekingsindex heeft als glas, waardoor men de
sterkst mogelijke vergroting kan bereiken met het
grootst mogelijke oplossend vermogen; i. microscoopobjectief bestemd voor olie-immersie.
olifantehuid, in grote slappe plooien hangende huid.
oligaemia vera, echte o., door bloedverlies.
oligo- [G., oligos] voorvoegsel in samengestelde woorden
met de betekenis `weinig'.
oligoarticulair [G., oligos; L. articulatio = gewricht] m.b.t.
enkele gewrichten; zie ook polyarticulair.
oligodendrocyt [G., oligos; dendron = boom] een cel van de
oligodendroglia, met weinig uitlopers.
oligodendroglia, neuroglia bestaande uit kleine cellen
met weinig uitlopers.
oligodendroglioom, tumor van oligodendroglia.
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oncogen
omphalocele, zie omfalokele.
omphalo(-)entericus [L., -ca, -cum], m.b.t. de navel en de
darm; vb. ductus o-cus.
omphalomesentericus [G., -ca, -cum, omphalos; mesos =
midden; enteron = darm] m.b.t. navel en mesenterium;
vb. vasa o-ca (mv. van vas o-cum): vaten die bij de foetus
van de navel naar het mesenterium lopen.
omphalophlebitis [G., omphalos; phleps, phlebos = ader]
ontsteking van de naveladeren bij pasgeboren kinderen.
omphalos [G.] zie navel.
OMS, 1 = otitis media serosa; z Organisation Mondiale de
la Sante.
onanie, onanismus, i zelfbevrediging door kunstmatige
prikkeling van de geslachtsdelen; syn. auto-erotiek; zie
ook masturbatie; i. (oorspronkelijke en nu verouderde
betekenis) coitus interruptus, zaadverspilling bij de
coitus.
onanist, iemand die bevrediging zoekt door masturbatie.
onbestemd ademgeruis, zie ademgeruis.
Onchocerca [G., onkos = gekromd; kerkos = staart] een in de
tropen bij de mens voorkomend geslacht van de orde
Filarioidea; de macro- en microfilaria's leven samen in
huid en subcutis, waar ze soms granulomen (onchocercomen) vormen; ze dringen soms in het oog en veroorzaken blindheid ('river blindness').
Onchocerca volvulus, een soort O. die subcutane zwellingen teweegbrengt, soms ook in het oog kruipt; de
mannetjes zijn 3 cm, de wijfjes tot 5o cm; de larven
(microfilariae) worden bij het steken door bepaalde
vliegen (Simulium damnosum) opgenomen en op andere
mensen overgebracht.
onchocerciasis, infectie met Onchocerca.
onchocercoom, granuloom, veroorzaakt door Onchocerca.
oncocyt [G., ogkos = gezwel; kytos = cell 1 een van de cellen
waaruit een gezwel is opgebouwd; s. grote eosinofiele cel
in speekselklieren, schildklier, bijschildklieren.
oncocytoom, adenoom bestaande uit oncocyten.
oncogeen [G., ogkos; genein = voortbrengen] kankerverwekkend.
oncogen, gen-materiaal dat de celdeling ontregelt en
aldus leidt tot het ontstaan van tumoren; vb. Abelsononcogen.
Abelson-oncogen, gengebied van chromosoom 9 dat
bij chronische myeloide leukemie is getranslokeerd naar
chromosoom zz in de voorlopercellen van granulocyten,
monocyten, erytrocyten en trombocyten; het getranslokeerde chromosoom z2 heet het Philadelphia-chromosoom.
C-oncogen cellulair oncogen, gen dat ontstaat uit een
proto-oncogen als gevolg van een puntmutatie, genamplificatie, translocatie of een virusinfectie; veroorzaakt
ontregeling van celgroei, waardoor een tumor kan
ontstaan; zie ook proto-oncogen.
MYc- oncogen [< myelocytomatosis] gengebied, afkomstig
van chromosoom 8 dat bij Burkitt-lymfoom getranslokeerd is naar chromosoom 14; door deze translocatie
ontstaat overexpressie van het myc-gen, een verhoogde
groeirespons en tumorgroei; is ook geactiveerd bij
andere maligne tumoren.
proto-oncogen, gen dat waarschijnlijk een functie heeft
bij de fysiologische celproliferatie en door mutatie,
amplificatie of translocatie aanleiding kan geven tot
gezwelgroei.
RAs -oncogen [< rat-sarcoomvirus] gen dat ontstaat uit
proto-oncogen als gevolg van mutatie; speelt een rol bij
signaaloverdracht in de cel tussen membraanreceptor en
kern, leidend tot mitogenese; blijft na signaal-

huid aan de onderkant van penis en scrotum een nieuwe
urethra gevormd terwijl preputiumhuid wordt getransplanteerd om de onderkant van de penis te bedekken.
OME, otitis media (met) effusie; syn. OMS.
omentalis [L., -le], m.b.t. het omentum; vb. bursa o-lis,
tuber o-le hepatis.
omentitis, ontsteking van het omentum.
omentocardiopexie [G., kardia = hart; pexis = vasthechting]
operatie ter verbetering van de doorbloeding van de
hartspier; het omentum majus wordt, door een spleet in
het diafragma, links in de borstholte opgetrokken en
aan de hartspier bevestigd (obsoleet).
omentopexie [G., pexis] vasthechting van het omentum
aan de buikwand, om stuwing bij portale hypertensie te
verminderen; zie ook operatie van Talma-Morison.
omentum [gen., L., -ti, mv., L., -ta, vette huid] net, een
buikvliesplooi die, vanaf de maag, over de buikingewanden uitgespreid ligt.
omentum majus, een van de curvatura major van de
maag afgaande buikvliesplooi, die het colon transversum bedekt.
omentum minus, buikvliesplooi tussen maag en lever.
omfal- [G.] zie navel.
omfalectomie [G., omphalos = navel; ektome = uitsnijding]
excisie van de navel.
omfalokele [G., omphalos; kele = hernia] navelbreuk bij de
zuigeling, waarbij ingewanden ter plaatse van de navel
naar buiten puilen; zie ook hernia funiculi umbilicalis.
omfalorragie [G., omphalos; rhegnynai = barsten] navelbloeding bij pasgeboren kinderen.
omfalorroe [G., omphalos; rhoia = stroom] afvloeiing van
lymfe uit de navelstreng.
omfalotomie [G., omphalos; temnein = snijden] doorsnijding
van de navelstreng na de geboorte.
omfalotripsie [G., omphalos; tribein = kneuzen] klieving van
de navelstreng door afknijpen.
omkeerplastiek, operatieve behandeling, veelal wegens
een maligniteit in het bovenbeen, waarbij de enkel van
het korte been zich op het niveau van de knie van het
gezonde been bevindt, zodat as dit enkelgewricht
achterstevoren wordt geplaatst, dit als kniegewricht
functioneert en de hiel van de omgedraaide voet als
steunpunt dient om het lichaamsgewicht op de prothese
over te brengen.
omloop, zie panaritium periunguale, paronychia.
Ommaya, Ayub Khan, Pakistaans neurochirurg in de
V.S., geb. 1930.
Ommaya-reservoir, canule die onder de galea aponeurotica wordt aangebracht voor toediening van geneesmiddelen (bijv. chemotherapeutica) of voor verwijdering
van vloeistof door een katheter die in een laterale
hersenventrikel is geplaatst.
omnipotentie [L., omnis = all almachtigheid, het gevoel
alles te kunnen; zie ook identificatie, kosmische —.
omnivoor [L., omnis; vorare = eten] 1 alles-etend, d.w.z.
voedsel zowel van dierlijke als van plantaardige
herkomst; 2 alles-etend dier.
omo- [G., omos = schouder] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de schouder.
omoclavicularis [L., -re], m.b.t. de musculus omohyoideus
en de clavicula; vb. trigonum o-re.
omodynie [G., omos; odyne = pijn] schouderpijn.
omohyoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. de schouder en het os
hyoideum; vb. musculus o-eus.
omphal- [G., omphalos = navel] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de navel.
omphalitis [G., omphalos] navelontsteking.
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oncogenese
maatregelen zijn getroffen dat noch bij de onderzoeker
noch bij de onderzochte bekend is bij welke proefpersonen welke interventie wordt gepleegd; syn. double
blindfold test [E.].
enkelblind onderzoek, onderzoek waarbij zodanige
maatregelen zijn getroffen dat of bij de onderzoeker of
bij de onderzochte niet bekend is bij welke proefpersonen welke interventie wordt gepleegd.
immunologisch onderzoek, reeks onderzoeken die
kunnen worden uitgevoerd bij een verdenking op een
immunologische aandoening; o.a. bepaling van
immunoglobulineconcentraties, screening op autoantistoffen, granulocytenfunctieonderzoek.
specieel lichamelijk onderzoek, het lichamelijk
onderzoek van de afzonderlijke organen of lichaamsdelen, bijvoorbeeld lever, milt, knie of elleboog.
oneirisch [G., oneiros = droom] m.b.t. dromen.
one-step mutation, zie mutatie, one-step--.
ongeconditioneerd, onvoorwaardelijk; zie ook reflex.
ongevalsleer, zie traumatologie.
oninvoelbaar, zie invoelbaar.
on/off-effect, plotseling optredende wisselingen van de
Parkinson-verschijnselen na aanvankelijk gunstig effect
van levodopa bij de ziekte van Parkinson , al dan niet
gerelateerd aan de doseringsintervallen van levodopa.
onrust, 1 (psychisch) toestand van opwinding of onevenwichtigheid; z (fysiek) bewegingsdrang.
motore onrust, overdadige bewegingsdrang; zie ook
anxietas tibiarum, restless legs.
ontaarding, zie degeneratie.
maligne ontaarding, overgang in kwaadaardig gezwelweefsel.
ontaardingsreactie, syn. elektrische o., FOR bij aandoening van een perifeer motoor neuron ontstaan bij
opening en sluiting van een elektrische stroom aan
katode en anode geen plotselinge, maar wormvormige
contracties, terwijl de volgorde (normaal KS > AO)
omgekeerd is.
ontbijttest, bepaling van het bloedglucosegehalte tijdens
de zwangerschap in aansluiting op het normale ontbijt;
screeningstest voor diabetes in de zwangerschap.
ontharing, epilatie.
onthersening, zie decerebratie.
onthoudingsverschijnselen, abstinentieverschijnselen.
ontkenning, i manier om krenkende ervaring niet tot
bewustzijn door te laten dringen door de gebeurtenis
zelf of de bijbehorende gevoelens te ontkennen;
s. reactiemechanisme dat na een ernstige stresssituatie
optreedt; 3 eerste fase in rouwproces; ongeloof over en
ontkenning van gebeuren.
ontkenningswaan, de patient ontkent het bestaan van
zijn lichaamsdelen of van zijn eigen persoon of van zijn
omgeving; syn. negatiedelirium, syn. delire de negation

overdracht actief en leidt zo tot het ontstaan van
tumoren.
V-oncogen viraal oncogen, DNA-sequentie van een virus
die na besmetting van cellen van een gastheer in het
DNA daarvan kan worden ingebouwd en kanker kan
veroorzaken.
oncogenese, het ontstaan van een gezwel; syn. carcinogenese.
oncologie [G., ogkos; logos = wetenschap] gezwelleer, de
wetenschap betreffende gezwellen.
oncoloog, specialist in de oncologie.
oncolyse [< G., ogkos; lysis = oplossing] vernietiging en
resorptie van gezwelweefsel.
Oncomelania, een slakkengeslacht dat tussengastheer is
voor Schistosomajaponicum (vroeger genoemd Katayama).
oncometrie [G., ogkos; metrein = meten] bepaling van de
grootte van een inwendig orgaan.
oncosfeer, Oncosphaera [G., sphaira = bol] kogelvormige
larve van een lintworm, met zes haken.
oncotisch [G., ogkos] m.b.t. zwelling.
oncotische druk, druk t.g.v de aantrekkende kracht
van de in een suspensie aanwezige colloide deeltjes;
syn. colloid-osmotische druk.
oncotisch oedeem, oedeem doordat het weefsel zelf
water aantrekt en daardoor opzwelt; syn. colloidosmotisch oedeem.
oncotomie [G., ogkos; temnein = snijden] incisie van een
gezwel, een abces, een zwelling.
o ncotroo [G., ogkos; tropos = wending] met affiniteit tot
gezwelweefsel.
oncovirus, zie de rubriek virus.
onderarm, antebrachium [L.].
onderbeen, crus [L.].
onderbewust, m.b.t. het onderbewustzijn.
onderbewustzijn, term van Freud voor de psychische
regio die grenst aan het bewustzijn; allerlei mentale
processen bewegen zich in de onderbewuste sfeer, en
kunnen (soms) zonder of met enige inspanning in het
bewustzijn teruggeroepen worden.
ondercuratelestelling, zie curatele.
ondergaande-zon-fenomeen, zie sunset phenomenon.
ondergewicht, 1 lager gewicht dan de bij de lengte
passende ondergrens van het ideale gewicht; z het aantal
kilo's beneden de bij de lengte passende ondergrens van
het ideale gewicht.
onderhuids, subcutaan, subcutaneus [L.].
onderkaak, mandibula [L.].
onderkoeling, een centrale lichaamstemperatuur van 31
graden Celsius of lager; zie ook hypothermie.
onderlip, labium inferius oris [L.].
onderscheidingsvermogen, zie power.
ondersteek, ondersteekpan, een pan om bij een bedlegerige patient urine en ontlasting op te vangen; zie ook
urinaal.
ondertemperatuur, zie hypothermie.
ondervoeding, langdurig tekort aan voedingsstoffen in
het lichaam t.g.v. slechte eetlust, malabsorptie of een
sterk verhoogde stofwisseling.
onderzoek.
aanvullend onderzoek, laboratorium- en/of beeldvormend onderzoek dat words verricht als aanvulling op
anamnese en lichamelijk onderzoek.
cytologisch onderzoek, het microscopisch onderzoeken van cellen op abnormaliteiten waarbij het
materiaal wordt verkregen door bijvoorbeeld een
dunnenaaldbiopsie of via een cervixuitstrijkje.
dubbelblind onderzoek, onderzoek waarbij zodanige

[F.].

ontlading, initiele septale, begin van de ontlading in de
hartventrikels die plaatsvindt in het septum; aanduiding
voor de normaal aanwezige q-golf in laterale afleidingen
van het ECG.
ontladingsfrequentie, aantal ontladingen per tijdseenheid van een prikkelbare cel (zenuw, spier, klier).
ontmaagden, van maagdelijkheid beroven, defloreren,
het intacte hymen van een virgo verscheuren, i.h.b. bij
haar eerste coitus.
ontoerekeningsvatbaarheid, juridische benaming van
de toestand van iemand die een strafbaar feit begaat dat
hem wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
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onychia
storing van zijn geestvermogens niet kan worden
toegerekend.
ontogenese, ontogenie [G., ontos = bestaand; gennan =
voortbrengen] de ontwikkeling van het afzonderlijke
individu; ant. fylogenese (ontwikkeling van de soort); zie
ook biogenese, biogenetische grondwet, dysontogenie.
ontremming, gehele of gedeeltelijke uitval van hogere,
remmende zenuwcentra.
ontsluiting, i het open gaan van de baarmoedermond;
2 de diameter van het zich ontsluitende ostium uteri.
ontsluitingstijdperk, de eerste baringsperiode,
gedurende welke de ontsluiting haar maximum ('volkomen ontsluiting') bereikt.
ontsmetting, zie desinfectie.
ontsteking, inflammatio, een ziekteproces dat te
beschouwen is als de reactie van weefsel op een schadelijke (fysische, chemische, microbiele, of immunitaire)
prikkel; klinisch wordt het gekenmerkt door de vijf
klassieke kardinale (lokale) symptomen: rubor
(roodheid), tumor (zwelling), calor (warmte), dolor (pijn),
functio laesa (gestoorde functie) en voorts de algemene
verschijnselen: koorts, leukocytose, veranderingen in de
bloedeiwitten en antistofproductie; microscopisch ziet
men in het ontstoken weefsel hyperemie (bloedovervulling), stasis (stilstand van de bloedstroom), veranderingen van de vaatwanden, exsudatie en cellige
infiltratie.
acute ontsteking, snel toenemende, meestal hevige o.
die weer snel afneemt of overgaat in chronische o.
aseptische ontsteking, zie steriele o.
catarrale ontsteking, o. van slijmvlies, met afscheiding
van veel slijmig vocht en slijm-etter.
chronische ontsteking, langzaam toenemende, minder
hevige, langer aanhoudende o.
collaterale ontsteking, o. in de buurt van, of rondom
een ontstekingshaard.
croupeuze ontsteking, zie kroepeuze o.
etterige ontsteking, o. met vorming van etter.
exsudatieve ontsteking, o. met vorming van exsudaat.
fibrineuze ontsteking, o. met afzetting van fibrine.
focale ontsteking, o. die beperkt is tot een of enkele
omschreven haarden.
granulomateuze ontsteking, o. waarbij granulomen
worden gevormd.
hemorragische ontsteking, exsudatieve o. met in het
exsudaat veel erytrocyten.
interstitiele ontsteking, o. van het stroma (interstitium) van een orgaan.
kroepeuze ontsteking, fibrineuze o. met vorming van
een pseudo-membraan (vgl. evenwel kroepeuze pneumonie).
necrotiserende ontsteking, lang aanhoudende o. die
tot weefselnecrose leidt.
parenchymateuze ontsteking, o. van de essentiele
weefseldelen van een orgaan, i.t.t. interstitiele o.
productieve ontsteking, o. met vorming van nieuw
fibreus weefsel.
purulente ontsteking, o. met afscheiding van etter
(pus).
reparatieve ontsteking, opvulling van een weefseldefect door ontstekingachtige reactie met vorming van
nieuw weefsel (granulatieweefsel).
sereuze ontsteking, i o. met afscheiding van sereus
vocht; 2 o. van een of meer van de sereuze vliezen
(pleura, pericard, peritoneum, synoviale membraan).
specifieke ontsteking, zie specifiek.

steriele ontsteking, o. waarin geen levende verwekkers
aantoonbaar zijn.
suppuratieve ontsteking, zie etterige o.
ontstekingachtig, i lijkend op ontsteking; s,. gepaard
gaand met ontsteking.
ontstekingsinfiltraat [< L., filtrum = doorzijgdoek, filter]
plaatselijk ontstekingsproces waarbij ontstekingscellen
en exsudaat het bindweefsel-interstitium opvullen.
ontstekingsmediator, zie mediator, ontstekings-.
ontstekingsreactie, zie ontsteking.
onttrekkingsbloeding, afstoting van het endometrium
omdat de spiegel van oestrogenen en/of progesteron
wegvalt of sterk daalt; syn. dervingsbloeding; zie ook
bloeding, dysfunctionele -.
onttrekkingssyndroom, zie steal syndrome, subclavian
steal syndrome.
onttrekkingsverschijnsel, zie abstinentieverschijnsel.
ontwenning, het ongedaan maken van een gewenning
i.e.z. staking van het gebruik van verslavingsmiddelen.
ontwenningsverschijnselen, onthoudingsverschijnselen; zie ook abstinentieverschijnsel.
ontwikkeling, het verwerven van lichamelijke, psychische en sociale functies en vaardigheden tijdens het
leven.
motorische ontwikkeling, opeenvolging van
bewegingspatronen, passend bij de leeftijd van het kind;
belangrijke index voor de neurologische, sociale en
cognitieve functies van het kind.
psychomotorische ontwikkeling, leeftijdsafhankelijke ontwikkeling van de psychomotorische functies en
de resultaten op testen zoals behorend bij het niveau van
psychische activiteit; kan worden verstoord o.i.v.
bepaalde chemicalien, zoals PCB's.
ontwikkelingsfase, tijdperk waarbinnen bepaalde
ontwikkelingen plaatsvinden, zowel intra-uterien als na
de geboorte.
ontwikkelingsstoornis, een verstoring in het verwerven
van motorische, sociale of cognitieve vaardigheden;
hieronder vallen mentale retardatie, autistische stoornissen, reken- en taalstoornissen; zie ook autisme.
pervasieve ontwikkelingsstoornissen, continuum
van ontwikkelingsstoornissen waarbij zich een wisselend scala aan problemen in contact, taalontwikkeling,
communicatie, reactie op prikkels en sociale interactie
voordoet; de ernstigste vorm is autisme, waarbij affectieve contactstoornis vooropstaat.
ontwrichting, luxatie; zie ook verstuiking, verzwikking.
onvoorwaardelijk, ongeconditioneerd; zie ook reflex.
onvruchtbaarheid, het onvermogen om kinderen te
krijgen; syn. steriliteit.
androgene onvruchtbaarheid, o. waarvan de oorzaak
bij de man ligt.
gynaecogene onvruchtbaarheid, o. waarvan de
oorzaak bij de vrouw ligt.
onwillekeurig [L., involuntarius] niet aan de wil onderhevig, buiten de wil om; vb. o-ge beweging.
onychia [G., onyx] ontsteking van het nagelbed.
onychia lateralis, zie paronychia.
onychia maligna, nagelbed-ontsteking met stinkende
ulceratie; syn. ziekte van Wardrop.
onychia parasitica, zie onychomycose.
onychia periungualis, zie paronychia.
onychia punctata, puntvormige inzinkingen in nagels
door afwijkende verhoorning in nagelmatrix; komt voor
bij psoriasis, eczeem, lichen planus en alopecia areata; zie
ook nagelpsoriasis.
onychia sicca, i syfilitische ontsteking van het nagel555

onychitis
oogbewegingsstoornis, stoornis in de (volg)bewegingen
van de ogen.
oogbol, bulbus oculi [L.].
oogboldruk, intra-oculaire druk, die normaal meestal
tussen 1i en 2i mm Hg ligt; een te hoge druk (op te
sporen m.b.v. tonometrie) kan schade aan het oog
veroorzaken; zie ook glaucoom.
oogdruk, intra-oculaire druk; wordt bepaald met een
tonometer.
oogdruppels, waterige vloeistof voor lokale toediening
van middelen in het oog; dient isotoon te zijn, met een
pH tussen 6,6 en 8,0; steriliteit is een vereiste; syn. oculoguttae; zie ook oogzalf.
oogenese [< G., oon = ei; genesis = voortbrenging] vorming en
ontwikkeling van het oogonium tot rijp ei.
oogharen, cilia [L., my van cilium].
oogheelkunde, zie oftalmologie.
oogkamer, de ruimte tussen iris en corpus vitreum
(achterste o., camera posterior bulbi), resp. de ruimte
tussen lens en cornea (voorste o., camera anterior bulbi).
oogkas, orbita.
ooglid, palpebra (onderste: inferior; bovenste: superior).
oogonium [G., my. -ia, on = ei; gonos = nageslacht] primordiaal ei in het kiemepitheel van het ovarium.
oogspiegel, zie oftalmoscoop.
oogspiegelen, oogonderzoeksmethode voor de inspectie
van de fundus oculi, maar ook van de media; voor de
media wordt doorvallend licht gebruikt.
direct oogspiegelen, oogonderzoeksmethode waarbij
m.b.v een door een oogspiegel in het oog geschenen
lichtbundel een vergroting (16x) van een deel van de
fundus gezien; een eventuele ametropie van patient
en/of onderzoeker wordt gecorrigeerd d.m.v. het
voordraaien van een lens van de juiste sterkte in de
oogspiegel.
indirect oogspiegelen, oogonderzoeksmethode
waarbij m.b.v de oogspiegel en een extra lens een groot
deel van de retina wordt bekeken, met evenwel een
minder sterke vergroting in vergelijking met de directe
methode en via een omgekeerd beeld van het netvlies.
oogspierparese, parese van een of meer oogspieren door
een aandoening van het centrale of perifere motorische
neuron, door een stoornis in de spier-zenuwovergang, of
door een spierziekte.
oogvolgbeweging, reflexmatige bewegingen van ogen en
hoofd die bewust gestart en gestopt kunnen worden om
een regelmatig bewegend voorwerp to kunnen volgen en
scherp to blijven zien; wordt gemedieerd door visuele
cortex, corticale blikcentra en het cerebellum.
oogwassing, collyrium [L.].
oogwimpers, cilia [L., my. van cilium].
oogzalf, zalf voor lokale toediening van middelen in het
oog; basisstoffen: vaseline en/of paraffine met wolvet
en/of acetylalcohol; zalven zijn i.v m. hechting aan de
oogleden langer werkzaam dan oogdruppels;
syn. oculentum; zie ook oogdruppels.
ooievaarsbeet, zie naevus Unna.
ooievaarsbenen, sterk vermagerde benen met uitstekende knieen bij peroneale spieratrofie.
ookineet [G., don; kinein = bewegen] de bevruchte vorm van
de malariaparasiet in het lichaam van de malariamug; de
o. ontstaat door vereniging van een macrogameet
(vrouwelijke gameet) met een microgameet (mannelijke
gameet), en ontwikkelt zich verder tot oocyste.
ookinese, ookinesis [G., oon; kinesis = beweging] de
verplaatsingen van kernmateriaal gedurende de rijping
en bevruchting van het ei.

bed, waarbij de nagel dik en bros wordt; z scabrities
unguium.
onychia subungualis, ontsteking onder de nagel.
onychitis, ontsteking van het nagelbed.
onychocryptose [< G., onyx; kryptein = verbergen] dwangnagel, unguis incarnatus.
onychodystrofie, groeistoornis van de nagel, dikwijls
gepaard met overmatige verkalking; zie ook kalknagel.
onychofagie, onychophagia [G., onyx; phagein = eten]
nagelbijten.
onychogryppse, onychogryfose, -posis, -phosis [G.,
onyx; grypos = krom] klauwachtige verkromming van de
nagels, meestal alleen aan de grote tenen; syn. gryposis
unguium, ungues adunci.
onycholyse [< G., onyx; lysis = oplossing] loslating van de
nagel, distaal beginnend en geleidelijk proximaal
voortschrijdend.
onycholysis foliacea, verdunning van de nagel met
vorming van overlangse spleten.
onychomycose [< G., onyx; mykes = schimmel] schimmelziekte van de nagels.
onychomycosis favosa, favus van de nagels.
onychomycosis tonsurans, o. trichophytina,
ringworm van de nagels.
onycho-osteo-artrodysplasie (hereditaire), zie nagelpatellasyndroom.
onychorrhexis [G., onyx; rhexis = kloof] brosheid van de
nagels met spleetvorming aan de rand.
onychoschisis [G., onyx; schisis = splijting] horizontale
splijting van de nagels.
onychotillomanie [< G.] frequent bij zwakzinnige of
psychotische mensen voorkomende stoornis waarbij
men dwangmatig nagels en nagelriemen weg pulkt, bijt,
snijdt of knipt.
onychotomie [G., onyx; temnein = snijden] incisie van een
nagel.
O'Nyong-Nyong-virus, zie de rubriek virus.
onyx [G., nagel] 1 nagel; a een op het maantje van de nagels
lijkende ophoping van etter tussen de lagen van het
onderste gedeelte van het hoornvlies; zie ook hypopyon.
ooblast [G., oon = ei; blastos = kiem] primitieve cel waaruit de
eicel (oocyt) ontstaat.
oocyste, oocystis [G., oon; kystis = zak, blaas] de in de
maagwand van Anopheles ingekapselde ookineet, microscopisch als een knobbeltje zichtbaar.
oocy_t [< G., oon; kytos = cel] eicel, het stadium tussen
oogonium (primordiaal ei) en het rijpe ei dat bevrucht
kan worden.
donor-oocyt, eicel van een vrouw die wordt gebruikt
om een zwangerschap te realiseren bij een andere vrouw
die geen (functionele) ovaria heeft (bijv bij het syndroom
van Turner); de eicel kan dan worden bevrucht met het
zaad van de partner en het aldus ontstane embryo wordt
op een optimaal tijdstip van de ovariele cyclus teruggeplaatst.
oofor-, ooforo- [< G., oophoros = eierendragend] voorvoegsel
in woordverbindingen m.b.t. de eierstok.
ooforectomie [< G., oophoros; ektome = uitsnijding] chirurgische verwijdering van het ovarium; syn. ovariectomie.
ooforitis [oophoritis, G., oophoron = eierstok] ontsteking van
het ovarium.
00g, oculus [L.], ophthalmos [G.].
oogarts, zie oftalmoloog, oculist.
oogbeweging, saccadische —, van fixatiepunt naar
fixatiepunt verspringende of corrigerende bewegingen
van de ogen bij vrij rondkijken, lezen of doelgericht
kijken.
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opiaten
ookyste, zie oocyste.
oolemma [G., oon; lemma = schaal] zie zona pellucida.
-oom, -oma [G.] uitgang van woordverbindingen betreffende gezwelvorming.
oophor-, oophoro-, zie oofor-.
oophoron [gen. -ri, G. oon = ei; pherein = dragen] eierstok,
ovarium [L.].
oophorus [L., -ra, -rum, van Gr. oophoros] ei-dragend;
vb. cumulus o-rus.
oor, auris [L.], ous [G.].
binnenoor, auris interna [L.], labyrint.
middenoor, auris media [L.], bestaande uit trommelholte, mastoidcellen en tuba auditiva.
uitwendig oor, auris externa [L.], bestaande uit de
oorschelp en de uitwendige gehoorgang.
oorarts, otoloog; syn. otiater.
oordeelstoornis, cerebrale functiestoornis waarbij de
beoordeling van situaties en gebeurtenissen gestoord is.
oordruppels, waterige oplossing voor lokale toediening
van middelen in de gehoorgang; oplosmiddel is (watervrije) glycerine of propyleenglycol; dient na toediening
zuur te reageren om ontstekingsreactie te remmen;
syn. otoguttae.
oorheelkunde, otologie, otiatrie.
oorpijn, otagra, otalgie, otodynie.
oorschelp, concha auriculae [L.].
oorsmeer, cerumen; syn. oorwas.
oorspeekselklier, glandula parotidea.
oorspiegel, otoscoop.
oorsprong [L., origo] de plaats waar het proximale einde
van een spier verankerd is; bij contractie van de spier
blijft de oorsprong min of meer onbeweeglijk, en words
de insertie naar de oorsprong toe getrokken.
oorstethoscoop, zie stethoscoop.
oorstukje, het gedeelte van een hoortoestel dat in de
gehoorgang is aangepast.
oorsuizen, zie tinnitus aurium.
oorthermometer, zie thermometer, trommelvliesinfrarood--.
oorwas, cerumen; syn. oorsmeer.
oorzakelijk, m.b.t. de oorzaak, causaal.
oorzakelijke behandeling, therapie gericht op eliminering van de oorzaak (causa) van een ziekte; syn. causale
behandeling; tegenstelling: symptomatische behandeling.
oosterse zweer, zie leishmaniasis cutanea.
opacitas [L.] troebelheid, troebele plek.
opaciteit, zie opacitas.
open afdeling, afdeling in een Algemeen Psychiatrisch
Ziekenhuis (APZ) waar mensen vrijwillig worden
opgenomen; deze patienten zijn in beginsel vrij te gaan
en te staan waar zij willen; zie ook gesloten afdeling.
open been, ulcera aan de onderbenen, bijvoorbeeld t.g.v.
langdurige veneuze insufficientie.
open ductus Botalli, zie Botallo.
openhartchirurgie, ingreep waarbij een hartlongmachine wordt toegepast; het hart wordt tijdelijk stilgelegd; ant. geslotenhartchirurgie.
openingssnap, een extra harttoon na de tweede toon;
verschijnsel bij mitralisstenose.
openingstoon, geluid dat wordt gevormd door het
openen van een hartklep; dit is normaal niet hoorbaar;
komt onder meer bij mitralisklepstenose voor.
openneusspraak, zie rhinolalia aperta.
operante conditionering, zie conditionering, operante

operatie [< L., opus, mv. opera, arbeid] heelkundige ingreep;
zie ook Mayo.
decompressieoperatie, zie aldaar.
interpositieoperatie, operatie bij otosclerose, waarbij
de tapes wordt weggenomen en een prothese geinterponeerd.
middenooroperatie, zie aldaar.

second-look operation [E.] zie aldaar.
operatief, d.m.v. operatie, als tegenstelling tot conservatief.
operatierisico, de kans op complicaties die kunnen
optreden tijdens of na chirurgisch ingrijpen; wordt
beinvloed door risicofactoren als overgewicht, leeftijd,
reeds bestaande ziekten, de anesthesie en de ingreep
zelf.
operatorgen, component van het operon werkt als een
lichtschakelaar, kan de enzymproductie door het structuurgen aan- en uitschakelen, ligt vlak bij het structuurgen; een o. kan tegelijkertijd een aantal naburige en
functionedl verwante structuurgenen bedienen.
opercularis [L., -re], m.b.t. het operculum.
operculum [L., mv. -la, deksel] het gedeelte van de hersenkwab dat de insula bedekt.
operculum frontale, het deel van de voorhoofdskwab
dat de insula bedekt.
operculum frontoparietale, het achter de ramus
ascendens en boven de ramus posterior sulci lateralis
gelegen deel van de hersenen dat de insula bedekt.
operculum temporale, het onder de ramus posterior
sulci lateralis gelegen deel van de temporale hersenkwab
dat de insula bedekt.
operon, een functionele eenheid van een operatorgen en
een of meer structuurgenen en regulatorgenen; aan een
o. als matrix wordt een samenhangende (polycistronische) messenger-RNA gevormd, die bij de eiwitsynthese
aan de ribosomen de overeenkomstig de afzonderlijke
structuurgenen bepaalde eiwitten laat ontstaan.
operonconcept, operon-concept, theorie dat de
productie van een enzym wordt gecontroleerd door een
functionele genetische eenheid ('operon'), dat uit een
operatorgen en twee of meer structurele genen bestaat.
OPG oogplethysmografie, registratie van de oogbolpulsaties; maat voor de bloeddruk in de oogslagader;
syn. oculoplethysmografie.
ophanging, zie suspensio.
ophiasis [G., slangachtige kaalheid, bij Celsus] variant van
alopecia areata, waarbij het haar uitvalt aan de
haargrens, die daardoor een geslingerd verloop krijgt.
ophthalm- [G., ophthalmos = oog] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. het oog; zie ook oftalm-.
ophthalmicum [L., mv. -ca], geneesmiddel voor het oog.
ophthalmicus [- ca, -cum, van Gr. ophthalmos = oog] m.b.t. het
oog; vb. caliculus o-cus, arteria o-ca.
ophthalmomalacia, oftalmomalacie [G., ophthalmos;
malakia = weekheid] verkleining en verweking van de
oogbol, gepaard gaand met daling van de intra-oculaire
druk; syn. phthisis bulbi essentialis.
ophthalmomalacia intermittens, met intermissies
terugkerende perioden van verweking die uren of dagen
kunnen duren en waarvan het oog telkens weer herstelt.
ophthalmoneuromyelitis, zie neuromyelitis optica.
ophthalmoplegia, zie oftalmoplegie.
opiaten, de natuurlijke alkaloiden morfine (in opium
aanwezig) en codeine en de semisynthetische derivaten
hiervan; grijpen evenals de endogeen gevormde endorfinen aan op opioidreceptoren in hersenen en ruggenmerg, met een krachtige analgesie tot gevolg; worden
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-opie
-opsie [G., opsis = het zien] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. het zien; vb. hemianopsie.
opsinoggen [G., genein = voortbrengen] een antigene stof die
het lichaam aanzet tot vorming van opsoninen.
opsoclonus, spontane, geconjugeerde, irregulaire,
schokkende oogbewegingen in alle richtingen, geprovoceerd door verandering van blikfixatie en soms gecombineerd met oogknipperen; komt voor bij syndroom van
Kinsbourne.
opsonine [G., opson = toespijs, specerij] een antistof
(bestaande uit IgG en IgM, en C 3 = factor 3 van het
complementsysteem) die bacterien en andere cellen
voorbereidt om te worden gefagocyteerd; zie ook fagocytose.
immuno-opsonine, een antistof die een antigeen
voorbereidt om te worden gefagocyteerd bij samenvoeging (in vivo of in vitro) met het homologe antigeen.
opsonisatie [< G., opsonein = proviand inslaan] bedekking van
het oppervlak van lichaamsvreemde partikels met
antistoffen en complement waarvoor fagocyten (bijv.
macrofagen) receptoren hebben; o. bevordert de fagocytose.
opsonisch, m.b.t. opsoninen; vb. o-sche index.
optica [G., optikos = van het zien] 1 (z. nw.) de leer van het
licht en van het zien; 2 (bijv nw.) vr. van opticus.
opticien, een in de optometric onderlegde handelaar in
brillen.
optico-intra-ocularis [L., -re], m.b.t. het intra-oculair
gelegen deel van de nervus opticus (d.i. de discus nervi
optici); vb. neuritis o-ris.
opticokinetisch, zie optokinetisch.
OptiCUS [L., -ca, -cum, van Gr. optikos] m.b.t. het zien;
vb. nervus o-cus, radiatio o-ca, chiasma o-cum.
opticusatrofie, zie atrophia nervi optici.
opticusglioom, zeldzame, langzaam groeiende tumor bij
kinderen uitgaande van gliacellen van n. opticus;
veroorzaakt visusdaling door compressie van n. opticus.
opticusneuropathie, aandoening van de oogzenuw.
anterieure ischemische opticusneuropathie (AION),
arteriole afsluiting vlak bij de papil waardoor acute
visusstoornissen ontstaan, fundoscopisch gekenmerkt
door een witte, oedemateuze papil en kleine (peri)
papillaire splintervormige bloedinkjes, gevolgd door
papilatrofie.
granulomateuze opticusneuropathie, opticusneuropathie bij een sarcoIdose.
hereditaire opticusneuropathie, erfelijke vorm van
opticusneuropathie; voorbeelden zijn het Kjer-type
(autosomaal dominant), de ziekte van Behr (autosomaal
recessief) en de opticusneuropathie van Leber (maternaal
mitochondriaal overervend).
ischemische opticusneuropathie, aandoening van de
oogzenuw, o.a. bij gegeneraliseerde arteriosclerose of
arteriitis temporalis, waarbij door afsluiting van een
voedend vat sectorvormige gezichtsvelddefecten en een
sterk verlaagde visus kunnen optreden.
toxische opticusneuropathie, opticusneuropathie
t.g.v eiwit- en vitamine-B-gebrek (bij tabak-alcoholamblyopie) of medicamentgebruik als ethambutol.
optiek, i optica (sub 1); z lens of combinatie van lenzen.
optimaal [L.] best, gunstigst; zie ook maximaal, minimaal.
optimum [L.] het best mogelijke, de hoeveelheid die leidt
tot de gunstige functionering; zie ook maximum,
minimum.
optisch [G., optos = zichtbaar] m.b.t. het licht of het zien;
vb. o-sche activiteit.
pptisch bedrog, gezichtsbedrog.

vrijwel uitsluitend als narcotische analgetica met sterk
analgetisch effect in relatief lage doses toegepast
vanwege de pijnstillende werking; zie ook morfine,
methadon, neuromodulatoren, analgetica (niet-opioIde
a.).
-op ie, achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. het
zien; vb. hemiopie.
opioide, i [ bijv. nw.], m.b.t. opiaten; z [z. nw.], opiaat.
opisthion [G., opisthe = achter, aan de achterkant] het midden
van de achterrand van het foramen magnum, een
craniometrisch punt.
opisthognathie [G., opisthe; gnathos = kaak] naar achteren
staande onderkaak; syn. brachygnathie.
Opisthorchis [G., opisthe; orchis = testis] een geslacht trematoden (fam. Opisthorchiidae) gekenmerkt door de positie van
de testikels in het achtereind van het lichaam.
opisthot o nus [G., opisthe; tonos = spanning] gespannen
achterovergebogen lichaamshouding, met het hoofd en
de hielen naar achteren en de romp naar voren; doet zich
vooral voor bij kinderen met ernstige meningitis; zie ook
arc de cercle; ant. emprosthotonus.
Opiumwet-middel, middelen die onder de Opiumwet
vallen; bewustzijnsbeinvloedende middelen met onaanvaardbare risico's; aangewezen middelen bij AMvB (o.a.
XTC); softdrugs.
opleidingspraktijk, huisartspraktijk waarin een
huisarts-assistent-in-opleiding (HAIO) een deel van
haar/zijn opleiding volgt.
oplossend vermogen, zie vermogen.
opname, het opnemen van een patient in een ziekenhuis,
inrichting enz. waarbij door de patient een bed words
bezet; zie ook inbewaringstelling, dwangbehandeling.
Oppenheim, Hermann (1858-1919; D. neuroloog te
Berlijn).
reflex van Oppenheim, krachtig strijken over de tibia
van onder naar boven met duim en wijsvinger doet bij
piramidebaanlaesie de grote teen omhoogbuigen en de
pees van de m. tibialis anterior uitpuilen.
ziekte van Oppenheim, myatonia congenita.
ziekte van Ziehen-Oppenheim, dystonia musculorum
deformans.
opperarmbeen, humerus.
opperhuid, epidermis.
opper-ik, zie Uber-Ich [D.].
oppervlakteactieve stoffen, stoffen met zowel een
lipofiel als een hydrofiel deel; vooral katiogene oppervlakteactieve stoffen hebben een bactericide en fungicide
werking; toepassing als desinfectans.
opponens [L., -entis, opponere = zich tegenover iets of iemand
stellen] zich tegenover (iets) stellend, opponerend;
vb. musculus o. pollicis.
opponeren, zich tegenover de overige vingers stellen, een
bijzondere bewegingsmogelijkheid van de duim,
waardoor de hand in staat is tot grijpen.
opportunistische infectie, zie infectie, opportunistische
oppositie [L., oppositio = tegenoverplaatsing] de zich tegenover de andere vingers stellende beweging van de duim
(bij apen ook van de grote teen).
oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, milde of
vroege vorm van een anti-sociale gedragsstoornis bij
kinderen, gekenmerkt door storend, vijandig, negativistisch gedrag, waarbij zij wel het vermogen tot sociale
betrokkenheid hebben; syn. oppositional-defiant disorder [E.]; zie ook conduct disorder.
oprichtreflex, zie reflex.
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orchitis
orbiculus [verkleinw. van orbis], kleine cirkel, schijf.
orbiculus ciliaris, de cirkelvormige zone tussen corona
ciliaris en ora serrata.
orbita [L., gen. -tae], oogkas, de holte in de schedel waarin
de oogbol en de bijbehorende spieren, vaten en zenuwen
liggen.
orbitaal, zie orbitalis.
orbitaal punt, het laagste punt op de onderrand van de
orbita, een in de antropometrie gebruikt punt.
orbitale vleugel, ala minor ossis sphenoidalis, waarvan
de ondervlakte deel uitmaakt van de oogkas.
orbitalis [L., -le], m.b.t. de oogkas; vb. regio o-lis, septum
o-le.
orbitologie, leer van de aandoeningen van de oogkas,
ooglidaandoeningen (oculoplastische chirurgie) en
traanafvloedbelemmeringen (traanwegchirurgie).
orbitomaxillaire spleet, schuine spleet in het bot van de
bovenkaak tot in de oogkas.
orbitomeatale lijn, lijn die de laterale ooghoek met het
centrum van de uitwendige gehoorgang verbindt;
orientatielijn bij radiologische projecties; syn. basislijn.
orbitomie, zie orbitotomie.
orbitonasalis [L., -le], m.b.t. de oogkas en de neus.
orbitonometer, toestel waarmee de tonus van het
retrobulbaire weefsel kan worden gemeten.
orbitonometrie, meting van de tonus van het retrobulbaire weefsel, d.m.v. de orbitonometer.
orbitotomie, operatie waarbij de oogkas wordt geopend
of geIncideerd.
Orbi-virus, orbivirus, zie virus, rota-.
orcelne, kleurstof die elastische vezels (elastine) bruinrood kleurt.
orch-, orchi-, orchid- [G., orchis = zaadbal] voorvoegsel in
woordsamenstellingen m.b.t. de testis.
orcheotomie, zie orchi(d)otomie.
orchicele, zie orchikele.
orchidectomie, zie castratie.
orchi(d)ectomie [G., orchis; ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van een testis, castratie, hemicastratie.
orchi(d)ocoelioplastiek [G., orchis; koilia = buik; plassein =
vormen] operatie waarbij een niet goed ingedaalde testis
getransplanteerd wordt in de buikholte.
orchidodynie, chronische, zeurende pijn in een testikel;
een duidelijke oorzaak is vaak niet te vinden.
orchi(d)o-epididymectomie [G., orchis; ektome] operatieve
verwijdering van testis en epididymis.
orchi(d)opexie [G., orchis; pexis = vasthechting] operatie ter
fixatie van een (niet-ingedaalde) testis aan het scrotum.
orchi(d)oplastiek, plastische operatie aan de testis.
orchidoptose, orchioptose [< G., orchis; ptosis = het vallen]
verzakking van de testis t.g.v. een aanwezige varicokele
of t.g.v. slapheid van het scrotum.
orchi(d)otherapie, vorm van organotherapie waarbij
behandeling plaatsvindt met een testis-extract.
orchi(d)otomie [G., orchis; temnein = snijden] incisie van de
testis.
orchigpididymitis [G., orchis; epididymitis] gelijktijdige
ontsteking van testis en epididymis.
orchikele [G., orchis; kele = hernia] 1 hernia scrotalis; Z testisgezwel.
orchiocele, zie orchikele.
orchiomyeloom, myeloom van de testis.
orchiopathie [G., orchis; pathos = ziekte] ziekte van de testis.
orchis [G.] zie testis.
orchitis [G., orchis] ontsteking van de testis, gekenmerkt
door zwelling, pijn, en een gevoel van zwaarte; meestal
veroorzaakt door gonorroe, syfilis of tuberculose.

optogram [G., optos; gramma = schrift] het beeld dat op het
netvlies ontstaat doordat het gezichtspurper opbleekt op
de plaatsen waarop licht valt.
optokinetisch [G., optos; kinein = bewegen] m.b.t. de
beweging van de oogbol; vb. o-sche nystagmus.
optometer, instrument ter bepaling van het punctum
remotum en het punctum proximum, dus van de
refractie van het oog.
haaroptometer, instrument van Donders ter bepaling
van het punctum proximum, waartoe een aantal dunne
haren, tegen witte achtergrond, steeds dichter bij het
oog worden gebracht, tot ze niet meer scherp gezien
kunnen worden.
optometric, meting van de refractie van het oog.
optometrist, deskundige in het aanpassen en voorschrijven van brillen, opticien.
optotypen [G., optos; typos = druk] een stel letters of tekens,
varierend van groot tot klein, die bij bepaling van de
gezichtsscherpte worden gebruikt, o.a. de o. van Snellen.
OPV oraal poliovaccin, verzwakt levend poliovaccin,
geschikt voor orale toediening.
opvattingsstoornis, cerebrale functiestoornis waarbij de
opvatting over zichzelf en/of andere personen en situaties gestoord is.
opvlammingsreactie, sterke, gelokaliseerde immuunreactie op een plaats waar door een eerdere reactie nog
grote aantallen specifieke T-lymfocyten aanwezig zijn;
treedt op wanneer hetzelfde antigeen binnen een aantal
maanden voor de tweede maal in de circulatie terechtkomt.
opvlieger, veel voorkomende klacht bij vrouwen in de
peri-menopauze, veroorzaakt door vasomotore instabiliteit en gekenmerkt door versnelde hartslag, verhoging
van de perifere lichaamstemperatuur en perifere vasodilatatie; syn. opstijger, vapeur [F.] , bouffee [F.] (obsoleet).
ora [L., gen. orae], rand, zoom.
ora serrata retinae, de getande rand van het voor licht
gevoelige deel van het netvlies, de grens van de pars
optica en de pars ciliaris.
oraal, i per os, via de mond; a m.b.t. de mond; 3 aan de
kant, in de richting van de mond, i.t.t. aboraal of
caudaal; syn. craniaal (N.B. de termen oraal en aboraal
worden eigenlijk alleen gebruikt i.v m. het maagdarmkanaal).
orabase, kleverige basis voor in de mond toe te passen
farmaca.
orale bloedglucoseverlagende middelen, farmaca met
bloedsuikerverlagende werking die oraal worden
ingenomen; drie groepen: i) sulfonylureumderivaten,
stimuleren cellen van Langerhans tot insulineafgifte); z)
biguaniden, verhogen de gevoeligheid van insulinereceptoren voor insuline; 3) alfaglucosidaseremmers,
vertragen de polysacharidenafbraak in de dunne darm,
m.a.g. vertraagde opname; worden toegepast bij behandeling van diabetes mellitus type II.
oralis [L., -le, os, oris = mond] m.b.t. de mond; vb. regio o-lis.
oral rehydration salt (ORS) [E.] glucose-zoutoplossing, o.a.
toegepast bij diarree ter voorkoming van dehydratie;
orale inname leidt tot glucose- en zoutabsorptie, waarbij
water tevens words geresorbeerd; syn. oral rehydration
solute [E.] zie ook rehydratie.
orbicularis [L., -re], circulair, cirkelvormig; vb. zona o-ris.
orbicularisfenomeen, (Piltz-Westphal): vernauwing,
gevolgd door verwijding van de pupil bij krachtige
actieve sluiting van het oog, of bij een poging daartoe,
terwijl het bovenooglid door de onderzoeker met een
vinger wordt tegengehouden.
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orchitomie
metastatische orchitis, o. door ziektekiemen die via de
bloedbaan van elders zijn aangevoerd, zoals bij parotitis.
orchitis parotidea, o. door bof-virus, hetzij voorafgaand aan de parotitis, hetzij als enige manifestatie van
deze virus-infectie.
orchitis variolosa, o. veroorzaakt door pokkenvirus.
orchitomie, orchotomie, i orchidectomie, castratie bij
de man; a zie orchidotomie.
ordinale schaal, zie schaal, ordinale
orexie [G., orexis] eetlust; zie ook anorexie.
oreximanie [G., orexis; mania = waanzin] ziekelijke eetdrang,
vraatzucht.
orf [E.] ecthyma contagiosum van schapen, soms ook bij de
mens.
orgaan, een uit speciale, gedifferentieerde cellen en
weefsel bestaande functionele eenheid van het lichaam;
zie ook organum.
orgaan van Corti, organum spirale.
kritisch orgaan, orgaan of orgaansysteem waarvoor
bepaalde radioactieve isotopen speciale affiniteit hebben;
bijv het skelet voor 45 Ca en 90 Sr, de schildklier voor 131J.
orgaaneiwit, het eiwit dat een vast bestanddeel van de
lichaamsweefsels vormt, i.t.t. het circulerende eiwit.
orgaanneurose, zie neurose.
orgaan-specificiteit, zie specificiteit.
orgaantropisme, voorkeur (van een virus) voor een
bepaald orgaan.
orgaan voor gezondheidszorg, een instelling of een
persoon die medische, paramedische, psychosociale dan
wel psychotherapeutische, farmaceutische of verpleegkundige hulp verleent.
organel, een der in of aan cellen aanwezige vormsels met
bepaalde functie, bijv. flagellen van protozoa, het
Golgi-complex, lysosomen, ribosomen, microtubuli.
organen, viscerale, ingewanden; syn. viscera.
organic-dust syndrome [E.] zie alveolitis, extrinsieke
allergische -^-.
organicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. weefselveranderingen; bijv.
entropion o-cum.
organisatie, het proces waarbij bindweefsel en bloedvaatjes ingroeien in necrotisch weefsel, in een thrombus,
in een infarct, in gestold exsudaat.
Organisation Mondiale de la Sante (OMS) [F.] Wereldgezondheidsorganisatie.
organisator, een factor of stof die ontwikkeling in een
bepaalde richting induceert; syn. inductor.
organisch, m.b.t. structurele bouw of veranderingen;
vb. o-sche ziekten (i.t.t. psychische aandoeningen), o.
hartgeruis (i.t.t. functioneel geruis).
organiseren, georganiseerd worden, het ingroeien van
cellen en bloedvaten in necrotisch weefsel, in een
thrombus, enz.
organisme, organismus, i een bij elkaar behorend
complex van cellen, weefsels en organen, die van elkaar
afhankelijk zijn en wier functies onderling gecoordineerd zijn; 2 een levend wezen.
organoacidurie, zie acidurie, organo—.
organofilie [G., philein = beminnen] affiniteit tot bepaalde
organen of weefsels.
organogel, een gel waarin het dispergens niet water is,
maar een organisch-chemische vloeistof, zoals alcohol.
organogenese, het ontstaan van organen bij het embryo;
dit gebeurt in de 'sensitieve ontwikkelingsfase' (18-85e
dag na de conceptie), gedurende welke het embryo
ontvankelijk is voor schadelijke invloeden; zie ook
embryopathie.

organoid, orgaan-achtig, lijkend op de structuur van een
orgaan.
organologie [G., logos = wetenschap] de leer van de bouw en
de functie der organen.
organoscopie [G., skopein = beschouwen] onderzoek van
ingewanden d.m.v een endoscoop die via een incisie in
de buikwand wordt ingebracht.
organotherapie, behandeling van ziekte door toediening
van dierlijke organen of extracten daarvan; syn. opotherapie.
organotrofie [G., trophe = voeding] het voor de groei
afhankelijk zijn van organische stoffen; zoogdieren en
hun bacteriele parasieten zijn chemo-organotroof.
organule, eind-orgaan van een sensoor receptor-neuron,
bijv een smaakcel.
organum [L., mv. - na] , orgaan.
organa genitalia feminina, vrouwelijke geslachtsorganen; zie ook genitalia.
organa genitalia feminina externa, vrouwelijke
uitwendige geslachtsorganen; zie ook genitalia.
organa genitalia feminina interna, vrouwelijke
inwendige geslachtsorganen; zie ook genitalia.
organa genitalia masculina, mannelijke geslachtsorganen; zie ook genitalia.
organa genitalia masculina externa, mannelijke
uitwendige geslachtsorganen; zie ook genitalia.
organa genitalia masculina interna, mannelijke
inwendige geslachtsorganen; zie ook genitalia.
organum gustus, smaakorgaan.
organa oculi accessoria, hulporganen van het oog.
organum olfactus, reukorgaan.
organa sensuum, zintuigen.
organum spirale, het in het binnenoor op de lamina
basilaris liggende zintuigorgaan, waar geluidsgolven
worden omgezet in zenuwimpulsen.
organa uropoetica, urine-uitscheidingsorganen.
organum vestibulocochleare, het orgaancomplex in
het slaapbeen voor waarneming van geluid, hoofdhouding en houdingsveranderingen.
organum visus, gezichtsorgaan.
organum vomeronasale, een rudimentair, blind
eindigend kanaal in het neustussenschot, boven de
canalis incisivus, als rest van een fylogenetisch ouder,
bijkomstig reukorgaan; syn. orgaan van Jacobson.
orgasme, orgasmus [G., orgasmos] ontlading-achtige
climax in het wellustgevoel bij seksuele opwinding.
clitoraal orgasme, orgasme van de vrouw dat wordt
bereikt via clitorale stimulatie.
vaginaal orgasme, orgasme van de vrouw dat wordt
bereikt via vaginale stimulatie.
orientalis [L., - le, oriens = zonsopgang, oosten] m.b.t. het
oosten; vb. Rickettsia orientalis.
orientatie [<L., oriens] bepaling van de eigen positie t.o.v
de plaatselijke omgeving, of in de tijd, of t.o.v. de
omgevende mensen; zie ook desorientatie.
orientatiestoornis, stoornis in de o. in tijd, plaats en/of
persoon, veelal secundair aan een geheugenstoornis;
onderdeel van het amnestisch syndroom.
orientbuil, zie leishmaniasis cutanea.
orificialis [L., -le, orificium] m.b.t. een lichaamsopening;
vb. tuberculosis cutis o.
orificium [L., mv. - ia] , opening, uitmonding.
orificium externum uteri, zie ostium uteri.
orificium urethrae, zie ostium urethrae.
origo [L., gen. originis], oorsprong, plaats van oorsprong (bij
een spier onderscheidt men oorsprong = origo, en
aanhechting = insertio).
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orthosympathicomimeticum
kleurend; weefselkleuring waarbij het weefsel de kleur
van de kleurstof aanneemt; zie ook metachromatisch.
orthochroom, normaal van kleur; vb. o. bloedbeeld,
waarbij de erytrocyten een normale kleur hebben.
o rthodontia [G., orthos; odous = tand] het onderdeel van de
tandheelkunde betreffende de ontwikkeling, de preventie en de correctie van abnormale gebitsinplanting.
o rthodroom [G., orthos; dromos = loop; orthodromein =
rechtuit lopen] in de normale richting lopend (slaat op
zenuwimpulsen); zie ook antidroom.
ortho-ergisch, ontstaan door een primair toxische
beschadiging van weefsel; niet op basis van een allergische reactie; vb. ortho-ergisch contacteczeem.
orthoforie [G., orthos = recht; ferein = dragen] toestand van
een normale balans tussen de oogspieren van beide
ogen, zodat deze gericht blijven op het waarnemingspunt, ook als een oog wordt afgedekt; zie ook heteroforie.
o rthoglykemisch, met normaal bloedsuikergehalte.
orthognathie [G., orthos; gnathos = kaak] normale stand van
de kaken, met een gezichtshoek van 8o© of meer.
o rthograad [G., orthos; L. gradus = een stap] met het lichaam
rechtop; zie ook pronograad.
orthomoleculaire therapie, vorm van ziektebehandeling, gebaseerd op het wijzigen van de concentraties van
vitale lichaamsbestanddelen; bijv. megavitaminetherapie; nut en effect zijn niet wetenschappelijk
bewezen; zie ook megavitaminetherapie, Moermantherapie, niet-toxische tumortherapie (Houtsmuller).
Orthomyxo-virus, zie virus, Orthomyxo--.
orthopedagogie [G., orthos; pais = kind; ago = leiden] opvoeding van het onvolwaardige of in groei vertraagde kind.
orthopedic [< G.] het specialisme dat gericht is op de
behandeling van abnormaliteiten, ziekten en traumatische beschadigingen van het bewegingsapparaat.
dentomaxillaire orthopedic, zie orthodontie.
orthopedische schoen, door orthopedische schoenmaker op voorschrift van de arts vervaardigde schoen
voor sterk misvormde voeten.
orthopeed, i specialist in de orthopedie; z orthopedisch
chirurg.
o rthopercussie, percussiemethode waarbij geklopt
wordt op de haakvormig gebogen middelvinger van de
andere hand; syn. Schwellenwertperkussion [D.].
orthopneu, orthopnoea [G., orthos; pnoia = adem] kortademigheid die bij verticale houding van de romp verdwijnt
of althans vermindert; symptoom van hartfalen.
orthopsie [G., orthos; optos] het nastreven van binoculair
zien, behandeling van scheelzien door het laten oefenen
van de oogspieren.
Orthpptera [G., orthos; pteron = vleugel] een orde van de
subklasse Exopterygota van de Insecta; tot de O. behoren
kakkerlakken, krekels, sprinkhanen.
o rthoptist, een in de orthoptiek opgeleide paramedische
medewerker.
o rthoscoop [G., orthos; skopein = beschouwen] een instrument, in 1851 bedacht door Czermack om de reflectie van
het hoornvlies op te heffen (d.m.v. een laag water) ter
betere bezichtiging van de oogfundus.
orthostasis, orthostase [G., orthos; stasis = stand] 1 de
rechtopstaande houding; z de bloeddrukdaling bij het
rechtop gaan zitten of staan.
orthostatisch, m.b.t. orthostasis; vb. o-sche protefnurie.
orthosympathicomimeticum [G., mv. -ca, orthos; mimetikos = nabootsend] stof die dezelfde uitwerking op een
effector heeft als prikkeling van de orthosympathicus;
vb. adrenaline, isoprenaline.

origo nasalis, syn. m. orbicularis oris musculus depressor septi.
oris, gen. van os (L. mond).
ornithine, een aminozuur, niet aanwezig in het normale
dieet; het ontstaat door afsplitsing (onder invloed van
arginase uit arginine).
ornith o se [< G., ornis] een door Chlamydia psittaci veroorzaakte ziekte van vogels, die op mensen kan overgaan
(wordt dan psittacosis genoemd) met als verschijnselen
koorts, hoofdpijn, fotofobie, keelontsteking, misselijkheid en braken; aanvankelijk ook bij vogels psittacosis
genoemd omdat ze het eerst bij papegaaien is waargenomen.
orofaciaal [L., facies = gelaat] m.b.t. de mond en het gelaat;
vb. o-iale dyskinesie.
orofaryngeaal, m.b.t. de mond [L. os] en de keel [G.
pharynx]; vb. o-eale dysfagie.
orolinguaal [L., os; lingua = tong] m.b.t. de mond en de
tong.
oromucosaal, m.b.t. het slijmvlies van de mond.
oropharynx, zie pars oralis pharyngis.
orphan virus [E., orphan = wees] zie virus, orphan
Orr, Hiram Winnett (1877-1956; orthopeed te Lincoln/
Nebraska, VS).
Orr-behandelingsmethode, behandeling van chronische osteomyelitis door opening van de beenholte,
tamponnade met vaselinegaas, en gipsverband.
ORS, oral rehydration salt.
Orsi, Francesco (1828-1890; Ital. arts te Pavia).
Orsi-Grocco-methode, palpatore percussie van het
hart.
orthese, hulpmiddel ter correctie, ondersteuning,
immobilisatie of ter compensatie van een bepaalde
(motorische) functie van een aangedaan lichaamsdeel,
meestal aangebracht en gedragen aan het lichaam;
vb. hand-arm-orthese, halskraag, spalk, peroneusveer.
Cs2oo- beugelorthese, dubbelestaaf-enkelvoetorthese, zit
vast aan de shcoen en heeft scharnieren met aanslagen/of veermogelijkheid.
cervicale orthese, uitwendige orthese voor ondersteuning, correctie en/of immobilisatie van nek en
hoofd; wordt toegepast bij bijv. whiplash (zachte kraag)
of wervelbreuk (harde kraag); syn. halskraag.
draadveerorthese, vaste of afneembare, op de schoen te
bevestigen dubbele (mediaal en lateraal) draadveer,
gebruikt als enkel-voetorthese; syn. Caroli-veer.
Engen-orthese, kunststof enkel-voetorthese met
kuitband; wordt algemeen toegepast bij een voetheffersparese.
enkel-voetorthese (EVO), orthese die de voet en de
enkel omsluit, ter correctie van een klapvoet bij
peroneusletsel.
peroneusveer-orthese, enkele of dubbele veer aan de
achterzijde van de schoen, met kuitband.
WILMER-orthese ]erkgroep Instrumentenlaboratorium
M eet- en Regeltechniek, TU Delft], draagorthese voor een
(gedeeltelijk) paretische arm ter voorkoming van
subluxatie in de schouder.
ortho- [G., orthos = recht, rechtop] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis recht, normaal.
o rthocefaal [G., orthos; kephale = hoofd] in het bezit van een
schedel met een verticale index van 70 a 75 (lengte :
hoogte = 70 a 75 : ioo).
o rthocentrisch, recht gecentreerd, plaatsing van een bril
met de middelpunten van beide glazen recht voor de
pupillen.
orthochromatisch [G., orthos; chroma = kleur] normaal
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orthosympathicus
os ilium, darmbeen, het bladvormig platte, bovenste
beenstuk van het heupbeen (os coxae).
os incae, zie os interparietale.
os incisivum, het deel van de maxilla dat de snijtanden
(dentes incisivi) draagt, en ontstaan is uit de embryonale
premaxilla.
os innominatum, zie os coxae.
os intermaxillare, zie os incisivum.
os interparietale, variant van het achterhoofdsbeen,
waarbij de bovenhelft van de squama occipitalis door
een dwarse naad van de rest gescheiden is; syn. os incae.
os ischii, zitbeen, het achter-onderste deel van het os
coxae.
os lacrimale, traanbeen, gelegen voor de lamina orbitalis ossis ethmoidalis.
os leporinum, hazelip.
os longum, lang been, beenstuk dat langer dan breed
en dik is.
os lunatum, maanvormig been, een beenstuk uit de
proximale rij handwortelbeenderen, tussen os scaphoideum en os triquetrum.
os mandibulare, in de vergelijkende anatomie het deel
van de kraakbenige kieuwboog dat overeenkomt met de
onderkaak.
ossa membri inferioris, beenderen van het `onderste
lid' (het been).
ossa membri superioris, beenderen van het `bovenste
lid' (de arm).
ossa metacarpi I-V, de vijf korte pijpbeenderen van de
hand (middenhandsbeenderen), die de verbinding
vormen tussen de handwortelbeenderen en de vingers.
ossa metatarsi I-V, de vijf korte pijpbeenderen van de
voet (middenvoetsbeenderen), die de verbinding vormen
tussen de voetwortelbeenderen en de tenen.
os multangulum majus [BNA, JNA], os trapezium.
os multangulum minus [BNA, JNA], os trapezoideum.
os nasale, neusbeen, langwerpig been tussen rechter en
linker maxilla, van boven grenzend aan het voorhoofdsbeen.
os naviculare, schuitvormig voetwortelbeen tussen de
talus en de drie ossa cuboidea.
os naviculare manus [BNA, JNA], os scaphoideum.
os naviculare pedis [BNA, JNA], os naviculare.
os occipitale, achterhoofdsbeen, gelegen tussen os
sphenoidale en de beide slaap- en wandbeenderen.
os palatinum, gehemeltebeen, vormt het achterste
gedeelte van het palatum durum.
os parietale, wandbeen, deel van de zijwand van de
schedel vormend; rechter en linker wandbeen raken
elkaar in de sutura sagittalis.
os petrosum [vroegere naam], pars petrosa ossis temporalis.
os pisiforme, erwtvormig been, het kleinste handwortelbeentje, aan de ulnaire zijde van de proximale rij.
os planum, plat beenstuk; vb. os parietale.
os pneumaticum, beenstuk met luchthoudende holten.
os priapi, zie baculum.
os pubis, schaambeen, het voor-onderste beenstuk van
het os coxae; linker en rechter schaambeen grenzen in de
mediaanlijn aan elkaar en vormen de symfyse.
os sacrum, heiligbeen, een wigvormig beenstuk,
ontstaan uit de vergroeiing van de vijf heiligbeenwervels.
os scaphoideum, bootvormig beentje: het meest radiaal
gelegen beenstuk uit de proximale rij handwortelbeentjes (vroegere naam: os naviculare manus).
os sesamoideum (manus, pedis), sesambeentje (van de
hand, van de voet).

orthosympathicus, de sympathicus i.e.z., als pendant
van de parasympathicus.
orthosympathisch systeem, zie sympathicus;
syn. sympathisch systeem.
orthotonus [G., orthos; tonos = spanning, strekking] tonische
strekkramp van het lichaam bij tetanus.
orthotoop [G., orthos; topos = plaats] op de juiste (normale)
plaats gelegen of gebeurend, i.t.t. heterotoop; vb. o-tope
prikkelvorming in het hart.
Ortolani, M. (Ital. kinderarts to Ferrara).
oryzoideus [L., -ea, -eum], rijstachtig; vb. corpora o-ea (mv.
van o-eum).
OS oculus sinister, linker oog.
I os [L., gen. oris, mv ora], mond.
II os [L., gen. ossis, mv. ossa], been, bot.
os alveolare, benige wand van de tandkas.
os basilare [BNA], 'grondbeen' van de schedel (os occipitale + os sphenoidale).
os breve, kort been.
os calcis, zie calcaneus (hielbeen).
os capitatum, in de distale rij handwortelbeenderen
liggend been, tussen os trapezoideum en os hamatum.
ossa carpi, handwortelbeenderen; deze liggen in twee
rijen van vier; de distale rij omvat os trapezium, os
trapezoideum, os capitatum, os hamatum; de proximale
rij omvat os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum en
os pisiforme.
os centrale, een accessoir beentje, soms aanwezig aan de
dorsale zijde van de carpus, meestal vergroeid met het os
scaphoideum.
os coccygis, stuitbeen, staartbeen, samengesteld uit vier
rudimentaire wervels.
os costale, ribbeen, ten onderscheid van ribkraakbeen
(cartilago costalis).
os coxae, heupbeen, samengesteld uit os ilium, os ischii
en os pubis.
ossa cranii, de 8 schedelbeenderen, ten onderscheid van
de 14 ossa faciei = aangezichtsbeenderen.
ossa cruris [JNA], beenderen van het onderbeen.
os cuboideum, `teerlingbeen , een der voetwortelbeenderen, tussen calcaneus en 4e en 5e metatarsale.
ossa cuneiformia, de drie wigvorinige beenderen in de
voetwortel (os cuneiforme intermedium: het middelste
der drie, os cuneiforme laterale: lateraal, os cuneiforme
mediale: mediaal gelegen).
ossa digitorum manus, de beenderen van de vingers (2
in de duim, 3 in de overige vingers).
ossa digitorum pgdis, de beenderen van de tenen (2 in
de grote teen, 3 in de overige tenen).
os epactale, tussenbeentje, sesambeentje (os sesamoideum).
os epitympanicum, een in het jonge embryo voorkomend been waaruit de achterhelft van de pars squamosa
(ossis temporalis) ontstaat, die meedoet aan de vorming
van de cellulae mastoideae.
os ethmoidale, zeefbeen, vormt het dak van de
neusholte en maakt deel uit van de bodem van de fossa
cranialis anterior.
ossa faciei, aangezichtsbeenderen.
os femoris, het zich in het femur bevindende pijpbeen.
os frontale, voorhoofdsbeen.
os hamatum, het laterale beenstuk in de distale rij van
de handwortelbeentjes, gelegen tussen 4e en Se metacarpale, en os triquetrum.
os hyoideum, tongbeen, aan de tongbasis gelegen,
boven het schildkraakbeen.
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osmotherapie
Osler, Sir William (1849-1919; Canadees internist te
Montreal, Philadelphia, Baltimore en Oxford).
Osler-fenomeen, onmiddellijke agglutinatie van
bloedplaatjes in bloed dat uit de bloedvaten wordt
afgetapt.
symptoom van Osler, kleine, rode, iets verheven
gevoelige vlekjes op de vingers (soms ook tenen) bij
bacteriele endocarditis; de vlekjes verdwijnen weer, zijn
het gevolg van bacteriele embolie.
syndroom van Osler, zie ziekte van Rendu-O. = teleangiectasia hereditaria haemorrhagica.
syndroom van Osler-Libman-Sacks, zie syndroom van
Libman-Sacks.
ziekte van Rendu-Osler, zie teleangiectasia hereditaria
haemorrhagica.
ziekte van Vaquez-Osler, polycythaemia vera.
osmesis [G.] het ruiken, reuk.
osmidr o se [< G., osme; hidros = zweet] transpiratie met een
eigenaardige lucht; syn. bromhidrosis.
osmo- [G., osme = reuk, geur] 1 voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. geur of reuk [G., osmos = druk, impuls]; z in
woordverbindingen m.b.t. druk, impuls, osmose.
osmoceptor [G., osme; L. recipere = ontvangen] receptor van
reukprikkels.
osmol, eenheid van osmotische activiteit; i osmol bevat
evenveel deeltjes als het aantal moleculen in i mol, dus
6,024 x 10 23 (i osmol glucose is dus gelijk aan i mol
glucose maar i osmol van een elektrolyt bevat meer
deeltjes).
osmolal gap [E., gap = ruimte] verschil tussen de in het
laboratorium bepaalde plasmaosmolaliteit, bijv. door
vriespuntverlaging, en de berekende serumosmolaliteit,
m.b.v. glucose, natrium en ureumconcentraties; ontstaat
bij pseudo-hyponatriemie en aanwezigheid van een
extra osmotisch actieve stof, o.m. alcohol, mannitol,
glycerol en sorbitol.
osmolaliteit [G., osmos = druk, impuls] de concentratie van
een oplossing, uitgedrukt in het aantal osmols per kg
oplosmiddel (niet oplossing!); hierbij hebben dus
temperatuur en volume van de oplossing geen invloed;
zie ook osmolariteit.
osmolariteit [G., osmos] de concentratie van een oplossing,
uitgedrukt in het aantal osmols per liter oplossing (niet
oplosmiddel!); hierbij hebben dus temperatuur en
volume van de oplossing wel invloed; norm. z8o a 290
mosm/l; zie ook osmolaliteit.
osmologie, i osfresiologie; z het gebied der natuurkunde
m.b.t. de osmose.
o smom e ter, i toestel waarmee de osmotische druk kan
worden gemeten; z olfactometer.
osmoreceptor, zie osmoceptor.
osmoregulatie, handhaving van een constante osmolariteit van het bloed en weefselvloeistof door aanpassing
van de door vasopressine (anti-diuretisch hormoon,
ADH) gestuurde waterregulatie in de nier; naast
osmosensoren in de hypothalamus zijn ook drukgevoelige sensoren in hart en bloedvaten van invloed op de
hormoonafscheiding; zie ook volumeregulatie.
osmoregulator [G., osmos] toestel waarmee het doordringingsvermogen van rontgenstralen kan worden gereguleerd.
osmotaxis [G., osmos; taxis = regeling, ordening] invloed die
op planten en lagere diersoorten wordt uitgeoefend door
de osmotische druk van de omgevende vloeistof.
osmotherapie [G., osmos] behandeling door intraveneuze
injectie van een hypertonische oplossing, ten einde
dehydratie te bereiken (bijv bij hersenoedeem).

os sphenoidale, wiggebeen, een wigvormig beenstuk
dat deel uitmaakt van de bodem van de voorste, middelste en achterste schedelgroeve.
ossa sjprastern alia, kleine beenresten (van het
vroegere episternum) in de ligamenten van het sternoclaviculaire gewricht.
ossa sutura rum, losliggende beeneilandjes in een
beennaad van de schedel.
o ssa tarsi, de zeven voetwortelbeenderen: talus, calcaneus, os naviculare, drie ossa cuneiformia en os cuboideum.
os temporale, slaapbeen, een schedelbeen dat deel
uitmaakt van de zijwand van de schedel, en het gehoororgaan bevat.
ossa thoracis, de botten van de thorax.
os trapezium, veelhoekig been, het meest radiaal
gelegen handwortelbeentje van de distale rij; vroegere
naam: os multangulum majus.
os trapezoideum, klein veelhoekig been, een handwortelbeentje uit de distale rij, tussen os trapezium en os
capitatum; vroegere naam: os multangulum minus.
os tribasil a re, zie os basilare.
os trigonum, driehoekig been, de soms een afzonderlijk beenstuk vormende processus posterior tali.
os triquetrum, driehoeksbeen, een beenstuk in de
proximale rij van handwortelbeentjes, tussen os
hamatum en os lunatum.
os zygomaticum, jukbeen.
Osborne-handgreep, een methode om bij de hoogzwangere na te gaan of er een wanverhouding bestaat tussen
de kinderschedel en de bekkeningang; met duim en
wijsvinger wordt de kinderschedel van buiten of in de
bekkeningang gedrukt; de uitslag is positief als dit
minder dan een centimeter onder de symfyse lukt.
oscillans [L.] oscillerend; vb. febris o.
oscillatie [< L., oscillare = schommelen] heen en weer gaande
ritmische beweging, als van een slinger, of vibrerend.
oscillograaf [G., graphein = schrijven] toestel waarmee
oscillaties worden opgetekend, bijv. die van het volume
van slagaderen t.g.v. de hartslag, of oscillaties van een
elektrische potentiaal.
oscillografie, het registreren van de oscillaties van het
volume van slagaderen in een extremiteit, als maat voor
de arteriole pulsaties in dat lichaamsdeel.
oscillometer, toestel waarmee men oscillaties kan meten,
i.h.b. van het volume van slagaderen, i.v m. de hartslag.
oscillometrie, het meten van de polsschommelingen van
de arterien d.m.v een oscillometer.
oscillosc oop , instrument waarmee elektrische trillingen
op een scherm zichtbaar worden gemaakt; zie ook
echoscopie.
-ose, - o sis, uitgang in woordsamenstellingen met de
betekenis van `aandoening, ziekte'; in vele gevallen
bedoeld als tegenstelling van -iris, dus een niet-ontstekingachtige aandoening, bijv artrose i.t.t. artritis; vaak
ook in de betekenis van -iasis, vb. trichinosis = trichiniasis.
Ose, Oese [D., tweede schrijfwijze is ter vermijding van het trema,
gebruikelijk in USA en Verenigd Koninkrijk, lus, oogje] een
platinalus waarmee een kleine hoeveelheid stof of deel
van een bacteriekweek kan worden opgenomen.
Osgood, Robert Bailey (1873-1956; orthopeed te Boston,
VS).
ziekte van Osgood-Schlatter, aseptische necrose van
de tuberositas tibiae bij jeugdige personen; syn. apophysitis tibialis adolescentium.
-osis, zie -ose.
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osmotisch
bepaalde leeftijd van het kind, zodat zichtbare beenkernen bij oudere kinderen aanwijzingen vormen voor een
vertraagde beengroei.
ossificatiezone, gebied in de epifysaire schijf waar de
verbening plaatsvindt.
oasis [L.] gen. van os (been, bot).
ossium [L.] gen. my van os (bot); vb. fragilitas o.
osteitis, zie ostitis.
osteo- [G., osteon = been] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. been (bot).
osteoac u sis [< G., osteon; akousis = het gehoor] de beengeleiding van geluid (via de schedelbeenderen) naar het
inwendige oor.
o steoarthropathie [G., osteon; arthron; pathos = ziekte] beenen gewrichtsaandoening.
osteoarthrosis, zie osteoartrose.
osteoarticulair, het beenweefsel en de gewrichten
betreffende.
osteoartritis [G., osteon; arthron = gewricht] 1 chronische
degeneratieve gewrichtsaandoening, meestal monoarticulair, bij mannen; 2 been- en gewrichtsontsteking,
bijv. o. tuberculosa.
osteoartropathie, hypertrofische pulmonale - - (HPO),
beenhypertrofie van de eindkootjes der vingers bij
chronische longziekte (echter niet bij longtuberculose),
oude naam voor pachydermoperiostosis; de kolfachtig
verdikte vingertoppen worden ook aangeduid als
trommelstokvingers (Pierre Marie).
osteoartrose [< G., osteon; arthron] chronische, niet-ontstekingachtige aandoening van gewrichten en het aangrenzende beenstuk.
osteoarthrosis cervicalis, o. van de halswervels.
osteoarthrosis interspinalis, zie Baastrup, syndroom
van.
osteoarthrosis juvenilis, zie Kohler, syndroom I van.
osteoartrotomie [G., osteon; temnein = snijden] excisie van
het gewrichtseinde van een beenstuk.
osteoblast [G., osteon; blastos = kiem] beenvormende
bindweefselcel; zie ook osteoclast; zie ook ameloblast,
cementoblast, odontoblast.
osteoblastoom, goedaardig gezwel, bestaande uit
osteoblasten in tibia, os femoris, wervels, bij jongens en
meis j es van to-zo j aar.
extra-ossaal pseudo-osteoblastoom, benigne botvorming of -verkalking in de weke delen (spier- of
bindweefsel); gaat spontaan in regressie.
osteocalcine, polypeptide dat carboxyglutaminezuurresiduen bevat en wordt geproduceerd in osteoblasten; in
verhoogde mate aanwezig in serum bij verhoogde
botombouw; syn. Gla-proteine.
osteocartilaginair, m.b.t. kraakbenige bedekking van
bot; syn. osteochondraal.
osteochondraal, zie osteocartilaginair.
osteochondritis [G., osteon; chondros = kraakbeen] ontsteking van been- en kraakbeenweefsel.
osteochondritis deformans juven ilis, zie ziekte van
Legg-Calve-Perthes.
o steochondritis dissecans, splijting en fragmentering
van gewrichtskraakbeen, vnl. van elleboog, knie, heup,
met vorming van gewrichtsmuizen.
osteochondritis syphil i tica, o. bij kinderen met
congenitale syfilis.
osteochondrodystrofie, stoornis in de been- en kraakbeenvorming, to onderscheiden in lipochondrodystrofie
en eccentro-osteochondrodysplasie.
osteochondrofyt [G., osteon; chondros; phyton = plant,

osmotisch, door osmose teweeggebracht, of m.b.t.
osmose.
osmotische druk, de kracht waarmee water uit een
minder geconcentreerde oplossing via een semipermeabele membraan naar een meer geconcentreerde oplossing wordt getrokken; zie ook colloid-osmotische druk.
osphresis [G.] reukzin.
o ssa [L.] my van os (been).
ossaal, m.b.t. been, bot, beenweefsel.
ossalis [L., -le], ossaal, m.b.t. een bot, of botweefsel;
vb. panaritium ossale.
o ssei [L., my van osseus], benig; vb. canales semicirculares o.
ossene, de organische (collagene) grondsubstantie van
beenweefsel, waaruit bij koken lijm wordt verkregen.
osseo-integratie, het proces waarbij een implantaat een
structurele verbinding met het omgevende bot aangaat
zonder dat daar nog zachte weefsels tussen zitten.
o sseomucine, de homogene slijmachtige grondsubstantie in beenweefsel, die de collagene en elastische
vezels verbindt, misschien identiek met chondroItinesulfaat.
osseomucold, een slijmachtige substantie in beenweefsel.
osseus [L., -ea, -eum], benig, bestaande uit beenweefsel;
vb. meatus acusticus externus osseus, ankylosis ossea,
palatum osseum.
ossicula [L.] zie ossiculum.
ossiculectomie [G., ektome = uitsnijding] chirurgische
verwijdering van de gehoorbeentjes.
ossiculorum [L.] gen. mv. van ossiculum; vb. musculus o.
auditus.
ossiculum [L., my -la], beentje.
ossicula auditus, de drie gehoorbeentjes: malleus
(hamer), incus (aambeeld) en stapes (stijgbeugel); ze
brengen de trillingen van het trommelvlies over naar het
ovale venster (fenestra vestibuli).
ossicula Bertini, conchae sphenoidales.
ossicula intercalaria, zie ossa suturarum.
ossificans [L., facere = maken] beenvormend; vb. tendinitis
0.

ossificatie [< L., facere] beenvorming, verbening.
cartilagineuze, enchondrale ossificatie, beenvorming
door het kraakbeen.
directe ossificatie, zie intramembraneuze o.
endesmale ossificatie, zie intramembraneuze o.
endostale ossificatie, beenvorming door het endost.
heterotope ossificatie, beenvorming op abnormale
plaatsen.
intramembraneuze ossificatie, verbening in en door
bindweefsel.
metaplastische ossificatie, vorming van beenweefsel
in of uit ander weefsel.
para-articulaire ossificatie, botvorming in de weke
delen ter hoogte van de (middel)grote gewrichten,
gevolgd door een gewrichtsverstijving (ankylose); words
veroorzaakt door een aseptisch inflammatoir proces
zonder bekende pathogenese; treedt op na trauma (o.a.
fractuur, heelkundige ingrepen, verbranding of letsel
van het centraal zenuwstelsel); wordt primair conservatief behandeld met immobilisatie, totdat het ontstekingsproces tot rust komt, en secundair door chirurgische correctie bij onacceptabele bewegingsbeperking.
perichondrale ossificatie, beenvorming door het
perichondrium.
periostale ossificatie, beenvorming door het periost.
ossificatiekern, -punt, beenkern, een punt waar de
verbening begint, rontgenologisch zichtbaar op een
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osteogenese
osteoclastoom, vorm van sarcoom, bestaande uit osteoclasten, meestal kwaadaardig, in de epifysen van de
lange pijpbeenderen en in de kaak; syn. reusceltumor van
bot; zie ook tumor, reuscel---.

groeisel] een gezwelachtig vormsel bestaande uit kraakbeen- en beenweefsel.
osteochondrolyse [<G., osteon; lysis = losmaking] zie osteochondritis dissecans.
osteochondromatose, variant van synoviale chondromatosis waarbij synoviale kraakbeenhaarden verbenen; zie
ook chondromatose, synoviale -^-.
aseptische juveniele osteochondronecrose, tijdelijke
aandoening van een botkern in de epifyse of apofyse
gedurende de groeiperiode; veroorzaakt afsterven van
botweefsel en veranderingen in de botstructuur; wordt
gevolgd door verbrokkeling van de aangetaste botkern
en deformatie van het gewricht; wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door mechanische belasting en vascularisatiestoornissen; kenmerkend symptoom is pijn bij
belasting; syn. osteochondrosis; zie ook osteochondrosis
capituli humeri.
osteochondroom, zie exostose, osteocartilaginaire
osteochondropathia, osteochondropathie, ziekte van
bot en kraakbeen.
osteochondropathia deformans coxae juvenilis, zie
ziekte van Legg-Calve-Perthes.
osteochondropathia juvenilis deformans, zie ziekte
van Scheuermann.
osteochondrose, aandoening van been- en kraakbeenweefsel; in de praktijk wordt vaak een vorm van aseptische juveniele osteochondronecrose bedoeld.
osteochondrosis capituli humeri, aseptische juveniele
osteochondronecrose van het humeruskopje; symptomen zijn pijn, zwelling, bewegingsbeperking van de
elleboog en soms een corpus liberum; therapie bestaat
uit voorkomen van mechanische stress door immobilisa-

osteocranium [G., osteon; kranion = schedel] de foetale

schedel gedurende en na het verbeningsproces; zie ook
chondrocranium.
osteocystoom, osteocystoma [G.] cystoom in een bot.
osteocyt [G., osteon; kytos = cell beencel ; zie ook cementocyt.
osteodentine [G., osteon; L. dens, dentis = tand] dentine die
op been lijkt, fysiologisch bij sommige vissen, pathologisch bij de mens.

osteodermie [G., osteon; derma = huid] vorming van
beenweefsel in de huid.
osteodynie [G., osteon; odyne = pijn] pijn in beenderen;
syn. ostealgie.
osteodystrofie, dystrofie van beenweefsel.
renale osteodystrofie, botafwijkingen bij chronische
nierinsufficidntie ten gevolge van een tekort aan actief

vitamine D, secundaire hyperparathyreoIdie en neerslag
van aluminiumzouten op de calcificatiegrenzen in bot
(adynamische botziekte).
osteodystrpphia, osteodystrofie, groeistoornis van
beenweefsel.
osteodystrpphia deformans, zie ostitis deformans
(Paget's disease of the bones).
osteodystrophia fibrosa, fibreuze beenaandoening
zoals bij de ziekte van Albright en bij hyperparathyr(e)

oldie.
osteodystrophia fibrosa cystica generalisata,
systeemziekte door hyperparathyr(e)oidie (adenoom),
met hypofosfatemie en hypercalciemie, vaak nierstenen;
door ontkalking van het bot wordt het skelet vervormd;
in de lange pijpbeenderen ontstaan cysten en wordt
beenweefsel vervangen door fibreus weefsel; syn. ziekte
van von Recklinghausen.
osteo - ectomie [G., osteon; ektome = uitsnijding] botresectie,
operatieve verwijdering van een stuk bot.
osteofaag [G., osteon; phagein = eten] zie osteoclast (sub 2).
osteofasciaal, m.b.t. bot en fascie.
osteofibromatose, vorming van multipele osteofibromen.
osteofibromatosis cystica, zie ziekte van Jaffe-Lichten-

tie.
osteochondrosis caput metatarsalis, aseptische
juveniele osteochondronecrose van het caput metatarsale
II of III ; behandeling voldoet doorgaans met een steunbalkje onder de afgeplatte metatarsale kop; syn. FreibergKohler- II.
osteochondrosis coxae juvenilis, aseptische juveniele
osteochondronecrose van de femurkop; symptomen zijn
intermitterende pijn van de heup, mank lopen en een
bewegingsbeperking in alle richtingen; behandeling
bestaat uit het voorkomen van deformatie van de
heupkop door tractie, ontlasting en zonodig osteotomie.
osteochondrosis deformans, aseptische j uveniele
osteochondronecrose.
osteochondrosis patellae juvenilis, aseptische
juveniele osteochondronecrose van de patella-onderpool;
symptomen zijn pijn in de knie, toenemend bij belasting; behandeling bestaat uit rust; syn. ziekte van
Sinding-Larssen johansson.
osteochondrosis tuberositas tibiae, verbeningsstoornis van de aanhechtingsplek van het ligamentum
patellae op de tibia; wordt veroorzaakt door mechanische irritatie; symptomen zijn scherp gelokaliseerde pijn
die met de mechanische belasting (traplopen en fietsen)
evenredig toeneemt; na volledige verbening (sluiten van
de groeischijf) verdwijnen doorgaans de klachten;
syn. Osgood-Schlatter, ziekte van ---.
osteochondrosis vertebrae, o-sis juvenilis dorsi,
juveniele kyfose; zie ook Scheuermann.

stein.
osteofibroom, gezwel bestaande uit been- en (fibreus)
bindweefsel.
osteofibrose, i osteosclerose; z osteopetrosis generalisata;
syn. ziekte van Albers-Schonberg.
osteofyt, botwoekering aan de rand van gewrichtsvlak;
wordt veroorzaakt door de botreactie op veroudering
van kraakbeen (verlies van elasticiteit en verdunning);
o.a. bij arthrosis deformans.
osteogeen [G., osteon; gennan = voortbrengen] 1 uit been
ontstaan; z beenvormend.
osteogenese [<G., osteon; gennan] het ontstaan van

beenweefsel, beenvorming.
osteogenesis imperfecta [L.] ziektebeeld met skelet-,
gewrichts- en peesafwijkingen a.g.v. erfelijke afwijking
in de synthese van collageen-type-I; klinisch ontstaat een
zeer variabel beeld met onder meer frequente fracturen,
blauwe sclerae (vanwege doorschemerende chorioidea)
en dentinogenesis imperfecta; zie ook spontane fractuur.
osteoggnesis imperfecta fetalis, stoornis in de
beenvorming bij de foetus; het kind komt met fracturen
ter wereld; zie ook Hoeve, syndroom van Jan van der -^-.
osteoggnesis imperfecta tarda, smalle pijpbeenderen,

osteoclasie [G., osteon; kiasis = breking] operatief breken van
een kromgegroeid beenstuk, of van een na beenbreuk in
verkeerde stand genezen been.
osteoclast,1 instrument voor het uitvoeren van osteoclasie; 2 grote, veelkernige cel die beenweefsel afbreekt
en resorbeert; zie ook osteoblast, Howship-lacunen.
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osteografie
osteoid osteoom, atypische hematogene osteomyelitis
bij verhoogde resistentie van de patient en verzwakte
virulentie van de verwekker, waarbij zich periostaal en
endostaal beenweefsel vormt met in het centrum een
kleine etterhaard (osteoide nidus).
osteoma spongiosum, o. bestaande uit spongieus
beenweefsel.
osteo -onychodysplasie [G ., osteon; onyx = nagel] dysplasie
van skelet en nagels.
hereditaire osteo-onychodysplasie, autosomaal,
dominant erfelijke, niet geslachtsgebonden aandoening
met misvormingen aan de duimnagels, het ellebooggewricht, de patella, en vaak dislocatie van de radius,
meestal zonder klinische betekenis; syn. nail-patella
syndrome [E.].
osteopaat, iemand die de osteopathie (zie aldaar sub 2) als
therapiebeginsel toepast.
osteopaedion, zie lithopaedion.
osteopathia condensans, ontstekingachtige aandoening van beenweefsel met verdichting en sclerose.
osteopathia condensans disseminata, verspreid in
het skelet voorkomende, op de rontgenfoto zichtbare
verdichtingen van het beenweefsel; syn. osteopoikilie.
osteopathia fibrosa cystica generalisata, zie osteodystrophia fibrosa cystica generalisata.
osteopathia haemorrhagica infantum, zie ziekte van
Moeller-Barlow.
osteopathia itineraria, aandoening van de beenderen
van de voeten door overmatige inspanning, zoals op
militaire marsen; zie ook marsfractuur.
osteopathia patellae juvenilia, zie Larsen Johanson,
syndroom van -^-.
osteopathia striata, een op de rontgenfoto zichtbare
streepvormige verdichting van weefsel in pijpbeenderen,
beginnend in de epifyse, en uitstralend in de diafyse.
osteopathic, osteopathia [G., osteon; pathos = ziekte]
1 ziekte van beenderen; z een door Andrew Taylor Still
opgestelde theorie over de oorzaak en behandeling van
ziekten, uitgaande van de stelling dat het lichaam in
normale omstandigheden en bij goede voeding zelf
genezende stoffen kan produceren tegen ziekte; behalve
de gangbare methoden uit de officiele geneeskunde
wordt bij de behandeling vooral manipulatie toegepast.
toxische osteopathic, beenziekte veroorzaakt door een
giftige stof, meestal exogeen (fluor, lood); soms
endogeen; vb. uremische o.
osteopenie, leeftijdgebonden daling van de botmassa,
niet gepaard gaand met fracturen; zie ook osteoporose,
osteomalacie.
osteoperiostitis, ontsteking van bot en periost.
osteoperiostitis alveodentalis, zie periodontitis.

dikke epifysen, fracturen, callusvorming, bij oudere
kinderen; vaak verbetering na de puberteit.
osteografie [G ., osteon; graphein = schrijven] beschrijving van
de beenderen, osteologie.
osteohypertrofie [G., osteon; hypertrofie] overmatige
beendergroei.
angio-osteohypertrofie, zie syndroom van KlippelTrenaunay.
osteohypertrpphicus [L ., -ca, -cum] , gepaard gaand met
osteohypertrofie; vb. naevus o-cus.
osteoid, i lijkend op been; s, het nog niet verkalkte (jonge)
beenweefsel, de onverkalkte botmatrix.
osteoid osteoom, zie osteoom.
osteoidzoom, laag van onverkalkte botmatrix die door
osteoblasten tegen bestaand bot is afgezet.
osteologia, osteologie [G., osteon; logos = wetenschap]
beenderleer, de wetenschap betreffende de beenderen.
osteolyse [<G., osteon; lysis = oplossing] 1 resorptie van

beenweefsel door osteoclasten; 2 het verdwijnen van kalk
uit het beenweefsel; zie ook arthropathia mutilans.
osteolytisch, m.b.t. osteolyse, osteolyse-veroorzakend.
osteomalacie [G., osteon; malakia = weekheid] beenver-

weking bij volwassenen, gevolg van vitamine-D-deficientie; botvolume is normaal, maar de verhouding mineralen t.o.v. de organische matrix is laag; zie ook
osteoporose, rachitis.
infantiele osteomalacie, zie rachitis.
puerperale osteomalacie, o. tijdens of in aansluiting
op het puerperium.
osteomalacisch, veroorzaakt door osteomalacie.
osteomalacisch bekken, het door osteomalacie
gedeformeerde (vrouwelijk) bekken, een vroeger nog al
eens voorkomende bekkenafwijking die een keizersnede
noodzakelijk maakte.
osteomyelitis [G., osteon; myelos = merg] ontsteking van
beenmerg.
conchiolineosteomyelitis, o. bij parelmoerbewerkers.
Garre-osteomyelitis, zie o. sclerosans.
osteomyelitis purulenta, veretterende o.
osteomyelitis sclerosans (Garre), chronische, nietveretterende scleroserende (met verharding gepaard
gaande) ostitis of osteomyelitis.
osteomyelofibrose [<G., osteon; myelos; L. fibra = vezel]
ziekte van het beenmerg waarbij in het merg de bloedcelvormende elementen door vezelig bindweefsel
worden verdrongen, m.a.g. aplastische anemie en als
compensatiemechanisme extramedullaire hemopoese;
zie ook osteomyelosclerose.
osteomyelosclerose [ <G., osteon; myelos; skleros = hard] de
aanwezigheid van benige uitwassen in het beenmerg
('spongiosabloemen'), gepaard gaand met fibrosering
van het beenmerg.
osteon, been-eenheid, bestaande uit een kanaal van
Havers met de concentrisch eromheen gelegen beenlamellen.
osteonectine, botspecifiek eiwit dat vrijkomt bij ontkalking van bot.
osteoom, osteoma, goedaardig gezwel, bestaande uit
beenweefsel of been.
cavaleristen-osteoom, beenhard vormsel in de adductoren bij ruiters; syn. ruiterbeentje, Reitknochen [D.].
osteoma cutis, zeldzame, solitaire of multipele
knobbels in cutis of subcutis.
osteoma dentale, beenwoekering aan of bij een (ontstoken of gedislokeerde) tand.
osteoma durum, syn. o. eburneum ivoorhard osteoom.
osteoma medullare, o. met merg-bevattende ruimten.

osteopetrose [<G., osteon; L. petra = hardsteen] marmerbeen-

ziekte, een toenemende verdikking van de compacta tot
ten slotte de mergholte wordt opgevuld, gepaard gaand
met brosheid van het beenweefsel ('spontane' fracturen).
osteopetrosis generalisata, gegeneraliseerde o;
syn. ziekte van Albers-Schonberg.
osteophlebitis [G., osteon; phlebos = ader] ontsteking van
been-aderen.
osteophyton [G., osteon; phyton = gewas] osteofyt .
osteoplast, zie osteoblast.
osteoplasticus [G., -ca, -cum, osteon; plassein = vormen]
beenvormend.
osteoplastiek [G., osteon; plassein = vormen] plastische
been-operatie.
auto-osteoplastiek, o. met aanbrenging van een stuk
eigen bot.
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ostium
hetero-osteoplastiek, o. met aanbrenging van bot van
een andere diersoort; zie ook transplantatie.
osteoporose, osteoporosis [G., osteon; poros = opening]
metabole skeletaandoening waarbij de massa van het bot
door verhoogde resorptie afneemt, maar de chemische
samenstelling, m.n. de mineralisatiegraad, niet afwijkt
van de norm; verhoogd risico op fractuurvorming;
leeftijdsgebonden fysiologisch proces of veroorzaakt
door endocriene of maligne ziekten, langdurige
immobilisatie, genetische ziekten of gebruik van hoge
doses corticosteroiden; zie ook osteomalacie, osteopenie.
posttraumatische osteoporose, zie Sudeck-botatrofie.
osteosclerose, osteosclerosis [< G., osteon; skleros = hard]
botverharding; syn. eburnatie, ostitis ossificans;
vb. osteopetrose, osteopoikilose, melorheostosis, renale
osteosclerose, osteomyelosclerose, osteoarthropathie
hypertrophiante pneumique Pierre Marie.
osteosclerosis congenita, zie achondroplasie.
osteosclerosis fragilis, zie osteopetrose.
osteosclerosis fragilis generalisata, zie osteopathia
condensans disseminata = osteopoikilie.
osteose [< G., osteon] beenvorming, i.h.b. in bindweefsel en
in de huid (o. cutis).
osteosteatoom [G., osteon; stear, steatos = vet] i vettig
ontaard osteosarcoom; s. beenweefsel-bevattende
talgcyste.
osteosynthese [< G., osteon; synthesis = samenvoeging]
operatieve repositie en fixatie van fractuurstukken
d.m.v. klemmen, metaaldraad, plaatjes, mergpen, enz.
draadosteosynthese, osteosynthese m.b.v. metaaldraad, bijv. Kirschner-draad.
perizygomaticusdraadosteosynthese, inwendige
draadosteosynthesetechniek, gebruikt bij fractures van
het bovenkaakcomplex bij intact gebleven jukbeen (Le
Fort-I- en II-fracturen); de losse bovenkaak wordt met
metaaldraad aan een spalk aan het bovengebit opgehangen aan fixatiepunten aan de schedel, in dit geval de
arcus zygomaticus en de processus zygomaticus ossis
frontalis.
Zuggurtung-osteosynthese [< D., Zuggurtung = stevig
aangetrokken gordel] dynamische reconstructietechniek
van een fractuur met behulp van Kirschner-draden en
een cerclagedraad (8-vormig), waardoor compressie op
de fractuurvlakken mogelijk is (bijvoorbeeld patella).
osteotomie, osteotomia [G., osteon; temnein = snijden]
uitsnijding, wegbeiteling, doorzaging van bot.
derotatie-osteotomie, chirurgisch scheiden van bot,
gevolgd door repositie in verminderde rotatiestand van
het bot; doorgaans m.b.t. posttraumatische rotatieafwijking van femur of tibia.
Dwyer-osteotomie (F. Dwyer, Engels orthopeed,
Liverpool), chirurgisch wegnemen van calcaneusdeel
(laterale wig); varusstandcorrectie van de hiel bij behandeling van een holvoet.
McMurray-osteotomie, intertrochantere osteotomie
van het proximale femur; chirurgische correctie ter
bestrijding van artrotische degeneratie van het heupgewricht.
Pemberton-osteotomie, chirurgische behandeling bij
laat gediagnosticeerde congenitale heupdysplasie
(doorgaans > ii jaar); acetabulumdak wordt naar caudaal
en anterolateraal verplaatst; zo nodig wordt de
gewrichtskom vergroot; zie ook Salter-osteotomie.
Salter-osteotomie, chirurgische correctie bij laat
gediagnosticeerde congenitale heupdysplasie (leeftijd >
6 maanden); corpus ossis ilii words doorgezaagd, dwars
door het osilium naar het foramen ischiadicum majus;

een deel van het ala ossis ilii wordt naar het infraspinale
zaagvlak getransplanteerd; hierdoor kantelt het acetabulum over de heupkop en geeft een betere containment
(zie daar.
sandwichosteotomie, plastisch-chirurgische ingreep
met horizontale splijting van het ventrale deel van de
mandibula, waarna tussen onderste deel (kaakbasis) en
bovenste deel (rest van processus alveolaris) een vrij
bottransplantaat wordt ingebracht; als voorbereiding of
verbetering van de onderkaak voor het dragen van een
gebitsprothese; noodzakelijk wanneer sterke resorptie
van de processus alveolaris heeft plaatsgevonden.
osteotomia subtrochanterica, doorbeiteling van het
os femoris onder het niveau van de trochanters, ter
correctie van de hoek tussen collum en diafyse;
syn. operatie van Hoffa.
osteotomia transtrochanterica, doorbeiteling van het
os femoris op het niveau van de trochanters.
vizierosteotomie, plastisch chirurgische ingreep
waarbij het frontgedeelte van de mandibula vertikaal
gespleten wordt en het loskomende linguale deel naar
craniaal verplaatst words en met de onderrand grenst
aan de bovenrand van het labiale deel (het linguale deel
wordt ornhooggeklapt als bij een oud vizier); als voorbereiding of verbetering van de onderkaak voor het dragen
van een gebitsprothese; noodzakelijk wanneer sterke
resorptie van de processus alveolaris heeft plaatsgevonden.
ostioporitis [L., ostium = opening] infectie van een eccriene
zweetklier met Staphylococcus aureus.
ostitis, ontsteking van beenweefsel.
ostitis deformans, chronische beenderziekte met
botverweking, gevolgd door verdikking van de schorslaag, leidend tot deformiteiten; syn. Paget's disease of the
bones.
ostitis fibrosa cystica, gegeneraliseerde rareficerende
ostitis met fibreuze degeneratie en vorming van cysten
in het beenweefsel, als gevolg van hyperparathyr(e)oIdie.
ostitis fibrosa cystica generalisata, osteodystrophia
fibrosa cystica generalisata; syn. ziekte van Von Recklinghausen.
ostium [L., mv. -ia], uitmonding, ingang.
ostium abdominale tubae uterinae, de naar de
buikholte gerichte opening van de tuba uterina.
ostium aortae, de opening tussen de linker hartkamer
en de aorta.
ostium appendicis vermiformis, de uitmonding van
de appendix vermiformis in het caecum.
ostium a-re sinistrum, de opening tussen linker
hartboezem en linker hartkamer.
ostium atrioventriculare dextrum, de opening tussen
rechter hartboezem en rechter hartkamer.
ostium cardiacum, `maagmond', de uitmonding van de
slokdarm in de cardia.
ostium ileocaecale, de uitmonding van het ileum in
het caecum.
ostium pharyngeum tubae auditivae, de uitmonding
van de tuba auditiva in de pharynx.
ostium primum, zie foramen ovale primum cordis.
ostium pyloricum, het lumen van de pylorus, dat de
verbinding vormt van de maag met de twaalfvingerige
darm.
ostium secundum, zie foramen ovale secundum cordis.
ostium sinus coronarii, opening van de sinus coronarius.
ostium trunci pulmonalis, de opening tussen de
rechter hartkamer en de truncus pulmonalis.
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ostiumsecundumdefect
otodynie [G., ous; odyne = pijn] oorpijn.
otofoon [G., ous; phone = geluid] i een gehoorapparaat; 2 een
buis waarmee men het oor kan ausculteren.
otogeen, uitgaand van het oor, veroorzaakt door een
ooraandoening; bijv o. hersenabces.
otoguttae, zie oordruppels.
otohematoom, zie othematoom.
otolaryngologie, oor- en keelheelkunde; zie ook otorinolaryngologie.
otolieten [G., ous; lithos = steen] 1 statoconia; 2 concrementen in het oor.
otoliet-organen, sacculus en utriculus in het vestibulum
labyrinthi.
otolithiase, aanwezigheid van concrementen in het oor.
otologie [G., ous; logos = wetenschap] oorheelkunde.
otoloog, oorarts.
otomycose [< G., ous; mykes = schimmel] schimmelinfectie
van de uitwendige gehoorgang.
otomycosis aspergillina, o. door infectie met de
schimmel Aspergillus.
otoplastiek [G., ous; plassein = vormen] plastische ooroperatie.
otorinolaryngologie, oor-neus-keelheelkunde,
`K.N.O.-heelkunde'.
otorinologie, oor-neus-heelkunde.
otorrhoea, otorroe [G., ous; rhein = vloeien] loopoor,
oorvloed.
otosclerose [< G., ous; skleros = hard] vorming van
spongieus been in midden- en binnenoor, m.a.g. stapesankylose en dientengevolge doofheid; zie ook fissula ante
fenestram, paracusis Willisii, Gelle-proef, Schwartzesymptoom.
otoscp!p [G., ous; skopein = bekijken] oorspiegel; 1 een
voorhoofdspiegel waarmee lichtstralen naar de uitwendige gehoorgang worden gereflecteerd, terwijl de
onderzoeker door een centrale opening in de spiegel de
verlichte gehoorgang en het trommelvlies kan inspecteren; 2 een oortrechter met aangebouwde lichtbron, voor
inspectie van het oor.
otoscopie [G., ous; skopein] inspectie van de uitwendige
gehoorgang en het trommelvlies d.m.v een otoscoop.
ototoxisch, met toxische werking op het gehoororgaan
of de gehoorzenuw; vb. kinine, streptomycine.
OU, oculus uterque.
Ouchterlony, Orjan (geb. 1914; Hongaars immunobioloog to Goteborg, Zweden).
Ouchterlony-precipitatiereactie, methode tot het
verrichten van precipitatiereacties in agargel; berust op
de diffusie van antigeen en antistof in het gel-milieu
('double diffusion'); de reactie kan macroscopisch
worden waargenomen.
ouderdom, zie senium.
OUS, onderste uterussegment; zie ook uterussegment.
output [E.] productie, aflevering.
cardiac output, hartminuutvolume.
ovale venster, fenestra vestibuli.
ovalis [L., -le], ovaal; vb. foramen o-le.
ovalocyt [L., ovum = ei; Gr. kytos = cell ovale erytrocyt;
syn. elliptocyt.
ovalocytose, zie elliptocytose.
ovariaal, m.b.t. het ovarium.
ovariale dysgenesie, zie Turner-syndroom.
ovariaal punt, het punt vanwaaruit men bij 'ovarie'
krampen kan teweegbrengen of doen ophouden.
ovariaalcyste, zie cyste, ovarium-.
ovarialis [L., -le], m.b.t. het ovarium; vb. hermaphroditismus o-lis.

ostium tympanicum tubae auditivae, de uitmonding
van de tuba auditiva in de trommelholte (cavum
tympani).
ostium ureteris, uitmonding van een ureter in de
blaas.
ostium urethrae externum femininae, uitwendige
uitmonding van de vrouwelijke urethra.
ostium ur. ext. masculinae, uitwendige uitmonding
van de mannelijke urethra.
ostium ur. internum, de opening tussen de urineblaas
en de urethra, voor in het trigonum vesicae.
ostium uteri, de opening van de cervix uteri naar het
lumen van de vagina.
ostium uterinum tubae, de uitmonding van een tuba
uterina in de uterus.
ostium vaginae, de uitmonding van de vagina in het
vestibulum vaginae.
ostium valvae ilealis, opening tussen ileum en caecum,
in de vorm van een dwarse spleet post mortem.
ostium v. cay. superioris, de uitmonding van de vena
cava superior in de rechter hartboezem.
ostium venae cavae inferioris, de uitmonding van de
vena cava inferior in de rechter hartboezem (bezit een
rudimentaire klep).
ostia venarum pulmonalium, uitmondingen van de
longaderen in de linker hartboezem.
ostiumsecundumdefect, secundumdefect, defect in
het boezemtussenschot waarbij de onderrand aanwezig
is en de elektrische as al of niet naar rechts is gedraaid.
of -, oto- [G., ous, otos = oor] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. het oor.
otafoon, zie otofoon.
othematoom, othaematoma, haematoma auris, bloeduitstorting in en om het uitwendige oor, bijv bij
boksers, en vroeger ook bij krankzinnigen (door mishandeling).
oticus [G., -ca, -cum, ous] m.b.t. het oor; vb. herpes zoster
o-cus, ganglion o-cum.
otitis, ontsteking van het gehoororgaan.
otitis externa, ontsteking van het uitwendige oor, i.h.b.
van de uitwendige gehoorbuis, hetzij diffuus, hetzij
circumscript (furunkel).
otitis interna, ontsteking van het inwendig oor,
labyrinthitis.
otitis media, middenoorontsteking.
otitis media serosa, eigenlijk geen otitis, maar een
ophoping van viskeus transsudaat in het middenoor,
veroorzaakt door verstopping of insufficientie van de
tuba auditiva; syn. glue ear, middle ear effusion, seromucotympanon.
otitis media acuta, acute middenoorontsteking,
meestal voorafgegaan door een neusverkoudheid;
frequentste aandoening op de kinderleeftijd; symptomen zijn o.a. hevige oorpijn, verminderd gehoor en
koorts.
otitis media chronica, chronische middenoorontsteking met twee klinische varianten; een met een
trommelvliesperforatie en langdurige afscheiding uit
het oor en een andere met een cholesteatoom met of
zonder afscheiding; symptomen zijn o.a. een purulente
en stinkende otorrhoe, verminderd gehoor en soms
oorsuizen; therapie: schoonhouden en oordruppels en
bij cholesteatoom operatieve verwijdering.
otoconia [BNA, G., ous; konia = kalkstof, zand] statoconia.
otocyste [G., ous; kystis = zak, blaas] 1 het gehoorblaasje bij
de foetus; 2 het gehoorblaasje bij lagere dieren.
otodentaal syndroom, zie Costen-syndroom.
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overstrekking
ovaricus [L., - ca, - cum] , m.b.t. de eierstok(ken); vb. plexus
o-cus, facies o-ca, fimbriae o-cae (mv van o-ca).

van de wijze waarop de genen die ervoor verantwoordelijk zijn tot uiting komen.
X-gebonden overerving, wijze van overerving van een
eigenschap of ziekte waarvoor het verantwoordelijke gen
op het X-chromosoom ligt; X-gebonden recessieve
aandoeningen komen voornamelijk bij jongens voor;
voorbeelden zijn kleurenblindheid, hemofilie en spierdystrofie van Duchenne.
overgangsepitheel, zie epitheel, overgangs-^-.
overgangsepitheelcarcinoom, zie carcinoom,
overgangsepitheel--.
overgangsjaren, zie climacterium.
overgangsobject, object (bijv. pop, beer) dat het kind in
de separatiefase onafscheidelijk bij zich houdt; het
symboliseert de band met moeder en versoepelt daarom
de separatie; syn. transitional object [E.].
overgangszone, zie transformatiezone.
overgevoeligheid, i hypersensitiviteit, overmatige
immunologische gevoeligheid; bijv. allergie; z vergrote
vatbaarheid voor indrukken, inwerkingen of aandoeningen; bijv. sentimentaliteit; zie ook allergie, anafylaxie, hyperergie, intolerantie.
vertraagd-type-overgevoeligheid, zie hypersensitiviteit, delayed-type---.
overgevoeligheidsreactie, microbiele, immunologische reactie op microbiele antigenen waardoor granulomen en ontsteking ontstaan; komt voor bij intracellulair
groeiende bacterien, zoals bij tuberculose, lepra en
listeriose.
overgewicht, het verschil tussen het lichaamsgewicht
van een dik persoon en het bij zijn lengte passende
normale of ideale gewicht.
overgroei, bacteriele —, toename van een bepaalde
bacteriesoort in het maag-darmkanaal t.g.v. eliminatie
van een deel van de darmflora door antibioticagebruik.
overleving, het in leven blijven na een bepaalde ziekte of
kwetsuur.
overlevingscurve, grafische weergave van een levenstafel; de lijn toont een schatting van het percentage van
de populatie dat op een bepaald tijdstip nog in leven is;
zie ook levenstafel.
overlevingsduur, overlevingstijd, duur van de overleving.
overlijdensrisico, zie sterfterisico.
overlijdensverklaring, verklaring, afgegeven door de
behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer, wanneer
deze ervan overtuigd is dat de dood bij een patient is
ingetreden als gevolg van een natuurlijke doodsoorzaak
(A-brief, doodsbrief-A); als de behandelend arts niet tot
afgifte hiervan kan overgaan, volgt melding bij de
gemeentelijke lijkschouwer; zie ook A-brief, B-brief.
overloopincontinentie, zie incontinentie, overloop—.
overprikkelbaarheidssyndroom, excessieve, fladderige,
soms klonische motorische reacties bij kinderen.
overprikkeldheid, te snel reageren op (lichte) prikkels.
overprojectie, het op een foto of scintigram over elkaar
heen afbeelden van delen van een object die in dezelfde
stralenrichting liggen.
overriding [E., het over elkaar schuiven] 1 het over elkaar
schuiven van twee botfractuurstukken; 2 rijdende aorta;
zie ook aorta.
overshooting [E., het doel voorbij schieten] het omslaan van de
invloed van een geneesmiddel in de tegengestelde
werking.
overstimulatie, het geven van te veel prikkels.
overstrekking, overmatige mogelijkheid tot strekken

ovariectomie [L., ovarium = eierstok; Gr. ektome = uitsnijding]

verwijdering van een of beide ovaria; syn. ooforectomie.
ovariocele, zie ovariokele.
ovariocentese [<G., kentesis = steek] punctie van het

ovarium of van een ovariumcyste.
ovariogeen [G., gennan = voortbrengen] uitgaande van het

ovarium.
ovariokele [G., kele = hernia] breuk, met een ovarium in de
breukzak.
vaginale ovariokele, een in de achterwand der vagina
uitpuilende hernia, waarin zich de eierstok bevindt.
ovariostomie [G., stoma = mond] het openen van een
ovariumcyste om een drain aan te leggen.
ovariotomie [G., temnein = snijden] incisie van een ovarium.

ovaritis, ovaritis, ovariitis [L.] zie ooforitis.
ovarium [gen., L., -ii, mv, L., -ia, ovum = ei] eierstok, de

vrouwelijke gonade (kiemklier), bevestigd aan het
ligamentum latum, tegenover het ostium abdominale
tubae uterinae.
ovarium masculinum, zie appendix testis.
overbelasting, fysieke, mentale of sociale belasting
waarbij de draagkracht te klein is voor de draaglast; er
zijn in principe twee varianten: i) dusdanig grote
spanning dat daarop met `normale' middelen niet
adequaat kan worden gereageerd; a) ontoereikend
vermogen om adequaat op een `normale' belasting te
reageren; syn. surmenage.
overcompensatie, psychisch proces, waarbij het compensatiemechanisme meestal onbewust a.h.w over het
evenwichtspunt heen schiet, i.h.b. bij het overwinnen
van minderwaardigheidsgevoelens; bijv. de `verwaande'
houding van een in wezen verlegen mens.
overdosering, toedienen van een dosis van een geneesmiddel die boven de maximaal aanbevolen dosis van de
normdosering ligt; kan, afhankelijk van het middel,
leiden tot ernstige bijwerkingen en/of intoxicatieverschijnselen; zie ook normdosering.
overdracht, i serotiniteit (beter is de term `overdragenheid'); 2 psychoanalytische term voor het psychische
proces tijdens een psychoanalyse waarbij de analysandus
jeugdgevoelens jegens toenmaals voor hem belangrijke
personen overbrengt op de analyticus; zie ook tegenoverdracht.
overdracht, fecaal-orale, verspreiding van microorganismen (meestal enterovirussen) via contact met
feces of braaksel.
overdrachtsneurose, zie neurose.
overdrachtstof, zie transmitter.
overdragenheid, zie serotiniteit.
overdragen kind, kind dat langer dan normaal in de
baarmoeder gebleven is.
overdrukbeademing, toediening van inademingslucht
onder verhoogde druk aan de patient.
intermitterende overdrukbeademing, vorm van
beademing tijdens narcose bij geopende thorax; bij elke
inademing van de patient wordt manueel of mechanisch
de luchtzak gecomprimeerd.
overdrukkamer, een afgesloten ruimte waarin een
atmosferische overdruk kan worden teweeggebracht;
toepassing o.a. bij open-hartchirurgie, bij infectie door
anaerobe bacterien.
overerving, het overdragen van genetisch materiaal van
ouders aan kinderen, zich uitend in bepaalde kenmerken; de manifestatie van die kenmerken is afhankelijk
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overtijdbehandeling
van een gewricht veder dan nul graden; syn. hyperexten-

ovulum [L., my. -la], eitje.
ovula Nabothi, blaasvormige verwijdingen in de
klieren van de baarmoederhals (glandulae cervicales
uteri), die door Naboth voor eieren van de mens werden
gehouden.
ovum [L., gen. ovi, mv. ova], ei, eicel.
ovum pickup [E.] proces waarbij de cilia-dragende epitheelcellen van de fimbriae van de tuba uterina de cultuurmassa, met daarin de eicel, van het ovariumoppervlak af
vegen en deze binnen enkele minuten naar de ampulla
transporteren; dit is een van de tubafuncties.
ovumtransport, het transport van de eicel van het
ovarium door de tuba tot in de uterus; duurt gewoonlijk
3 tot 4 dagen.
O/W-emulsie, een emulsie met water als buitenste (_
continue) fase, en olie of ander vet als binnenste (_
disperse) fase; zie ook W/O-emulsie.
Owen, Sir Richard (1804 - i892; E. anatoom en paleontoloog te Londen).
lijnen van Owen, lijnen zichtbaar in de dentine op
lengtedoorsnede van de kroon van een tand, gevormd
door de interglobulaire ruimten in de diepe lagen van de
dentine.
oxacide, ketozuur.

sie.
overtijdbehandeling, onderbreken van - mogelijke zwangerschap voordat de vrouw 14 dagen over tijd is.

overtransfusion [E., overdadige transfusie] overlading van de
bloedcirculatie door overmatige transfusie van bloed of
infusie van een andere vloeistof.
oververhitting, zie hyperthermie.
overvoeren, te veel eten geven.
overwaardig denkbeeld, een gedachte of voorstelling
waaraan een ongemotiveerde waarde words toegekend
en die het hele denken en voelen overheerst; vb. door de
overtuiging misvormd te zijn niet meer de straat op
durven; syn. idee fixe [F.]; zie ook monomanie, paranoia.
overwhelming postsplenectomy infection [E.] sepsis die soms
vele jaren na verwijdering van de milt kan optreden;
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door Diplococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae en Neisseria meningiti-

dis.
ovicelle [F.] follikel van De Graaf (folliculus ovaricus
vesiculosus).
ovicide [L., ovum = ei; caedere = doden] ei-dodend.
oviduct [L., ovum; ductus] i tuba uterina, eileider; a bij
dieren een Buis waardoor eieren het moederlijk lichaam
verlaten.
oviduct-persistentie, het blijven bestaan van de oviduct
bij de man, t.g.v ontbreken van oviduct-repressor, een
autosomaal recessief-erfelijke afwijking; de uitwendige
(mannelijke) geslachtsorganen zien er normaal uit, maar
er is ook een uterus met eileiders (pseudo-hermaphroditismus masculinus internus).
oviduct-repressor, oviduct-onderdrukkende factor, een
der twee in de testis geproduceerde hormonen die de
seksuele differentiering bewerkstelligen (het andere
hormoon is testosteron).
oviger [L ., -era, - erum] , ei-dragend.

oxalaat [G., oxalis = zuring] zuringzuur zout.

oxalaatsteen, nier- of blaassteen die uit oxalaat bestaat.
oxalose, oxalosis, vorm van aangeboren stofwisselingsstoornis (inborn error of metabolism [E.]) waarbij oxalaatkristallen in de nieren worden afgezet, m.a.g. toenemende nierinsufficientie en afzetting van
oxalaatkristallen in de beenderen en andere weefsels.
oxi-, zie ook oxy-.
oxidantia, stoffen met antiseptische werking door
oxiderende eigenschappen; geven zuurstofradicalen af
(peroxiden) of hebben een direct oxiderende werking
(permanganaten); zie ook waterstofperoxide.
oxidase, enzym dat de biologische oxidatie katalyseert,
door activering van zuurstof.
amino-oxidase, weefselenzym dat aminen oxideert.
cytochroomoxidase, een ademhalingsenzym in cellen
en weefsels dat gereduceerd cytochroom terug oxideert
tot cytochroom.
oxidatie, reactie waarbij toename van positieve lading
plaatsvindt door afstaan of onttrekken van een elektron,
bijv verandering van Fee naar Fe 3 +.
oxifiel, acidofiel.
oxitr oop , reagerend op zuurstof, gevoelig voor zuurstof.
oxy-, zie ook oxi-.
oxygenise, enzym (zuurstoftransferase) dat door
opneming van moleculaire zuurstof in een peroxide
overgaat en de opgenomen zuurstof overdraagt aan
cellen of weefsels.
lipo-oxygenase, enzym uit de arachidonzuurcyclus;
wordt geactiveerd tijdens mestcelactivatie en induceert
de vorming van leukotrienen en lipoxinen.
oxygenatie, verzadiging met zuurstof, het toevoeren van
zuurstof.
oxygenator, toestel waarmee extracorporale oxygenatie
van bloed mogelijk is, een essentieel onderdeel van de
hartlongmachine.
oxyhemoglobine (HbO2), de met zuurstof verzadigde
hemoglobine die in de longen door opneming van
zuurstof en binding aan de hemoglobine wordt
gevormd, waarna de zuurstof in de lichaamsweefsels
weer wordt afgegeven.
oxymeter, foto-elektrisch apparaat waarmee de zuurstof-

ovipaar [L., ovum; parere = voortbrengen] eierenleggend, i.t.t.

vivipaar.
ovis [L.] schaap; vb. Oestrus o.
ovisme, theorie dat een ei het gepreformeerde onontwikkelde embryo bevat.
ovium [L.] 1 een rijp ei; z gen. my van ovis; vb. ecthyma
contagiosum o.
ovocentrum, het centrosoom van het ei gedurende de
bevruchting.
ovocyt, zie oocyt.
ovogenese, zie oogenese.
ovoid, eivormig.
ovotestis, een gonade (kiemklier) met zowel ovarium- als
testisweefsel; zie ook hermafroditisme.
ovovitelline, de vitelline van eidooier.
ovula [L.] mv. van ovulum.
ovulatie, ovulatio [L.] de uitstoting van een rijp, nietbevrucht ei uit een rijpe follikel.
amenstruele ovulatie, o. zonder menstruele bloeding;
zie ook menstruatie, anovulaire -^-.
ovulatiebloeding, bloedige vaginale afscheiding tussen
twee menstruaties ongeveer ten tijde van de ovulatie; zie
ook anovulair.
ovulatie-inductie, zie inductie.
ovulatiepredictie, het voorspellen van een ovulatie t.b.v.
anticonceptie of zwangerschap; bijv door meting van de
basale temperatuur of FSH-piek of door de kalendermethode.
ovulatiestigma, aan het oppervlak van een ovarium
zichtbare kenmerken die wijzen op een handen zijnde of
gepasseerde ovulatie; vb. corpus rubrum.
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ozon
verzadigingsgraad van het bloed kan worden bepaald; zie
ook hemoreflector.
oxymetrie, het meten van de zuurstofverzadiging in het
bloed.
oxytocicum [G., mv. -ca, oxys; Gr. tokos = baring] geneesmiddel dat de baring sneller doet verlopen.
oxytocinase, een in serum voorkomend enzym dat
oxytocine inactiveert.
oxytocine [G., oxys; tokos] hormoon dat samen met
vasopressine door ganglioncellen van de in de hypothalamus gelegen nucleus supra-opticus en nucleus
paraventricularis wordt gevormd, via de axonen dezer
ganglioncellen naar de neurohypofyse wordt vervoerd en
daar words opgeslagen; daarvandaan wordt het bij
bepaalde prikkels in het bloed uitgestort; werking;
contractie van uterus en melkklieren, bij de man van de
ductus deferentes.
oxytocisch, m.b.t. oxytocica.
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oxytropisme, het verschijnsel dat cellen reageren op de
aanwezigheid van zuurstof.
oxyuren, zie Enterobius vermicularis.
oxyuriasis, oxyuriase, infectie met Oxyuris (tegenwoordige naam: Enterobius); zie ook enterobiasis.
Oxyuridae [G., oxys; oura = staart] familie van de suborde
Oxyuroidea; van medisch belang is het geslacht Enterobius.
Oxyuris [G., oxys; oura] oude naam voor Enterobius.
ozaena [G., ozein = stinken] stinkneus, iedere neusaandoening die stinkt, rhinitis atrophicans cum fetore; de
combinatie atrofisch slijmvlies, etterig secreet en korstvorming gaat met productie van stank gepaard.
ozaena laryngotrachealis, aandoening van larynx en
trachea, gepaard gaand met korstvorming, soms ook met
fetor, maar zonder slijmvlies-atrofie.
ozon (03), kleurloos gas met sterk blekende en ontsmettende werking; komt natuurlijk voor in de atmosfeer;
wordt gevormd uit zuurstof tijdens elektrische ontladingen.

I p pico-, 10 -12 ; 1 pg (picogram) =10-12 gram.
II p, 1 (fysisch) druk; bijv. P CO2 (koolzuurdruk),
PO 2 (zuurstofdruk); 2 (statistisch) symbool voor toevalsoverschrijdingskans; 3 dens incisivus (afkorting in
tandformule).
III P, i peta, 10 15 ; 2 internationale afkorting voor plasma.
P2, tweede pulmonalistoon; zie ook harttonen.
Pa, pascal.
p.a., P.A., 1 postero-anterior (achter-voorwaarts); vb. bij
rontgendoorlichting in sagittale richting; z pathologische anatomic; 3 pernicieuze anemic; zie ook PA-factor;
4 pro analysi (aanduiding bij uiterst zuivere chemicalien).
paalverwonding, ongeval waarbij het slachtoffer rechtop
van een zekere hoogte als een 'ruiter te paard' valt op
een paal of een uitstekende punt, die in het perineum
naar binnen dringt; syn. impalement [E.].
paardenstaart, cauda equina [L.].
PAAZ, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis.
PABA [< E. para-aminobenzoic acid] para-aminobenzoezuur.
PABA-test, para-aminobenzoezuur-test, gebruikt voor
het aantonen van pancreasinsufficientie; benzoyltyrosylPABA (BT-PABA) wordt specifiek door chymotrypsine
gesplitst, waarna PABA in urine wordt uitgescheiden;
het percentage PABA, overgebleven van de toegediende
dosis, words in 6 -uurs urine bepaald.
Pacchioni, Antonio (1665-1726; Ital. anatoom te Rome).
granulationes Pacchioni, granulationes arachnoidales.
paced auditory serial-addition test (PASAT) [E.] onderzoek
waarbij het vermogen tot simultaan hanteren van
getallen wordt nagegaan, bijv bij patienten met een
postcommotioneel syndroom.
pacemaker [E.] zie gangmaker.
pacemakercel, zie cel, pacemaker-.
pacemakertherapie, behandeling voor een te traag
effectief hartritme d.m.v een kunstmatige prikkelvormer.
pacemakerverschuiving, prikkelvorming in de secundaire pacemakercellen die in de sinusknoop gelegen zijn
rondom de primaire, dominante pacemakercellen indien
laatstgenoemde geen impuls afgeven.
pacer pacemaker [E.] zie gangmaker.
demand pacer [E.] pacemaker die in werking treedt bij
afwezig of te laat verschijnend QRS-complex; zie ook
elektrocardiogram.
pachydermia, pachydermie [G., pachys; derma = huid]
verdikking van de huid door bindweefselhypertrofie.

pachyiè,CortfcaIehersenstructuur met slechts enkele
verdikte gyri; gaat gepaard
diepe zwakzinnigheid,
spastische tetraplegie, therapieresistente epilepsie en
microcefalie.
pachymeningitis, ontsteking van de pachymeninx (_
dura mater).
pachymeningitis cervicalis hypertrophica, p. met
zwoerdvorming tussen de dura mater en het halsmerg,
meestal door syfilis veroorzaakt; het hypertrofische
weefsel kan door druk (bijv op de voor- en achterwortels) verlammingen, sensibiliteit-uitval en pijn veroorzaken.
pachymeningitis externa, ontsteking van de buitenste
lagen van de dura mater; syn. periostitis interna cranii,
endocraniitis.
pachymeningitis interna, ontsteking van de binnenste
lagen van de dura mater.
pachymeningitis interna haemorrhagica, bloedige p.
interna met plaatselijke verdikkingen tussen de dura
mater en de hersenen.
pachymeninx [G., mv. -meninges, pachys; meninx = vlies]
harde meninx, dura mater, het harde hersenvlies; zie ook
leptomeninx.
pachyonychia [G., pachys; onyx = nagel] verdikking van de
nagel.
pachyonychia congenita, aangeboren syndroom
(zeldzaam): dikke, dystrofische nagels, hyperkeratose
van handpalmen en voetzolen, folliculaire keratose en
leukoplakie van het mondslijmvlies.
pachyostose, scleroserende hyperostose.
pachyteen, stadium van de eerste deling van meiose
waarin de paring bijna voltooid is; de chromatiden
liggen tegen elkaar aan.
pacing stress test [E.] frequentie-belastingsproef om
coronaria-insufficientie aan te tonen d.m.v. elektrostimulatie via een transveneus in de rechter hartboezem
gebrachte gangmakerkatheter; normaliter heeft frequentiestijging een verlaging van de einddiastolische druk
ten gevolge; bij coronaria-insufficientie echter stijgt de
einddiastolische druk in de linker hartkamer, vaak
vergezeld van precordiale pijn.
Pacini, Filippo (1812 -1883; Ital. anatoom te Florence).
lichaampjes van Vater-Pacini, corpuscula lamellosa;
zie ook Vater, pressoreceptor.
packed-cell volume [E.] het volume van de bij centrifugeren
van bloed neergeslagen erytrocyten; zie ook hematocriet.
packed red cells [E.] erytrocyten-concentraat, geconcentreerde suspensie van erytrocyten na verwijdering
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palinopsie
palaeontologie, zie paleontologie.
palaeopallium, het fylogenetisch oudste deel van de
hersenen; zie ook neopallium.
palaeostriatum, het fylogenetisch oudste gedeelte van
het corpus striatum, nl. de globus pallidus; zie ook
neostriatum.
palatinaal [L., palatum = gehemelte] t.o.v. de bovenste
snijtanden naar het palatum gericht.
palatinus [L., -na, -num, palatum] m.b.t. het gehemelte;
vb. canalis p-nus major, tonsilla p-na, foramen p-num.
palato- [L., palatum] voorvoegsel in woordsamenstellingen
m.b.t. het palatum.
palatodynie [L., palatum; Gr. odyne = pijn] pijn in het
gehemelte, bijv. bij trigeminus-neuralgie.
palato-ethmoidalis [L., -le], m.b.t. palatum en etmoId;
vb. sutura p-lis.
palatoglossus [L., -ssa, -ssum], m.b.t. palatum en glossa
(tong); vb. musculus p-ssus.
palatognathoschisis [L., palatum; Gr. gnathos = kaak; schisis =
splijting] aangeboren spleet in gehemelte en bovenkaak;
zie ook gnathoschisis.
palatografie, grafische weergave van de bewegingen van
het palatum tijdens het spreken en slikken.
palatomaxillaris [L., -re], m.b.t. os palatinum en maxilla;
vb. sutura p-ris.
palatopharyngeus [L., -ea, -eum, palatum; pharynx] van het
gehemelte naar de keel lopend; vb. musculus p-eus.
palatoplastiek, plastische operatic aan het gehemelte,
bijv. ter sluiting van een gehemeltespleet.
palatoschisis [L., palatum; schisis = spleet] gespleten
gehemelte; syn. palatum fissum, gehemeltespleet.
palatovaginalis [L., palatum; vagina] m.b.t. een ruimte
tussen wiggebeen en het harde gehemelte, waar zich de
canalis p. bevindt.
palatum [L.] gehemelte, de scheidingswand tussen neusen mondholte; syn. verhemelte.
palatum d u rum, het harde gehemelte, d.i. het voorste
gedeelte van het gehemelte, waarin (vooraan) de processus palatinus van de maxilla en (daarachter) het os
palatinum.
palatum fissum, gespleten gehemelte, gevolg van
uitblijvende vereniging van linker en rechter gedeelte
van het gehemelte; syn. palatoschisis, gehemeltespleet.
palatum molle, het zachte gehemelte, d.i. het achterste
gedeelte van het gehemelte, zonder benig steunweefsel;
syn. velum palatinum.
palatum osseum, het benig gedeelte van het palatum
durum.
palatuminsufficientie, zie insufficientie.
paleo-, zie palaeo-.
paleontologic [G., palaios = oud; on = bestaand; logos =
wetenschap] de wetenschap betreffende de tegenwoordig
uitgestorven organismen uit vroegere geologische
perioden, gevonden als fossiele resten.
paleopathologie [G., palaios] de wetenschap betreffende
de in oude tijden heersende ziekten, met bestudering
van fossielen, mummies, enz.
paleothalamus, het fylogenetisch oudste deel van de
thalamus, d.i. het middelste deel.
pali-, palin- [G., palin = achterwaarts, wederom] voorvoegsel
in woordsamenstellingen die een herhaling, een recidief,
een opnieuw verschijnen aanduiden.
palindroom, palindromisch [G., palin-; dromos = loop,
terugloop] terugkerend, recidiverend.
palindroom reuma, zie reuma.
palinopsie [G., palin; opsis = zien] het lang aanhouden van
nabeelden.

van plasma en van de andere corpusculaire elementen;

zie ook buffy coat.
pack test [E.] hartfunctieproef waarbij men de patient,

bezwaard met z5 kg, gedurende 5 minuten 25 a 30 maal
per minuut een verhoging van 40 cm op en of laat
stappen.
PaCO2, arteriole kooldioxidespanning.
paddestoelvergiftiging, vergiftiging door het eten van
Amanita phalloides (groene knolzwam, de enige giftige
paddestoel); de giftige werking berust op de erin voorkomende fallotoxinen (cyclische heptapeptiden) en amatoxinen (octapeptiden); zie ook paddo's.
paddo's, 1 aanduiding van paddestoelen met hallucinogene bestanddelen, die in gedroogde vorm dan wel
anderszins geprepareerd als roesmiddel worden genuttigd, ter ontspanning of verkrijging van psychedelische
ervaringen; vb. vliegenzwam, amanieten; z (minder
gangbaar) aanduiding van bepaalde soort pad die een
hallucinogeen secreet op de rug afscheidt, dat wordt
afgelikt ter verkrijging van psychedelische ervaringen;
zie ook soft drugs, hard drugs.
PAF platelet-activating factor [E.] , trombocytenactiverende mediator; wordt tijdens ontstekingsreactie
geproduceerd door mestcellen en basofiele leukocyten.
FAG peri-aquaductaal grijs, grijze stof, gelegen rondom
het aquaduct in de hersenstam; induceert endogene
pijnsuppressie tijdens stress door blokkade van de
nociceptieve transmissie in de achterhoorn.
Paget, Sir James (1814-1899; E. chirurg te Londen).
Paget-cellen, atypische epidermis-cellen met hyperchromatische kern of opvallende nucleoli, met veel bleek
protoplasma en soms een omgevende hof, voorkomend
bij P.'s disease of the nipple.
Paget's disease of the bones, zie ostitis deformans.
Paget's disease of the nipple, [E., ziekte van de tepel]
intra-epitheliaal carcinoom in de melk-afvoergangen,
groeit zowel in de diepte als naar de huid; op en om de
mamilla ontstaat een scherp begrensde rode, vochtige,
korstenvormende afwijking.
ziekte van Paget, meestal wordt hiermee bedoeld
`ostitis deformans'.
pagetod, lijkend op Paget's disease.
paget o ides, pagetold, lijkend op Paget's disease;
vb. epithelioma p.
-pagus [G., pagos = verbonden] achtervoegsel in woordsamenstellingen betreffende dubbelmonstra, bijv. craniopagus.
PAH- klaring, maat voor renale perfusie; para-aminohippuurzuur (PAH) is een goede merkstof vanwege de
effectieve verwijdering door de nieren.
PAI, plasminogen-activator inhibitor.
painful-arc syndrome [E.] schouderpijn bij abduceren van
de arm door aandoening van de rotatorenmanchet.
pakjaar, de grootheid waarin men het totale tabaksverbruik (sigaretten) van een persoon pleegt uit te drukken.
Het is het product van het aantal gerookte jaren en het
aantal gerookte pakjes sigaretten per dag.
palacos [E.] radiopaak, snelhardend beencement; vb. ter
fixatie van botplastiek bij wervelinstabiliteit.
palae-encgphalon, het fylogenetisch oudste deel van de
hersenen; zie ook ne-encephalon.
palaeo- [G., palaios = oud] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. oud, uit vroegere perioden; zie ook paleo-.
palaeocerebellum [G., palaios] het fylogenetisch oudste
deel van het cerebellum; zie ook neocerebellum.
palaeocortex, het fylogenetisch oudste deel van de cortex
cerebri; zie ook neocortex; zie ook archicortex.
573

pallanesthesie
palpatie [< L., palpatio] betasting, onderzoek door aftasten
met de vingers.
palpatiepercussie, percussie waarbij de op het lichaam
gelegde beklopte vinger tevens tastend to werk gaat.
palpatoir, d.m.v. palpatie; vb. p. percussie, onderzoek.
palpebra [gen., L., -ae, mv., L., -ae], ooglid.
palpebra inferior, onderste ooglid.
palpebra superior, bovenste ooglid.
palpebra tertia, derde ooglid (bij vogels);
syn. membrana nictitans, bij de mens rudimentair (plica
semilunaris conjunctivae).
palpebralis [L., -le], m.b.t. het ooglid; vb. raphe p-lis,
sebum p-le.
palpebrarum [L.] gen. my van palpebra.
palpebromalaris [L., -re, (L.: mala)]; vb. sulcus p-ris (JNA);
m.b.t. het ooglid en de wang.
palpebronasalis [L., -le], m.b.t. de oogleden en de neus;
vb. plica p-lis.
palpebrotomia [G., temnein = snijden] ooglidsnede.
palperen, aftasten; zie ook palpatie.
palpitatie, palpitatio [L.] trekking, klopping.
palpitatio cordis, hartklopping; syn. cardiopalmus,
syn. hyperkinesis cordis.
palsy [E., via E. < F. paralysie] verlamming.
cerebral palsy [E.] breed begrip voor stationaire ontwikkelingsstoornis van de hersenen bij kinderen; veroorzaakt
motorische afwijkingen (centrale paresen, dyskinesie,
ataxie), mentale retardatie en epilepsie door diverse
metabole, infectieuze en aangeboren afwijkingen;
syn. infantiele encefalopathie, cerebrale parese.
Saturday-night palsy [E.] compressie van n. radialis in
bovenarm na een alcoholroes waarbij de arm lang over
een stoelleuning heeft gelegen.
shaking palsy [E.] zie paralysis agitans.
pampiniformis [L., -me, pampinus = wijnrank] wijnrankvormig; vb. plexus p-mis.
panacea [G., panakeia, van pan = alles; akos = geneesmiddel]
panacee, een alles genezend middel, wondermiddel.
panagglutinatie [< G., pan; agglutinatie] agglutinatie van
erytrocyten door de sera van alle bloedgroepen.
panaritium [L., mv. -tia], acute voortschrijdende etterige
ontsteking van de vinger, vaak gecompliceerd door een
diepere ontsteking, bijv. van een pees, van een vingergewricht of van van het benige vingerkootje; syn. space
infections [E.] zie ook paronychia.
panaritium analgicum, pijnloos p., bij syringomyelie;
syn. ziekte van Morvan.
panaritium articulare, acute etterige gewrichtsontsteking van een vinger of teen.
panaritium cutaneum, ettervorming onder de huid
aan de buigzijde van een vinger.
herpetisch panaritium, panaritium t.g.v een infectie
met het herpes-simplex-virus.
panaritium necroticum, zie p. periostale.
panaritium ossale, zie melkerspanaritium.
panaritium periostale, etterige periostitis van een
vingerkootje; syn. fijt, p. necroticum.
panaritium periunguale, `omloop ; paronychia.
panaritium subcutaneum, onderhuids p.
panaritium subunguale, p. onder de nagel.
panaritium tendinosum, peesschedepanaritium,
ontsteking van een peesschede.
panarteriltis, panartcriitis [G., pan; arteriitis] 1 ontsteking
van alle lagen van de slagaderwand; z polyarteriitis,
periarteriitis nodosa.
panarteriitis gigantocellularis, zie arteriitis temporalis.

pallanesthesie [G., pallein = trillen, slingeren; anaisthesia =
ongevoeligheid] verloren gegaan vermogen om fijne
trillingen (van een stemvork, geplaatst op een dicht
onder de huid gelegen bot) waar to nemen; zie ook
pallesthesie.
Pallas-Athene-complex, negatieve instelling van de
vrouw t.o.v. de man, met o.a. anorgasmie, dyspareunie,
ev. vaginisme, soms filicidale neigingen, homofiele
instelling, vader-identificatie (bij ontstentenis van een
moeder).
pallesthesie [G., pallein; aisthesis = gewaarwording] waarneming van een op een bot geplaatste trillende stemvork;
zie ook pallanesthesie.
palliatie [< L., palliare = bemantelen] verlichting van symptomen.
palliatief, verlichtend, verzachtend.
palliatieve behandeling, een behandeling die niet de
ziekte-oorzaak wegneemt (i.t.t. causale behandeling),
maar wel de symptomen verlicht.
palliatieve operatic, heelkundige ingreep die niet de
ziektehaard elimineert (i.t.t. radicale operatic) maar wel
de symptomen verlicht.
palliativum [L., mv. -va, palliare] verzachtend middel, dat
een hinderlijk ziekteverschijnsel kan doen verdwijnen,
maar de ziekte niet geneest.
pallidectomic [L., pallium; Gr. ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de globus pallidus.
pallidostriair, m.b.t. pallium en corpus striatum.
pallidostriair syndroom, zie parkinsonisme.
pallidostriair systeem, complex van kernen in corpus
striatum en pallium, verzorgt samen met de piramidebaan de motoriek; syn. extrapiramidaal systeem.
pallidotomic [L., pallidum; Gr. temnein = snijden] uitschakeling van de globus pallidus bij ernstige vormen van de
ziekte van Parkinson.
stereotactische pallidotomie, p. uitgevoerd m.b.v
stereotactische apparatuur.
pallid-syncopal attack [E.] abnormale reactie bij kinderen
op een pijnprikkel: het kind slaakt een diepe zucht,
verliest hierbij bewustzijn en tonus en soms treden
convulsies op; duurt ongeveer i minuut; aanvallen
verdwijnen spontaan na het zesde levensjaar.
pallidum [L., bleek] zie globus pallidus.
pallidus [L., -da, -dum], bleek; vb. globus p-dus, Spirochaeta
p-da, Glossina pallidipes (bleekvoetig).
gallium [L., mantel] de grijze substantie die de hersenhemisferen bedekt; archipallium, neopallium.
pallor [L.] bleekheid (van de huid).
pallor mortis [L., doodsbleekheid] bleke huid na overlijden t.g.v. het wegzakken van het bloed naar de laagst
gelegen delen van het lichaam; syn. lijkbleekheid.
palma [L., mv. -ae], palm.
palma manus, handpalm; syn. vola manus.
palmae plicatae, de palmblad-achtig geconfigureerde
plooien van het vagina-slijmvlies; syn. plicae palmatae.
palmaris [L., -re], palmair, m.b.t. de handpalm;
vb. aponeurosis p-ris, erythema p-re; vgl. plantaris.
palmatus [L., -ta, -turn], 1 palmbladachtig; z. handpalmachtig; vb. penis p-tus, plicae p-tae (mv. van p-ta).
palmelline, rood pigment van Palmella cruenta, een
zoetwateralg.
palmellinus [L., -na, -num], palmelline-achtig of m.b.t.
palmelline; vb. trichomycosis p-na.
palm -leaf reaction [E.] zie ook varenproef.
palmomentale reflex, zie reflex.
palpabel, door betasting to onderscheiden, tastbaar.
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panencefalitis
panarteriitis nodosa, zie periarteriitis nodosa.

pancreasresectie, partiele verwijdering van alvleesklierweefsel.
pancreas-vetnecr o se, afsterving van het vetweefsel in
het pancreas als gevolg van zelf-vertering door de
afgescheiden steapsine (lipase).

panartritis [G., pan; arthron = gewricht] 1 ontsteking van alle
gewrichten; z ontsteking van alle structuren van een
gewricht.
panarthritis urica, zie arthritis urica.
pancarditis [G., pan; kardia = hart] ontsteking van alle lagen
van het hart (endo-, myo-, epi-, pericard).
Pancoast, Henry Khunrath (1875 - 1939, Amer. rontgenoloog te Philadelphia).
Pancoast-syndroom, Horner-syndroom door druk op
de halssympathicus, en brachialgie door druk op de
plexus brachialis, bij een perifeer in de longtop gelegen
bronchuscarcinoom.
Pancoast-tumor, gezwel van de longtop in de sulcus
superior; het omgrijpt de plexus brachialis en de
halssympathicus en veroorzaakt daardoor het oculopupillair syndroom van Horner, en afwijkingen in de
motoriek en de sensibiliteit van de homolaterale arm.
pancreas [G., gen . -atis, kreas = vices] alvleesklier, buikspeekselklier, een langgerekte klier achter de maag, met een
caput (hoofd), een corpus (lichaam) en een cauda (staart);
het is een gemengde klier met externe en interne
secretie; het externe secreet, met verteringsenzymen,
vloeit via de ductus pancreaticus of naar het duodenum;
het interne secreet bevat insuline, glucagon en somatostatine, die aan het bloed worden afgegeven.
pancreas accessorium, weefselstukje met pancreasstructuur, in de wand van de maag of de dunne darm.
pancreas annulare, misvorming, waarbij het pancreas
als een ring het duodenum omvat en vernauwt.
pancreas divisum, anomalie, waarbij het p. uit twee
gedeelten bestaat, elk met een eigen afvoergang.
pancreas minus, een aangeboren aanhangsel aan het
caput pancreatis.
pancreas-amylase, pancreasdiastase, koolhydraatsplitsend ferment, door het pancreas geproduceerd en
uitgescheiden; zie ook speeksel-amylase.
pancreascyste, een met vocht gevulde holte in de
alvleesklier.
pancreas divisum [L.] afwijkende aanleg van een tweedelige alvleesklier waarbij de grote dorsale afvoergang
uitmondt ter hoogte van de papilla duodeni minor en de
kleine ventrale afvoergang ter hoogte van de papilla
duodeni major (papil van Vater).
pancreasenzymtherapie, behandelingsvorm van de
malabsorptie en maldigestie bij insufficientie van de
alvleesklier; tijdens de maaltijd worden exogene
pancreasenzymen ingenomen, al dan niet in combinatie
met een Hz-receptorblokkeerder of een protonenpompremmer, om inactivatie van de pancreasenzymen
door het maagzuur te voorkomen.
pancreas-fibrose, bindweefsel-woekering in het
pancreas.
cystische pancreasfibr o se, zie fibrose, cystic
pancreasfunctieproef, onderzoek naar de exocriene
alvleesklierfunctie; door intraveneuze toediening van
het hormoon secretine wordt de alvleesklier aangezet tot
secretie; het secreet wordt door een tube opgezogen en
geanalyseerd.
pancreasgranulaat, zie pancreatine.
pancreashormonen, insuline en glucagon, uitgescheiden door de eilandjes van Langerhans.
pancreaspolypeptide, zie polypeptide, pancreatisch ^.
pancreasprikkeling, irritatie van alvleesklierweefsel
door een aandoening van omliggende organen, bijv. een
ulcus duodeni.

pancreatectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve

verwijdering van het pancreas.
pancreaticoduodenalis [L., -le], m.b.t. pancreas en
duodenum; vb. arteria p-lis.
pancreaticoduodenectomie, operatieve verwijdering
van pancreas plus duodenum; syn. operatie van A.O.
Whipple.
pancre aticolienalis [L., -le], m.b.t. pancreas en milt;
vb. nodi lymphatici p-les (mv. van p-lis).
pancreaticus [L ., -ca, -cum] , het pancreas betreffend;
vb. ductus p-cus, cirrhosis p-ca.
pancreatine, preparaat met pancreasenzymen dat
gebruikt wordt ter behandeling van malabsorptie en
maldigestie, veroorzaakt door insufficientie van de
alvleesklier; zie ook pancreasgranulaat.
pancreatis [L.] gen. van pancreas; vb. cauda p.
pancreatitis, ontsteking van het pancreas.
acute pancreatitis, acute ontstekingsreactie van de
alvleesklier met intense, continue toenemende pijn in de
bovenbuik die uitstraalt naar de rug, misselijkheid en
braken; veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik of
choledocholithiasis.
pancreatitis chronica, chronische p., meestal berustend op recidiverende aanvallen van acute pancreatitis,
resulterend in fibrosis en atrofie van pancreasparenchym.
necrotiserende pancreatitis, levensbedreigende
ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met
versterf van het klierweefsel, buikvliesontsteking en
septische shock.
pancreatocholangiografie, het rontgenologisch afbeelden van pancreas- en galafvoerwegen na opspuiting met
contraststof via de papilla duodeni major.
endoscopische pancreatochol a ngiografie , idem na
intubatie via een fibroscoop (glasvezel-endoscoop).
pancreatografie, het rontgenologisch afbeelden van het
pancreas; daartoe wordt het duodenum geopend (duodenotomie) ter hoogte van de papilla Vateri, en de ductus
pancreaticus retrograad gekatheteriseerd; vervolgens
wordt een contraststof ingespoten en de rontgenfoto
gemaakt.
pancreozymine, zie cholecystokinine.
pancytolyse [<G ., pan = alles; kytos = cel; lysis = oplossing] lysis
van alle typen bloedcellen.
pancytopenie [G., pan; kytos; penia = armoede] vermindering
van alle soorten cellen in het bloed; zie ook leukopenie,
trombopenie, anemie.
pandakplastiek, behandeling van congenitale heupluxatie door verbetering van het bovendeel van de heupkom
door een plastiek met bekkenbot; zie ook luifelplastiek.
pandemie [G., pan; demos = volk] een zich over hele werelddelen uitbreidende epidemic.
Panel-D-iS-Farnsworth-test, test voor het onderzoek
van kleurenzien waarmee tevens de kleurzienstoornis
grafisch kan worden vastgelegd.
panencefalitis, panencephalitis [G., pan; enkephalos =
hersenen] ontsteking van de gehele hersenen, zowel
schors als merg.
subacute scleroserende panencefalitis (SSPE), p.
door een `slow virus infection' bij kinderen; kenmerkend
zijn de celinsluitsels van Cowdry (in zenuw- en oligodendrogliacellen) en de hoge titer van antistoffen tegen
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pannus siccus, p. gepaard met droogheid van cornea en
conjunctiva.
pannus tenuis, p. met lichte troebeling en weinig
vaatvorming.
pannus trachomatosus, p. ten gevolge van trachoom;
de vorming van nieuwe vaatjes begint altijd boven aan
de limbus en breidt zich naar onder uit.
panoftalmie, panophthalmia, panoftalmitis [G., pan;
ophthalmos = oog] ontsteking van alle lagen van het oog.
panophthalmia, panophthalmitis [G., pan; ophthalmos]
panoftalmie.
panophthalmia purulenta, acute panoftalmie met
verettering en protrusie van de oogbol, meestal eindigend in blindheid.
panpptisch [G., pan; optikos = van het zien] in alle delen
zichtbaar makend.
panoptische kleuring, histologische kleuring die door
het verlenen van verschillen in kleuren of tinten een
differentiatie van de weefselcomponenten mogelijk
maakt.
panostitis [G., pan; osteon = bot] ontsteking van alle delen
van een beenstuk (periostitis + ostitis + osteomyelitis).
panotitis [G., pan; ous, otos = nor] ontsteking van middenen binnenoor.
panphlebitis [G., pan; phleps, phiebos = ader] ontsteking van
alle lagen van de aderwand.
panplegie [G., pan; plege = slag] verlamming van het hele
lichaam.
pansinusitis [G., pan; L. sinus = holte] ontsteking van alle
neus-bijholten, enkelzijdig of beiderzijds.
Panstrongylus [G., pan; strongylos = rond] een genus wantsen
van de fam. Reduviidae.
pantotheenzuur, een component van vitamine
B-complex, heeft bij ratten en kuikens een anti-dermatitiswerking en voorkomt het grijs worden van dieren met
donker gekleurde haren (`anti-grijzeharenfactor').
pantserhart, zie hart, pantser-.
panvasculitis [G., pan; L. vas = vat] ontsteking van alle lagen
van de vaatwand.
PAO, para-articulaire ossificatie; zie ook ossificatie.
PaOz, arteriole zuurstofspanning.
PAP, primair atypische pneumonie; zie ook pneumonia.
papaine, eiwitsplitsend ferment uit de latex (het
melksap) van de papaja (Carica papaya).
Papanicolaou, George N. (1883-1962; Grieks anatoom en
cytoloog in de VS).
methode van Papanicolaou, het maken van een
uitstrijkpreparaat dat volgens P. wordt gekleurd en
microscopisch wordt onderzocht op de aanwezigheid
van kankercellen; syn. kleuring volgens Papanicolaou,
(cervix)uitstrijkje, Pap smear [E.].
classificatie volgens Papanicolaou, rubricering van
afwijkingen in een cervixuitstrijkje in vijf klassen (Pap.-I
t/m Pap.-V), met toenemende kans op de aanwezigheid
van een cervixcarcinoom; Pap.-I = vrijwel zeker geen
carcinoom, Pap.-V = vrijwel zeker carcinoom.
papegaaiensnavelneus, zie Waardenburg-syndroom.
papegaaienspraak, typisch taalgebruik van autisten
waarbij zinnen van anderen worden overgenomen en
mechanisch worden herhaald; syn. delayed echolaly [E.].
papegaaienziekte, zie psittacose.
papel, papula, cirumscripte, solide verhevenheid van de
huid, <i cm in diameter.
papier-chromatografie, zie chromatografie.
papier-elektroforese, zie elektroforese.
papil, zie papilla.

mazelenvirus in het serum en in de liquor; de ziekte is
een laat, ernstig gevolg van mazelen.
Paneth, Josef (1857-189o; fysioloog to Wenen).
Paneth-cellen, eosinofiele gegranuleerde epitheelcellen
van de crypten van Lieberkuhn, die waarschijnlijk een
enzym afscheiden.
pangenese [< G., pan; genesis = ontstaan] theorie van Darwin
dat elke cel van het volwassen lichaam in aanleg reeds in
de gameet vertegenwoordigd zou zijn.
panhemocytopenie [G., pan; haima = bloed; kytos = cel; penia
= armoede] vermindering van alle cellen in het bloed,
combinatie van anemie, leukopenie, trombopenie, als
gevolg van beenmerg-insufficientie.
panhypopituitarisme, algehele gebrekkige functie van
de voor- en achterkwab van de hypofyse, zoals bij de
ziekte van Simmonds-Sheehan.
paniekaanval, discrete periode van intense angst met
acuut optredende symptomen als hartkloppingen,
zweten, duizeligheid en ademnood; treedt bijv op bij
enkelvoudige fobie, sociale fobie, PTSS en paniekstoornis.
paniekstoornis, optreden van onvoorspelbare, niet aan
situaties gebonden paniekaanvallen, soms met anticipatieangst voor nieuwe aanvallen; in combinatie met
agorafobie bestaat ook angst voor en vermijding van
bepaalde situaties en plaatsen; zie ook paniekaanval.
panimmuniteit [G., pan] immuniteit tegen verscheidene
bacteriele of virus-infecties.
panmyelose [< G., pan; myelos] proliferatie van alle
beenmergcellen.
Panner, H. J. (1871-193o, Deens arts).
ziekte van Panner, aseptische necrose van het capitulum humeri bij kinderen.
panniculitis [L., panniculus = doekje] ontsteking van de
panniculus adiposus, gekenmerkt door verharde huid en
kleine subcutane induraties op buik, borst en binnenzijde van de dijen en bovenarmen.
panniculitis nodularis, nodeuze p., een groep nodeuze
ontstekingen van het onderhuids vetweefsel; hiertoe
behoren erythema nodosum, erythema induratum,
ziekte van Pfeifer-Weber-Christian.
panniculus [L.] een laag, een vlies.
panniculus adiposus, vetlaag onder de huid.
panniculus carnosus, dunne onderhuidse spierlaag bij
behaarde zoogdieren; bij de mens is het platysma een
overblijfsel hiervan.
pannus [L., dock, lap] 1 oppervlakkige troebeling van de
cornea, met vorming van bloedvaatjes en cellige infiltraten, overgaand in granulatieweefsel; z een ontstekingachtige laag aan de binnenzijde van een synoviale
membraan bij reuma.
pannus carateus, zie pinta.
pannus carnosus, p. crassus, diep in de cornea indringende p. bij trachoom.
pannus degenerativus, p. bij degeneratieve corneaaandoeningen, vnl. bij glaucoma absolutum.
pannus glaucomatosus, p. bij glaucoom.
pannus phlyctaenulosus, p. bij keratitis phlyctaenulosa; er vormen zich vaatjes van de limbus uit naar het
centrum van de cornea toe.
pannus regenerativus, vorming van vaatjes bij het
herstel van corneazweertjes; N.B.: geen verband met
`pannus'.
reparatiepannus, p. die zich ontwikkelt doordat nieuw
gevormde bloedvaten in de bodem van een hoornvlieszweer binnendringen.
pannus sarcomatosus, zie p. carnosus.
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papillotomie
papilatrofie, bleekheid van de papilla nervi optici; zie ook
atrofie.
temporale papilatrofie, teken van partiele opticusatrofie t.g.v. aandoening van de papillo-maculaire vezels;
vb. bij multipele sclerose; syn. symptoom van Uhthoff;
zie ook papil-oedeem.
papil-excavatie, komvorming van de papilla n. optici,
vooral voorkomend bij glaucoom.
papilla [L., mv. -aej, papil, verhevenheid, tepeltje.
papillae circumvallatae, 'omwalde' papillen; zie ook
papillae vallatae.
papillae conicae, konisch gevormde p-ae filiformes op
de tong.
papillae corii, bindweefselpapillen van het corium
(lederhuid), in dubbele rijen (lijsten) gerangschikt,
uitstekend in de onderste lagen van de epidermis.
papilla dentin, tandpapil: een konische mesenchymmassa met eroverheen het klokvormige email-orgaan
van de zich ontwikkelende tand.
droesempapil, wratachtige hyaliene woekeringen in de
lamina basalis choroidea, vaak rond de papilla nervi
optici; fysiologisch op oude leeftijd; syn. Drusenpapille [D.].
papilla ductus parotidei, kleine verhevenheid in het
slijmvlies bij de uitmonding van de ductus parotideus,
lateraal van de bovenste ze molaar.
papilla duodeni major, een verhevenheid in het
duodenum, aan het einde van de plica longitudinalis,
waar de ductus choledochus en de ductus pancreaticus
uitmonden; syn. papilla Vateri.
papilla duod. minor, een niet altijd aanwezige verhevenheid in de duodenumwand, waar de ductus pancreaticus accessorius (minor) uitmondt, boven de p. duodeni
major.
papillae filiformes, dunne draadvormige uitsteeksels
over bijna het gehele tongoppervlak.
papillae foliatae, op de zijrand van de tong evenwijdig
gerangschikte slijmvliesplooien met smaakknoppen.
papillae fungiformes, paddestoelvormige papillen,
verspreid tussen de p-ae filiformes op het tongslijmvlies.
papilla gingivalis, de gingiva tussen twee aanliggende
gebitselementen; syn. papilla interdentalis.
papilla ilealis, ronde wal om de inmonding van het
ileum in het caecum.
papilla incisiva, een ronde verhevenheid van het
slijmvlies vooraan op het gehemelte, aan het voorste
einde van raphe palati.
papillae lentiformes, korte papillae fungiformes op de
tong.
papillae linguales, de smaakpapillen van de tong (p-ac
filiformes, fungiformes, vallatae, foliatae en conicae).
papilla nervi optici [BNA], discus nervi optici.
papilla parotidea, lichte verhevenheid van het mondslijmvlies aan weerszijden tegenover de tweede bovenmolaar, waar de ductus parotideus uitmondt.
papilla pili, bindweefselpapil die onder in de haarwortel uitpuilt.
papilla lacrimalis, een kleine kegelvormige verhevenheid mediaal op de binnenrand van boven- en onderooglid; op de kegelpunt bevindt zich het punctum
lacrimale.
papilla mammaria, de tepel van de mamma (vrouwenborst).
papilla Vateri, zie p. duodeni major.
papillae renales, de in het nierbekken uitstekende
afgeronde toppen van de nierpiramiden.
smaakpapil, zie papilla lingualis, tongpapil.
papillae vallatae, de grootste tongpapillen, 8 a i2 in

aantal, door een groef omgeven, waarin zich smaakknoppen bevinden; ze liggen V vormig achter op de tong
gerangschikt, met de punt van de V naar achteren
gericht; vroeger: p-ae circumvallatae.
papillair, i lijkend op een tepel of een papil; z m.b.t.
papillen.
papillaire lijn, zie mamillaire lijn.
papillaire spieren, spieren met gespleten punten die de
atrioventriculaire hartkleppen bewegen.
papillaire-spierdysfunctie, tekortschieten van de
papillaire spieren; leidt tot mitralisklepinsufficientie.
papillaire-spierruptuur, afscheuren van een papillaire
spier; leidt tot acute, ernstige mitralisklepinsufficientie;
levensbedreigend.
papillaris [L., -re], papillair, voorzien van papillen;
vb. dermatitis p-ris, stratum p-re, foramina p-ria (mv.
van p-re).
papille etranglee [F., geworgd, verstikt] stuwingspapil,
neuritis optico(-)intra(-)ocularis.
papilliferus [L., -ra, -rum], papillen-vormend; vb. naevus
p-rus, carcinoma p-rum.
papillitis, 1 ontsteking van de papilla (BNA; tegenwoordig discus) nervi optici, endobulbaire ontsteking
van de n. opticus; zie ook neuritis retrobulbaris; a ontsteking van de papilla duodeni major.
papillomaculair, tussen de discus nervi optici (papilla
nervi optici BNA) en de macula verlopend; zie ook
maculabundel.
papillomatose, aandoening, gekenmerkt door de
ontwikkeling van multipele papillomen.
juveniele laryngeale papillomatose, p. van de
stembanden bij jeugdige patienten. De papillomen zijn
wel goedaardig, maar kunnen zo uitgroeien dat de
luchtweg geobstrueerd wordt.
papillomatosis nigricans, zie acanthosis nigricans.
papillomatosus [L., -sa, -sum], papillomateus, gepaard
gaand met vorming van papillen; vb. cystitis p-sa.
papillomavirus, zie de rubriek virus.
papilloom, papilloma [L.] een goedaardig, zich vertakkend epitheelgezwel.
papilloma acuminatum, zie condyloma acuminatum.
adenopapilloom, goedaardige epitheliale tumor met
kenmerken van een papilloom en een adenoom.
papilloma choroideum, papilloom of papillomateuze
woekering van de plexus choroideus.
papilloma intracanaliculare, goedaardig, wratachtig
gezwelletje in sommige klierbuisjes, i.h. bijz. van de
mamma.
intraductaal papilloom, klein goedaardig gezwelletje
dat uitpuilt in een (verwijde) afvoergang van de borstklier; kan een sereuze of bloedige afscheiding veroorzaken; zie ook papilloma intracanaliculare.
intraventriculair papilloom, gezwel uitgaande van de
plexus chorioideus; soms van grote omvang.
inverted papilloma [E.] p. met onrustige structuur van de
basale lagen; ontaardt vaak in plaveiselcelcarcinoom.
laryngeaal papilloom, larynxpapilloom, door het
humaan papillomavirus (HPV) geinduceerd benigne
papilloom in larynx bij kinderen t.g.v een genitale
HPV-infectie bij een moeder die het kind bij de partus
besmet; resulteert in stemverandering en stridor.
papilloma vesicae, zie blaaspapilloom.
papilloretinitis, ontsteking van de papil (discus nervi
optici) en de retina; syn. neuroretinitis.
papillotom ie, incisie van de papilla duodeni major; zie
ook choledochotomie.
endoscopische papillotomie, methode waarbij via een
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papilnecrose
wordt gegeven als aanvulling op streptomycinebehandeling bij tuberculose-infectie.
para-analgesic, analgesie van de onderste lichaamshelft,
inclusief de benen.
para-anesthes ia, anesthesie van de onderste lichaamshelft, inclusief de benen.
para-aorticus [L., -ca, -cum], naast de aorta gelegen;
vb. corpora p-ca (mv van corpus p-cum).
paraballisme, extrapiramidale hyperkinese met beiderzijdse ballistische slingerbewegingen; zie ook hemiballisme.
parabiont, een van twee (of meer) organismen die in een
toestand van parabiosis leven.
parabiose [< G., biosis = levend] 1 vreedzame samenleving
van individuen van verschillende soort; z experimentele
vereniging van twee dieren met elkaar; 3 tijdelijk verlies
van geleidbaarheid in een zenuw (door giffen of extreem
sterke prikkels).
vasculaire parabiose, experimentele vereniging van de
bloedsomloop van twee dieren: 'gekruiste circulatie'.
parablast [G., blastos = kiem] het deel van het mesoderm
waaruit de bloed- en lymfevaten ontstaan.
parabronchiaal, bij de bronchi; vb. p-iale lymfeklieren.
parabuccaal [L., bucca = wang] naast de wang.
parabuccale spraak, hulpmiddel van patienten bij wie
de larynx is verwijderd, om een stemgeluid na te
bootsen, door in de wangzak lucht op te hopen en deze
langzaam eruit te persen, waarbij een kwakend geluid
ontstaat ('kikkeren').
paracardiaal, naast het hart gelegen; zie ook extracardiaal.
paracasene, een onoplosbare stof die uit caseine in melk
ontstaat, als deze met lebferment wordt behandeld.
paracentesis auris, zie paracentesis tympani.
paracentesis tympani, p. via het trommelvlies
(membrana tympani) om etter uit het middenoor te
laten afvloeien (bij otitis media).
paracentralis [L., -le], paracentraal, naast het midden;
vb. lobulus p-lis (ligt naast de sulcus centralis).
parachordaal, naast de chorda dorsalis.
parachordale kraakbeenderen, twee langwerpige
kraakbeenderen, ter weerszijden van het voorste eind
van de chorda dorsalis bij het embryo, waaruit het
achterste deel van de schedel ontstaat.
parachutereactie, zie reactie.
Paracoccidioides brasiliensis, een dimorfe schimmel,
verwekker van de Zuid-Amerikaanse blastomycose;
vroeger geheten Blastomyces brasiliensis.
paracoccidioidomycose, zie blastomycose, Zuid-Amerikaanse --.
paracolicus [L., -ca, -cum], naast het colon; vb. sulcus p-cus
(mv. sulci p-ci).
paracolitis, ontsteking van de buitenste laag van het
colon, gepaard met ontsteking van het aangrenzende
mesenterium.
paracolpitis, ontsteking van het paracolpium.
paracolpitis phlegmonosa dissecans, etterige ontsteking rondom de vagina, ten gevolge waarvan het slijmvlies van de vagina en de portio vaginalis wordt uitgestoten.
paracolpium [G., kolpos = vagina] het bindweefsel dat de
vagina omgeeft.
paracrien [G., krinein = afscheiden] gezegd van cellen
waarvan de producten invloed op naburige cellen
uitoefenen.
paracusis duplicata, zie diplacusis binauralis.
paracusis dysharmonica, het waarnemen van
sommige tonen op onjuiste toonhoogte.

duodenoscoop de sphincter van de papil van Vater wordt
gekliefd.
papilnecrose, necrose van de nierpapillen (typisch voor
de door analgetica veroorzaakte nefropathie).
papil-oedeem, oedeem van de papilla (BNA, tegenwoordig discus) nervi optici.
papova-virus, zie de rubriek virus.
pappataci-koorts, zie koorts, pappataci--.
Pappenheim, Arthur (1870-1917; D. internist te Berlijn).
kleuring volgens Pappenheim, i panoptische kleuring
d.m.v. de gecombineerde May-Grunwald-Giemsakleuring; 2 kleuring van de lymfocyten en plasmacellen
met methylgroen en pyronine.
Pappenheim-lichaampjes, ferrugineuze granula in
erytrocyten.
pap smear [omgangstaal, USA-Engels] vaginale uitstrijk
volgens de methode van Papanicolaou; zie cervixuitstrijkje.
papula [L.] zie papel.
pearly penile papules [E.] grauw-witte papels van 1 -3 mm,
meestal in vele tientallen aanwezig op de corona glandis
of in de sulcus coronarius; histol. fibroom; geen klinische betekenis.
papularis [L., -re], gepaard met papels; vb. eruptio p-ris.
papuleus [L., papulosus] uit papels bestaand; vb. p. eczeem.
papulolenticulair, in de vorm van linze-grote papels;
vb. p-re syfilide.
papulomaculeus, uit papels en vlekken bestaand; vb. p.
eczeem.
papulose, papulosis.
papulosis atrophicans maligna, gedissemineerde
endangiitis die met huidverschijnselen begint en vaak
met acute buikverschijnselen dodelijk eindigt (ziekte
van Degos).
bowenoide papulosis, wratachtige papels op de penis
en vulva die overgaan in intra-epitheliale maligniteit.
lymfomatoide papulose, polymorfe eruptie van papels
en noduli die tot (ulcerende) plaques kunnen conflueren,
hemorragisch of necrotisch kunnen worden, en bestaan
uit lymfo- en leukocytaire infiltraten met grote atypische
cellen die histologisch maligne lymfoom suggereren,
maar meestal een benigne verloop hebben en zelfs
spontaan kunnen genezen.
papulosus [L., -sa, -sum], papuleus, gepaard met papels;
vb. acne p-sa, eczema p-sum.
papulovesiculair, uit papels en blaasjes bestaand; vb. p.
eczeem.
papyraceus [L., -ea, cum, van Gr. papyros] papierachtig,
perkamentachtig; vb. fetus p-eus, lamina p-ea.
par-, para- [G.] voorvoegsel in woordsamenstellingen met
de betekenis; i bij, naast; z bovendien; 3 tegengesteld
aan; 4 anders; 5 verkeerd; 6 beiderzijds.
-para [L., parere = dragen, voortbrengen] achtervoegsel in
woordsamenstellingen m.b.t. een vrouw die een levend
kind gebaard heeft.
bipara, twee kinderen gehad.
multipara, meer dan een kind gehad; syn. multigravida.
nullipara, geen enkel kind gehad.
primipara, een kind gehad.
Para-aminobenzoezuur, onderdeel van vitamine-Bcomplex; noodzakelijk voor de synthese van foliumzuur;
geen essentieel bestanddeel van voedsel; wordt wel
gebruikt in zonnecremes vanwege het vermogen tot
absorptie van ultraviolet licht; syn. para-aminobenzoic
acid (PABA).
para-aminosalicylzuur (PAS), geneesmiddel met
bacteriostatische werking op Mycobacterium tuberculosum;
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parahypofyse
paracusis loci, gestoord lokalisatievermogen van het

paraffine, paraffinum: een mengsel van koolwaterstoffen, uit aardolie verkregen.
paraffinecoupes, met de microtoom gemaakte dunne
schijfjes ter dikte van 4-10 µm van een in paraffine
ingesloten weefselstuk, voor microscopisch onderzoek.
paraffineinsluiting, een weefselstukje wordt, na voor
p. doordringbaar te zijn gemaakt, in gesmolten p.
gelegd; na stolling kunnen van het verkregen blokje met
de microtoom p.-coupes worden gemaakt.
paraffineplastiek, p.prothese, voor plastische verbetering van misvormde lichaamsdelen (mamma) wordt
plaatselijk p. met een smeltpunt van 4o°C ingespoten.
paraffinepakking, warmtetherapie d.m.v. paraffineapplicatie.
paraffinoom, reactieve bindweefselwoekering op een
plaats waar (voor plastische opvulling) paraffine is
ingespoten; ook na aspiratie van paraffine-houdende
neusdruppels; zie ook oleogranuloom.
paraflocculus, een kleine massa grijze substantie in het
cerebellum, in de omgeving van de flocculus.
parafollicularis [L., -re], parafolliculair, buiten de follikels.
parafrasie, partiele afrasie, spraakgebrek waarbij de
woorden verkeerd gerangschikt worden; ev. ook nieuwvorming van woorden bij psychotische patienten.
parafyse, een bij lagere dieren voorkomende uitstulping
uit het dak van het telencephalon, soms embryonaal ook
bij de mens aanwezig.
paraganglion, groepje chroomaffiene cellen, van ectodermale herkomst, in het gebied van de n. sympathicus; de
meeste scheiden adrenaline af. Tot de p-lia behoren de
corpora para-aortica, het glomus caroticum en het
corpus coccygeum.
paraganglioom, tumor van paraganglionweefsel.
paraganglioma medull a re, zie feochromocytoom.
non-chromaffien paraganglioom, meestal goedaardig
gezwel van chemoreceptorweefsel; de meest voorkomende zijn de glomus caroticum- en de glomusjugulare-tumor; symptomen afhankelijk van lokalisatie
en uitbreiding; syn. chemodectoom.
paragglutinatie, zie groepsagglutinatie.
paraglobuline, 1 fibrinoplastine, serumglobuline, een
globuline in serum, bloedcellen, bindweefsel; z een
ongewone vorm van globuline, bijv. cryoglobuline.
paraglobulinurie, de aanwezigheid van paraglobuline in
de urine.
paragnost, helderziende.
paragrafie [G., graphein = schrijven] ontsporingen bij het
schrijven, bijv. verwisseling van letters, lettergrepen of
woorden; zie ook agrafie.
paragrammatisme, onvermogen de woorden op
grammatikale wijze op elkaar te doen volgen (o.a. bij
schizofrenie en seniele dementie).
paragranuloom, een lichte vorm van lymfogranulomatose (ziekte van Hodgkin), vnl. beperkt tot lymfeklieren.
parahemofilie, hemorragische diathese door (congenitaal) ontbreken van een andere stollingsfactor dan VIII of
IX.
parahemofilie A, ontbreken van factor V; syn. hypoproaccelerinemie (ziekte van Owren).
parahepatisch, naast de lever.
parahilair, dicht bij de hilus (van de long).
parahippocampalis [L., -le], naast de hippocampus;
vb. gyrus p-lis.
parahypofyse, accessoire hypofyse, `bij-hypofyse', een
orgaantje met hypofyseweefsel in de buurt van de
hypofyse.

gehoororgaan.
paracusis Willisii, paradoxale doofheid, waarbij het
gehoor nog het best is in lawaaiige omgeving; typisch
voor lijders aan geleidingsdoofheid (otosclerose, otitis
media).
paracusis [G., akouein = horen] onjuiste waarneming van
gehoorprikkels.
paracy clisch, onafhankelijk van de cyclus.
paracyclische ovulatie, het barsten van meer dan een
eifollikel tijdens een menstruele cyclus.
paracystitis [G., kystis = blaas] ontsteking van het weefsel in
de omgeving van de blaas.
paradenitis [G., aden = klier] ontsteking van het bindweefsel in de omgeving van een klier.
paradentaal, zie parodontaal.
paradidymis [G., didymos = testis] een kluwen van tubuli in
het voorste deel van de funiculus spermaticus, rest van
de mesonephros.
paradigma, 1 voorbeeld van een theorie; z constellatie
van theorieen of overtuigingen die binnen een populatie
op een bepaald moment heersen.
paradoxaal, paradox(e) [ <G., bijv nw., paradoxos, van para =
naast, en doxa = mening] in strijd met wat men zou menen.
paradoxale ademhaling, intrekking van de buik bij
inademing en uitzetting bij uitademing.
paradoxale contractie, zie voetfenomeen.
paradoxale diafragmabeweging, omhooggaan van het
middenrif bij inademing, omlaaggaan bij uitademing,
komt voor bij seropneumothorax, enteroptose, vegetatieve dystonie en verlamming van de nervus phrenicus
(frenico-exaerese).
paradoxale diarree, zie diarrhoea paradoxa.
paradoxale embolie, zie embolie, paradoxale ^.
paradoxale middenrifbeweging, zie paradoxale
diafragmabeweging.
paradoxale pols, zie pulsus paradoxus.
paradoxale pupilreactie, zie pupilreflex.
paradoxale slaap, slaapperiode die wordt gekenmerkt
door snelle oogbewegingen; zie ook slaap.
paradoxale spiercontractie, zie voetfenomeen.
paraduodenalis [L., -le], naast het duodenum; vb. plica
p-us.
paraesthesia [G., aisthesis = gewaarwording] stoornis in de
sensibiliteit; zie ook paresthesie.
paraesthesia dolorosa, p. gepaard met pijn.
paraestheticus [G., - ca, - cum, paraesthanome = verkeerd
opmerken] gepaard gaand met paresthesie; vb. meralgia
p-ca.
parafaryngeaal, naast de pharynx gelegen; vb. parafaryngeaal abces.
parafaryngeale ruimte, een kegelvormige ruimte in de
nek, begrensd door de wang-keelfascie, de musculus
pterygoideus medialis en de prevertebrale fascie; in het
achterste gedeelte lopen de vagina carotica en de hersenzenuwen IX-XII; syn. spatium parapharyngeum.
parafasie [G., phasis = spraak] incomplete afasie, gestoorde
spraak, waarbij woorden worden verwisseld, weggelaten,
herhaald, of de klinkers in een woord worden verwisseld; zie ook paralalie.
literale parafasie, fatische stoornis waarbij letters of
lettergrepen worden verwisseld.
verbale parafasie, fatische stoornis waarbij woorden
worden verwisseld.
parafemie [G., pheme = spraak] een vorm van parafasie, met
gebruik van verkeerde woorden.
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para-infectie
para-infectie, ziekte gepaard met de verschijnselen van
een bepaalde infectie, zonder dat de bacterien die deze
infectie veroorzaken, aanwezig zijn.
para-influenza, influenza-achtige ziekte, veroorzaakt
door p.-i.-virus; zie ook de rubriek virus.
parakeratosis, parakeratose, verhoorningsanomalie van
de epidermis, waarbij de loslatende huidschilfers nog
kernresten bevatten en het stratum granulosum
ontbreekt.
parakeratosis psoriasiformis, p. gepaard met psoriasis-achtige huidschilfering.
parakeratosis variegata, zeldzame, onbehandelbare
aandoening met geelrode, netvormige vlekken en fijne
schilfering; syn. parapsoriasis variegata.
parakinesie [G., kinesis = beweging] i bewegingsstoornis
door abnormale innervatie der spieren; z (oogheelkunde)
onregelmatige werking van een der uitwendige oogspieren.
paralabyrinthitis, ontsteking naast het labyrint van het
gehoororgaan.
paralaesionaal, in de buurt van een laesie.
paralalie [G., lalein = praten] spraakstoornis, waarbij
onbedoelde geluiden worden geproduceerd, of letters
worden verwisseld; zie ook parafasie.
paralbumine, een eiwitstof in ovariumcysten, misschien
identiek met pseudo-mucine.
paraleukoblasten, zie paramyeloblasten.
paraleukoblastose, acute leukemie met in het perifere
bloed paraleukoblasten.
paralexie [G., lexis = het lezen] stoornis in het leesvermogen, waarbij woorden worden gelezen die er niet staan,
of waarbij het gelezene door verwisselingen en substituties onzinnig is geworden.
parallax [G., parallaxis = afwijking] schijnbare verplaatsing
van twee voorwerpen t.o.v elkaar, wanneer de waarnemer zijn hoofd beweegt.
parallelschommel, schommel voor het verwekken van
zuiver lineaire versnellingen voor onderzoek van de
statoliet-organen.
paralogie [< G., logos = spraak] het 'voorbij praten' van
sommige psychotici, het geven van antwoorden die de
gestelde vraag niet raken.
paralyse, paralysis [G., E.] , paralysie [F.] verlamming, het
onvermogen om een of meer spieren to doen contraheren.
accommodatieparalyse, verlamming van de ciliaire
spier (m. ciliaris).
drukparal yse, paralyse als gevolg van meestal bovenmatige of langdurige druk op een perifere zenuw of
plexus.
facialisparalyse, verlamming van de n. facialis ('Bell's
palsy').
familiaire hyperkaliemische paralyse, dominant
erfelijke aandoening met uren tot dagen durende
verlamming van romp- en extremiteitsspieren, gepaard
met verlaagd serum-kalium, geprovoceerd door koolhydraatrijke maaltijd, spierarbeid of afkoeling;
syn. syndroom van Gamstorp.
hypokaliemische paralyse, verlamming door kaliumverlies t.g.v diureticagebruik, nierfunctiestoornissen of
primair aldosteronisme.
infectieuze bulb ai re paralyse, pseudo-rabies.
Landry-paralyse, zie Landry.
myasthene paralyse, myasthenische paralyse, zie
bulbaire p.
periodieke paralyse, aanvallen van slappe verlammin-

gen, vooral van de musculatuur van de extremiteiten,
soms gepaard gaand met myotonie.
paralysis agitans, ziekte van Parkinson.
paralysis alternans, wisselende, gekruiste verlamming;
zie ook herniplegia alternans.
paralysie d'amour [F.] gewoonlijk voorbijgaande uitval
van de n. radialis na langdurige druk van deze zenuw op
de humerus, doordat de betrokkene in bed langdurig
met een arm onder de liefdespartner heeft gelegen.
paralysis infantum, kinderverlamming, poliomyelitis.
paralysie obstetricale [F.] verlamming die tijdens de
baring ontstaat bij de parturiens of bij de pasgeborene;
syn. obstetrische verlamming.
paralysis puerperalis, zie paralysie obstetricale.
progressieve paral y se, een in uitbreiding toenemende
p. bij neurosyfilis (quaternaire syfilis); kenmerkend zijn
anisocorie, trage of opgeheven pupilreactie, spraakstoornissen, motore stoornissen; soms paralytische
aanvallen als een insult; dementie met grootheidswaan
(dementia paralytica).
pseudo-bulbaire paralyse, dubbelzijdige uitval van de
aangezichts- en keelmusculatuur veroorzaakt door een
dubbelzijdige stoornis van de tractus corticobulbaris,
met als belangrijkste verschijnselen dysartrie, dysfagie
en dysmasesie; zie ook bulbaire paralyse.
rugzakparal y se, laesie van de plexus brachialis door het
dragen van een zware rugzak.
spastische spinale paralyse, neurologisch syndroom
t.g.v aandoening van de piramidebanen, i.h. bijz. de
piramide-zijstreng, bij multipele sclerose, syphilis
cerebrospinalis, funiculaire myelose, compressio medullae, ook bij de zeer zeldzame hereditaire vorm van
Strumpell; syn. ziekte van Erb-Charcot; zie ook laterale
sclerose.
spinale paralyse, verlamming a.g.v een ruggenmerglaesie (dwarslaesie).
tekenparalyse, snel progressieve slappe verlamming na
de beet van een teek, vermoedelijk door een neurotoxine
in het speeksel van de teek (in N.-Amerika Dermacentor
andersoni en D. variabilis, in Australia Ixodes holocyclus, in
Afrika Rhipicephalus simus).
paraly ticus [L.] 1 [bijv.nw. -ca, -cum], paralytisch, gepaard
gaand met verlammingen; vb. exophthalmus p-cus,
dementia p-ca; 2 [z.nw.], patient die lijdt aan progressieve
paralyse.
paraly tisch, i verlamd; 2 gepaard gaand met paralyse;
3 m.b.t. paralyse; zie ook paretisch.
paral y tische aanvallen, insulten bij progressieve
paralyse.
paralytische borstkas, lange, ongewelfde, smalle
borstkas, met wijde intercostale ruimten.
paralytische habitus, p-sche lichaamsbouw, asthenia
universalis congenita.
paralytische ileus, zie ileus.
paralytische luxatie, zie luxatie.
paralytische speekselafscheiding, aanhoudende
afscheiding van dun speeksel uit de glandula submandibularis na doorsnijding van de chorda tympani.
paralytogeen [G., gennan = voortbrengen] paralyse-veroorzakend.
paramastitis [G., mastos = mamma, vrouwenborst] ontsteking
van weefsel in de buurt van de borstklier.
paramastoideus [L., -ea, -eum], naast de processus mastoideus (ossis temporalis) gelegen; vb. processus p-eus.

Paramecium [G., mekos =lengte; paramekes = tamelijk lang,
ovaal] een geslacht van de tot de Protozoa behorende
klasse Ciliata.
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paraplegia
sneden zenuw d.m.v. een naad door het bindweefsel
rondom de zenuweinden.
paranoia [G., nous = geest] i waan; 2 een door Kraepelin
beschreven psychiatrisch ziektebeeld, gekenmerkt door
de ontwikkeling van een samenhangend en invoelbaar
waansysteem, terwijl de persoonlijkheid verder nog
redelijk intact is; misschien toch een vorm van paranoide
schizofrenie.
acute hallucinatore paranoia, p. met hallucinaties en
illusies.
paranoicus [L., -ca, -cum], m.b.t. paranoia; vb. paraphrasia
p-ca.
paranoid, paranoia-achtig.
paranoids schizofrenie, vorm van schizofrenie,
waarbij wanen op de voorgrond staan.
paranoid conditions [E.] Amerikaanse term voor de door
Kraepelin als parafrenie afgescheiden groep van schizofrene aandoeningen.
paranoids-hallucinatoir syndroom, syndroom met
wanen en hallucinaties met meestal ongunstige inhoud
zoals bedreiging; komt voor bij intact bewustzijn in het
kader van psychosen, multiple-infarct brain, de ziekte
van Huntington, de ziekte van Parkinson of intoxicatie
met wekaminen, atropineachtige stoffen of cocaine.
paranoides [G., paranoia] paranoid; vb. dementia p.
paranoidie, i het bestaan van wanen, bij verschillende
psychiatrische ziektebeelden; z ziekelijk wantrouwen.
paranormaal, naast het normale, m.b.t. helderziendheid,
telepathic.
paranucleair, i in de buurt van de celkern; z m.b.t. de
paranucleus.
paranuclene, zie nucleo-albumine.
paranucleus, een klein vormsel, lijkend op een celkern,
soms aanwezig in het cytoplasma in de buurt van de
celkern; syn. Nebenkern [D.].
para-oesofageale hernia, zie hernia, para-oesofageale -.
paraparese, paraparesis [G., paresis = verslapping] onvolledige verlamming van de beide benen.
tropische spastische paraparese, verlamming van
beide benen t.g.v. besmetting met HLTV-I-virus.
paraparetisch, m.b.t. paraparese.
paraparetische gang, typische loopstoornis, bij beiderzijdse (spastische) parese van de benen: daze zijn stiff, ze
worden langzaam voortbewogen en ternauwernood van
de grond getild.
parapedese, parapedesis [G., pedesis = een voorbijspringen]
secretie of excretie via een ongewoon kanaal, bijv.
overgang van gal naar de bloedcapillairen i.p.v. naar de
galcapillairen (paracholie, diffusie-icterus).
parapemphigus, een op pemphigus lijkende huidaandoening met ronde, gespannen blazen met heldere,
steriele inhoud, op erythemateuze en urticariele velden;
positief symptoom van Nikolsky de blazen liggen tussen
epidermis en dermis.
parapertussis, een op kinkhoest lijkende ziekte, maar
lichter verlopend; zie ook pertussis.
parapharyngeus [L., -ea, -eum], naast de pharynx;
vb. spatium p-eum.
paraphrenitis, ontsteking van de weefsels boven en
onder het middenrif (pleuritis en peritonitis diaphragmatica).
paraplasma, zie deuteroplasma.
parapleg ia, paraplegia, verlamming van beide benen.
paraplegia atactica, atactische p., beiderzijdse verlamming met verhoogde spierreflexen, gevolg van sclerose
van de achter- en zijstrengen van het ruggenmerg.

paramediaan, naast de mediane lijn.
paramediastinaal, naast het mediastinum gelegen.
paramedisch, geassocieerd met de medische wetenschap
of praktijk.
paramedische beroepen, betreffen o.a. fysiotherapie,
revalidatie, logopedie, medisch-sociaal werk.
paramesongphricus [L., -ca, -cum], naast de mesonephros
(oernier) gelegen; vb. ductus p-cus.
parameter [G., metron = maat; let op de klemtoon!], 1 een
arbitraire constante, gebezigd in wiskundige formules;
vb. reobase en chronaxie zijn parameters van de prikkelbaarheid van zenuwen (Lapicque); 2 [minderjuist], maatstaf,
kenmerk.
parametraan, tot het parametrium behorend; vb. p-trane
anesthesie.
parametritis, ontsteking van het parametrium.
parametritis puerper a lis, p. bij de kraamvrouw.
parametrium [G., metra = baarmoeder] het weefsel in de
ligamenta lata en opzij van en voor de portio supravaginalis cervicis.
paramolaris, rudimentaire, overtollige tand of kies,
tussen twee molaren, aan de buitenkant; soms verbonden aan een der molaren als tuberculum paramolare of
radix paramolaris; zie ook molaris.
paramucine, zie pseudo-mucine.
paramycline, een mono-amino-monofosfatide in de
witte substantie van de hersenen.
paramyeloblasten, ontaarde oxidase-negatieve myeloblasten bij acute leukemie.
paramyloidose, klinisch beeld van amyloIdose, zonder
dat er amyloId kan worden aangetoond.
paramyocl o nus [G., mys = spier; klonos: heftige beweging]
plotselinge schokachtige spiercontracties (myoclonieen).
paramyoclonus multiplex, myoclonieen van allerlei
spieren, maar aanvankelijk vooral van de proximale
spieren van de ledematen, later zich uitbreidend over de
romp, soms tot het gelaat en de bulbair geInnerveerde
spieren; meer bij mannen dan bij vrouwen.
paramyosinoggen, een op myosinogeen (= myogeen)
lijkend eiwit, afkomstig uit spierplasma; syn. musculine.
paramyotonia [G., mys: tonos = spanning] een op myotonia
lijkende aandoening, waarbij spiergroepen, vooral in het
gelaat (de lippen) onder invloed van koude kunnen
verstarren (tonische kramp). = familiale hyperkaliemische periodieke paralyse.
param y xovirus, zie de rubriek virus.
paranaesthgsia, i gevoelloosheid in de omgeving van een
gebied dat gevoelloos is gemaakt; 2 subjectieve gewaarwording van verloren gegaan gevoel op plaatsen die in
werkelijkheid wel gevoelig zijn; 3 para-anesthesie.
paranasalis [L., -1e], naast de neus; vb. sinus p-lis (mv.
sinus p-les).
paranefritis, i ontsteking van de paranephros; 2 ontsteking van het bindweefsel rondom de nier; zie ook
paranefritisch abces.
paranefritisch abces, ettervorming in het retroperitoneale vetweefsel.
paraneoplastisch, samenhangend met een neoplasma.
paraneoplastisch syndroom, het complex van de
verschijnselen die op afstand ontstaan bij kanker of
metastasen; meestal zijn daze verschijnselen het gevolg
van hormonen die door de tumor zelf of als reactie op de
tumor worden geproduceerd.
parangphros [G., bijnier] glandula suprarenalis.
paranesthesie, zie paranaesthesia.
paraneuraal [G., neuron = zenuw] naast of langs een zenuw.
paraneurale zenuwnaad, hechting van een doorge581

paraplegisch
infantiele spastische parapleg ia, zie paraplegia
spastica congenitalis.
slappe parapleg ia, p. met tonusverlies in de verlamde
spieren.
paraplegia spastica congenitalis, aangeboren spastische verlamming van beide benen, o.a. als gevolg van
hersenbloeding bij de geboorte; syn. syndroom van Little.
spastische paraplegic, verworven paraplegie met
hypertonie en hyperreflexie in de verlamde spieren.
paraplegisch, m.b.t. paraplegie.
parapleuritis, ontsteking van de thoraxwand.
parapneumonisch, naast of bij een pneumonie.
parapneumonische pleuritis, pleura-ontsteking die
zich tijdens een pneumonia ontwikkelt.
parapodium, plateau met opbouw waarop een paraplegische patient zich door gewichtsverplaatsing kan voortbewegen.
parapraxie [G., praxis = verrichting] 1 onjuist gebruik van
voorwerpen, onvermogen om een voorwerp op de juiste
wijze te hanteren; 2 irrationeel gedrag.
paraproctitis, periproctitis; zie ooh proctitis.
paraproctium [JNA], het weefsel rondom rectum en anus.
paraproteine, monoklonaal immuunglobuline of
gedeelte daarvan; zie ook monoklonale gammopathie.
paraproteInemie, verschijnen van grote hoeveelheid
monoklonaal eiwit in het bloed, geproduceerd door een
B-celkloon ten gevolge van monoklonale gammopathie;
twee vormen: benigne vorm bij bejaarden en patienten
met reumatoIde artritis en lupus erythematodes,
maligne vorm bij multipel myeloom, ziekte van
Waldenstrom en B-cel-maligniteiten.
paraproteInurie, uitscheiding van grote hoeveelheid
monoklonaal eiwit in de urine, geproduceerd door een
B-cel-kloon, t.g.v monoklonale gammopathie; zie ook
paraproteInemie.
parapsoriasis, een groep erythematosquamopapuleuze
huidziekten met uiterst verwarrende nomenclatuur en
weinig onderlinge samenhang.
parapsoriasis en plaques [F.] omschreven erythematosquameuze plekken, idiopathisch of als als voorstadium
van mycosis fungoides.
parapsoriasis guttata acuta, acute huidaandoening
met talrijke rode knobbeltjes; p. g. chronica betreft
chronische variant.
parapsycholog ie, de leer betreffende parapsychische
verschijnselen zoals helderziendheid, extrasensore
perceptie, enz; zie ook occultisme.
pararectaal, l naast het rectum; 2 naast de m. rectus
abdominis; vb. p-tale incisie.
pararitmie, zie parasystolie.
parasecretie, i gestoorde secretie; z hypersecretie.
paraseksualiteit, ongebruikelijke vormen van seksualiteit.
parasiet [G., parasitos = medeeter] 1 een organisme dat zich
voedt op en ten koste van het lichaam van een ander
organisme (de gastheer); zie ook saprofyt, ectoparasiet,
endoparasiet, epifyt; z defecte partner van een dubbelmonstrum, die intra-uterien blijft voortleven door
parasitering op de andere partner (autosiet).
obligate parasiet, parasiet die buiten de gastheer niet
kan standhouden (de meeste antropofiele dermatofyten).
parasietenindex, zie index.
parasitemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van parasieten in het bloed.
parasiticide [L., caedere = doden] i [ bijv nw ], parasietendodend; 2 [z.nw.], substantie met parasieten-dodende
werking.

parasiticus [L., -ca, -cum], parasitair, als een parasiet;
vb. fetus p-cus.
Parasitiformes, orde van teken en mijten behorend tot
de klasse Arachnida, afd. Arthropoda. Tot de Parasitiformes
behoren o.m. Ornithodores en Ixodes.
parasitisme, de symbiose van twee organismen, waarvan
het ene (de parasiet) profiteert ten nadele van het andere
(de gastheer); zie ook commensalisme, mutualisme.
parasitofobie [G., phobos = vrees] 1 ziekelijke vrees voor
parasieten; 2 ziekelijke angst, besmet te zijn met parasieten.
parasitologie [G., logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende parasieten en parasitisme.
parasitose, parasitosis [G.] ziekte door infestatie met
parasieten.
parasitotropp [G., tropos = zich richtend] op aantasting van
parasieten gericht (eigenschap van bepaalde chemotherapeutica).
parasoma [L., soma = lichaam] onregelmatige structuur
naast de celkern; syn. paranucleus.
parasomnia [L., somnus = slaap] lichtste vorm van slapeloosheid; zie ook insomnia.
paraspadie [G., spadon = scheur] uitmonding van de urethra
aan de zijkant van de penis; zie ook epispadie, hypospadie.
paraspruw, 1 voedingsanemie met vetdiarree; 2 lichte
vorm van spruw met rode tong, waterige diarree,
gewichtsverlies, macrocytaire anemia, oedeem van de
voeten; het vetgehalte van de feces is verhoogd, maar
komt niet boven de 35 pct.
parasternaal, naast het sternum; vb. de p-nale lijn (op de
huid geprojecteerde lijn evenwijdig aan de lichaamsas
midden tussen tepel en borstbeen).
parasternalis [L., -le], parasternaal; vb. nodi lymphatici
p-les (mv van p-lis).
parastruma, een uitwendig op struma lijkende tumor
van de glandulae parathyroideae; zie ook struma.
parasympathicol y ticum [G., mu -ca, lytikos = oplossend] een
stof die de werking van de parasympathicus verlamt,
door blokkering van de perifere cholinerge effector;
syn. cholinolyticum.
parasympathicolytisch, met verlammende (remmende)
werking op de parasympathicus; syn. anticholinerg.
parasympathicomimeticum [G., my. -ca, mimetikos =
nabootsen] stof die dezelfde uitwerking op een effector
heeft als prikkeling van de parasympathicus; vb. choline,
pilocarpine; syn. cholinergicum.
parasympathicomimetisch, met prikkelende werking
op de parasympathicus; syn. cholinerg isch.
parasympathicotonie, verschuiving van het evenwicht
in het vegetatieve zenuwstelsel naar de zijde van de
parasympathicus, met verschijnselen zoals hypotonie,
langzame hartslag; syn. vagotonie; zie ook sympathicotonie.
parasympathicotropp [G., tropos = zich richtend] werkend
op de parasympathicus.
parasympathicus, het parasympathisch deal van het
autonome zenuwstelsel; zie ook sympathicus.
parasympathisch, m.b.t. de parasympathicus.
parasympathisch stelsel, zie parasympathicus.
parasympathisch systeem, zie sympathicus.
parasynoviitis, parasynoviitis [L.] 1 ontsteking van het
weefsel vlak bij de synoviale membraan; 2 synoviitis
fungosa; (zie ook) synovi[tis.
parasystol ie, het naast elkaar bestaan van het normale
hartritme onder invloed van de sinusknoop, en een
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paraveneus, naast de ader.
paraveneuze injectie, een (per vergissing) naast, i.p.v.
in de vena terechtgekomen injectie.
paraventricularis [L., -re], bij de ventrikel; vb. nucleus
p-ris.
paravertebraal, paravertebralis, naast de wervelkolom.
paravertebrale anesthesia, geleidingsanesthesie van de
ruggenmergszenuwen ter plaatse van hun uittreding uit
het benige wervelkanaal (foramina intervertebralia).
paravertebrale driehoek van Grocco-Rauchfuss, zie
Grocco.
paravertebrale lijn, denkbeeldige lijn tussen scapula
en wervelkolom, evenwijdig aan de lichaamsas.
paravertebralis [L., -le, vertebra = wervel] paravertebraal,
naast de wervelkolom.
Pardee, Harald Ensign Bennett (geb. 1886; Amer.
cardioloog to New York).
symptoom van Pardee, bij trombose van een arteria
coronaria begint het ST-segment van het ECG boven de
iso - elektrische lijn, het is zadelvormig en wordt gevolgd
door een negatieve T-top.
paretis [G., pareia = wang] 1 ontsteking van de wang;
i, persisterende zwelling van een deel van het gelaat.
pareitis granulomatosa, ontsteking met zwelling van
de wang, met histologisch waarneembare kleine granulomen.
parelkanker, zie carcinoma planocellulare.
parencephalon [G., enkephalos = hersenen] cerebellum,
kleine hersenen.
parench y m, parench y ma [G.] het wezenlijke, specifiek
werkzame weefsel van een orgaan, omgeven en gesteund
door het interstitium; zie ook stroma.
parenchyma testis, het specifieke, uit de tubuli seminiferi samengestelde testis-weefsel.
parenchymateus, parenchymatosus, m.b.t. het parenchym.
parenchymateuze bloeding, bloeding in het parenchym van een orgaan.
parenchymateuze ontaarding, degeneratie van
weefsel met het microscopisch beeld van doffe gezwollen
cellen ('troebele zwelling' van Virchow).
parenchymateuze ontsteking, ontsteking van het
parenchym i.t.t. ontsteking van het interstitium interstitiele ontsteking.
parenchymatosus [L ., -sa, -sum] , parenchymateus;
vb. keratitis p-sa.
parenchymembolie, embolie van parenchymcellen via
de bloedbaan.
parenchym-icterus, hepatocellulaire icterus.
parenchymkraakbeen, zie embryonaal kraakbeen.
parench y mnecrose, gedissemineerde haarden van
necrose van orgaanparenchym (hart, lever, hersenen).
parentaal [L., parens = ouder] m .b.t. de ouders; vb. p - tale
generatie (in stambomen afgekort tot P).
parentalisme, psychiatrische term voor het bezitsgevoel
en dirigisme van ouders t.o.v. hun kinderen.
parenteraal [G., enteron = darm] buiten het maag-darmkanaal om; vb. p-rale voeding (bijv. intraveneuze infusie),
p-rale toediening van geneesmiddelen (bijv. subcutaan,
intramusculair, intraveneus, intrathecaal).
parepididymis, zie paradidymis.
parese, paresis [G., verslapping] onvolkomen motore
verlamming, lichte vorm van paralyse; zie ook hemiparese, paraparese.
bulbaire parese, onvolledige verlamming van bulbaire
spieren.
centrale parese, verouderd begrip waarmee parese van

tweede ritme onder invloed van een lager, ectopisch
gelegen centrum, meestal in de ventrikelwand.
paratendinitis, zie paratenonitis.
paratenon [G., tenon = pees] zie peritenoneum.
paratenonitis, ontsteking van het paratenon.
parathelioom [G., there = tepel] gezwel bij de tepel.
paratherapeutisch, veroorzaakt door medicamenten die
voor een andere ziekte werden toegediend, zoals de
icterus die veroorzaakt wordt door de arsfenamine die
ter behandeling van syfilis werd toegediend; syn. iatrogeen.
parathymie [G., thymos = geest] verstoring van het gevoelsleven bij schizofrenie, teken van splijting tussen denkinhoud en de daarbij behorende gevoelstoon, zodat de
patient een ander gevoel laat blijken dan normaliter bij
de omstandigheden behoort; p. manifesteert zich vaak in
een betekenisloos en dom aandoend lachen.
parathyreogeen, uitgaand van, veroorzaakt door de
glandulae parathyroideae.
parathyreold, parathyroid, i [z.nw ], glandula parathyroidea (bijschildklier); z [bi^vnw], in de buurt van de
glandula thyroidea (schildklier).
parathyr(e)oidaal, m.b.t. de bijschildklieren; vb. p.
hormoon (= parathormoon).
parathyr(e)odectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van de bijschildklieren.
parathyreotoxicose, parathyreotoxicosis, zie hyperparathyreoidie.
parathyreotroop, met aantrekking tot, of met werking
op de bijschildklieren.
parathyroideus [L ., - ea, - eum] , i naast de schildklier;
vb.
glandula
p-ea;
z regulering
m.b.t. de van
bijschildklieren.
paratonie,
stoornis
in de
de spiertonus;
paratonie, stoornis in de regulering van de spiertonus;
hypertonie van een agonistische spiergroep bij hypotonie van de antagonistische spiergroep.
paratonsillitis, zie peritonsillitis.
paratoop, variabele deel van een immunoglobuline
waaraan de antigene determinant (epitoop) wordt
gebonden.
paratracheaal, bij de trachea; vb. p-ale lymfeklieren.
paratrachoom, een op trachoom lijkende conjunctivaaandoening.
paratrofie, i het onttrekken van voedsel door een parasiet
aan het lichaam van de gastheer; a. atrofie door wanvoeding.
paratubair, naast de tuba uterina.
paratyfus, ziekte die klinisch overeenkomt met buiktyfus, maar lichter verloopt; de verwekker is niet de
tyfusbacil (Salmonella typhosa), maar een paratyfusbacil,
beide behorend tot de Salmonella-groep (syn. febris
paratyphoidea); paratyfus, A, B, C worden verwekt door
resp. Salmonella paratyphi, S. schottmulleri en S. hirschfeldii.
paratyphoideus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. paratyfus; vb. febris
p-ea.
para-umbilicaal, in de buurt van de umbilicus (navel).
para( - )umbilicalis [L., -le, in de buurt van de navel]; vb. venae
p-les (mv. van p-lis).
para(-)urethralis [L., -le], para-uretraal; vb. ductus (mv.)
p-les (mv. van p-lis).
para-uretraal, para(-)urethralis, naast of om de urethra;
vb. p-trale klieren.
para-uretritis, Para-urethritis [L.] i ontsteking van het
weefsel rondom de urethra; z ontsteking van de parauretrale klieren.
paravaginaal, naast de vagina.
paravaginitis, ontsteking van het weefsel rondom de
vagina; syn. paracolpitis; zie ook vaginitis.
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buitenste; 2 m.b.t. het os parietale; vb. endocarditis p-lis,
foramen p-le; vgl. visceralis.
parietale cellen, epitheelcellen van het maagslijmvlies,
die zoutzuur afscheiden; syn. delomorfe cellen.
parietals kwab, zie lobus parietalis cerebri.
parietaal oog, ongepaard zintuigorgaan onder de
schedelhuid bij reptielen, overeenkomend met de
epiphysis cerebri; syn. parietaal orgaan.
parietale thrombus, wandstandige thrombus in het
hart of de vaten.
parietomastoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. os parietale en
processus mastoideus; vb. sutura p-ea.
parieto-occipitalis [L., -le], m.b.t. een parietale en een
occipitale structuur; vb. sulcus p-lis.
parietopontinus [- na, -num], m.b.t. de parietale hersenkwab en de pons; vb. tractus p-nus.
Parinaud, Henri (1844-1905; Fr. oogarts te Parijs).
Parinaud-conjunctivitis, unilaterale, chronische,
granulomateuze conjunctivitis met vergroting van
regionaire lymfeklieren, soms met etter-afscheiding, ev
met koorts; verwekkers zijn soms tuberkelbacterien,
soms Leptothrix; syn. oculoglandulair syndroom.
Parinaud-oftalmopleg jg, Parinaud-syndroom, door
een proces in de voorste corpora quadrigemina veroorzaakte geconjugeerde verticale blikverlamming (verlamming van de m. rectus lateralis van het ene oog en
kramp van de m. rectus medialis van het andere oog).
paring, seksuele gemeenschap, conjugatie, coitus, cohabitatie, copulatie.
Paris Nomina Anatomica (PNA), de anatomische
nomenclatuur zoals in 1955 vastgesteld op het 6e Internationale Congres van Anatomen te Parijs; zie ook
Nomina Anatomica (NA).
pariteit [L., parere = baren] 1 het aantal kinderen dat een
vrouw heeft gebaard [L., par = gelijk]; 2 gelijkheid,
overeenkomstigheid.
Parkinson, James (1755-1824; E. arts te Londen).
Parkinson-gelaat, zie maskergezicht.
Parkinson, ziekte van —, naar James Parkinson
genoemd syndroom met stoornissen van het extrapiramidale systeem, vooral door afwijkingen van de dopaminevormende zenuwcellen in de substantia nigra; het
ziektebeeld wordt gekenmerkt door voortdurende
tremor van rustende spieren, bemoeilijkte willekeurige
bewegingen, 'Mangel an Antrieb , propulsie, retropulsie,
speekselvloed en maskergelaat met glimmende huid;
kan ontstaan als erfelijke ziekte (paralysis agitans), op
bodem van arteriosclerosis cerebri, als gevolg van
encefalitis en t.g.v. bijwerking van o.a. antipsychotica;
syn. parkinsonisme, paralysis agitans; zie ook parkinsonoid.
arteriosclerotisch parkinsonisme, voor parkinsonisme typische schuifelende gang met kleine pasjes
optredend t.g.v multiple kleine infarcten in subcorticale
hersendelen (m.n. de basale ganglia); vaak gecombineerd
met dementia arteriosclerotica.
Parkinson, Sir John (1885-1976; E. cardioloog te Londen).
syndroom van Wolff-Parkinson-White, zie Wolff.
parkinsongeneesmiddelen, zie anti-parkinson-geneesmiddelen.
parkinsonisme, zie Parkinson, James.
parodonta_al, m.b.t. het parodontium.
parodontitis, periodontitis, ontsteking van de verankering van de gebitselementen met destructie van het
parodontale ligament en het alveolaire bot.
parodontium, periodontium, de weefsels die een
gebitselement omgeven en een rol spelen bij de bevesti-

het centraal motorisch neuron wordt aangegeven;
klinisch gebruikt om verlamming t.g.v laesie van de
cerebrale motorische cortex of piramidebaan aan te
geven; zie ook neuron, centraal motorisch --.
hypotone parese, verlamming of krachtsvermindering
van een spier met afgenomen spierspanning; optredend
in acuut stadium van cerebrale aandoeningen, ruggenmerglaesie of cerebellaire laesie of bij aandoening van
het perifere motorische neuron; syn. slappe parese.
pseudo-bulbaire parese, klinisch beeld van slik- en
kauwstoornissen dat ontstaat door bilaterale beschadiging van corticobulbaire banen, bijv door multipele
sclerose of door doorbloedingsstoornissen.
slappe parese, zie hypotone parese.
spastische parese, parese, gekenmerkt door rigiditeit
en hyperreflexie van aangedane spieren; komt voor bij
parese t.g.v. laesie van centraal motorische neuronen.
tetraparese, krachtsvermindering van alle ledematen;
wordt veroorzaakt door o.a. cervicale dwarslaesie,
polyradiculopathie en gegeneraliseerde hersenaandoeningen zoals bloedingen, oedeem en progressieve
degeneraties; syn. quadriparese.
paresthes ie, paraesthesia, stoornis van de sensibiliteit,
waarbij (met of zonder uitwendige prikkeling) jeuk en
kriebelingen alsof er mieren lopen, worden waargenomen; soms wordt door de patient zelf totaal verlies van
gevoelsvermogen verondersteld, dat objectief niet blijkt
te bestaan; soms gaat de p. gepaard met pijngewaarwordingen (paraesthesia dolorosa).
paretisch, m.b.t. parese; vb. p-sche gang; zie ook paralytisch.
paries [L., uitspr. ic-es, gen. parietis], wand.
paries anterior vaginae, voorwand van de vagina.
paries anterior ventriculi, voorwand van de maag.
paries caroticus cavi tympani, voorwand van de
trommelholte (zo genoemd wegens de betrekking tot de
canalis caroticus).
paries externus ductus cochlearis, buitenwand van de
ductus cochlearis.
paries inferior orbitae, bodem van de oogkas.
paries jugularis cavi tympani, bodem van de
trommelholte (zo genoemd wegens de naburige fossa
jugularis).
paries labyrinthicus cavi tympani, mediale wand van
de trommelholte.
paries lateralis orbitae, laterale zijwand van de oogkas.
paries mastoideus cavi t y mpani, de naar de processus
mastoideus gekeerde achterwand van de trommelholte.
paries medialis orbitae, de mediale zijwand van de
oogkas.
paries membranaceus auris, de buitenste, door het
trommelvlies gevormde wand van de trommelholte.
paries membranaceus tracheae, de vliezige achterwand van de luchtpijp.
paries posterior vaginae, de achterwand van de vagina.
paries posterior ventriculi, de achterwand van de
maag.
paries superior orbitae, de bovenwand van de oogkas.
paries tegmentalis cavi t y mpani, het dak van de
trommelholte.
paries tympanicus ductus cochlearis (= membrana
spira), de wand van de ductus cochlearis, die deze
scheidt van de scala tympani.
paries vestibularis ductus cochlearis (= membrana
vest), het dunne dak van de ductus cochlearis, dat deze
scheidt van de scala vestibuli.
parietaal, parietalis [L., paries = wand] 1 wandstandig,
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Parrot-littekens, witte littekens, radiair om de mond,
bij syphilis congenita.
Parrot-syndroom, foetale dyschondroplasie.
ziekte van Parrot, pseudo-paralyse (bij kinderen met
congenitale syfilis) door ontsteking van de epifysen der
pijpbeenderen en daarop volgende loslating van de
epifysen.
pars [L., my partes], deel, gedeelte.
pars abdominalis aortae, deel van de aorta descendens
vanaf de plaats van doortreding door het diafragma tot
aan de bifurcatie ter hoogte van vertebra L.4.
pars abdominalis esophagi, het deel van de slokdarm
tussen het middenrif en de maag.
pars abdominalis et pplvina systematis autonomici,
het onder het middenrif gelegen deel van het autonome
zenuwstelsel.
pars abdominalis musculi pectoralis major, het van
de rectusschede ontspringende deel van de m. pectoralis
major.
pars abdominalis ureteris, het deel van de ureter
tussen de nier en de linea terminalis van het bekken.
pars alaris musculi nasalis, het (onder de neus) van de
bovenkaak ontspringende deel van de m. nasalis, insererend aan de randen van de neusgaten; in PNA: m.
dilatator naris.
pars alveolaris mandibulae, het bovenste deel van het
corpus mandibulae, waarin de tandkassen zich bevinden.
pars annularis vaginae fibrosae digitorum manus,
dwarse vezelbundel in de vagina fibrosa van de vingers.
pars annularis vaginae fibrosae digitorum pedis,
dwarse vezelbundel in de vagina fibrosa van de tenen.
pars anterior commissurae anterioris cerebri, deel
van de commissura anterior, verbindt de twee bulbi
olfactorii met elkaar (bij de mens rudimentair).
pars anterior hepatis, het naar voren gerichte deel van
de facies diaphragmatica.
pars anterior hypophyseos, zie lobus anterior hypophyseos.
pars anterior pontis, ventraal deel van de pons; bestaat
hoofdzakelijk uit vezels van de tractus pyramidalis, de
tractus corticopontinus en de tractus pontocerebellaris.
pars ascendens aortae, opstijgend deel van de aorta,
ligt intrapericardiaal.
pars ascendens duodeni, opstijgend deel van het
duodenum, overgaand in het jejunum.
pars basilaris ossis occipitalis, het voor het achterhoofdsgat gelegen deel van het achterhoofdsbeen.
pars basilaris pontis [BNA, JNA, PNA], p. ventralis pontis.
pars buccopharyngea musculi constrictoris pharyngis superi, het gedeelte van de m. constrictor pharyngis
superior dat aan de raphe pterygomandibularis
ontspringt.
pars calcaneocuboidea ligamenti bifurcati [BNA], lig.
calcaneocuboideum.
pars calcaneonavicularis ligamenti bifurcati [BNA,
JNA], lig. calcaneonaviculare.
pars cardiaca ventriculi, het onmiddellijk op de
slokdarm aansluitende deel van de maag.
pars cartilaginea sgpti nasi, het kraakbenige voorste
deel van het neustussenschot.
pars cartilaginea tubae auditivae, het kraakbenige
mediaal-voorste deel van de tuba auditiva.
pars cartilaginosa, kraakbenig gedeelte van het skelet.
pars cavernosa, gedeelte in de sinus cavernosus tot bij
de canalis opticus.

ging van het element in de kaak, bestaande uit het
parodontale ligament, de processus alveolaris, het
wortelcement, de gingiva en de alveolaire mucosa.
parodontose, atrofie van het tandbed, zonder noemenswaardige ontsteking, met loslatend tandvlees, later
tanduitval.
paroftalmie [G., ophthalmos = oog] ontsteking van het
bindweefsel rondom het oog.
paronychia [G., onyx = nagel] acute ontsteking van de
nagelwal; syn. omloop; zie ook panaritium.
paronychia chronica, chronische ontsteking van de
nagelwal, veroorzaakt door Candida of door stafylokokken; komt als beroepsziekte voor bij koks en banketbakkers (maladie des confiseurs [F.]).
paronychia herpetica, weinig voorkomende, pijnlijke
vorm van herpes, gelokaliseerd aan de vinger; wordt
gekenmerkt door dicht opeenliggende blaasjes (`honingraatpatroon') die kunnen conflueren tot een troebele
bulla; komt vnl. voor bij mensen met een (para)medisch
beroep; syn. herpes paronychia.
paronychia tendinosa, peesschedeontsteking in een
vinger.
paroom, benigne huidtumor bestaande uit cellen van een
uitvoergang van een eccriene zweetklier.
paroophoron [G., oophoron = eierstok] een soms voorkomende rest van de mesonephros (oernier), tussen de
onderste takken van de a. ovarica.
parosmie [G., osme = reuk] stoornis van het reukvermogen,
waarbij een geur wordt waargenomen die niet behoort
bij het gerokene, of waarbij een geur wordt waargenomen zonder dat er een geurende stof aanwezig is (in de
menstruatie, in de zwangerschap).
parossaal [L., os, ossis = bot] naast een bot.
parostose [< G., osteon = bot] vorming van beenweefsel
buiten het beenvlies, bijv. in spieren, vaat- en zenuwscheden; vb. exerceer- en rijbeentjes.
parotidectomie, het verwijderen van de glandula
parotidea.
partiele parotidectomie, het verwijderen van de
externe kwab van de glandula parotidea.
parotideus [L., -ea, -eum], m.b.t. de glandula parotidea;
vb. ductus p-eus, fascia p-ea.
parotidicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de glandula parotidea.
parotis, zie glandula parotidea.
parotitis, ontsteking van de glandula parotidea, soms
ook kortweg voor p. epidemica (de bof) gebruikt.
parotitis metastatica, metastatische ontsteking van
een ander orgaan (pancreas, testis), door hematogene
verspreiding van het bof-virus.
parotitis epidemica, epidemische p., de bof, een vnl. bij
kinderen voorkomende virusziekte met zwelling van de
parotis (kenmerkend: afstaand oorlelletje) en koorts;
soms ook zwelling van pancreas en testis, soms
meningo-encefalitis.
parotitis phlegmonosa, veretterende p.
parovarialis [L., -le], naast een ovarium; vb. varicocele

p-us.
parovariotomie [G., temnein = snijden[ excisie van een
parovarium-cyste.
parovarium, epoophoron; syn. Rosenmuller-orgaan.
paroxismaal, paroxysmalis [L.] in aanvallen voorkomend; vb. p-ale tachycardie.
paroxisme, paroxysmus [G.] 1 aanval; zie ook toeval;
i. plotselinge verergering van symptomen.
paroxysmalis [-le, G., paroxysmos = prikkeling] paroxismaal;
vb. myoplegia periodica p-lis.
Parrot, Joseph Marie Jules (1839-1883; Fr. arts to Parijs).
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pars
rechts gerichte deel van de facies diaphragmatica van de
lever.
pars diaphragmatica, deel van de pleura parietalis dat
het diafragma bekleedt.
pars distalis lobi anterioris hypophyseos, het
voorste, grootste deel van de hypofysevoorkwab.
pars dorsalis pontis, het pons-gedeelte tussen de 4e
ventrikel en de dwars verlopende brugvezels (tegmentum).
pars fetalis placentae, het uit chorion en amnion
bestaande foetale deel van de placenta.
pars flaccida membranae tympani, het boven de
plicae malleares gelegen slappe deel van het trommelvlies; syn. Shrapnell-membraan.
partes genitales femininae externae, de uitwendige
vrouwelijke geslachtsorganen.
partes genitales masculinae externae, de uitwendige
mannelijke geslachtsorganen.
pars glossopharyngea musculi constrictoris
pharyngis supe, het opzij van de tongwortel uitgaande
deel van de m. constrictor pharyngis superior.
pars horizontalis (inferior) duodeni, het tussen het
dalende en het stijgende deel van het duodenum gelegen
horizontale gedeelte.
pars inferior partis vestibularis nervi octavi, onderste tak van de pars vestibularis van de n. octavus; deze
tak splitst zich weer in de n. saccularis en de n. ampullaris posterior.
pars inferior venae pulmonalis superioris sinistrae,
de onderste tak van het segmentum lingulare inferius
van de bovenste linker longader.
pars infraclavicularis plexus brachialis, het onderste
gedeelte van de plexus brachialis, beginnend onder de
clavicula en eindigend met de splitsing in afzonderlijke
zenuwen.
pars infundibularis lobi anterioris hypophyseos, het
deel van de hypofysevoorkwab dat de hypophysesteel
bedekt.
pars insularis, deel van de a. cerebri media dat op de
insula ligt.
pars intercartilaginea rimae glottidis, het tussen de
arytenoiden gelegen deel van de stemspleet.
pars intermedia lobi anterioris hypophyseos, het
middendeel van de hypofysevoorkwab.
pars intermembranacea rimae glottidis, het tussen
de stembanden gelegen deel van de stemspleet.
pars interstitialis tubae uterinae [JNA], pars uterina
tubae uterinae.
pars iridica retinae, het voor licht ongevoelige deel van
het netvlies op de achterkant van de iris.
pars labialis musculi orbicularis oris, het door de
lippen, cirkelvormig om de mond lopende deel van de
m. orbicularis oris.
pars lacrimalis musculi orbicularis oculi, het van de
crista lacrimalis posterior ontspringende deel van de m.
orbicularis oculi.
pars laryngea pharyngis, de hypopharynx, het achter
de larynx gelegen deel van de cavitas pharyngis.
pars lateralis arcus longitudinalis pedis, het deel van
het longitudinale voetgewelf, gevormd door calcaneus,
cuboid en de laterale twee metatarsalia.
pars lateralis musculorum intertransversariorum
posteriorum cc, het laterale deel van de musculi
intertransversarii posteriores cervicis.
pars lateralis ossis occipitalis, het (aan weerskanten)
opzij van het achterhoofdsgat gelegen deel van het
achterhoofdsbeen.

pars cavernosa urethrae virilis [BNA], pars spongiosa
urethrae masculinae.
pars centralis ventriculi lateralis cerebri, het boven
de thalamus, onder het corpus callosum gelegen
middendeel van de hersen-zijventrikel.
pars cephalica et cervicalis systematis autonomici,
het van de hersenen en halsmerg uitgaande deel van het
autonome zenuwstelsel.
pars ceratopharyngea musculi constrictoris
pharyngis medi, het aan het cornu majus van het
tongbeen ontspringende deel van de m. constrictor
pharyngis medius.
pars cerebralis, laatste intradurale gedeelte van de a.
carotis interna; reikt vanaf de vertakking van de a.
ophthalmica bij de laatste carotisbocht tot aan de
eindvertakking in de aa. cerebri anterior en media.
pars cervicalis, gedeelte van de a. carotis interna zonder
zijtakken tot aan de intrede in de canalis caroticus in het
pars petrosa.
pars cervicalis esophagi, het voor de halswervels
gelegen deel van de slokdarm.
pars cervicalis medullae spinalis, halsmerg, het
halsgedeelte van het ruggenmerg.
pars chondropharyngea musculi constrictoris
pharyngis me, het deel van de m. constrictor pharyngis
medius dat aan het cornu minus ossis hyoidei
ontspringt.
pars chordae ductus venosi, (JNA); zie fissura
ligamenti venosi; bij het embryo fossa zie ductus venosi.
pars chordae venae umbilicalis, (JNA); zie fissura
ligamenti teretis; bij het embryo zie sulcus venae.
pars ciliaris retinae, het voor licht ongevoelige deel van
het netvlies op de achterkant van het corpus ciliare.
pars clavicularis musculi pectoralis majoris, het aan
de clavicula ontspringende deel van de m. pectoralis
major.
pars cochlearis nervi vestibulocochlearis, het naar de
cochlea lopende deel van de n. vestibulocochlearis.
pars compacta, compact, sterk gepigmenteerd gedeelte
van de substantia nigra; ligt van de pedunculus cerebri
af.
pars convoluta lobuli corticalis renis, het uit glomeruli en tubuli contorti bestaande deel van de nierschorskwabjes.
pars corneoscleralis, deel van het trabekelnetwerk dat
grenst aan de sclera.
partes corporis humani, de delen van het menselijk
lichaam.
pars costalis diaphragmatis, het aan de 7-ize rib
ontspringende deel van het middenrif.
pars cricopharyngea musculi constrictoris pharyngis inferi, het aan het cricoid ontspringende deel van de
m. constrictor pharyngis inferior.
pars cruciformis vaginae fibrosae digitorum
manus, kruisende vezelbundels in de vaginae fibrosae
over de vingergewrichten.
pars cruciformis vaginae fibrosae digitorum pgdis,
kruisende vezelbundels in de vaginae fibrosae boven de
teengewrichten.
pars cupularis recessus epitympanici, het bovenste
deel van de recessus epitympanicus.
pars descendens aortae, voortzetting van de arcus
aortae tussen de isthmus en de bifurcatie van de aorta
ter hoogte van vertebra L.4.
pars descendens duodeni, het dalende deel van het
duodenum.
pars dextra faciei diaphragmaticae hgpatis, het naar
586

pars
nomici, het parasympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel.
pars parvocellularis, kleincellig grootste deel van de
nucleus ruber; is onder andere ook betrokken bij de
vorming van de tractus rubrospinalis.
pars pelvina ureteris, het gedeelte van de ureter dat
zich in het bekken bevindt, tussen de linea terminalis en
de urineblaas.
pars petrosa o ssis temporalis, het rotsbeen.
pars pharyngea lobi anterioris hypophyseos, het
achter de pharynx gelegen deel van de hypofysevoorkwab dat uit het zakje van Rathke is ontstaan.
pars pigmentosa, pigmentepitheel van de retina,
ontstaan uit het buitenste blad van de oogbeker.
pars planitis, chronische uveitis van de p. plana van het
corpus ciliate.
pars posterior commissurae anterioris cerebri, het
naar achteren lopende deel van de commissura anterior.
pars posterior faciei diaphragmaticae hepatis, het
naar achteren gerichte gedeelte van de facies diaphragmatica van de lever.
pars posterior pontis, dorsaal gedeelte van de pons
(tegmentum); ligt tussen het vierde ventrikel en de
dwars lopende ponsvezels; syn. tegmentum pontis.
pars profunda glandulae parotideae, het diepe,
onder de n. facialis gelegen deel van de oorspeekselklier.
pars profunda musculimasseteris, het diepe gedeelte
van de m. masseter, dat van de mediale kant van het
jukbeen ontspringt.
pars profunda musculi sphincteris ani externi, het
bovenste, ringvormig om de anus verlopende deel van de
m. sphincter ani externus.
pars prostatica urethrae, het door de prostaat lopende
deel van de mannelijke urethra.
pars pterygopharyngea musculi constrictoris
pharyngis sup, het deel van de m. constrictor pharyngis
superior dat aan de lamina medialis processus pterygoidei en de hamulus pterygoideus ontspringt.
pars pylorica ventriculi, het distale gedeelte van de
maag, reikend van de incisura angularis tot aan de
pylorus.
pars quadrata, het vierhoekige deel van het mediale
segment van de linker leverkwab.
pars radiata lobuli corticalis renis, mergstraal (van de
nierschors), bestaande uit radiair gerichte verzamelkanaaltjes.
pars recta musculi cricothyroidei, de voorste, enigszins steil verlopende vezels van de m. cricothyroideus.
pars reticularis, losser gedeelte van de substantia nigra;
ligt naar het pars ventralis van de pedunculus cerebri toe
en bevat pigmenthoudende vezels; de cellen liggen
verspreid tussen de vezels van de pedunculi.
pars retrolentiformis capsulae internae, het achter
de lenskern gelegen deel van de capsula interna.
pars sacralis, de vijf sacrale segmenten van het ruggenmerg, liggen ter hoogte van vertebra L.i; syn. segmenta
sacralia.
pars sphenoidalis, eerste, horizontale deel van de a.
cerebri media; loopt ongeveer parallel aan de ala minor
van het os sphenoidale.
pars spongiosa urethrae, het door het corpus spongiosum omgeven deel van de (mannelijke) urethra.
pars squamosa ossis tempor alis, het schelpvormige
deel van het slaapbeen.
pars sternalis diaphragmatis, het van het sternum
ontspringende deel van het middenrif.
pars sternocostalis musculi pectoralis majoris, het

pars lateralis ossis sacri, het uit dwarsuitsteeksels en
rib-resten gevormde zijdelingse deel van het sacrum.
pars lumbalis diaphragmatis, het middenrifgedeelte
dat aan de lendenwervels ontspringt.
pars lumbalis medullae spinalis, het lendengedeelte
van het ruggenmerg; hier ontspringen de vijf lumbale
zenuwen.
pars marginalia musculi orbicularis oris, het vlak bij
het lippenrood gelegen afsluitende deel van de rn .
orbicularis oris.
pars medialis arcus longitudinalis pedis, het mediale
deel van het longitudinale voetgewelf, gevormd door
calcaneus, talus, naviculare, cuneiforme en de mediale
drie metatarsalia.
pars medialis musculorum intertransversari o rum
posteriorum ce, het mediale gedeelte van de musculi
intertransversarii posteriores cervicis.
pars mediastinalis faciei medialis pulmonis, het
naar het mediastinum gekeerde deel van het mediale
longoppervlak.
pars membranacea septi interventricularis cordis,
een klein, vliezig gedeelte van het hartkamertussenschot.
pars membranacea septi nasi, het uit bindweefsel
bestaande deel van het neustussenschot aan de
neuspunt.
pars membranacea urethrae masculinae, het
gedeelte van de mannelijke urethra tussen pars prostatica en pars spongiosa, dat door het diaphragma urogenitalis loopt.
pars mobilis septi nasi, het beweeglijke, aan de
neuspunt gelegen deel van het neustussenschot.
pars muscularis septi interventricularis cordis, het
grootste, uit spierweefsel bestaande gedeelte van het
septum interventriculare.
pars mylopharyngea musculi constrictoris pharyngis superio, het aan de linea mylohyoidea van de
onderkaak ontspringende deel van de m. constrictor
pharyngis superior.
pars nasalis ossis frontalis, het aan de neuswortel
gelegen deel van het voorhoofdsbeen.
pars nasalis pharyngis, epipharynx, het achter de
choanen gelegen gedeelte van de cavitas pharyngis
(nasopharynx).
pars obliqua musculi cricothyroidei, de achterste,
vlakker verlopende vezels van de m. cricothyroideus.
pars optica retinae, het lichtgevoelige deel van het
netvlies, beginnend aan de ora serrata.
pars oralis phary ngis, mesopharynx, het achter de
mondholte gelegen deel van de cavitas pharyngis.
pars orbitalis glandulae lacrimalis, het boven de pees
van de m. levator palpebrae gelegen (grootste) deel van
de traanklier.
pars orbitalis musculi orbicularis oculi, het rondom
het oog lopende deel van de m. orbicularis oculi.
pars orbitalis ossis frontalis, het deel van het
voorhoofdsbeen dat het dak van de orbita vormt.
pars ossea, benig gedeelte van het skeletsysteem.
pars ossea septi nasi, het benig gedeelte van het
neustussenschot.
pars o ssea tubae auditivae, het benig gedeelte van de
tuba auditiva.
pars palpebralis glandulae lacrimalis, het deel van de
traanklier dat opzij in het bovenooglid uitsteekt.
pars palpebralis musculi orbicularis oculi, de in de
oogleden gelegen vezels van de m. orbicularis oculi.
pars parasympathica systematis nervosi auto587

parthenogenese
pars tuberalis, deel van de hypofyse dat de hypofysesteel bedekt.
pars tympanica ossis temporalis, de wand van de
benige uitwendige gehoorgang, behalve het achterste
bovenste deel.
pars umbilicalis rami sinistri venae portae, het
sagittaal lopende verlengstuk van de linker tak van de
poortader.
pars uterina placentae, het uit de decidua basalis
gevormde (moederlijke) deel van de placenta.
pars uterina tubae uterinae, het in de baarmoederwand gelegen deel van de tuba uterina.
pars uvealis, deel van het trabekelnetwerk dat aan de
iris grenst.
pars ventralis pontis, het ventrale deel van de pons.
pars vertebralis faciei medialis pulmonis, het naar
de wervelkolom gekeerde deel van de facies medialis van
de long.
pars vestibularis nervi vestibulocochlearis, het uit de
nuclei vestibulares naar de maculae en cristae ampullares lopend deel van de achtste hersenzenuw.
pars villosa, een met vlokken bedekt gedeelte.
parthenogenese [< G., parthenos = maagd; genesis = voortbrenging] parthenogenese, voortplanting via onbevruchte
eieren.
parthenogenesis artificialis, kunstmatige p., het tot
ontwikkeling doen komen van een ei met chemische e.a.
prikkels.
parthenogenetisch, zich door parthenogenese vermenigvuldigend.
partialis [L., -le], gedeeltelijk, partieel, als tegenstelling tot
totalis; vb. hypertrichosis p-lis.
partie_el, gedeeltelijk.
partigeen, partiedl antigeen.
partis [L.] gen. van pars (deel).
partus [L., mv. partus], baring, geboorte.
partus caesareus, baring d.m.v een sectio caesarea.
partus conduplicato corpore, geboorte met dubbelgevouwen lichaam, bij dwarsligging.
partus immaturus, geboorte van een nog niet levensvatbaar kind na een zwangerschap tussen 16 en 28
weken.
partus praecipitatus, zeer snel, maar overigens
normaal verlopende baring.
partus praematurus, voortijdige baring van een
onvoldragen, maar wel levensvatbaar geboren kind na
een zwangerschap tussen 28 en 37 weken.
partus serotinus, to laat komende baring, waarbij een
overdragen kind wordt geboren.
partus siccus, 'droge geboorte', baring waarbij minder
dan 50o ml vruchtwater afloopt (minder dan ioo ml =
oligohydramnie).
parulis [G., para; oulon = tandvlees] abces onder het kaakperiost of in het tandvlees.
parumbilicalis [L., -le, umbilicus = navel] naast de navel;
vb. venae p-les (mv. van p-lis).
parureterius [L., -ia, -ium], naast de ureter gelegen.
parvicellulair [L., parvus = klein] kleincellig.
Parvobacteriaceae, vroegere naam voor Brucellaceae.
parvovirus, zie de rubriek virus.
parvus [L., -va, -vum], klein; vb. pulsus p-vus, ala p-va,
macula(e) p-va(e).
PAS, i para-amino-salicylzuur; z periodic-acid-Schiff
(kleuring volgens Schiff met perjoodzuur).
PASAT, zie paced auditory serial addition test.
pascal (Pa), de SI-eenheid van druk, overeenkomend met
1 newton per m 2 (genoemd naar Blaise Pascal, 1623-1662,

gedeelte van de m. pectoralis major, dat van borstbeen
en ribben ontspringt.
pars subcutanea musculi sphincteris ani externi,
het oppervlakkige, in de subcutis uitstralende deel van
de m. sphincter ani externus.
pars sublentiformis capsulae internae, het onder de
nucleus lentiformis gelegen deel van de capsula interna.
pars superficialis glandulae parotideae, het oppervlakkig, boven de n. facialis gelegen deel van de
oorspeekselklier.
pars superficialis musculi masseteris, het oppervlakkig gelegen deel van de masseter, dat van het voorste
2/3 deel van de jukboog ontspringt.
pars superficialis musculi sphincteris ani externi,
het oppervlakkig deel van de m. sphincter ani externus,
uitgespannen tussen het centrum tendineum en het lig.
anococcygeum.
pars superior duodeni, het begingedeelte van het
duodenum.
pars superior faciei diaphragmaticae hepatis, het
craniaal gerichte deel van de facies diaphragmatica van
de lever.
pars superior partis vestibularis nervi octavi,
bovenste deel van de pars vestibularis van de 8e hersenzenuw; verzorgt het achterste halfcirkelvormig kanaal
en een deel van de sacculus.
pars supraclavicularis plexus brachialis, het boven
het niveau van het sleutelbeen gelegen deel van de
plexus brachialis.
pars sympathica systematis nervosi autonomici, het
sympathische deel van het autonome zenuwstelsel (i.e.z.
de grensstreng).
pars tensa membranae tympani, het in de annulus
tympanicus uitgespannen (grootste) deel van het
trommelvlies.
pars thoracica aortae, thoracaal deel van de aorta
descendens tot aan het diafragma.
pars thoracica esophagi, het borstgedeelte van de
slokdarm, tussen de eerste borstwervel en het middenrif.
pars thoracica medullae spinalis, het borstgedeelte
van het ruggenmerg.
pars thoracica systematis autonomici, het in de
borstkas gelegen (parasympathisch en sympathisch) deel
van het autonome zenuwstelsel.
pars thyropharyngea musculi constrictoris pharyngis inferi, het aan de linea obliqua ontspringende deel
van de m. constrictor pharyngis inferior.
pars tibiocalcanea ligamenti medialis, middelste deel
van het ligamentum mediale (deltoideum).
pars tibionavicularis ligamenti med., voorste deel
van het ligamentum mediale (deltoideum).
pars tibiotalaris anterior ligamenti med., het dieper
deel van het ligamentum mediale (deltoideum).
pars tibiotalaris posterior ligamenti med., het
achterste deel van het ligamentum mediale (deltoideum).
pars transversa musculi nasalis, het deel van de m.
nasalis dat boven de hoektand aan de buitenkant van de
maxilla ontspringt, en aan de neusring insereert.
pars transversa rami sinistri venae portae, het dwars
op de leverpoort lopende deel van de linker tak van de
poortader.
pars triangularis, deel van de gyrus frontalis inferior
dat tussen ramus anterior en ramus ascendens van de
sulcus cerebri lateralis ligt; gebied van het motorische
spraakcentrum.
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pathologic
soom 13 uit groep D), klinisch gekenmerkt door multipele, variabele misvormingen.
patching [E.] proces waarbij met antigeen bezette B-celreceptoren aggregeren in de celmembraan; wordt
gevolgd door capping en endocytose van deze receptoren.
patella [L ., mv. - ae, verkleinwoord van patera = vlak bord]
knieschijf.
balloterende patella, zie ballottement.
patella bipartita, een uit twee delen bestaande
knieschijf.
patella cubiti, een soms in de tricepspees aan de
elleboog aanwezig sesambeentje.
patellair, patellaris [L.] m.b.t. de knieschijf.
patellaire clonus, ritmische, snelle contracties, afgewisseld door verslapping van de m. quadriceps femoris,
opwekbaar door de knieschijf met duim en wijsvinger
met een rukje naar beneden te duwen en dan vast te
houden; teken van verhoogde reflex.
patellaire reflex, kniepeesreflex (KPR); zie ook reflex.
patellaris [L ., - re] , patellair, m.b.t. de patella; vb. facies
p-ris.
patella-tendon bearing (PTB) [E.] onderbeenprothese
waarbij de kniepees het dragend vlak vormt.
patellectomie [G., ektome = uitsnijding] verwijdering van de
patella.
patent, open, niet gesloten; vb. p. ductus arteriosus.
Patent Blue Violet [E.] kleurstof die intracutaan words
ingespoten op plaatsen die rijkelijk van lymfecapillairen
voorzien zijn om lymfevaten op radiodiagnostische
afbeeldingen door kleuring zichtbaar te maken.
Paterson, Donald Ross (1863-1939; keel-neus-oor-arts te
Cardiff, Wales).
syndroom van Kelly-Paterson, zie Plummer-Vinsonsyndroom.
-pathie [G., pathos] achtervoegsel in woordverbindingen
betreffende ziekte; vb. chondropathie.
patho-aminen, 1 ptomainen; z aminen die bij sommige
ziekten in de urine voorkomen.
pathofysiologie, de kennis en bestudering van de
lichamelijke functies van het zieke organisme.
pathogeen [G., pathos; gennan = veroorzaken] i [bijv.nw.],
ziekmakend, ziekteverwekkend; z [z.nw.], een ziekmakend agens.
extracellulaire pathogenen, ziekte-veroorzakende
organismen die leven in weefsels, lichaamsvloeistoffen
of andere extracellulaire ruimtes; dit zijn de meeste
bacterien en grote parasieten.
intracellulaire pathogenen, ziekte-veroorzakende
organismen die de cellen van de gastheer binnendringen; leven en vermenigvuldigen zich intracellulair;
dit zijn alle virussen en sommige bacterien en protozoen.
pathogenese, pathogenic [G ., pathos; genesis = het ontstaan]
de wijze waarop een ziekte ontstaat; syn. nosogenie.
pathogenetisch, m.b.t. de pathogenese.
pathogeniteit, pathogeniciteit [G., pathos; genesis]
ziekteverwekkend vermogen.
pathogeografie, zie geografische pathologic.
pathognomonisch [G., pathos; gnomonikos = geschikt om to
beoordelen] kenmerkend voor een bepaalde ziekte.
pathologie [G ., pathos; logos = leer, wetenschap] ziektekunde,
de wetenschap betreffende de veranderingen van
vormen en functies van het zieke organisme.
cellulaire pathologic, de theorie dat alle ziekten
berusten op stoornissen van cellen.
chemische pathologic, zie biochemie.

Frans fysicus). i000 pascal (i kilopascal, kPa) = 7,501 mm
kwik.
pasgeborene [L.] zie neonatus.
Pasqualini, Rodolfo, Argentijns endocrinoloog te
Buenos Aires.
Pasqualini-syndroom, fertiel eunuchoidisme (testes
van normale grootte, normale spermatogenese, maar
niet ontwikkelde Leydig-cellen).
passage [<F. doorgang] 1 overenting van een micro
-organisme van de ne voedieen
ngsbodem op de andere of
op een levend dier; z het passeren van stoffen door
op een levend dier; z het passeren van stoffen door een
membraan; 3 voortbeweging; vb. darmpassage.
passant [<F ., voorbijganger] 1 micro -organisme dat tijdelijk
op huid of slijmvliezen aanwezig is zonder klachten of
verschijnselen te veroorzaken; z tijdelijke of nietpermanente patient in een bepaalde huisartsenpraktijk.
Passavant, Philipp Gustav (1815-1893; D. chirurg te
Frankfort a.M.).
Passavant-zwelling, een sphincterachtige ring van
spierweefsel, horizontaal rondom de pharynx ter hoogte
van het harde gehemelte, zichtbaar wordend bij contractie van de m. constrictor pharyngis superior, bijv. bij het
optrekken van het zachte gehemelte, bij de worgreflex.
passe-partout [<F.] visueel hulpmiddel voor patienten
met staar.
passief [L., passivus] lijdelijk, niet zelfstandig werkzaam,
i.t.t. actief.
passieve beweging, door de onderzoeker bij een
patient uitgevoerde beweging van een lichaamsdeel
zonder dat deze zijn eigen spieren laat werken; zie ook
actieve beweging.
passieve immuniteit, immuniteit, verkregen door een
lichaam in te spuiten met immuunstoffen.
passivisme, lijdelijk, niet-actief gedrag.
pasta, vette basis met 50% poeder of meer; dankzij
indrogende werking geschikt voor nattende huidziekten; bijv. zinkoxidepasta.
Pasteur, Louis (1822-1895; Fr. chemicus en bacterioloog te
Parijs).
Pasteur-effect, de remmende werking van zuurstof op
de vergisting van koolhydraten.
Pasteur-vaccin, rabies-vaccin, bestaande uit een
emulsie van gedroogd ruggenmerg van konijnen die
gestorven zijn aan infectie met virus fixe.
Pasteurella [genoemd naar Louis Pasteur] , geslacht van de fam.
Brucellaceae; kleine, ovale, onbeweeglijke, Gramnegatieve micro-organismen, met een kapsel.
Pasteurella multocida, een voor vele dieren pathogene P.,
soms ook bij de mens voorkomend na de beet van een
huisdier; er ontstaat dan cellulitis; syn. P. multiseptica.

Pasteurella pestis, zie Yersinia pestis.
Pasteurella pseudotuberculosis, verwekker van pseudotuberculose bij knaagdieren, soms ook bij mensen.

Pasteurella tularensis, = Francisella tularensis.
pasteuriseren, verhitting gedurende een halfuur op
6o-7o°C, gevolgd door snelle afkoeling, toegepast ter
conservering van melk, bier, enz.; hierbij worden pathogene bacterien gedood; van andere bacterien wordt de
ontwikkeling vertraagd.
pasteus [L., pasta = deeg] deegachtig gezwollen.
PAT paroxismale atriumtachycardie, zie boezemtachycardie, paroxismale -^- .
Patau, Klaus (Amer. kinderarts te Madison/Wis.).
Patau-chromosomengroepering, indeling van de
chromosomen van de mens in zeven groepen, aangegeven met de letters A-G.
Patau-syndroom, D-trisomie (vermoedelijk chromo-
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Paul, Frank Thomas (1851-1941; E. chirurg).
Buis van Paul-Mixter, hoekig gebogen glazen buis ten
gebruike bij darmfistel en anus praeternaturalis.
Paul, John Rodman (geb. 1893; arts te New Haven,
Conn., VS).
reactie van Paul-Bunnell, serum van een lijder aan
mononucleosis infectiosa agglutineert schapenerytrocyten (ook erytrocyten van het paard, de cavia);
syn. reactie van Deicher en Hanganutziu.
Pautrier, Lucien Marie (1876-1959: dermatoloog te Lyon).
Pautrier-micro-abces, ophoping van lymfo- en histiocyten in het stratum spinosum van de huid, bij mycosis
fungoides.
Pauwels-indeling, classificatiesysteem van dijbeenhalsfracturen; gebaseerd op de steilheid van de fractuur,
uitgedrukt in graden; zie ook Garden-indeling.
Pauwels-osteotomie, correctie van een pseudartrose
(non-union) bij een collumfractuur door valgisering.
Pauzat, Jean Eugene [< arts].
ziekte van Pauzat, periostitis ossificans van de metatarsalia; syn. ziekte van Busquet.
pauze, stilstand, rustperiode.
compensators pauze, hartpauze (verlengde diastole)
na een atrioventriculaire extrasystole.
pavilion [F., tent] het achtereind van een ureterkatheter.
pavilion de l'oreille [F.] oorschelp.
Pavlov, zie Pawlow.
pavor [L.] schrik, schriktoestand.
pavor diurnus, het overdag met een schreeuw van
schrik ontwaken van een kind uit een slaap.
pavor nocturnus, in paniek wakker worden zonder
droomherinneringen; syn. angor nocturnus; zie ook
angstdroom, nachtmerrie.
Pawlow, Iwan Petrowitsj (1849-1936; Russisch fysioloog
te Sint Petersburg = Leningrad; 1904 Nobelprijs voor zijn
werk over de spijsvertering).
Pawlow-maag, een geisoleerd gedeelte van de maag van
een proefdier, waarvan het open einde in de buikwand is
gehecht, zodat het maagsap naar buiten kan aflopen.
voorwaardelijke reflex van Pawlow, een door steeds
herhaalde oefening tot een reflex geworden reactie op
een prikkel die voordien niet deze reactie teweegbrengt.
Payr, Erwin (1871-1946; chirurg te Leipzig).
teken van Payr, pijngevoeligheid bij druk op de
mediale voetrand, bij veneuze trombose.
ziekte van Payr, afknikking van het colon t.g.v
adhesies tussen colon transversum en colon descendens.
PBI, protein-bound iodine.
PB-lijsten, lijsten van fonetisch uitgebalanceerde (phonetically balanced) woorden, opgenomen op een geluidsband, ten gebruike bij het onderzoek naar de gehoorscherpte voor het gesproken woord.
P.C. post cenam, na de maaltijd in te nemen (rec.); zie ook
a.c.
PCA, percutane transluminale angioplastiek; zie ook
angioplastiek.
P-cel, zie cel, pacemakercel-.
pCO2, particle koolzuurspanning.
PCO-syndroom, zie polycysteus-ovarium-syndroom.
PCR, polymerase chain reaction.
PCT, post-coitumtest.
PDGF, platelet-derived growth factor.
peak clipping [E., pieken snoeien] het binnen bepaalde
grenzen houden van het geluid van een versterker in een
hoorapparaat door alle trillingen boven een bepaalde
uitslag niet door te laten.

experimentele pathologic, bestudering van kunstmatig (bij dieren) verwekte ziekten.
geografische pathologic, wetenschap betreffende de
verdeling van ziekten op aarde, en het voorkomen van
bepaalde ziekten in bepaalde streken.
humorale pathologic, zie humorenleer.
vergelijkende pathologic, bestudering en vergelijking
van ziekten bij de mens en verschillende diersoorten.
pathologisch,1 ziektekundig, m.b.t. de ziektekunde;
2 ziekelijk, abnormaal, als tegenstelling tot fysiologisch.
pathologische anatomic, ziektekundige ontleedkunde, de wetenschap betreffende de vormveranderingen van het zieke organisme.
pathologische fysiologie, de wetenschap betreffende
de functies en functiestoornissen van het zieke
organisme.
patholoog-anatoom, deskundige op het gebied der
pathologische anatomic.
pathoplastie, tijd- en plaatsgebonden (socioculturele)
invloeden die de individuele variatie van een psychische
stoornis bepalen en de pathogene, fundamentele
kenmerken aanvullen.
pathopsychologie, zie psychopathologic.
pathopsychologisch, m.b.t. de psychopathologic.
pathotropisme [< G., tropos = wending] de affiniteit van
farmaca voor zieke weefsels.
patient [L., patiens = lijdend] zieke, iemand die ziek is.
patientautonomie, recht van de patient te beslissen over
het al dan niet medisch behandelen.
patient-centered therapy [E.] zie non-directive therapy.
patient compliance [E.] mate waarin patienten het (m.n.
medicamenteuze) advies van hun arts opvolgen;
syn. compliantie, therapietrouw.
patientcontrolegroep, controlegroep, bestaand uit
patienten met andere ziekten dan in de onderzoeksgroep, waarbij wordt aangenomen dat die ziekten niet
gerelateerd zijn met de te onderzoeken expositie; zie ook
populatiecontrolegroep.
patientcontroleonderzoek, longitudinaal onderzoek
waarbij patienten en vergelijkbare personen zonder de
ziekte (controlegroep) worden geselecteerd, waarna in
principe retrospectief bepaalde eigenschappen of blootstellingen tussen beide groepen worden vergeleken; de
onderzoeksrichting is van ziekte naar determinant;
syn. casuscontroleonderzoek; zie ook cohortonderzoek.
patientenbijsluiter, zie bijsluiter.
patient's delay [E.] vertraagd uitstel van het inroepen van
hulp voor een klacht of ziekteverschijnsel, veroorzaakt
door uitstelgedrag van de patient; bijv bij angst voor
kanker; zie ook uitstelgedrag.
patroclien [G., pater = vader; klinein = neigen] overgeerfd of
overervend van de vader.
patroclinie [G., pater; klinein] overerving van de vader.
patroonherkenning, i het stellen van een diagnose op
basis van herkenning zonder bewust (klinisch) redeneren; waarnemingen worden hierbij gecombineerd tot
een `patroon' en onbewust vergeleken met verschillende
ziektebeelden; bijv. een diagnose stellen op grond van
typisch uiterlijke kenmerken (diagnose a vue [F.] ); 2 bewerken en herkennen van beelden om klinische routinehandelingen te automatiseren of om beeldinformatie te
kwantificeren; bijv differentiatie van leukocyten;
syn. patroonanalyse, patrooninterpretatie.
pauciartritis [L., paucus = weinig] ontsteking van slechts
enkele gewrichten, i.t.t. polyartritis.

Pauke [D., trommel].
kleine Pauke, zie cavum minus.
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pees
pediculosis capitis, infestatie van het hoofd met
luizen.
pediculosis corporis, infestatie van het lichaam met
luizen.
pediculosis pubis, infestatie met de schaamluis (Phthi-

peak flow

[E.] maximaal bereikbaar volume uitademingslucht tijdens geforceerde expiratie, in liters per minuut.
Pean, Jules (1830-1898; Fr. chirurg te Parijs).
Pean-arterieklem, Pean-klem, stompe arterieklem.
pearly penile papules, zie papula.
Pearson's correlatiecoefficient, maat voor het lineaire
verband tussen twee numerieke variabelen, liggend
tussen -i (perfect negatief lineair verband) en 1 (perfect
positief lineair verband).
peau [F.] huid.
Pecquet, Jean (1622 -1674; Fr. anatoom te Montpellier en
Parijs).
buis van Pecquet, ductus thoracicus.
Pecquet-receptaculum, cisterna chyli.
pecten [L., gen. -tinis], 1 kam; z de plaats in de anus waar het
meerlagig epitheel grenst aan het cilinder-epitheel.
pecten ossis pubis, schaambeen-kam, een scherpe
beenkam die in het verlengde van de linea arcuata naar
het tuberculum pubicum loopt.
pecten-band, zie Miles.
pectenitis, ontsteking van het middeiste derde deel van
de canalis analis; zie ook pecten.
pectenose, verharding en vorming van een uit fibreus
weefsel bestaande harde band in het middelste derde
deel van de canalis analis.
pectenotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van de
snoerende band bij pectenosis; syn. interne sfincterotomie.
pectinatus [L., -ta, -turn], kamvormig; vb. musculus p-tus,
ligamentum p-tum.
pectine, geneesmiddel dat de maagontlediging remt;
weinig medische toepassingen vanwege de onaangename smaak en de benodigde hoeveelheid.
pectinealis [L., -le], tot het pecten (ossis pubis) behorend;
vb. ligamentum p-le.
pectineus [L., -ea, -eum], tot de schaambeenkam (pecten
ossis pubis) behorend; vb. musculus p-eus, fascia p-ea.
pectiniformis [L., -me], kamvormig.
pectoralis [L., -le], tot de borst (pectus) behorend; vb. fascia
p-us.
pectoris [L.] gen. van pectus (borst); vb. angina p.
pectus [L., gen. -tons], borst.
pectus carinatum, kippenborst (bij rachitis).
pectus excavatum, ingedeukte thorax ('schoenmakersborst').
pectus gallinatum, p. carinatum.
pedagogic, pedagogiek [G., pais, paidos = kind; agogein =
leiden] opvoedkunde.
pedalis [L., -le], tot de voet behorend.
pederast, een man die pederastie bedrijft.
pederastie [G., pais; erastus = minnaar] seksueel verkeer van
een man met een jongen, via de anus; ook van twee
mannen onderling.
pedes planovalgi [L.] meervoudsvorm van pes planovalgus; zie aldaar.
pediater [G., pais; iatros = arts] kinderarts.
pediatric [G., pais; iatrie = genezing] kindergeneeskunde.
pediculatus [L., -ta, -turn, pediculus = voetje] gesteeld;
vb. granuloma p-turn.
pediculicide [L., pediculus = luis; caedere = doden] een luizendodend middel.

Pediculoides

rus pubis).
pediculosis vestimenti, infestatie van de kleren met
luizen, of infestatie met kleerluizen.
Pediculus, een geslacht insecten van de orde Anoplura,
bloedzuigende luizen.
pediculus [L., mv. -li, verkleinwoord van pes = voet] voetje,
steel.
pediculus arcus vertebrae, het verbindingsstuk van de
wervelboog met het wervellichaam.
Pediculus humanus var. cqpitis, hoofdluis, brengt geen
ziekten over.
Pediculus humanus var. corporis, kleerluis, overbrenger
van Borrelia- en Rickettsia-soorten.
Pediculus pubis, zie Phthirus pubis.
Pediculus vestimenti, P. humanus var. corporis.
pedicure [< L., pes, pedis = voet; cura = genezing]
1 likdoornsnijder; s, podiatrist.
pedikel, secundaire uitloper van podocyt; zie ook filtratiespleet, epitheelcelvoetjes.
pedis [L.] gen. van pes = voet; vb. digiti p.
pedo-audiologie, audiologie bij jonge kinderen.
pedofilie [G., pais = kind; philein = beminnen] ziekelijke
neiging tot berninnen van kinderen.
pedologie [G., pais; logos = wetenschap] i de wetenschap
betreffende het kind; 2 de opvoeding van het kind.
pedum [L.] gen. mv. van pes (voet); vb. sudor p.
peduncularis [L., -re], m.b.t. de pedunculus.
pedunculus [L., mv. -li, verkleinwoord van pes = voet] steel.
pedunculus cer. cranialis, bovenste verbindingssteel
van het cerebellum met de hersenstam.
pedunculus cerebellaris caudalis, onderste verbindingssteel tussen medulla oblongata en cerebellum.
pedunculus cerebellaris inferior, onderste verbindingssteel tussen medulla oblongata en cerebellum;
syn. corpus restiforme.
pedunculus cerebellaris superior, brachium conjunctivurn.
pedunculus cerebri, hersensteel, bestaande uit het crus
cerebri en het tot de aqueductus cerebri reikende
tegmentum.
pedunculus cer. medius, middelste verbindingssteel,
met vezels afkomstig uit de contralaterale ponskernen;
oude namen: crus cerebelli, brachium pontis.
pedunculus corporis callosi [BNA], gyrus paraterminalis.
pedunculus corporis mamillaris, zij delings van de
fossa interpeduncularis gelegen vezelbundels tussen
corpus mamillare en middenhersenen.
pedunculus flocculi, verbindingsbundel naar de
nodulus, ten dele overgaand in het velum medullare
inferius.
pedunculus thalami caudalis, vezels tussen hypothalamus en thalamus.
Peel prognostic score [E.] een getal, berekend uit een aantal
metingen bij infarct-patienten, dat een prognostische
waarde uitdrukt.
PEEP, positive end-expiratory pressure.
peer group [E., peer = een gelijke (persoon)] groep van leeftijdsgenoten waarin puber zijn persoonlijke, seksuele en
sociale identiteit zoekt en die de weg opent naar een
nieuwe generatie.
pees, tendo [L.].

[L., pediculus; Gr. eidos = vorm; dus luisachtigen]

een geslacht van mijten.
pediculose, infestatie van de huid met luizen.
pediculosis capillitii, infestatie van het hoofdhaar met
luizen, 'luizebos'.
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peesganglion
peesganglion [G., ganglion = knoop] cystische zwelling in
een peesschede, vaak van de handrug.
peeshuppelen, subsultus tendinum; syn. Sehnenhupfen

salpingitis, parametritis, tubo-ovarieel abces, pelveoperitonitis), gevolg van opstijgende infectie.
pelvicus [L., -ca, -cum], tot het bekken (pelvis) behorend.
pelvimeter [G., metron = maat] instrument waarmee de
bekkendiameter(s) kan (kunnen) worden gemeten,
gewoonlijk van het vrouwelijk bekken i.v m. een te
verwachten baring.
pelvimetrie, bekkenmeting, het bepalen van de afmetingen en de vorm van het bekken.
pelvinus [L., -na, -num], m.b.t. het bekken; vb. plexus
p-nus, facies p-na (van het sacrum), foramina sacralia
p-na (mv van p-num).
pelvioplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatie,
die ten doel heeft de bekkenuitgang te vergroten (in de
regel pubeotomie).
pelviotomie [G., temnein = snijden] 1 pubeotomie; 2 opening
van het nierbekken, pyelotomie.
pelviperitonitis, zie pelveoperitonitis.
pelvirectale ruimte, ruimte rondom het anale kanaal
tussen de ischiorectale ruimte en de uitwendige sfincter.
pelvis [L., gen. pelvis], bekken, bestaande uit vier beenstukken: heiligbeen (os sacrum), darmbeen (os ilium),
schaambeen (os pubis), zitbeen (os ischii).
pelvis angusta, algemeen vernauwd bekken, d.i. een
bekken waarvan alle diameters naar verhouding even
veel verkleind zijn; voorkomend bij hypoplastische
lichaamsbouw.
pelvis major, het grote bekken, d.i. het gedeelte van het
bekken boven de linea terminalis, tussen de beide
darmbeenbladen.
pelvis minor, het kleine bekken, d.i. het gedeelte van
het bekken onder de linea terminalis.
pelvis nana, dwergbekken.
pelvis renalis, nierbekken, pyelum.
pelvis triradialis, bekken waarin het promontorium en
de acetabula naar binnen uitpuilen, zodat de doorsnede
der holte op een cirkel met drie brede uitsteeksels lijkt.
pemfigod, i pemphigus-achtig; s, term voor een groep
huidafwijkingen die op pemphigus lijken; 3 [onjuist!],
impetigo neonatorum; zie ook parapemphigus.
pemphigoides [L., van Gr] pemphigus-achtig; vb. lichen
ruber p.
pemphigus [G., pemphix, pemphigos = blaar, blaas] een met
blazen gepaard gaande huidziekte; er zijn allerlei
vormen, waarvan p. vulgaris het meest voorkomt.
pemphigus familialis benignus chronicus,
zeldzame, erfelijke, jeukende dermatitis, meestal
beperkt tot de oksels, de liezen en de nek; syn. ziekte van
Hailey en Hailey.
pgmphigus foliaceus, een op dermatitis exfoliativa
lijkende huidaandoening met kleine, indrogende
blaasjes, die later afschilferen.
pemphigus neonatorum, zie impetigo bullosa neonatorum.
pemphigus tropicus, oppervlakkige bulleuze huidontsteking door stafylokokken, in de tropen; syn. apenpokken (niet te verwarren met 'apenpokken' als aanduiding
van de pokken die bij apen voorkomen en door het
apenpokvirus worden veroorzaakt).
pemphigus vulgaris, zeldzame, zeer ernstige
huidziekte van oudere mensen, gaat gepaard met
recidiverende ontwikkeling van slappe blazen op huid
en slijmvliezen; pos. symptoom van Nikolsky de blazen
liggen intradermaal en ontstaan door acantholyse.
pendellucht, heen en weer gaande lucht, bijv. tussen
long en pneumothorax.
pgndelnystagmus, zie nystagmus.

[D.].

peeslichaampjes, zie peessensoren.
peesreflex, zie reflex.
peesschede, vagina tendinis, een bindweefselkoker
waarbinnen de pees heen en weer kan glijden.
peestranspositie, verplaatsing bij falen van het anatomische spier-peescomplex van de peesinsertie van een
intacte spier, zodat de gewrichtsfunctie wordt overgenomen.
peesverlenging, operatieve verlenging van een pees ter
verbetering van de functie.
peesverplanting, zie peestranspositie.
peesvlies, fascia, aponeurose.
PEG, 1 percutane endoscopische gastrostomie, operatie
waarbij d.m.v. endoscopie een verbinding tussen de
maag en de huid wordt gemaakt en een voedingskatheter words aangebracht voor langdurige enterale
sondevoeding; toegepast bij patienten met chronische
neurologische aandoeningen die gepaard gaan met
slikstoornissen of patienten die een behandeling voor
tumoren van de oropharynx moeten ondergaan;
2 pneumo-encefalogram; 3 polyethyleenglycol.
peilstationpraktijk, huisartsenpraktijk die in het kader
van een morbiditeitsonderzoek bepaalde registraties
uitvoert.
Pei, Pieter Klaasz (1852-i9i9; Ned. internist te Amsterdam).
koortstype van Pel, Lange, op en neer gaande koortslijn, met onderbrekingen door enkele koortsvrije dagen,
typisch voor lymfogranulomatose en brucellosis; wordt
ten onrechte soms `koortstype van P.-Ebstein' genoemd.
pelade [F., peler, van L. pilo = van haar ontdoen] haaruitval,
alopecia areata.
Pelger, Karel (1885-1931; Ned. huisarts te Amsterdam).
anomalie van Pelger-Huet, erfelijke vormafwijking
van leukocytenkernen: twee lobben door een draadje
verbonden, enigszins lijkend op een bril; derhalve
worden deze leukocyten ook brilcellen genoemd; de
anomalie gaat niet gepaard met afwijkingen in de
gezondheid, althans niet bij heterozygoten; homozygote
dragers van de anomalie zijn niet levensvatbaar.
pellagra [G., pella = huid; agra = klem, dus `huidzeer'] multipele avitaminose, door ontbreken van vitamine
B-complex (vooral niacine); klinische kenmerken:
dermatitis, diarree, dementie.
pellagrod, lijkend op pellagra.
Pellegrini, Augusto (Ital. chirurg te Florence).
ziekte van Pellegrini (-Stieda), een halvemaanvormig
beentje boven in het lig. collaterale mediale van de knie,
ontstaan t.g.v. trauma.
pellicula [L., verkleinwoord van pellis = huid] huidje, vlies,
plasmamembraan van protozoa.
pellucidus [L., -da, -dum, per = door; lucidus = schijnend]
doorschijnend; vb. zona p-da.
pelote [F., bal] het balvormige gedeelte van een breukband,
dat op de breukpoort komt te liggen.
pelotedefect, atrofische plek in het maagslijmvlies door
druk van een tumor buiten de maag.
pelveoperitonitis, pglvioperitonitis [L., pelvis = bekken]
ontsteking van het zich in het bekken bevindende deel
van het buikvlies (bij gonorroe, abortus criminalis).
pelvicellulitis, ontsteking van het bekkenbindweefsel.
pelvic inflammatory disease (PID) [E.] ontstekingsproces in
het kleine bekken bij vrouwen (o.a. endometritis,
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peptide
buitenaf wordt dichtgehouden ter bestrijding van
incontinentie.
penisnijd, volgens Freud een bij jonge meisjes normaal
voorkomende afgunst op de penis van jongens.
penitis, ontsteking van de penis.
pennatus [L., -ta, -turn, penna = veer] gevederd; zie ook
unipennatus, bipennatus.
penopauze, zie andropauze.
penseelarterie, zie penicilli arteriae lienalis.
pentagastrine-maagproef, analyse van de maagsecretie,
met maximale zuurprikkeling d.m.v. pentagastrine
(synthetisch pentapeptide van gastrine); syn. Kay-test.
pentalogie, pentade [G., pente = vijfl syndroom, bestaande
uit vijf symptomen of factoren.
pentalogie van Fallot, zie Fallot.
Pentasto ma [G., pente; stoma = mond] een geslacht van
endoparasitaire, wormachtige Arthropoda.
pentosanen, polysachariden met de formule (C 5 H 8 0 4 ) n .
pentose, een monosacharide, een enkelvoudige suiker
met vijf C-atomen per molecuul.
pentosurie, aanwezigheid van pentose(n) in de urine.
alimentaire pentosurie, uitscheiding van arabinose
(een pentose) in de urine, na het eten van kersen of
pruimen.
essentiele pentosurie, uitscheiding van xyleketose (een
pentose) in de urine.
Penzoldt, Franz (1849-1927; D. clinicus te Erlangen).
symptoom van Penzoldt, na belasting, i.h.b. na
beweging, is bij koortsvrije tuberculoselijders de
lichaamstemperatuur hoger dan bij gezonden, en ze
daalt ook langzamer tot de norm dan bij gezonde
personen.
peplos, het vliesachtige omhulsel van omhulde
('enveloped') virussen.
Pepper, William (1874-1947; arts te Philadelphia, VS).
Pepper-syndroom, zie sympathicogonioom.
peppillen, 'pillen' (of tabletten) met wekaminen.
pepsine [G., pepto = koken, verteren] proteolytisch enzym in
maagsap, door het maagslijmvlies in de inactieve vorm
pepsinogeen uitgescheiden, dat bij aanwezigheid van
zuur in werkzame pepsine wordt omgezet.
pepsinogeen, het inactieve voorstadium (zymogeen) van
pepsine.
pgptiCUS [L., -ca, -cum, van Gr. pepto = verteren] gepaard met
verterende werking van maag- of darmsap; vb. ulcus
p-cum.
peptidase, hydrolyserend enzym in de dunne darm, dat
geen natieve eiwitten splitst, maar wel de door werking
van protelnase ontstane peptiden tot aminozuren
afbreekt.
peptide, verbinding van twee, drie, enz. aminozuren
(resp. dipeptide, tripeptide, polypeptide); ze ontstaan als
tussenproduct bij hydrolyse van proteinen.
C-peptide, connecting peptide, polypeptide dat een
verbinding vormt tussen de A- en B-keten van insuline;
door afsplitsing ervan ontstaat uit pro-insuline insuline.
natriuretisch atriaal peptide (NAP), hormoon dat in
de myocyten van de hartboezem bij een toename in
atriale rek als gevolg van volume-expansie wordt geproduceerd; vermindert de afgifte van renine, angiotensine,
aldosteron en ADH en bevordert de natriumexcretie
door enerzijds de glomerulaire filtratiesnelheid te
verhogen en anderzijds de tubulaire natriumresorptie in
de medullaire verzamelbuis te verminderen; hierdoor
dalen de arteriole bloeddruk en het bloedvolume;
syn. natriuretisch hormoon (obsoleet).

pendelritme, het hartritme, lijkend op het 'tiktakritme'
van een uurwerk, doordat diastole en systole even lang
duren en de tonen even luid klinken (zoals bij een
embryonaal hart, vandaar ook ten onrechte identiek
gesteld met embryocardie); p. ontstaat bij tachycardie,
vooral wanneer deze door infectieziekten is veroorzaakt
en gepaard gaat met bloeddrukdaling.
Pendred, Vaughan (Br. arts).
Pendred-syndroom, autosomaal recessief erfelijke
enzymopathie met aangeboren beiderzijdse binnenoordoofheid (vooral voor hoge tonen) en sporadische,
meestal euthyr(e)oide struma, gevolg van stoornis in de
vorming van organische jodiumverbindingen in de
schildklier.
pendulair, heen en weer gaand; vb. p-re nystagmus.
pendulans [L.] hangend; vb. mamma p.
pendulus [L., -la, -lum], hangend, afhangend; vb. cutis p-la,
cor p-lum.
penetrantie, het percentage van alle gen-dragers die
fenotypisch kenmerken tonen; zie ook expressiviteit.
penetratie [< L., penetratio = doordringing] het doorbreken
van een abces naar een ander orgaan, het doordringen
van rontgenstralen in weefsel, het doordringen van
spermatozoa in de cervix uteri.
penetrerend, doorborend tot in een lichaamsholte (een
schotwond, een ulcus).
penetrerende aderpols, het doordringen van de
polsgolf van de arterien via het capillairgebied tot in de
aderen; dit gebeurt als de capillairen verwijd zijn.
Penfield, Wilder Graves (1891-1976; neurochirurg te
Montreal).
Foerster-Penfield-operatie, verwijdering van corticaal
litteken bij epilepsie.
-penia [G., armoede] zie - genie.
penicilli [L.] mv van penicillus (kwastje).
penicillinase, een door penicilline-vaste bacterien
uitgescheiden enzym ((3-lactamase) dat penicilline
inactiveert.
penicilline, een antibioticum dat door de schimmel
Penicillium notatum wordt geproduceerd. In 1929 beschreven door Fleming en in 1941 door Florey en Chain
gezuiverd en voor therapeutisch gebruik bereid.
benzylpenicilline, oudste penicillinesoort; wordt
toegepast als natrium- of kaliumzout; indicaties: infecties door kokken en Gram-positieve bacterien;
syn. penicilline-G.
penicilline-G, zie penicilline, benzyl--.
penicilline-vast, resistent tegen penicilline.
Penicillium [L., penicillus = kwastje] een saprofytair levend
schimmelgeslacht van de groep Ascomycetes, waaruit
verschillende antibiotica zijn bereid.
penicillus [L., mv. -Ili], kwastje.
penicilli arteriae lienalis, fijne, penseel-achtige
vertakkingen van de kleine arterien in de milt.
peniculus [L., gen. -ii, verkleinwoord van penis] staartje,
penseel.
-penie [G., penia = armoede] achtervoegsel in woordverbindingen met als betekenis een tekort, een geslonken
aantal of gehalte; vb. leukopenie, sideropenie.
penis [L., gen. penis], het uit zwellichamen en urethra
bestaande mannelijk lid (membrum virile).
penis captivus [L., gevangen] retentie van de penis in de
vagina t.g.v. vaginismus.
penis palmatus, een door de scrotumhuid omsloten
penis; syn. webbed penis [E.].
penisinduratie, zie induratio penis plastica.
penisklem, instrument waarmee de plasbuis van
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peptidehormoon
percussie [L., percutere = slaan, kloppen] methode, bedacht

oligopeptide, peptide dat uit minder dan zo aminozuren bestaat.
signaalpeptide, eiwit aan de kop van polypeptideketen
dat de route van de eiwitsynthese bepaalt; bestaat uit
13 -35 hydrofobe aminozuren, gecodeerd vanuit mRNA
(voor gehele polypeptide) dat contact maakt met
ribosoom.
vasoactive intestinal peptide (VIP) [E.] vaso-actief p. dat in
de darm wordt uitgescheiden; beinvloedt o.a de
doorbloeding van lever en maag, zet de darmmotiliteit
aan, doet de maagsecretie afnemen en zet het pancreas
aan tot insuline-secretie; komt ook voor in de long;
waarschijnlijk belangrijke mediator bij het NANCsysteem.
peptidehormoon, hydrofoob hormoon dat is
opgebouwd uit een keten van aminozuren dat aan
receptoren bindt die op het celoppervlak van de doelwitcellen aanwezig zijn; bijv. insuline, groeihormoon.
peptidoglycaan, verbinding van aminozuur, muraminezuur en N-acetyl-glucosamine, die in de vorm van een
netwerk verantwoordelijk is voor de stevigheid van de
bacteriewand; aangrijpingspunt voor beta-lactamantibiotica.
pgptisch, 1 m.b.t. de spijsvertering; a m.b.t. pepsinewerking.
peptische zweer, zie ulcus pepticum.
Pcptococcus, een tot de fam. Micrococcaceae behorend genus.
pepton, oplosbaar mengsel van polypeptiden, die bij
splitsing van eiwit (door zuren, of door pepsine)
ontstaan.
peptoniseren, het omzetten van (onoplosbare) proteInen
in (oplosbare) peptonen.
peptonurie, aanwezigheid van pepton in de urine.
enterogene peptonurie, p. als gevolg van een
darmziekte.
hepatogene peptonurie, p. als gevolg van een leverziekte.
nefrogene peptonurie, p. als gevolg van een nierziekte.
puerperale peptonurie, p. bij kraamvrouwen.
pyogene peptonurie, p. bij veretteringsprocessen.
Pçptostrçptococcus, een genus van de fam. Lactobacillaceae,
aangetroffen in de (gezonde zowel als zieke) vrouwelijke
urogenitale tractus, en in het bloed bij kraamvrouwenkoorts, in etterende wonden op het slagveld.
peraciditeit [L., peracidus = zeer zuur] zie hyperaciditeit.
perac uu t, zeer plotseling, stormachtig.
per anum, via de anus.
percentiel, (statistiek) het punt (bijv. k) in een frequentieverdeling dat de percentielwaarde k aangeeft; het punt
bevindt zich op zodanige hoogte dat k procent van de
gevonden waarden eronder liggen.
perceptie [L., perceptio] waarneming.
achromatische perceptie, onvermogen om kleuren te
onderscheiden, kleurenblindheid.
extrasensore perceptie, buiten- of bovenzintuiglijke
waarneming.
percgptiedoofheid, zie doofheid.
perceptieorgaan, zintuigorgaan.
selectieve perceptie, de door eigen achtergrond en
interesses bepaalde selectieve waarneming van informatie of processen; in de hulpverlening kan dit leiden tot
overexclusie of overinclusie van problemen.
perceptieverlies, zie slechthorendheid, perceptie-.
percoleren, farmaceutische methode ter extractie van
kruiden.
per contiguitatem, zie contiguitas.
per continuitatem, zie continuitas.

door Leopold Auenbrugger, om door bekloppen van een
lichaamsdeel een indruk to krijgen van de aard of
hoedanigheid van het er onder liggende weefsel.
auscultatiepercussie, p. waarbij de percussietoon
tevens met een stethoscoop wordt beluisterd.
bimanu e le percussie, de meest toegepaste p.-methode,
waarbij de linker middelvinger op het lichaam wordt
gelegd, en de gebogen rechter middelvinger als een
hamer op de nagel van de linkermiddelvinger klopt.
diepe percussie, p. met een zware vingerklop, waarbij
de percussietoon mede door het dieper gelegen weefsel
wordt gevormd.
directe percussie, p. met een vinger rechtstreeks op het
lichaam.
indirecte percussie, p. met percussiehamer en plessimeter.
orthopercussie, zie aldaar.
palpatiepercussie, palpatore p., percussie waarbij de
beklopte vinger tevens een tast-indruk van het onderzochte lichaamsdeel krijgt.
percutaan [L., cutis = huid] via de huid (applicatie van
geneesmiddelen).
percutane transluminale angioplastiek, zie angioplastiek, percutane transluminale
percutane tuberculinereactie, zie Moro.
percutane transhepatische cholangiografie (PTC), zie
cholangiografie, percutane transhepatische
percutane transluminale angioplastiek (PTA), zie
angioplastiek, percutane transluminale (coronaire) -^-.
percuteren, bekloppen, onderzoeken d.m.v percussie.
percutoir, d.m.v. percussie.
perfectionisme, psychische instelling van iemand die
streeft naar een onbereikbaar hoog peil van gedrag of
prestatie; mislukking van het streven wordt aan eigen
tekortkomingen toegeschreven m.a.g. frustratiegevoelens.
perforans [L., perforare = doorboren] doorborend , perforerend; vb. malum p., ramus p. (mv. rami perforantes).
perforatie [ <L., perforatio = doorboring, doorbreking) 1 het
ontstaan van een gat in de wand van een hol orgaan
(maag, darm, middenrif, trommelvlies, hymen); z operatieve ingreep (obsoleet) bij het ongeboren kind, waarbij
een gat in de schedel wordt gemaakt om de schedel te
verkleinen; zie ook craniotomie; 3 iatrogeen; vb. het
doorboren van de uteruswand bij curettage.
trommelvliesperforatie, het ontstaan van een gat in
het trommelvlies, bijv. door een trauma; leidt tot een
gering gehoorverlies, sluit zich gewoonlijk spontaan na
enkele dagen.
perforatiegeruis, het sissende geluid van de door een
perforatie-opening in het trommelvlies ontsnappende
lucht, als men via de tuba auditiva lucht in de trommelholte blaast.
perforatieperitonitis, ontsteking van het peritoneum na
perforatie van een hol orgaan (maag, darm, galblaas)
waardoor de inhoud daarvan in de buikholte is
gekomen.
perforatus [L ., - ta, - turn] , geperforeerd, doorboord;
vb. substantia p-ta.
perforerend, doorborend, bijv. van schotwonden, waarbij
de kogel de wand van een lichaamsholte doorboort, of
van een zweer die daarin doorbreekt.
performance status [E.] mate waarin een patient zelf in
staat is allerlei activiteiten uit te voeren; de performance
status kan in een schaal of score worden uitgedrukt, bijv.
de Karnofsky-score; door bijv tumorgroei zal de
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pericardpunctie
peribronchiaal, rondom een bronchus.
peribronchiolitis, ontsteking in de omgeving van de
bronchioli.
peribronchitis, ontsteking van het weefsel in de
omgeving van een bronchus, ongeveer overeenkomend
met subacute bronchopneumonie.
peribrose [< G., omknaging] verzwering van de mediale of
laterale ooghoek.
peribuccaal [G., peri-; L. bucca = wang, mond] rondom de
mond.
pericard, zie pericardium.
pericardeffusie, vocht in het hartzakje (pericard) t.g.v.
een infectieuze of niet-infectieuze pericarditis, autoimmuniteit of een post-pericardiotomiesyndroom, met
afzetting van fibrine op de pericardbladen.
pericardiaal, m.b.t. het pericard; vb. p. geruis (bij pericarditis sicca).
pericardiacophrenicus [L., -ca, -cum, (Gr.: phren)];
vb. arteria p-ca; m.b.t. pericard en diafragma.
pericardiacus [L., -ca, -cum], m.b.t. het pericard; vb. ramus
p-cus, venae p-cae (mv. van p-ca).
pericardiectomie [G., peri-; kardia; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van het pericard, wanneer dit
t.g.v. chronische pericarditis hard en dik is geworden en
daardoor de hartwerking belemmert.
pericardi(o)centese [< G., kentesis = punctie] pericardpunctie, ter verwijdering van pericard-exsudaat.
pericardiotomie [G., peri-; kardia; temnein = snijden] het
incideren van het pericard.
pericarditis, ontsteking van het pericard, al of niet
gepaard met vorming van exsudaat in het hartzakje of
met fibrineuze verklevingen.
pericarditis adhaesiva, verklevende p.; meestal is
bedoeld p. adh. interna.
pericarditis adhaesiva ext e rna, fibreuze verkleving
van het parietale pericardblad met de omgeving; zie ook
accretio pericardii.
pericarditis adhaesiva int e rna, fibreuze verkieving
van het parietale pericardblad met het viscerale; zie ook
concretio pericardii.
pericarditis constrictiva, pericardontsteking gepaard
met fibrineuze verdikking rondom het hart (ev. met
kalkafzetting), waardoor het overigens normale hart in
zijn werking wordt belemmerd; syn. constrictio pericardii.
pericarditis exsudativa, p. met exsudaatvorming in
het hartzakje.
pericarditis fibrinosa, p. sicca met fibrine-afzetting.
pericarditis interna, zie p. adhaesiva interna.
pericarditis externa, zie p. adhaesiva externa.
pericarditis sicca, droge p., zonder exsudaatvorming,
met ev. fibrine-neerslag (p. fibrinosa).
pericarditis purulenta, ettervormende p., waarbij zich
in het hartzakje etter ophoopt.
pericardium [G., peri-; kardia = hart] hartzakje, bestaande
uit een buitenste fibreuze laag en een binnenste, de
(virtuele) pericardholte bekledende slijmvlieslaag
(serosa).
pericardium fibrosum, buitenste, uit bindweefsel
bestaande fibreuze pericardlaag, ten dele met het
middenrif vergroeid.
pericardium parietale, zie lamina parietalis pericardii.
pericardium serosum, de binnenste, naar de (virtuele)
pericardholte gekeerde slijmvlieslaag, bestaande uit
eenlagig plaatepitheel.
pericardium viscerale, zie lamina visceralis pericardii.
pericardpunctie, aanprikken van de pericardiale ruimte

algemene conditie van een kankerpatient uiteindelijk
achteruitgaan; de index (of score) is i00% bij geen
klachten, io% is moribund.
performance test [E.] performale test, test-onderdeel van
een psychologisch onderzoek, waarbij de proefpersoon
zelf wat moet doen, bijv. schrijven, rangschikken,
tekenen, in elkaar zetten.
perfringens [L., perfringere = verbrijzelen, in stukken breken];
vb. Clostridium p.
perfunderen [L., perfundere = uitgieten over] het verrichten
van een perfusie.
perfusie [L., perfundere] 1 het toevoeren van vloeistof naar
de weefsels, i.h.b. van zoutoplossing in de aderen;
2 bloedtransfusie.
regionale perfusie, chemotherapeutische behandeling
van een extremiteit waarin zich een kwaadaardig gezwel
bevindt; de perfusie vindt plaats via aan- en afvoerende
bloedvaten na aansluiting op een hartlongmachine.
perfusieventilatiescan, combinatie van een perfusiescan
en een ventilatiescan; d.m.v. radioactieve stoffen words
een beeld verkregen van de ventilatie en perfusie
(verhouding) in de longen; deze is gestoord bij longafwijkingen, bijv. bij een longembolie.
perfusie-ventilatieverhouding, zie ventilatie-perfusieverhouding.
pergolide, dopamineagonist met activerend effect op
postsynaptische dopaminereceptoren; toegepast bij
behandeling van de ziekte van Parkinson.
pen- [G.] voorvoegsel in woordverbindingen met de
betekenis `rondom'.
periadenitis [G., peri-; aden = klier] ontsteking van het
weefsel rondom een klier.
periadenitis mucosa necrotica recurrens, een op
kinderleeftijd beginnende, onbehandelbare aandoening
van het slijmvlies van mond en larynx, waarbij door
onbekende oorzaak kleine ulcera ontstaan.
perianaal, rondom de anus.
periangitis, periangiitis [G., peri-; angeion = vat] 1 ontsteking van het weefsel rondom een bloed- of lymfevat;
z ontsteking van de adventitia.
periangiocholitis [G., peri-; angeion; chole = gal] ontsteking
van het weefsel rondom galafvoergangen of rondom de
galcapillairen.
periangioom, een rondom een bloedvat gelegen gezwel.
periaortitis, ontsteking van het bindweefsel rondom de
aorta.
periapicaal [G., peri-; L. apex = top] rondom de top van een
tandwortel, bijv. p-ale ontsteking.
periappendicitis, plaatselijke peritonitis rondom een
ontstoken appendix.
periappendiculair, rondom de appendix vermiformis;
vb. p. abces.
periarterialis [L., -le], periarterieel; vb. plexus p-lis.
periarterieel, rondom een slagader; vb. p-iele sympathectomie.
periarteriftis, periarteriitis [G.] ontsteking van de
buitenste lagen van een arterie en de naaste omgeving.
periarteriitis nodosa, zie polyarteriitis nodosa.
periarticulair, in de omgeving van een gewricht.
peri-artritis, periarthritis [G., peri-; arthron = gewricht]
ontsteking in de omgeving van een gewricht.
periarthritis humeroscapularis, pijnlijke stijfheid van
de schouder door trauma, ontsteking of reflexdystrofie,
soms gepaard met artrotische veranderingen en kalkafzettingen; syn. frozen shoulder.
periaxiaal, rondom een axon; vb. p-iale segmentale
zenuwdegeneratie (Gombault).
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pericardwrijven
peridentitis [G., peri-; L. dens = tand] zie periodontitis.
periderm, zie epitrichium.
perididymis [G., peri-; didymos = tweeling, testis] tunica
vaginalis testis plus tunica albuginea.
perididymitis, ontsteking van de perididymis.
peridiverticulitis, ontsteking van de weefsels rondom
een darmdivertikel.
periduodenitis, ontsteking van het weefsel rondom het
duodenum, oorzaak van deformiteiten en adhesies van
dit darmgedeelte.
periduraal, rondom of buiten de dura mater.
peridurale anesthesie, zie epidurale anesthesie.
perifeer, aan de omtrek, aan de uiteinden.
perifeer zenuwstelsel, het buiten het centrale zenuwstelsel gelegen deel van het zenuwstelsel.
perife_er zien, gezichtswaarneming door het netvliesgedeelte buiten de macula lutea; syn. indirect zien.
perifocaal, rondom een focus; vb. p-cale ontsteking.
perifocalis [L., -le], perifocaal; vb. dermatitis p-lis, eczema
p-le.
perifolliculair, rondom de haarfollikels.
perifolliculitis, ontsteking van het weefsel rondom een
haarfollikel.
periganglitis, perigangliitis [G.] ontsteking van het
bindweefsel rondom een ganglion.
periganglionair, rondom een ganglion; zie ook periganglionair lipoom.
perigastrisch, buiten of om de maag.
perigastritis [G., peri-; gaster = maag] ontsteking van het
peritoneum dat de maag bekleedt.
periglandulair, rondom een klier.
perihepatitis [G., peri-; hepar = lever] ontsteking van het
leverkapsel (kapsel van Glisson, capsula fibrosa perivascularis).
perihepatitis chronica hyperplastica, langzaam
verlopende ontsteking van het leverkapsel (en het
bekledende peritoneum), met vorming van een dikke,
witte bindweefsellaag over de lever; syn. Zuckergussleber.
perihilair, rondom de hilus (meestal is bedoeld de
long-hilus); vb. p-re fibrose.
peri-implantitis, ontsteking langs het grensvlak van een
implantaat en de omgevende weefsels; zie ook implantaat, enossaal -^-.
pen - infarction block [E.] zie blok, pen-infarction
perikaryon [G., peri-; karyon = kern] het om de celkern
gelegen cellichaam (i.h.b. van een zenuwcel), i.t.t. de
celuitlopers (dendrieten, neuriet).
perilabyrinthitis, ontsteking van de weefsels rondom
het labyrint.
perilenticulair, rondom de ooglens.
perilymfadenitis, ontsteking van het weefsel rondom
een lymfeklier.
perilymfangiiitis, ontsteking van het weefsel rondom de
lymfevaten.
perilymfe, perilympha [G.] de vloeistof tussen het
vliezige labyrint en het beenvlies van het benige
labyrint.
perilymph a ticus [L ., - ca, -cum] , 1 m.b.t. de perilymfe;
vb. ductus p-cus, spatium p-cum; z rondom een lymfevat.
perimeningitis, zie pachymeningitis.
perimenopauze [G., peni -] het climacterium, de
`overgangsjaren, het enige jaren durende tijdvak waarin
onzekerheid bestaat over het al dan niet definitief
ophouden van de menstruatie.

om deze to ontlasten en/of ter verkrijging van diagnostisch materiaal.
pericardwrijven, ruw en ongelijkmatig wrijfgeruis met
een systolische en diastolische fase dat kenmerkend voor
pericarditis is.
pericarp [G., peri -; karpos = vrucht] omhulsel van het zaad,
het rijpe vruchtbeginsel, de vruchtschil.
pericellulair, i rondom een cel, rondom de cellen;
2 buiten de cellen; vb. p-re ruimte.
pericementitis, zie periodontitis.
pericementum, het bindweefsel tussen de tandwortel en
het bot van de tandkas; syn. periodontium.
pericholangitis, ontsteking in de omgeving van de
galbuizen; syn. periangiocholitis.
pericholecystitis, ontsteking in de omgeving van de
galblaas.
perichondraal, m.b.t. het perichondrium; vb. p-drale
ossificatie.
perichondritis, ontsteking van het perichondrium.
perichondrium [G., peri - ; chondros = kraakbeen] kraakbeenvlies, bindweefselvlies dat het kraakbeen omgeeft;
het heeft een voedende functie; uit de bindweefselcellen
vormen zich kraakbeencellen en kraakbeentussenstof.
perichondroom, tumor van het perichondrium.
perich o rd, de schede om de notochord (chorda dorsalis).
perichordaal, rondom de notochord.
perichoroidaal, aan de buitenkant van de choroidea.
perichoroldale ruimte, lymferuimte tussen sclera en
choroidea.
perichoroidealis [L., -le], perichoroidaal; vb. spatium p-le.
perichroom [G., peri - ; chroma = kleur] een zenuwcel waarin
de tigroide lichaampjes (lichaampjes van Nissl) over het
hele cytoplasma verspreid zijn.
pericolitis, ontsteking van het weefsel rondom het colon,
d.w z. van het peritoneum en het subperitoneale weefsel.
pericolitis membranacea, vliezige p., gevolg van
aanwezigheid van een Jackson-membraan.
pericolonitis, zie pericolitis.
pericolpitis, ontsteking van het weefsel rondom de
vagina; zie ook colpitis.
pericorneaal, rondom de cornea.
pericorneale injectie, zie ook conjunctivale injectie
(oppervlakkige vaten) overvulling van de dieper liggende
straaladeren (venae ciliares) aan de rand van het hoornvlies, alsof men deze heeft opgespoten; syn. ciliaire
injectie.
pericoronair, rondom een kroon van een tand of kies.
pericoronitis, ontsteking van het tandvlees rondom een
doorbrekende tandkroon.
pericoxitis [G., peri-; coxa = heup] ontsteking van de
weefsels rondom het heupgewricht.
pericraniaal, m.b.t. het pericranium.
pericranitis, pericraniitis [L.] ontsteking van het
pericranium.
pericranium [G., peri-; kranion = schedel] het periost aan de
buitenkant van de schedelbeenderen.
pericranium internum, zie endocranium.
pericystitis [G., kystis = blaas] ontsteking van de weefsels
rondom de urineblaas.
pericyten [G., peri - ; kytos = cel] contractiele cellen aan de
buitenkant van de basale membraan van bloedcapillairen; syn. stercellen van Rouget.
peridectom ie, periectom ie' = peritomie; syn. syndectomie.
peri(d)ectom ie, zie peritomie.
perideferentitis, ontsteking van de weefsels rondom een
ductus deferens, ontsteking van de zaadstreng.
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periostitis
periode [G., peri; hodos = weg] i tijdvak; vb. perinatale p;
2 regelmatig terugkerend; vb. menstruele p; syn. cyclus.
periodeprevalentie, proportie van personen die een
bepaald verschijnsel of bepaalde ziekte in een bepaalde
periode hebben gehad; zie ook prevalentie.
periodicus [L., -ca, -cum], in perioden zich herhalend;
vb. febris p-ca.
periodiek, herhaaldelijk (cyclisch) terugkerend, na
ongeveer gelijke intervallen; zie ook periodisch.
periodieke onthouding, vorm van anticonceptie waarbij
geen intravaginale coitus plaatsvindt gedurende de
vruchtbare periode van een menstruatiecyclus;
syn. kalendermethode; zie ook coverline.
periodisch, gedurende perioden plaatsvindend of
opvlammend; vb. periodische paralyse; vgl. periodiek.
periodontaal, 1 in de omgeving van een gebitselement;
2 m.b.t. het periodontium.
periodontitis, i ontsteking van het periodontium;
2 [minder juist], parodontitis.
periodontitis suppurativa, zie pyorrhoea alveolaris.
periodontium [G., peri-; odous, odontos = tand] wortelvlies
van een tand, bestaande uit alle bindweefselvezels die
het tandcement verbinden met de wand van de tandkas;
syn. desmodontium.
periodontium insertionis, gedeelte van het periodontium dat tegen de tand aan ligt; bestaat uit het binnenste tandepitheel en het wortelvlies.
periodontium protectoris, buitenste deel van het
periodontium met het buitenste tandepitheel.
periodontose, degeneratie van het periodontium.
peri-oesofagitis, perioesophagitis [G.] ontsteking van
de weefsels rondom de slokdarm.
perioftalmie, zie periophthalmitis.
perioftalmitis, periophthalmitis [G., peri-; ophthalmos =
oog] ontsteking van de weefsels rondom het oog.
perionychium, nagelwal, de huid rondom de nagel.
perionyx, overblijfsel van het eponychium dat zich een
eindje over de lunula uitstrekt.
perio-ooforitis, perio-oophoritis [G.] zie ontsteking van
het weefsel rondom een ovarium.
perioptometrie [G., peri-; opsis = het zien] zie perimetrie.
perioraal [G., peri-; L. os, oris = mond] buiten, rondom de
mond; vb. p-rale bleekheid (symptoom bij roodvonk).
periorbita, het periost van de beenderen die de oogkas
vormen.
periorbitaal, rondom de orbita.
periorchitis [G., peri-; orchis = testis] ontsteking van het
periorchium.
periorchium UNA], lamina parietalis tunicae vaginalis
testis.
periorificiaal, rondom lichaamsopeningen; vb. p-iale
lentiginosis.
periost, het beenvlies dat de beenderen omhult; zie ook
periosteum, endost.
periostaal, m.b.t. het periost, uitgaande van het periost;
zie ook endostaal.
periostalis [L., -le], periostaal, vb. panaritium p-le.
periostbloeding, bloeding in het botvlies; kan spontaan
ontstaan bij stollingsdeficienties; veroorzaakt door druk
resorptie van botweefsel, waardoor een (slecht
genezende) botcyste kan ontstaan.
periosteum [G., peri-; osteon = been] periost, beenvlies.
periosteum alveolare [BNA], periodontium.
periosteum internum, zie endosteum.
periostitis, ontsteking van het periost; zie ook endostitis.
periostitis ab exercitione, zie osteopathia itineraria.
periostitis albuminosa, chronische beenvliesont-

perimeter, toestel waarmee men de omtrek van het
gezichtsveld kan bepalen; zie ook campimeter.
perimetrie, bepaling van de omtrek van het gezichtsveld.
perimetritis, ontsteking van het perimetrium.
perimetrium [G., peri-; metra = uterus] het peritoneum dat
de baarmoeder bekleedt.
perimetrosalpingitis [G., peri-; salpigx = trompet] ontsteking van de weefsels in de omgeving van de baarmoeder
en de eileiders.
perimyelis [G., peri-; myelos = merg] 1 endosteum; 2 pia
mater spinalis.
perimyelitis, 1 endostitis; 2 ontsteking van de spinale pia
mater.
perimyositis, 1 ontsteking van de weefsels rondom een
spier; z perimysiitis.
perimysitis, perimysiitis [G.] ontsteking van het
perimysium.
perimysium [G., peri-; mys = muis, spier] de bindweefselomhulling van spieren c.q. spierbundels.
perimysium externum, buitenste bindweefselomhulling van de gehele spier.
perimysium internum, de bindweefselomhulling van
de primaire spierbundels; zie ook endomysium.
perinataal [L., natus = geboren] m.b.t. de tijdsperiode kort
voor en kort na de geboorte; vb. p-tale sterfte.
perinataal centrum, medische instelling, gespecialiseerd
in de begeleiding van de geboorte en de eventueel
bijkomende pathologie.
perinatologie [G., peri-; L. natus; Gr. logos = wetenschap] de
wetenschap betreffende het perinatale tijdvak.
perineaal, perinealis, -le, m.b.t. het perineum; vb. p-eale
prostaatectomie, hernia p-lis.
perinefritis [G., peri-; nephros = nier] ontsteking van het
perinephrium, gepaard met verdikking van het nierkapsel en vergroeiing met de perirenale weefsels.
perinefritisch abces, abces tussen de nier en het
nierkapsel.
perinei [L., gen. van perineum]; vb. musculi p.
perineokele [G., perineos; kele = hernia] perineale breuk, een
hernia tussen rectum en prostaat c.q. tussen rectum en
vagina.
perineom e ter, een instrument waarmee de sterkte van
de contracties der perivaginale spieren kan worden
gemeten.
perineoplastiek [G., perineos; plassein = vormen] plastische
operatie aan het perineum.
perineorafie [G., perineos; rhaphe = naad] hechting van het
perineum, perineumplastiek.
perineotomie [G., perineos; temnein = snijden] incisie van
het perineum.
perinephrium, het bind- en vetweefsel rondom de nier.
perineum [G., perineos] bilnaad, de ruimte tussen de anus
en de uitwendige geslachtsdelen.
perineumruptuur, zie ruptuur.
perineuraal [G., peri-; neuron = zenuw] rondom, of buiten
een zenuw.
perineuritis, ontsteking van het perineurium; syn. neurilemmitis.
perineurium, zenuwschede, de bindweefsel-omhulling
om een bundel zenuwvezels in een perifere zenuw.
perineurium internum, zie endoneurium.
perinucleair [G., peri-; L. nucleus = kern] rondom een
celkern.
perinucleaire hof, p-re zone, een lichte zone rondom
de kern van een lymfocyt.
perinuclearis [- re, G., peri-; L. nucleus] rondom de kern;
vb. cataracta p-ris (c. rondom de lenskern).
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periprostatitis, ontsteking van de weefsels rondom de
prostaat.
peripyema [G., peri-; pyon = etter] ophoping van etter
rondom een orgaan of lichaamsdeel, bijv een tand; zie
ook empyema.
peripylephlebitis [G., peni-; pyle = poort; phlebitis] ontsteking in de buurt van de vena portae.
periradicolyse [< G., peri-; L. radix = wortel; Gr. lysis = oplossing] het losmaken van een zenuwwortel uit beknellend
littekenweefsel.
periradicul ai r [G., peri-; L. radicula = worteltje] rondom een
wortel, i.h.b. een tandwortel; vb. p. abces.
perirectaal, rondom het rectum.
perirenalis [- le, G., peri-; L. ren = nier] perirenaal, in de
omgeving van een vier; vb. hydronephrosis p-lis.
peririnaal [G., peri-; rhis = neus] in de omgeving van de
neus.
perisalpingitis [G., peri-; salpigx = trompet, tuba] ontsteking
(zie ook pelveoperitonitis) in de omgeving van een tuba
uterina.
perisalpinx [G., peri-; salpigx] het peritoneum dat de
bovenkant van een eileider bedekt.
perisigmoiditis, ontsteking van het weefsel in de
omgeving van de flexura sigmoidea.
perisinusitis, ontsteking van de weefsels in de omgeving
van een sinus.
perispermatitis, ontsteking rondom de zaadstreng.
perisplenitis [G., peri-; splen = milt] ontsteking van het
weefsel in de omgeving van de milt.
perispondylitis [G., peri-; spondylos = wervel] ontsteking in
de omgeving van een wervel; zie ook cervicaal syndroom.
peristaltiek, wormachtige beweging van het maagdarmkanaal; door spiercontractie (en opvolgende
verslapping) die oraal begint en zich naar de anus toe
voortzet, ontstaat een golfbeweging van de darmwand,
die de inhoud voor zich uitdrijft; zie ook antiperistaltiek.
peristaltisch, m.b.t. de peristaltiek.
peristatisch [G., peristasis = omgeving] m.b.t. de omgeving.
peristatische hyperemie, bloedovervulling van het
omgevende weefsel.
peristrumitis, ontsteking van de weefsels in de
omgeving van een struma.
perisynoviaal, rondom de synoviale membraan.
peris y stole, de pauze tussen diastole en systole.
perisystolisch, m.b.t. de perisystole, dus presystolisch.
peritectomie, zie peritomie.
peritendineum [G., peri-; L. tendo = pees] de bindweefselschede rondom een pees, vanwaar bindweefselschotten
in de pees dringen en de bundels peesvezels omhullen.
peritendinitis [G., peri-; L. tendo] ontsteking van een
peesschede; syn. tendovaginitis.
peritendinitis crgpitans, zie tendovaginitis.
peritenoneum [G., peri-; tenon = pees] het losse bindweefsel
rondom een pees.
peritenonitis, ontsteking van het peritenoneum.
periterminaal, rondom het einde.
periterminaal netwerk, de voortzetting van het
eindnet der neurofibrillen, dat volgens Boeke een functie
zou hebben bij de overdracht van een motore zenuwimpuls.
peritheel, perithelium, de uit platte epitheelcellen
bestaande buitenste cellaag van kleinste bloed- en
lymfevaten.
perithelioom, (zeldzaam) gezwel, uitgaande van de
peritheelcellen.
peritomie [G., peri-; temnein = snijden] het wegsnijden van

steking waarbij sereus vocht wordt geproduceerd, dat
zich onder het beenvlies ophoopt; syn. ganglion
periostale.
periostitis calcanei, ontsteking van het hielbeenperiost, gepaard gaand met achillodynie.
periostitis dentalis, ontsteking van het periodontium.
periostitis dissecans, beenvliesontsteking met vorming
van etter, die het beenvlies van het bot aflicht.
periostitis fibrosa, p. met fibreuze verdikking van het
beenvlies.
periostitis haemorrhagica, p. met bloeduitstorting
tussen het bot en het beenvlies.
periostitis interna cranii, ontsteking van het endocranium; syn. pachymeningitis externa.
periostitis non-suppurativa, zie p. albuminosa.
periostitis ossificans, periostontsteking met vorming
van botweefsel.
periostitis ossificans van de metatars a lia, periostitis
ossificans van de metatarsalia; syn. ziekte van Busquet,
ziekte van Pauzat.
periostitis purulenta, acute p. met ettervorming.
periostitis ser o sa, zie p. albuminosa.
periostknop, botvormingsknop, bestaande uit een
bloedvat en begeleid door osteogene cellen en osteoclasten; zorgt bij enchondrale botvorming voor ontstaan
van bot in het kraakbeen.
periostmassage, methode waarbij met de hand mechanische prikkels aan het beenvlies worden toegediend.
periostose, abnormale beenproductie aan de oppervlakte
van een bot; zie ook exostose.
peri o streflexen, reflectoire spiercontracties, opgewekt
door het bekloppen van het periost, bijv. op de processus
styloideus radii (radiusperiostreflex), voorzijde tibia,
condylus medialis ossis femoris; in feite wordt de
periostreflex niet opgewekt via receptoren in het periost,
maar door de bij het kloppen uitgeoefende plotselinge
trek aan een spier.
peripachymeningitis [G., peri-; pachys = dik; menigx = vlies]
ontsteking van het weefsel tussen de dura en de benige
omhulling van het CZS; syn. pachymeningitis externa.
peripancreatitis, ontsteking van het weefsel rondom het
pancreas.
peripapillair, rondom een papil, i.h.b. rondom de discus
nervi optici (vroegere naam: papilla nervi optici).
periphericus [G., -ca, -cum, peri-; pherein = dragen] perifeer,
i.t.t. centraal; vb. neurotabes p-ca, systema nervosum
p-cum.
periphlebitis [G., peri-; phleps, phlebos = ader] z. ontsteking
van het weefsel rondom of buiten een ader.
periphrenitis [G., peri-; phren = middenrif] ontsteking van
het weefsel op en onder het middenrif (i.h.b. de pleura
en het peritoneum).
periplast [G., peri-; plassein = vormen] 1 cytoplasma, het
protoplasma rondom de celkern; 2 een smalle hyaliene
zone rondom een cel.
peripleuritis, ontsteking van het weefsel tussen de
pleura en de thoraxwand.
peripneumonie [G., peri-; pneumon = long] zie pleuropneumonie.
periporitis, ontsteking van de huid rondom de zweetporien.
periportaal, rondom de vena portae.
periproctitis [G., peri-; proktos = rectum] ontsteking van het
weefsel rondom rectum en anus.
periproctitisch abces, een bij of om het rectum ontstaan
abces.
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perivascularis [L., -re], rondom een vat, rondom de vaten;
vb. capsula fibrosa p-ris hepatis.
perivasculitis, ontsteking van de tunica adventitia en (of)
van het orngevende weefsel; zie ook periarteriitis, periflebitis.
periventricularis [L., -re], buiten de ventriculus (cerebri);
vb. fibrae p-res (mv. van p-ris).
periventricular lucency (PVL) [E.] zone van opheldering op
een CT-scan van de hersenen, gelokaliseerd rond de
zijventrikel, vooral in de frontale hoorn, voorkomend bij
de progressieve vorm van hydrocephalus internus.
perivertebraal [G., peri-; L. vertebra = wervel] rondom een
wervel.
perivesicaal [G., peri-; L. vesica = blaas] rondom de (urine-)
blaas.
perivesiculair [G., peri-; L. vesicula = kleine blaas] rondom een
vesicula seminalis.
perivisceraal [G., peri-; L. viscera = ingewanden] rondom de
ingewanden.
perivitellinus [G., -na, -num, peri-; L. vitellus = dooier]
rondom de dooier.
perkament [genoemd naar de stad Pergamon], geprepareerde
dierenhuid.
perkamenthuid, zie xeroderma.
perkamentknetteren, het geluid dat men soms hoort
bij pericarditis, of bij een beenstuk dat van binnenuit
door een gezwel wordt aangevreten, zodat de beenwand
zo dun als papier is geworden en bij betasting een
perkamentachtig geluid maakt.
perkamentsjanker, harde sjanker, waarvan de wand als
perkament aanvoelt.
perleche [F., pourlecher = zich rondom belikken] 1 aandoening
van de mondhoeken bij kinderen waarbij het epitheel
opzwelt en barst, waarna er pijnlijke ragaden ontstaan,
vaak door riboflavinedeficientie; z ontsteking in de
mondhoeken met vorming van ragaden; door bacterien
of Candida albicans-infectie, vaak t.g.v. malocclusie.
perlinguaal [L., lingua = tong] via het tongslijmvlies;
vb. perlinguale toediening van een geneesmiddel.
permanens [L., permanere = verblijven] blijvend, aanhoudend; vb. strictura p.
permeabel [L., permeare = doordringen, passeren] doordringbaar, doorgankelijk (van een membraan, een celwand
enz.).
permeabiliteit, doordringbaarheid, doorgankelijkheid.
permeabiliteitsvitamine, zie vitamine P.
permeasen, proteinen (enzymen) die kleine moleculen
kunnen transporteren (via celmembranen).
pernicieus, perniciosus [L.] verderfelijk, kwaadaardig.
pernicieuze anemie, zie perniciosa.
perniciosa [L., vr. van perniciosus = verderfelijk] afkorting van
anaemia perniciosa.
perniciosus [L., -sa, -sum], pernicieus, verderfelijk, kwaadaardig; vb. anaemia p-sa.
pernio [L., mv. perniones], een door koude ontstane, vrij
scherp begrensde, roodpaarse verkleuring en zwelling
van de acra, gepaard gaande met jeuk; treedt bijv. op bij
winterhanden en wintervoeten; syn. koudebuil, chillblain [E.] , Frostbeule [D.]
perniosis, aanwezigheid van perniones op verscheidene
plaatsen op het lichaam.
perone [G., haak, gesp, kuitbeen L.: fibula] kuitbeen.
peronealis [L., -le, van Gr. perone = kuitbeen] i m.b.t. de
nervus peroneus; z aan de kant van het kuitbeen (fibula)
gelegen.
peroneus [G., -ea, -eum, perone] m.b.t. het kuitbeen;
vb. musculus p-eus, arteria p-ea.

een strook van het bindvlies rondom het hoornvlies,
gevolgd door cauterisering, ter behandeling van pannus.
peritoneale dialyse, zie dialyse.
peritoneale prikkeling, prikkeling van het buikvlies
t.g.v. een plaatselijke of uitgebreide ontsteking; gaat
gepaard met lokale of diffuse drukpijn, loslaatpijn en bij
gegeneraliseerde peritonitis met een (plank)harde
buikwand.
peritonealiseren, een in de buikholte gemaakte operatiewond met peritoneum bedekken.
peritoneum [G., gen. -ei, peri-; teinein = spannen; periteinein =
erover spannen] buikvlies, het sereuze vlies dat de wand
van de buikholte (cavum peritonei) bekleedt, zich via het
mesenterium voortzet en een aantal buikingewanden
omhult.
peritoneum parietale, het gedeelte van het p. dat de
wand van de buikholte bekleedt.
peritoneum viscerale, het gedeelte van het p. dat de
ingewanden omhult.
peritoniseren, zie peritonealiseren.
peritonisme, ziektebeeld met peritonitis-achtige
verschijnselen, i.h.b. defense musculaire; zie ook meningisme.
peritonitis, ontsteking van het peritoneum, buikvliesontsteking.
peritonitis adhaesiva, p. waarbij adhaesies (verklevingen) tussen darmen onderling en met andere buikorganen ontstaan.
peritonitis carcinomatosa, onjuiste term voor carcinosis peritonei.
peritonitis circumscripta, plaatselijk beperkte p.
peritonitis diaphragmatica, ontsteking van de onderkant van het middenrif.
peritonitis diffusa, over het hele buikvlies uitgebreide
meconiumperitonitis, steriele buikvliesontsteking bij
de pasgeborene, gevolg van intra-uteriene of perinatale
darmruptuur, waardoorheen meconium in de buikholte
komt.
peritonitis exsudativa, p. met afscheiding van
exsudaat.
peritonitis purulenta, p. met ettervorming.
scleroserende peritonitis, chronische buikvliesontsteking, waarbij fibrine wordt afgezet, die later georganiseerd wordt; de aandoening heeft zich vnl. voorgedaan
na langdurig gebruik van practolol, een (3-blokkerend
medicament.
peritonsillair, rondom de keelamandelen.
peritonsillair abces, etterige ontsteking van het
bindweefsel rondom de tonsillen.
peritonsillitis, ontsteking van het losmazige peritonsillaire bindweefsel, vaak zich ontwikkelend tot een
peritonsillair abces.
peritriche [G., peri-; thrix = haar] in het bezit van 'haren'
(zweepdraden) rondom het gehele cellichaam; vb. p.
bacterien.
peritroof [G., peri-; trophe = voeding] rondom het voedsel;
vb. peritrofe membraan.
peritubair, rondom de tuba (uterina).
peritubulaire vloeistof, interstitiele vloeistof rondom de
niertubulus.
periumbilicaal [G., peri-; L. umbilicus = navel] rondom de
navel.
periungualis [- le, G., peri-; unguis = nagel] rondom de nagel;
vb. onychia p-lis (= paronychia).
perivasculair [G., peri-; vasculum, verkleinwoord van vas = vat]
rondom de vaten.
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merken, i.h.b. van gevoelsleven, driften en wil; de relatie
met omgeving en/of persoon zelf lijdt eronder; de
verzameling van persoonlijkheidsstoornissen is
gecodeerd op as II van DSM-IV; syn. psychopathic,
personality disorder.
persoonlijkheidstest, zie projectietest.
persoonlijkheidstheorie, theorie die vanuit een bepaald
mensbeeld of perspectief tracht een verklarend concept
van de persoonlijkheid te geven; de drie hoofdtheorieen
van de persoonlijkheidsleer zijn de humanistische, de
psychodynamische en de leertheoretische persoonlijkheidstheorie.
humanistische persoonlijkheidstheorie, theorie van
Rogers waarin de actualisatietendens, de aangeboren
kracht van een organisme om zichzelf te ontwikkelen en
te verwezenlijken, fundamenteel is; dit leidt samen met
positieve (zelf)aandacht tot ontwikkeling van eigenwaarde van persoon en van het Zelf (het bewustzijn van
`er zijn'); het houdt de persoon met ervaringen in
evenwicht, waardoor deze een eenheid blijft.
leertheoriepersoonlijkheidstheorie, theorie die
persoonlijkheid beschrijft als een geheel van waarneembare responsen op stimuli uit de omgeving; zie ook
conditionering.
psychodynamische persoonlijkheidstheorie, theorie
van Freud die bestaat uit drie samenhangende modellen
die verschillende aspecten van de persoonlijkheid
ontleden; het topografisch model beschrijft het bewuste,
voorbewuste en onbewuste; het structurele model
verklaart Es, Ich, Oberich (id, ego, superego); het ontwikkelingsmodel deelt ontwikkeling in verschillende fasen
in en benadrukt de drift; zie ook psychoanalyse.
persoonsdosismeter, persoondosimeter, badge die uit
een stukje film bestaat; de op de film zichtbare zwarting
is een maat voor de hoeveelheid energie die de drager
aan straling heeft geabsorbeerd; wordt tegenwoordig
minder gebruikt; gangbaarder is de thermoluminescentiemeter; syn. filmbadge.
persoonsregistratie, een samenhangende verzameling
van op verschillende personen betrekking hebbende
persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg
wordt gevoerd of systematisch is aangelegd met het oog
op een doeltreffende raadpleging van die gegevens; zie
ook Wet persoonsregistraties.
perspiratie, perspiratio [L., per = door; spirare = ademen]
1 het uitscheiden van zweet, transpiratie; z zweet.
perspiratio insensibilis, het onmerkbare vochtverlies
via de huid (door verdamping, het keratinisatieproces,
enz.) en met de uitgeademde lucht, waarbij dagelijks
500 -700 ml vocht verloren gaat.
perspiratio sensibilis, de waarneembare transpiratie.
perstans [L., persto = voortduren] voortdurend, aanhoudend;
vb. dermographia p.
persuasie [< L. persuadere = overreden, overtuigen] vorm van
(psychiatrische) behandeling d.m.v overreding, overtuiging, vermaning; syn. directieve behandeling; zie ook
directive therapy.
pertechnetaat, 99 mTCO 4_, technetium met een valentiegroep van + 7 en vier zuurstofatomen, wordt in oplossing
als radiofarmacon gebruikt, doorgaans met natrium
(natriumpertechnetaat).
Perthes, Georg Clemens (1869-1927; D. chirurg te
Tubingen).
drainage volgens Perthes, ononderbroken afzuiging
van pleuritisch exsudaat d.m.v een waterstraalpomp.
ziekte van Perthes, zie Legg, ziekte van --CalvePerthes.

peroneusfenomeen, snelle abductie (pronatie) van de
voet bij bekloppen van de n. peroneus superficialis bij
het fibulakopje, verschijnsel bij latente en manifeste
tetanie.
peroneus-stimulator, zie stimulator.
peroperatief, gedurende een operatic; vb. p-ieve
diagnose.
peroraal, per os [L., os, oris = mond] via de mond.
peroxidase, enzym, bestaande uit een proteIne plus
haem, in long-, lever- en miltweefsel; katalyseert bij de
weefselademhaling de overdracht van een actief zuurstofatoom in peroxiden naar een zuurstofacceptor.
eosinofiele peroxidase (EPO), enzym dat de vorming
van hypochloorzuur uit peroxide en chloorionen stimuleert; hypochloorzuur is uiterst bactericide; eosinofiele
peroxidase komt uit eosinofiele granulocyten en bindt
specifiek aan Staphylococcus aureus.
peroxidasereactie, diepblauwe kleuring volgens
Goodpasture van granula in leukocyten die uit het
beenmerg stammen, ter onderscheiding van cellen van
lymfatische origine.
peroxisomale ziekten, erfelijke stofwisselingsziekten
als gevolg van een defect in de peroxisomen; voorbeelden zijn het syndroom van Zellweger en adrenoleukodystrofie.
peroxisoom, bolvormige celorganel (o,z-o,8 µm groot);
vervult een rol in lipidestofwisseling: beta-oxidatie van
langeketenvetzuren.
perpendicularis [L., -re], loodrecht; vb. lamina p-ris.
perpetuus [L., -ua, -uum], voortdurend; vb. pulsus irregularis p-uus.
per primam intentionem, per primam, zie intentio.
per rectum [L.] rectaal, via het rectum.
perrotatore reactie, reactie tij dens het onderzoek op de
draaistoel, ter onderscheiding van postrotatore reactie.
per secundam intentionem, per secundam, zie intentio.
persecutie, persecutio [L.] vervolging.
delirium persecutionis [L.] vervolgingswaan.
perseveratie, perseveratio [L., volharding] het telkens
herhalen van eenzelfde woord of handeling, het blijven
hangen aan een voorstelling of aan een woord, bij
schizofrenie, epilepsie, organische hersenafwijkingen
(bijv. bij afasie, apraxie).
persistens [L.] persisterend, blijvend; vb. cloaca p.
persistent vegetative state [E.] eindtoestand na zeer ernstig
hersenletsel waarin de vegetatieve functies normaal
verlopen, afwisselend waken en slapen optreden, maar
iedere reactie op de omgeving en gewilde motoriek
ontbreken; zie ook coma vigil.
persisterend, behouden blijvend, aanhoudend;
vb. persisterend corpus luteum.
persisterende ductus arteriosus, zie Botallo, open
ductus -Si.
persisters [E.] micro-organismen die niet worden aangetast
door bacteriostatische substanties, en zich kunnen gaan
vermenigvuldigen zodra deze stoffen zijn uitgewerkt.
personality disorder [E.] zie persoonlijkheidsstoornis.
persoonlijkheidsontwikkeling, ontwikkeling van
unieke combinatie van anatomische, fysiologische,
psychische en sociale kenmerken die de persoonlijkheid
van een individu bepalen; in de adolescentie heeft de
grootste ontwikkeling zich voltrokken en stabiliseert de
persoonlijkheid zich min of meer; zie ook persoonlijkheidstheorie.
persoonlijkheidsstoornis, habituele gedragsstoornis op
basis van langdurig storende persoonlijkheidsken600

Petri, Richard Julius
pessarium [G., pessos = langwerpige ovale Steen] i rond of
ringvormig voorwerp van hardrubber, porselein of
kunststof, voor symptomatische behandeling van
prolaps van vagina of uterus; z zie pessarium occlusivum.
pessarium intra-uterinum, intra-uterien pessarium,
ter voorkoming van zwangerschap; zie ook IUD.
pessarium occlusivum, afsluitend p., een p. dat de
toegang tot de uterus afsluit en dus contraceptief werkt.
pessimisme [< L., pessimus = ergste, slechtste] de neiging van
alles een onprettige of zelfs slechte afloop te verwachten,
soms pathologisch, en leidend tot psychose.
pest [< L., pestis] zoonose, verwekt door Yersinia pestis,
vooral onder ratten en, bij nauw contact, via de rattenvlo
(Xenopsylla cheopis) op de mens overgaand; er zijn drie
vormen: 1 bubonenpest (builenpest): 3 -10 dagen na de
infecterende vlooienbeet zwellen de lymfeklieren, vooral
in de liezen (bubonen), gevolgd door verettering, soms
gevolgd door: z septikemische pest, met uitzwerming
van pestbacillen in het bloed, soms overgaand in:
3 longpest, met ophoesten van zeer infectieus sputum;
zowel z als 3 kunnen ook als primaire ziekte ontstaan,
zonder bubonen.
bospest, zie sylvatische pest.
hemorr a gische pest, ernstige vorm van p. met bloedingen in huid en slijmvliezen; syn. zwarte pest.
Siberische pest, anthrax.
sylvatische pest, pestinfectie onder wilde knaagdieren,
i.h.b. in N.-Amerika en Z.-Afrika; de infectie gaat sporadisch op de mens over.
zwarte pest, hemorragische p.
pestbacil, zie Yersinia pestis.
pesticide [< E. pest =lastig of schadelijk dier; L. caedere = doden]
een stof die schadelijke dieren doodt; zie ook bactericide,
fungicide, insecticide, rodenticide.
pestikemie, pestichemie, pestseptikemie.
pestilentia [L.] een pest-achtige epidemisch heersende
ziekte met grote sterfte.
pestis [L.] zie pest.
peta (P), 10 15 .
-petaal [L., petere = naar iets streven] achtervoegsel in woordsamenstellingen met als betekenis naar iets toegericht;
vb. centripetaal, i.t.t. -fugaal.
petechiae, mv. van petechia (Ital. petecchie = rode
vlekken bij kwaadaardige koortsen): puntvormige
huidbloedingen.
petiolus [L., verkleinwoord van pes = voet] stam, staak, voetje.
petiolus epiglottidis, het puntig toelopend ondereind
van de epiglottis, via het lig. thyro-epiglotticum bevestigd aan de achterkant van het schildkraakbeen.
Petit, Jean Louis ('P. le chirurgien', 1674-176o, Fr. chirurg
te Parijs).
beenlade van Petit-Heister, houten beenlade met voor
de dij een schuin vlak dat via een scharnier verbonden is
aan een horizontaal vlak voor het onderbeen.
breuk van Petit, breuk in het trigonum Petiti.
laars van Petit, laars met een dwarse ijzeren spalk aan
de achterzijde, die het liggende been verhindert opzij
om te vallen.
trigonum Petiti, zie trigonum lumbale.
Petit, Francois Pourfour du (`P. le medecin', 1664-1741;
anatoom en chirurg te Parijs).
kanaal van Petit, een met lymfe gevulde ruimte tussen
de zonula ciliaris en de membrana vitrea rondom de
ooglens.
petit mat [F.] zie mal, petit
Petri, Richard Julius (1852-1922; D. bacterioloog te
Berlijn).

pertrochantair, door de trochanter heen, bijv. een p-re
fractuur.
pertubatie [< L., tuba = trompet] doorblazing van de eileiders met lucht, ten einde ze doorgankelijk te maken en
de kans op zwangerschap te vergroten.
pertussis [L., per = hyper, hevig; tussis = hoest] kinkhoest, een
infectieziekte vnl. bij kinderen, veroorzaakt door
Bordetella pertussis (bacil van Bordet en Gengou); er
ontstaat een ontsteking van alle ademhalingsorganen
met hoestbuien, gekenmerkt door inspiratoire stridor
('halen').
pervasief, doordringend, algemeen verspreid; de term
wordt in de psychiatric gebruikt m.b.t. ontwikkelingsstoornissen; zie ook pervasive developmental disorders.
pervers [L., perversus = verkeerd] afwijkend, in de regel
bedoeld in seksueel opzicht; de term words in het
spraakgebruik meestal als afkeuring bedoeld.
perversie, 1 het pervers-zijn; s. perversiteit.
perversiteit, i driftmatige afwijking; s, seksuele afwijking
(fetisjisme, exhibitionisme, sadisme, masochisme, e.a.).
per vial naturales [L.] langs de natuurlijke wegen (bijv.
het geboren worden, het defeceren).
pes [L., gen. pedis, mv. pedes], voet.
pes abductus, knikvoet, pes valgus.
pes anserinus, ganzenpootvormige peesplaat dicht
onder de knie, gevormd door de pezen van de m. gracilis, m. semitendinosus en m. sartorius.
pes arcu a tus, zie p. excavatus.
pes calcaneocavus, combinatie van hielvoet (pes
calcaneus) en spitsvoet (pes equinus).
pes calcaneovarus, hielvoet (pes calcaneus) met een
calcaneusstand naar mediaal ten opzichte van de
lengteas van het been (varus).
pes calcaneus, hielvoet, een maximaal omhoog
gebogen voet, waarvan alleen de hiel de grond raakt.
pes c avus, zie pes excavatus.
pes equinovarus, combinatie van spitsvoet (p. equinus)
en klompvoet (p. varus).
pes equinovarus adductus, voet met supinatiestand
van de calcaneus en naar binnen gerolde voet; syn. talipes
[L.] , klompvoet, horrelvoet, clubfoot [E.]
pes e quinus, spitsvoet waarbij de voet in plantaire
flexie gefixeerd is; de patient staat op de voorkant van de
metatarsalia; zie ook achillotomie.
pes excavatus, voet met sterke accentuering van het
longitudinale voetgewelf, gepaard met klauwstand van
de tenen; syn. holle voet.
pes gigas, reuzenvoet, aangeboren grote voet.
pes hippocampi, pootvormig vooreinde van de hippocampus; syn. cornu Ammonis [obsoleet].
pes malleus valgus, platvoet met hamerteen (digitus
malleus).
pes planovalgus, voet met verstreken mediale lengtegewelf en valgusstand van de calcaneus; wordt onderverdeeld in flexibele platvoet en contracte platvoet; worden
veroorzaakt door respectievelijk bandslapte of abnormale verbinding van de voetwortelbeentjes (artrose,
reumatoIde artritis); zie ook bandslapte, pes planovalgus-.
pes planus, platvoet.
pes transversoplanus, spreidvoet waarbij het voetgewelf in dwarse richting vlakker is dan normaal en de
kopjes van metatarsalia II-IV mee worden belast en de
voorvoet breder dan normaal is.
pes valgus, platvoet, knikvoet, met pronatiestand van
de calcaneus, waarbij de binnenrand van de voet de
grond raakt.
pes varus, zie klompvoet.
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petrificatie
wet van Pfluger-Arndt, (biologische grondwet) zwakke
en middelmatig sterke prikkels stimuleren, sterke
prikkels remmen of verlammen de levensfuncties.
PG, prostaglandine.
pg, picogram = io -12 gram.
PGA, i pteroyl glutamic acid = foliumzuur; z prostaglandine A.
PGE, prostaglandine E.
PGF, prostaglandine F.
PGI2, prostacycline.
pH, waterstofionenconcentratie, genoteerd als negatieve
logaritme van deze concentratie; varieert van minimaal o
(volledig zuur) tot maximaal to (volledig basisch);
handhaving van een relatief constante pH in het milieu
interieur (7,4) vindt plaats m.b.v bloedbuffers, regulatie
van de ventilatie (CO 2 -afgifte) en de nierfunctie; normaal
is de pH van bloed 7,36 tot 7,43; bij pH > 7,43 spreekt
men van alkalose, bij pH < 7,36 van acidose; N.B.: daalt
de zuurgraad (= pH), dan wordt het milieu zuurder; de
term `zuurgraad' dient dus niet te worden verward met
woorden als 'zuurte' en `zuurheid , waarbij minder
`zuur' juist leidt tot een stijging van de zuurgraad;
syn. zuurgraad.
Ph', Philadelphia-chromosoom.
ph-, zie ook f-.
PHA phytohaemagglutinin [E.] , fytohemagglutinine, een
extract uit bonen; agglutineert erytrocyten.
phacitis, phakitis, zie fakitis.
phaco- [G., phakos = lens, vlek] zie faco-.
phacocele [G., phakos; kele = breuk] zie facokele.
phaco- emulsification [E.] zie faco-emulsificatie.
phacomalacia [G., malakia = verweking] facomalacie,
lensverweking.
phaenotypus [G., phainein = tonen; typos = stempel] zie
fenotype.
phaeochromocytoma, zie feochromocytoom.
phagedaenicus [G., -ca, -cum, phagein] m.b.t. phagedaena,
invretend; vb. ulcus p-cum.
phago- [G., phagein] zie fago-.
phagolysis, zie fagolyse.
phakomatosis, zie facomatosen.
phalacrosis [G., phalakros = kaalhoofdig] kaalhoofdigheid.
phalanges [G.] my van phalanx.
phalangicus [L., -ca, -cum, van Gr. phalagx] m.b.t. een vingerof teenkootje.
phalangitis [L.] ontsteking van een of meer phalanges.
phalanx, zie falanx.
Phalen-test, provocatieonderzoek om een carpaletunnelsyndroom te diagnosticeren; de pols words hierbij in
extreme flexie of extensie gebracht om de klachten op te
wekken.
phallectom ie, zie fallectomie.
phalloc a mpsis [G., phallos = penis; kampsis = buiging] het in
een bocht of hoek staan van de in erectie verkerende
penis.
phallodyn ie, zie fallodynie.
phallus [G., phallos] penis.
phallus-symbool, nabootsing van de phallus, bij
sommige volken vereerd als zinnebeeld van de mannelijke potentie en vruchtbaarheid.
phantasma [G., verschijning] optische zinsbegoocheling,
gezichtsbedrog, pseudo-hallucinatie.
pharmacon [G., verouderde schrijfwijze], zie farmacon.
pharmacopoea [G., pharmakon; poiein = maken] zie farmacopee.
pharyng- [G., pharynx = keel] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de keel; zie ook faryng-.

petrischaal, Petri-schaal, platte, ronde glasschaal met
deksel, gebruikt voor bacteriekweken.
petrificatie, petrificatio [L., petra; facere = maken] verkalking, verstening van weefsels of secreten of corpora
aliena.
petro-occipitalis [L., -le], m.b.t. de pars petrosa van het os
temporale en het os occipitale; vb. fissura p-lis.
petrositis, ontsteking van het rotsbeen (os petrosum, de
vroegere naam voor pars petrosa ossis temporalis NA).
pgtrosquamosus [L., -sa, -sum], m.b.t. de pars petrosa en
de pars squamosa ossis temporalis; vb. fissura p-sa.
petrosuS [L., -sa, -sum, van Gr. petra = steen] i steenachtig;
2 m.b.t. het rotsbeen (pars petrosa ossis temporalis);
vb. nervus p-sus, fossula p-sa, os p-sum.
pgtrotympanicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de pars petrosa en
de pars tympanica van het os ternporale; vb. fissura p-ca.
PET scan, positron-emission-tomography scan.
peuter, een kind in de leeftijd tussen i en 4 jaar.
Peutz, Johannes Laurentius Augustinus (1 886 -1 957;
Ned. internist).
Peutz jeghers-syndroom, polyposis adenomatosa
gastrointestinalis generalisata heredofamiliaris, een
autosomaal-dominant erfelijke ziekte die zich tussen het
2oe en 3oe levensjaar manifesteert met multipele poliepen van het maag-darmkanaal en typische, rondom de
lichaamsopeningen gelokaliseerde lentigines; wordt
beschouwd als een facomatose.
-pexie, -pexis [G., pexis = vasthechting] achtervoegsel in
woordsamenstellingen met als betekenis fixatie, ophanging, aanhechting, bevestiging; vb. cystopexie, uteropexie.
Peyer, Johann Conrad (1653-1712, Zwitsers anatoom).
agmina P yeri [L.] , folliculi lymphatici aggregati;
syn. plaques van Peyer, klieren van Peyer.
Peyronie, Francois de la (1678-1747; Fr. chirurg te Parijs).
ziekte van Peyronie, induratio penis plastica.
Pfannenstiel, Johann (1862-19o9; D. gynaecoloog te
Breslau = Wroclaw).
incisie volgens Pfannenstiel, dwarse snede door de
buikwand, iets boven de schaambeharing.
Pfannenstiel-syndroom, icterus gravis neonatorum.
Pfeiffer, Emil (1846 -1921; D. arts te Wiesbaden).
ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa; syn. Pfeiffer-klierkoorts.
Pfiesteria piscimorte, toxische, eencellige alg met flagellen;
in slapende vorm of als microcyste levend op bodem van
riviermond; produceert voor vis, mens en zoogdier
dodelijke neurotoxinen; oceaanvervuiling mogelijk
oorzaak van toename van deze algen.
Pfluger, Eduard Friedrich Wilhelm (1829-i91o; D.
fysioloog te Bonn).
buizen van Pfluger, buizen van kiemepitheel die van
het oppervlak van het ovarium naar binnen groeien en
waaruit zich follikels en eitjes ontwikkelen.
wet van Pfluger, laat men door een zenuw een zwakke
gelijkstroom gaan, dan neemt de prikkelbaarheid aan de
kathode toe (katelektrotonus), aan de anode of (anelektrotonus); inschakeling ('sluiting') van een zwakke
stroom veroorzaakt aan de kathode een contractie
(kathode-sluitingscontractie); bij sterkere stroom
ontstaat ook bij afbreken ('opening') van de stroom een
contractie en wel aan de anode (anode-openingscontractie); dan volgt de Anodenschliessungszuckung (ASZ)
en bij nog sterkere stroom ten slotte de KOZ (Katodenoffnungszuckung); verandering of omkering van deze
volgorde duidt op zenuwaandoening; syn. Zuckungsgesetz [D.]; zie ook ontaardingsreactie.
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Phthirus
phlebostasis, zie flebostase.
phlebothrombosis, zie trombose, flebo-^-.
phlebotomia [G., phleps; tome = snede] venasectie, aderlating.
Phlebotomus [G., phleps = ader; tomos = snede] zandvlieg , een
geslacht kleine, bijtende vliegen van de fam. Psychodidae.
Phlebotomus argentipes, overbrenger van kala-azar in
India.
Phlebotomus papatasii, zandvlieg, overbrenger van
pappataci-koorts (syn. flebotomenkoorts), in China,
India, O.-Afrika, M.- en Z.-Amerika, MiddellandseZeegebied.
Phlebotomus sergenti, de belangrijkste overbrenger van
huidleishmaniasis in het Midden-Oosten en India.
Phlebotomus squamipes, overbrenger van huidleishmaniasis in Suriname en Brazilie.
Phlebotomus verrucarum, de voornaamste overbrenger
van oroya-koorts in Peru.
phlegmasia [G., ontsteking] ontsteking, koorts.
phlegmasia alba dolens, ontsteking van de vena
femoralis (in het kraambed, na tyfus) gekenmerkt door
oedeem van het been zonder roodheid; syn. oedeme
blanc douloureux [F.].
phlegmasia caerulea (coerulea, cerulea) dolens,
acute hevige ontsteking van de diepe beenaderen, met
oedeem, cyanose, huidbloedingen.
phlegmona [G., ontsteking] flegmone.
phlegmonosus [L ., -sa, -sum] , flegmoneus, gepaard met
flegmone-vorming; vb. angina p-sa, erysipelas p-sum.
phlyctaena [G., phlyktaina = blaas] flycteen, kleine ronde,
grauwkleurige infiltratie (al of niet met ettervorming)
bij keratoconjunctivitis phlyctaenulosa, een vorm van
papulonecrotische tuberculide; zie ook pustula.
phobia [G., phobos = vrees] fobie, ziekelijke vrees.
phonema [G., geluid] gehoorshallucinatie, waarbij
stemmen worden gehoord die er niet zijn (niet verwarren met foneem).
phosph-, zie ook fosf-.
Photobacterium, een geslacht bacterien (van de fam.
Pseudomonadaceae) die lichtgevende substanties produceren.
photonosus [G., nosos = ziekte] ziekte door te lange blootstelling aan intens licht, o.a. sneeuwblindheid.
photophthalmia, zie fotoftalmie.
photppsia, zie fotopsie.
phototaxis, zie fototaxis.
phren [G.] i het middenrif; i. de psyche.
phrenicocolicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. middenrif en colon;
vb. ligamentum ph-cum.
phrenicolienalis [L., -le], m.b.t. het middenrif en de milt;
vb ligamentum ph-le.
phrenicopleuralis [L., -le], m.b.t. het diafragma en de
pleura; vb. fascia ph-lis.
phrenicus [L ., - ca, - cum] , i m.b.t. het middenrif; vb. nervus
ph-cus, arteria ph-ca; z de nervus phrenicus.
phrenitis [G., phren =1 middenrif; 2. psyche] i ontsteking van
het middenrif; a ontsteking van de hersenen.
phrynoderma [G., phryne = pad] een droge, bruine en
schilferende huid met keratosis pilaris, a.g.v. vitamineA-gebrek; syn. paddenhuid.
phthir-, voorvoegsel m.b.t. luizen; vb. phthiriasis =
luizeninfestatie; zie ook ftir-.
Phthirus [G., phtheir] luis, een geslacht van de fam. Pediculidae van de orde Anoplura (klasse Insecta).
Phthirus pubis, platluis, zuigt bloed bij de mens, maar is
tot dusverre niet gebleken een overbrenger van ziekten
te zijn; syn. schaamluis, platje.

pharyngealis [L., -le, m.b.t. de pharynx] ; vb. bursitis p-lis
(ziekte van Tornwald).
pharyngempraxis [G ., pharynx; empraxis = verstopping]
obstructie van de pharynx.
pharyngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de pharynx; vb. plexus
p-eus, arteria p-ea, ostium p-eum.
pharyngis [L., van Gr] gen. van pharynx.
pharyngobasilaris [L., -re, van Gr] m.b.t. de pharynx en de
(schedel)basis; vb. fascia p-ris.
pharyngocele, zie faryngokele.
pharyngotonsillitis, ontsteking van pharynx en tonsillen.
pharyngotubalis [L ., - le, m.b.t. pharynx en tuba auditiva];
vb. musculus p-lis.
pharynx [G., gen. pharyngis, keel] de achter de neusholte en
mondholte gelegen keelholte, met openingen naar de
slokdarm en naar de larynx; het gedeelte boven het
zachte gehemelte heet pars nasalis ph-gis (= nasopharynx), het onderste gedeelte bestaat uit de pars oralis
ph-gis (= mesopharynx) en de pars laryngea ph-gis
(hypopharynx).
pharynx-plastiek, plastische operatie van pharynxachterwand en gehemelte; vooral toegepast om palatuminsufficientie op te heffen.
pharynx-reflex, keelreflex; zie ook reflex.
pharynx-tonsil, keelamandel.
phased array [E., = gefaseerde reeks] een door onderlinge
faseverschuiving oscillerende geluidsgolf die ontstaat
doordat een serie signaalgevers in onderling verschuivende groepen worden aangesloten; zie ook linear array.
Phelps, Abel Mix (1851-19oz; Amer. chirurg te New York).
operatie van Phelps, operatie bij klompvoet, waarbij
de strakke zool wordt gekliefd en een wigvormig stuk
been wordt geexcideerd.
Phemister-operatie, chirurgische behandeling ter
vertraging van de groei van de lange pijpbeenderen
(epifysiodese) bij beenlengteverschil; de kraakbenige
groeischijf van het te lange been wordt verwijderd m.b.v.
een scherp lepeltje; het botdefect wordt opgevuld met
spongieus bot; zie ook epifysiodese, Blount operatie.
phenyl-, zie ook fenyl-.
philtrum [G., philtron = minnedrank] het verticale gleufje op
de bovenlip tussen neus en lippenrood.
-philus [G., philein = beminnen] achtervoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis geneigd tot, aangetrokken door; vb. Gasterpphilus.
phim o sis [G.] 1 afsluiting, vernauwing; a te nauw preputium, dat niet over de glans penis (dan wel clitoris)
achteruit kan worden geschoven; syn. capistratio.
paraphimosis [para = eroverheen; phimosis = afsluiting]
zwelling en insnoering van de achter de eikel teruggetrokken voorhuid, waarbij de eikel zwelt t.g.v. stoornis en stuwing van de bloedcirculatie; syn. Spaanse
kraag.
phimosis ischiadica, p. van de nervus ischiadicus;
syn. ischias varicosa, ziekte van Quenu.
phimosis tubae, gedeeltelijke afsluiting van het
fimbriele einde van een tuba uterina.
phleb-, voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. tot
een ader of tot aderen; zie ook fleb-.
phlebectasia [G., phleps; ektasis] zie flebectasie.
phlebectasia haemorrhoidalis, zie haemorrhois,
aambei.
phlebectasia venae spermaticae, spataderbreuk,
varicokele.
phlebitis, zie flebitis.
phlebosclerosis, zie flebosclerose.
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phthisis
matitis atrophicans chronica, een circumscripte idiopathische huidatrofie.
Pickering, Sir George White (1904-i98o; E. internist te
Oxford).
Lewis and Pickering test, zie Lewis (Thomas
Pickwick-syndroom [genoemd naar de door Charles Dickens
beschreven figuur `little Joe' in The Pickwick Papers], cardiopulmonair obesitas-syndroom: vetzucht, slaperigheid,
spiertrekkingen, cyanose, periodische ademhaling
(hypoventilatie), secundaire polyglobulie, rechtszijdige
harthypertrofie.
pico- (p) [< It. pico = zeer klein] 10 -12 ; i picogram (1 pg) _
io -12 gram.
picodnavirus, zie de rubriek virus.
picornavirus, zie virus, picorna----.
PID, pelvic inflammatory disease.
piecemeal [E.] bij stukken en brokken, stuksgewijs.
piecemeal extirpation [E.] extirpatie bij stukken en
brokken.
piedra [Spaans, = steen] schimmelziekte van het behaarde
hoofd, een oppervlakkige dermatomycose met steenharde knobbeltjes aan hoofd- en baardharen.
piedra alba, p. met witte knobbeltjes aan de haren,
inheems in Z.-Amerika, O-Azid en sommige streken in
Europa, verwekt door Trichosporon cutaneum.
piedra njgra, p. met zwarte knobbeltjes aan de haren,
inheems in Z.- en Centraal-Amerika (ook Suriname),
verwekt door Piedraia hortai.
piedra nostras, p. van de baard.
Piedraia, schimmel die zich als parasiet aan de haren
hecht; zie ook piedra [sp.]
Piedraia hortai, verwekker van piedra nigra.
piekeffect, na toediening van een farmacon neemt het
effect toe, bereikt een maximum en neemt daarna weer
af.
piekgolf, combinatie van een langzame en een korte
snelle golf op een elektro-encefalogram; kenmerkend
voor epilepsie, vooral voor petit-mal-aanvallen;
syn. spikes and waves [E.].
Pierre Marie, zie Marie.
PIE syndrome, pulmonary infiltrates and eosinophilia
syndrome.
piezocardiogram [G., piesis] grafische registratie van de
drukveranderingen, veroorzaakt door het kloppen van
het hart tegen de slokdarmwand, opgetekend vanuit de
slokdarm.
PIF, prolactin-inhibiting factor.
pigeon breeder's disease [E.] zie duivenmelkerslong.
pigment [L., pigmentum = verfstof] 1 kleurstof; 2 een
gekleurde substantie in dierlijk of plantaardig weefsel.
autochtoon pigment, zie endogeen p.
bloedpigment, hemoglobine en derivaten, vnl. oxihemoglobine, methemoglobine, sulfhemoglobine,
hematine, hemochroom en hematoporfyrine.
endoggen pigment, door de lichaamscellen gevormd p.
exoggen pigment, van buitenaf in het lichaam gedrongen gekleurde substantie, bijv koolstof, lood, inkt (bij
tatoeering).
galpigment, galkleurstoffen (vnl. bilirubine en biliverdine).
hematogeen pigment, uit bloed of bloedpigment
afkomstige kleurstof.
hepatogeen pigment, galpigment, in de lever ontstaan
uit bloed-pigment.
melanotisch pigment, zie melanine.
respiratoir pigment, pigment dat een functie heeft bij

phthisis, zie ftisis.
phthisis bulbi, schrompeling van de bulbus oculi,
eindstadium van verschillende oogaandoeningen.
phthisis corneae, schrompeling van het hoornvlies, na
ernstig trauma of infectie van de cornea, gepaard met
schrompeling en verweking van de oogbol.
phthisis pulmonum, longtering.
phyllo(i)des [G., phyllon = blad; eidos = vorm] bladvormig;
vb. cystosarcoma ph.
phyloggnesis, zie fylogenese.
phylum [G., phylon = stain] afdeling uit het dierenrijk,
bestaande uit een of meer klassen.
phyma [G., my. -ata, gezwel, uitwas] huidgezwel of -zwelling
in het algemeen; zie ook rhinophyma.
physiatrica, zie fysiatrie.
ph y socele, zie fysokele.
phyto-, zie ook fyto-.
phytobezoar, zie fytobezoar.
phytomenadion, vitamine K 1 .
phytotherapeuticum [G., my. -ca, phyton] plantaardig
geneesmiddel.
phytotrichobezoar, zie fytotrichobezoar.
pia-arachnoidea [obsoleet], pia mater en arachnoidea
samen; syn. meninx tenuis.
Piaget, jean, (1896-1980), Zwitsers bioloog, filosoof en
ontwikkelingspsycholoog die veelomvattende cognitieve
ontwikkelingstheorie met biologische basis heeft
ontworpen.
pia mater [L., vrome, zachte moeder] het vaatrijke, binnenste
vlies van de drie omhulsels van hersenen en ruggenmerg, vormt samen met de arachnoidea de leptomeninx;
zie ook dura mater encephali.
pia mater encgphali, de p.m. die het hersenoppervlak
bekleedt.
pia mater spinalis, de p.m. die het ruggenmergoppervlak bekleedt.
pian, in Vietnam en Z.-Amerika gebruikelijke naam voor
framboesia tropica.
pian bois, espundia, leishmaniasis mucocutanea,
bos-yaws; wordt i.t.t. framboesia niet veroorzaakt door
spirocheten.
pica [L., ekster, waarvan gezegd wordt dat hij alles verslindt]
abnormale neiging tot het eten van allerlei oneetbare
stoffen (zoals kalk, potlood, hout) bij hysterie, in de
zwangerschap, bij ondervoede kinderen; zie ook allotriofagie; syn. gustus depravatus.
Pick, Alois (geb. 1859; internist te Wenen).
Pick-symptoom, kenmerkend vroeg symptoom bij
pappatacikoorts: conjunctivale injectie met rode strepen
tussen cornea en ooghoeken.
Pick, Arnold (1851-1924; psychiater te Praag).
Pick-hersenatrofie, atrofie van de frontale of temporale
hersenschors, vaak preseniel optredend, met toenemende dementie, persoonlijkheidsafbraak, stoornissen
in opmerkingsvermogen en beoordeling, explosieve
prikkelbaarheid, ten slotte versuffing.
Pick, Friedel (1867-1926; internist te Praag).
Pick-pseudo-levercirrose, stuwing en induratie van de
lever met ascites, bij pericarditis adhaesiva met vernauwing van de vena cava inferior.
Pick, Ludwig (1868-1935; kinderarts te Berlijn).
Niemann-Pick-syndroom, zie Niemann.
Pick-cellen, grote, gekorrelde en gevacuoliseerde
schuimcellen, die fosfatiden bevatten; ze zijn pathognomonisch voor de ziekte van Niemann-P.
Pick, Philipp Joseph (1834-19io; dermatoloog te Praag).
ziekte of syndroom van Pick-Herxheimer, acroder604

pili
oorzaak waarbij psychogene factoren een (veronderstelde) rol spelen.
radiculaire pijn, pijn uitstralend in dermatoom van
aangedane radix, verergerend bij intrathecale drukverhoging, zoals bij hoesten, niezen of persen (indicatie van
h ernia nuclei p ulposi), bij directe druk paravertebraal of
bij provocatietesten als de proeven van Lasegue, Bragard
en Kemp; zie ook radiculair prikkelingsverschij nsel.
retrosternale pijn, pijn achter het borstbeen; kan
gerelateerd zijn aan onder meer hart- en longaandoeningen.
rustpijn, situatie waarin patienten met chronische
arteriole insufficientie in een been ook in rust pijnklachten hebben; zie ook Fontaine, stadia van -^-.
verschietende pijn, pijn die regelmatig van locatie
verandert.
viscerale pijn, vaag gelokaliseerde pijn ten gevolge van
rek of trek op de darmwand of op kapsels van solide
organen, bijv bij darmafsluitingen of bij levermetastasen.
pijnappelklier, corpus pineale [L.].
pijnbeleving, individuele ervaring van pijn; deze words
beInvloed door voorgaande ervaring, culturele context
en de betekenis die pijn onder bepaalde omstandigheden heeft.
pijnbestrijding, medicamenteuze en niet-medicamenteuze maatregelen om de pijngewaarwording te onderdrukken of te verminderen; bijv. d.m.v. NSAID's,
opiaten, operaties en psychotherapie.
pijndrempel, de grenswaarde van een (pijnverwekkende)
prikkel waarboven wel en waaronder geen pijn wordt
gevoeld.
pijn-dysfunctiesyndroom, kaakgewrichtsklachten met
pijn, knappen en ochtendstijfheid, t.g.v. beschadiging
van de gewrichtsoppervlakken of de discus daartussen.
pijnmediator, stof die vrijkomt bij weefselbeschadiging
en een rol speelt bij de pijngewaarwording (via sensibilisatie of excitatie van bepaalde vrije zenuwvezeluiteinden); bradykinine, histamine, serotonine, kaliumionen
of prostaglandines; zie ook nocisensoren.
pijnperceptie, zie pijnbeleving.
pijnstilling, zie pijnbestrijding.
pijntolerantiedrempel, de grenswaarde van een
(pijnverwekkende) prikkel, waarboven de pijn niet meer
wordt verdragen.
pijnzin, vermogen om pijn te voelen; vormt samen met
de temperatuurzin en de grove tast de vitale sensibili-

de oxidatieve ademing; vb. ferroporfyrine, cytochroom,
flavine.
pigmentatie, pigmentatio [L.] 1 aanwezigheid van
pigment; z vorming of afzetting van pigment.
pigmentatrofie, atrofie, gepaard gaand met pigmentafzetting in de schrompelende cellen.
pigmentdegeneratie, van het netvlies: retinitis pigmentosa.
pigmentdysplasie, zie incontinentia pigmenti.
pigmentgalsteen, bruine of zwarte galsteen; zwarte
stenen bestaan uit ongeconjugeerde bilirubinepolymeren en bruine uit calciumbilirubine; zwarte pigmentgalstenen kan men zien bij chronische hemolyse en
cirrose; bruine galstenen bij een galwegstrictuur, een
biliodigestieve anastomose en chronische bacteriele
galweginfectie.
pigmentnaevus, zie naevus pigmentosus.
pigmentofaag, een fagocyt die pigment in zich opneemt,
bijv. (bij malaria) de monocyten.
pigmentosus [L ., -sa, -sum] , gepigmenteerd; vb. naevus
p-sus, retinitis p-sa, erythema caloricum p-sum.
pigmentum [L., gen . -ti], pigment.
pigmentum nigrum, het donkere pigment aan het
binnenoppervlak van de choroidea.
pigmentverschuiving, door ontsteking geInduceerde
vermindering (hypopigmentatie) of vermeerdering
(hyperpigmentatie) van pigmentatie van de huid t.g.v.
storingen in de vorming en overdracht van pigment.
Pignet, Maurice-Charles-Joseph (geb. 1871; Fr. arts te
Parijs).
Pignet-index, lichaamslengte in cm, verminderd met
(borstomvang in cm + lich. gewicht in kg); een P.-i. van
16-20 is `goed', meer dan zo 'middelmatig tot slecht',
minder dan 16 `krachtig' tot 'zeer krachtig' (vrouwen z a
4 minder).
pig skin [E., varkenshuid] het uiterlijk van een door lymfoedeem gezwollen huid, met kuiltjes op de plaats van de
huidpapillen.
PIH, prolactin-inhibiting hormone; syn. prolactininhibiting factor (PIF).
pijlgif, zie curare.
pijlnaad, sutura sagittalis [L.].
pijn, onaangename sensorische en emotionele ervaring
die in verband wordt gebracht met bestaande of
dreigende weefselbeschadiging of wordt beschreven in
termen van weefselbeschadiging; pijn is zowel een
gewaarding (bewust worden van een prikkel die pijn
veroorzaakt) als een emotionele ervaring; syn. algos,
odyne [G.] , dolor, poena [L.]
centrale pijn, pijn die samenhangt met de aanwezigheid van een proces of een letsel in het CZS.
drukpijn, zie aldaar.
ischemische pijn, pijn die optreedt na prikkeling van
specifieke nociceptoren die gevoelig zijn voor ischemie,
onder meer in het hart.
neurogene pijn, pijn die ontstaat door een proces in
het CZS of door onnatuurlijke activatie van een zenuw of
plexus.
parietale pijn, scherpe, gelokaliseerde pijn die
toeneemt bij beweging en wijst op prikkeling van het
peritoneum parietale (peritonitis), bijvoorbeeld als
complicatie van cholecystitis en appendicitis.
pseudo-radiculaire pijn, uitstralende pijn in het
gebied van de bekkengordel die niet berust op radiculaire pijn of zenuwpijn; bijv t.g.v. coxartrose.
psychogene pijn, pijn zonder evidente somatische

teit.

pijpzweer, zie fistel.
tweefasenpil, anticonceptiepil waarbij de oestrogeenen progestageendosis in twee perioden binnen eon
cyclus verschillend is; twee soorten: sequentiepil en
step-up-pil.
pilaris [L ., - re] , van het haar, op een haar lijkend;
vb. keratosis p-ris, ulerythema p-re.
pilaris systeem, de lichaamsbeharing (hoofdhaar,
wenkbrauwen, oksel- en pubisbeharing, het overige
huidhaar).
pili [L.] 1 gen. van pilus, vb. papilla pili; z mv. van pilus.
pili annulati [L., mv. van pilus annulatus] erfelijke afwijking van het haar, waarop lichte en donkere ringen,
zonder pigmentanomalie.
pili incarnate [L., mv. van pilus incarnatus] kort omgebogen
haren die met de top de huid weer binnendringen en er
een vreemd-voorwerpontsteking teweegbrengen.
pili moniliformes, parelsnoerharen, met spoelvormige
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pilobezoar
ontaarding van subconjunctivaal bindweefsel (vroeger
voor vet gehouden).
pink, digitus minimus manus [L.].
pink disease [E., pink = roze] zie acrodynie.
pink eye [E., roze(rood) oog] conjunctivitis, veroorzaakt door
de Koch-Weeks-bacil.
pink puffer [E.] de `roze, kortademige patient'; meestal
oudere emfyseempatient met ernstige kortademigheid
bij geringe inspanning, zonder hypoxemie of cor pulmonale; zou ander type zijn dan de `blue bloater'; in
klassieke vorm zeldzaam; er zijn talrijke overgangsvormen; zie ook blue bloater.
pinktop-handgreep, stelping van een bloeding uit de a.
meningea media, door de pink te plaatsen in het kuiltje
achter en onder het oorlelletje, met de middelste drie
vingers naast elkaar tegen het achterhoofd, terwijl de
duim om het achterhoofd heengrijpt; de pink wordt
minstens 6 minuten goed aangedrukt gehouden.
Pinkus, Felix (1868-1947; D. dermatoloog te Berlijn).
ziekte van Pinkus, lichen nitidus.
pinna [L., veer, mv. -ae: L. vleugel] auricula (NA), oorschelp.
pinocyt [G., pinein = drinken] een macrofaag die weefselvloeistof opneemt en verteert.
pinocytose [< G., pinein] het opnemen van exogeen vloeibaar materiaal in een eel; zie ook fagocytose.
pin point pupil [E., pin point = speldenknop] zeer nauwe,
lichtstijve pupil bij intoxicatie met pilocarpine en
narcotische analgetica als heroine, codeine, morfine en
opium, evenals bij laesies in de pons; syn. speldenknoppupillen.
pin point ulcera [mv., E.] zeer kleine zweren in het rectum
bij amoebiasis.
pinta [Spaans, = geverfd] niet-venerische treponematose in
tropisch Amerika, met een vlekkige dermatose, veroorzaakt door Treponema carateum; syn. mal del pinto, carate.
Pintner-Patterson-test (Rudolf Pintner, Amer. psychobog), non-verbale intelligentietest waarbij voorwerpen
en platen worden gebruikt; i.h.b. geschikt voor dove
mensen en mensen die de landstaal niet spreken.
PIP, i proximaal interfalangeaal gewricht; z plasmacellulaire interstitiele pneumonia.
pipet [< F. pijpje] buisvormig glazen instrument waarmee
een nauwkeurig afineetbare hoeveelheid vloeistof kan
worden opgezogen voor kwantitatieve analyse.
piramidaal baansysteem, motorische neuronen die de
verbinding vormen tussen de primaire, secundaire
motorische en sensomotorische schors en de neuronen
in de grijze stof van het ruggenmerg; medieren start,
doel en snelheid van willekeurige bewegingen;
syn. trachus corticospinalis (obsoleet).
piramide, i uitpuiling van het verlengde merg ter plaatse
van de piramidebaan; z nierpiramide; zie ook pyramides
renales.
piramidebaan, tractus pyramidalis [L.].
piramidebaanlaesie, onderbreking in tractus corticospinalis t.g.v trauma, tumoren, infecties, vasculaire
aandoeningen en degeneratieve ziekten; veroorzaakt
piramidebaansyndroom.
piramidebaanstoornis, stoornis van de p.-vezels.
piramidebaansyndroom, klinisch symptomencomplex
van parese (paralyse), spastische hypertonie, hyperreflexie en pathologische reflexen; de benaming is in
zoverre onjuist dat spastische hypertonie en hyperreflexie niet door een p.-laesie, maar door een laesie van
andere descenderende systemen worden teweeggebracht.
piramidecellen, multipolaire, piramidevormige zenuw-

zwellingen, afgewisseld door donker gekleurde insnoeringen; syn. monilethrix.
pili torti [L., mv van pilus tortus] zeldzame aangeboren
afwijking van de haren, die gedeeltelijk zijn afgeplat en
om hun lengte-as zijn gedraaid.
pilobezoar, zie trichobezoar.
pilo-erectie [L., pilus; erigere = oprichten] het rechtop gaan
staan van lichaamsharen; syn kippenvel, cutis anserina.
pilomatrixoom, zie epithelioma calcificans.
pilomotoor, de haren bewegend.
pilomotore reflex, zie reflex.
pilomotore zenuwen, zenuwen die de haren doen
bewegen.
pilonidalis [L., -le, pilus; nidus = nest] gepaard met
ingenestelde haren, haren-bevattend; vb. sinus p-lis.
pilonidal sinus [E.] zie sinus pilonidalis.
pilorum [L., mv. gen. van pilus (haar)], vb. noduli laqueati p.
pilose, pilosis, overmatige of abnormale beharing.
pilosus [L., -sa, -sum, pilus] behaard; vb. naevus p-sus.
pilot study [E.] vooronderzoek, voorafgaand aan het
eigenlijke onderzoek; hierin worden meetinstrumentarium en onderzoeksmethode op validiteit, reproduceerbaarheid en haalbaarheid getest.
Piltz, Jan (1870-1930; Pools neuroloog).
Piltz-Westphal-fenomeen, zie orbicularisfenomeen.
pilula [L., mv. -lae, kleine ball pil.
pilus [L., my pili], haar; zie ook pili, fimbria.
piluseiwit, zeer klein aanhangsel op sommige bacterien;
speelt rol bij de hechting van bacterien en bij de
overdracht van antigene eigenschappen.
PIN, peniele intra-epitheliale neoplasie.
Pinard, Adolphe (1844-1934; Fr. obstetricus te Parijs).
zwangerschapsteken van Pinard, na de 16e zwangerschapsweek kan men balottement van het voorliggende
kindsdeel opwekken als men met een vinger in het
voorste schedegewelf een duwtje tegen de uterus geeft.
pincet [< F. pincette] tangetje.
anatomisch pincet, tangetje met afgeronde platte
uiteinden.
chirurgisch pincet, tangetje met scherpe tandjes aan de
uiteinden.
pincetgreep, het opponeren van duim en wijsvinger;
indien bij een zuigeling de pincetgreep zich niet ontwikkelt (vanaf de 9de maand) wijst dit op een centrale
stoornis.
pinch graft [E., gestoken ent] transplantatie van stukjes huid
van ongeveer 1 / 2 cm diameter, die men verkrijgt door
met een pincet de huid op te lichten en of te snijden.
pinealis [L., -le, pinus = den] pijnappelvormig; vb. glandula
p-lis (pijnappelklier, tegenwoordig geheten corpus
pineale).
pinealisme, ziekte t.g.v stoornis in de secretie van het
corpus pineale.
pinealocyt, cal uit het corpus pineale, produceert melatonine (bij impulsen van sympathische neuronen); zie ook
HIOMT.
pinealoom, gezwel van het corpus pineale.
Pinel, Philippe (1745-1826; Fr. psychiater te Parijs).
Pinel-systeem, behandeling van geesteszieken zonder
enige vorm van dwang.
ping-pongsyfilis, syfilis in sterk besmette streken, waar
de besmetting met spirocheten heen en weer gaat, zoals
een pingpongbal.
pinguecula [L., mu -ae, pinguis = vet] een kleine geelachtige
verheffing van de conjunctiva dicht bij de hoornvliesrand, gewoonlijk aan de nasale kant, t.g.v hyaliene
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plaatselijke verdoving
pituitarius [L., -ia, -ium, pituita = slijm] slijm voortbrengend.
glandula pituitaria, hypofyse; vroeger meende men dat
deze het neusslijm voortbracht.
pituitosus [L., -sa, -sum, pituita] slijmig; vb. sputum p-sum.
pityriasiformis [L., -me], pityriasis-achtig, lijkend op
pityriasis.
pityriasis [G., pityron = zemelen] dermatose met zemelenachtige schilfering.
pityriasis alba, ronde, fijn schilferende haarden in het
gezicht bij kinderen; syn. pityriasis simplex faciei,
pityriasis maculata, erythroderma streptogenes.
pityriasis capillitii, hoofdroos, seborroIsch eczeem van
de behaarde hoofdhuid; syn. p. capitis.
pityriasis lichenoides chronica, chronische dermatitis
met rode papels en vlekken, verspreid over romp en
ledematen, met vast aangehechte schubjes; syn. dermatitis psoriasisformis nodularis, parapsoriasis en gouttes,
lichen psoriasis.
pityriasis lichenoides van Mucha-Habermann,
vasculitis van de huid met roze papels en necrose,
waarna varioliforme littekens achterblijven; oorzaak
onbekend; syn. pityriasis lichenoides et varioliformis
acuta.
pityriasis rosea, op romp, bovenarmen en -benen
symmetrisch gelokaliseerde dermatose, bestaande uit
medaillon-achtige ovale plaques, waarvan de lengte-as
gericht is volgens de splijtlijnen van de huid; begint
vaak met een solitaire plaque ('moeder-plaque'); geneest
spontaan in 6-so weken; oorzaak onbekend.
pityriasis rosea pilaris, zeldzame, chronische huidaandoening met sterk schilferende, lichtrode papels, dicht
opeengelegen aan de follikelmonden; meestal vormen ze
grote raspachtig aanvoelende velden.
pityriasis simplex faciei, zie pityriasis alba.
pityriasis versicolor, oppervlakkige schimmelaandoening van de huid, veroorzaakt door Malasseziafurfur;
grillige, confluerende haarden, licht schilferend, meestal
cafe-au-lait-kleurig; syn. tinea versicolor.
pityroides [G., `zemelen'-achtig]; vb. alopecia p.
Pityrosporum, een genus van de fam. Cryptococcaceae.
Pityrosporum orbiculare, meestal symptoomloze
bewoner van de huid; verwekt soms pityriasis versicolor;

cellen in de cerebrale schors; ze bezitten een aantal
dendrieten en een van de celbasis uitgaande neuriet; zie
ook Betz.
piramidekruising, decussatie onder de piramide waar de
vezels van de linker en rechter piramidebanen de
mediaanlijn kruisen en vervolgens als piramidezijstrengbaan in het ruggenmerg omlaag lopen; de
niet-kruisende vezels lopen omlaag als piramidevoorstrengbaan; syn. decussatio pyramidum.
piramidevoorstrengbaan, tractus corticospinalis
ventralis [L.].
piramide-zijstrengbaan, tractus corticospinalis lateralis.
piriformis [L., -me, pirum = peer] peervormig; vb. apertura
p-mis.
Pirogoff, Nikolai Ivanovitsj (18io-1881; Russ. chirurg).
amputatie volgens Pirogoff, amputatie van de voet
boven de enkel, terwijl de stomp words gevormd door
het achterste gedeelte van de doorgezaagde calcaneus
met de zaagvlakte aan die van het onderbeen te bevestigen.
driehoek van Pirogoff, een driehoekig veld van de
submandibulaire regio, begrensd door de achterste buik
van de m. digastricus, de n. hypoglossus en de achtergrens van de m. mylohyoideus.
Pirosoma-reactie [Pirosoma = oude benaming voor Babesia],

vertraagd-type-huidreactie waarbij antigeen via scarificatie in de huid wordt gebracht; vb. tuberculine.
pisiformis [L., -me, pisum = erwt] erwtvorming; vb. os p-me.
Piskacek, Ludwig (1854-1932; Hong. obstetricus te
Wenen).
symptoom van Piskacek, asymmetrische vergroting
van de uterus, een vroeg zwangerschapsteken.
piskijker, kwakzalver, die door het bekijken van urine de
ziekte van een patient zou kunnen herkennen of beoordelen; syn. uroscoop.
pisohamatus [L., -ta, -turn], m.b.t. os pisiforme en os
hamatum; vb. ligamentum p-tum.
pisometacarpeus [L., -ea, -eum], m.b.t. os pisiforme en
metacarpus; vb. ligamentum p-eum.
pistol-shot pulse [E., pistoolschotpols] plotselinge uitzetting
en samenvalling van de polsarterie bij het passeren van
de polsgolf.
PIT, post-inseminatietest.
pitchfork [E., hooivork] het rontgenbeeld van de darm bij
invaginatie.
pitting [E.] het maken van een kuil(tje).
non pitting (o)edema [E.] oedeem waarin geen nablijvend
kuiltje te drukken is; wijst op interstitieel vocht; komt
voor bij o.a. chronische veneuze insufficientie, hartfalen
en nefrotisch syndroom.
pitting (o)edema [E.] oedeem dat aantoonbaar is door er
een kuiltje in te drukken, dat na opheffing van de druk
niet aanstonds weer vervlakt; wijst op een lang bestaand
oedeem dat is verbindweefseld (induratie) of op myxoedeem a.g.v. hypothyreoIdie.
pituicyten, spoelvormige cellen (in wezen gliacellen) die
het hoofdbestanddeel uitmaken van de pars nervosa van
de hypofyse.
pitulcytoom, pituicytoma, gezwel van de hypofyseachterkwab, uitgaande van pituIcyten.
pituitair, m.b.t. de glandula pituitaria (= hypofyse);
syn. hypofysair.
pituitair basofilisme, zie Cushing, syndroom van
pituitaire vetzucht, zie vetzucht, hypofysaire
syn. dystrophia adiposogenitalis.

syn. Malassezia furfur.
Pityrosporum ovale, normale bewoner van de hoofdhuid.
PIVKA protein induced by vitamin-K absence [E.] ,
inactieve voorstadia van de stollingsfactoren II, VII, IX
en X die in de bloedbaan vrijkomen wanneer de synthese
niet voltooid kan worden door vitamine-K-gebrek.
pivot-shift test [E., pivot = draaias] bewegingsonderzoek van
de knie: bij een flexiebeweging wordt valgusstress in
diverse rotatiestanden uitgeoefend; bij positieve test is er
sprake van anterior-subluxatie van de laterale tibiacondylus ten opzichte van het femur.
pixel [<E., picture element] tweedimensionale digitale
meeteenheid die overeenkomt met een vierkant stukje
als weergave van weefsel op een planaire opname
(rontgenfoto of scintigram); zie ook voxel.
PKU phenylketonuria [E.] zie fenylketonurie.
plaatmalformatie, ductulaire -^-, aangeboren afwijking
waarbij de ontwikkeling van het galwegsysteem niet
voltooid is en de embryonale platen als dubbelwandige
cilinders in grote fibreuze portale velden liggen; een
klein of niet-bestaand lumen belemmert de galafvloed.
plaatselijke verdoving, het ongevoelig maken van een
klein gedeelte van het lichaam, bijv. door inspuiting van
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plaatverdunningsmethode
placentarest, die door afzetting van fibrine macroscopisch op een poliep lijkt.
Placentalia, de afdeling van de zoogdieren die hun
embryo's via een placenta voeden.
placentatie, de ontwikkeling en de wijze van aanhechting van de placenta.
placentaverwij dering.
manuele placentaverwijdering, het met de hand
verwijderen van de placenta die tijdens de partus in de
uterus blijft vastzitten.
placentitis, ontsteking van de placenta.
placentoom, gezwel dat zich uit een in de baarmoeder
achtergebleven stuk placenta ontwikkelt;
syn. deciduoom.
placentotherapie, behandeling met preparaten van
placentaweefsel.
Placido, Antonio (1848-1916; Portugees oogarts).
Placido-schijf, keratoscoop.
placode [G., plax = vlakke, ronde plaat; eidos = vorm] een der
verdikte plaatsen van het ectoderm bij het embryo,
waaruit zich een zintuigorgaan (neus, oor, ooglens) zal
gaan ontwikkelen.
plaga [L., net, in de farmacie], een papieren zakje.
plagiocefalie [G., plagios = scheef; kephale = hoofd] scheefhoofdigheid, gevolg van ongelijkmatige verbening van
de schedelnaden rechts en links.
plakinen [G., plax] substanties in bloedplaatjes met
lytische werking op micro-organismen.
plakproef, test ter detectie van een vertraagd-typecontactovergevoeligheid (type IV) voor een stof waarvoor
men van tevoren is gesensibiliseerd; op de huid worden
een of meer plakkertjes of lapjes met een kleine dosis
contactallergeen aangebracht; na 24-48 en na 72 uur
wordt de huidreactie op dat allergeen beoordeeld; onder
de plakker of het lapje met de stof waarvoor de patient
allergisch is, heeft zich eczeem ontwikkeld; syn. lapjesproef (obsoleet), epicutane huidtest, patch test [E.]
plana [L.] vr. van planus (vlak); vb. cornea p.
planigrafie [L., planum = vlak; Gr. graphein = schrijven] zie
tomografie.
plankjesmethode, meetmethode voor beenlengteverschil; bekken wordt beoordeeld op scheefstand (afwijking van de normale horizontale lijn door de spinae
iliacae posteriori superiori); vervolgens wordt de scheefstand gecorrigeerd met plankjes onder een voet; de
totale dikte van de plankjes geven het beenlengteverschil
aan; zie ook beenlengteverschil.
plankton [< G., planktos = omzwervend] verzamelnaam voor
de levende organismen die de bovenste laag van het
water in de vrije natuur bevolken.
planktonproef, het aantonen van p. in de longen van
een drenkeling, ten bewijze dat deze in het water heeft
gelegen.
planocellularis [L., -re], planocellulair, uit vlakke cellen
bestaande; vb. carcinoma p-re.
planta [L., gen. -ad,1 plant; 2 voetzool.
planta pedis, voetzool.
plantair, zoolwaarts, van de zool uitgaande; vb. p-re
buiging (in de richting van de zool), p-re reflex (bij
prikkeling van de zool).
plantair punt, pijnpunt in het midden van de voetzool
bij toxische neuritis (Bechterew).
plantaris [L., -re], plantair, in de richting van de zool,
m.b.t. de planta pedis; vb. musculus p-ris, erythema p-re;
vgl. palmaris.
planum [L.] i vlak; z in de verloskunde gebruikte term

een anaestheticum of door bevriezing met chloorethyl;

syn. lokale anesthesie; zie ook anesthesie.
plaatverdunningsmethode, telmethode voor bacterien
waarbij verdunningen van een bacteriecultuur in agar
op platen worden gebracht; na incubatie is het aantal
kolonies een maat voor de bacterieconcentratie.
placebo [L., `ik zal behagen'] stof zonder farmacologische
werking; wordt toegediend om psychologische redenen
of bij klinische proefneming ter vergelijking met een
ander, nog to toetsen preparaat.
placebo-effect, werking van een toegediend farmacon
die niet berust op de farmacodynamische of specifieke
eigenschappen ervan.
placenta [L., mv. -ae, platte koek] het uit trofoblast en
uterusslijmvlies ontstane verbindingsorgaan tussen
moeder en foetus; syn. moederkoek.
placenta accessoria, een van de eigenlijke p. gescheiden
liggend stukje `bijplacenta'.
placenta accreta, vastzittende p., waarvan de chorionvlokken de uterusspier zijn binnengegroeid.
placenta bipartita, een uit twee onderling verbonden
delen bestaande p.
placenta circumvallata, p. met een verlaagd centrum
en een wal-vormige rand.
placenta dimidiata, zie p. bipartita.
placenta discoidea, schijfvormige p.
placenta febrilis, de week gezwollen milt bij malaria.
placenta fenestrata, placenta met `vensters , open
plekken waar het p.-weefsel ontbreekt.
placenta fetalis, syn. pars fetalis placentae het foetaal
gedeelte van de placenta; zie ook p. materna.
placenta increta, zie p. accreta.
placenta marginata, gerande p., een met een rand
omgeven p.
placenta materna, zie pars uterina placentae.
placenta membranacea, dunne, vlakke, zich soms ver
uitspreidende p.
placenta praevia, voorliggende placenta, zodat de
inwendige baarmoedermond geheel (p. p. centralis) of
gedeeltelijk (p. p. lateralis) wordt bedekt; soms raakt de
rand van de p. maar even aan het ostium internum (p. p.
marginalis).
placenta pseudomarginata, p. marginata bij extramembraneuze zwangerschap.
placenta spuria, een p. accessoria zonder bloedvaatverbinding met de echte placenta.
placenta succenturiata, een bijplacenta met bloedvaatverbinding naar de hoofdplacenta.
placenta uterina, syn. pars maternalis placentae het
deel van de placenta dat van de uterus afkomstig is; zie
ook p. fetalis.
placenta velamentosa, p. waarbij de navelstreng niet
aan de p. maar ergens op de vliezen insereert; syn. insertio velamentosa; zie ook abruptio, solutio placentae.
placentabarriere, zie barriere, placentaire
placenta-insufficientie, zie insufficientie.
placentair, m.b.t. de placenta.
placentair geruis, het geruis dat men hoort bij auscultatie van de zwangere baarmoeder.
placentaire infectie, infectie van de foetus door de
moeder, via de placenta; een betere term is 'diaplacentaire infectie'.
placentair infarct, vaak voorkomende, wigvormige,
verkalkende necrose (die pas bij grotere uitbreiding
invloed heeft op de ontwikkeling van het kind).
placentaire poliep, een na de geboorte achterblijvende
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plasmaspiegel
voor het niveau tot waar het voorliggend kinderdeel in
het bekken is ingedaald.
planum inclinatum, hellend vlak, een hellende plank
waarop een been met de voet omhoog kan rusten.
planum interspinale, dwars vlak door de spinae iliacae
anteriores superiores.
planum intertuberculare, dwars vlak door de tubercula iliaca.
planum occipitale, vlak boven de protuberantia
occipitalis externa.
planum subcostale, dwars vlak door de onderkant van
het kraakbeen van de tiende rib.
planum supracristale, dwars vlak door het hoogste
punt van de crista iliaca; snijdt de wervelkolom ter
hoogte van de processus spinosus van de vierde lendenwervel.
planum transpyloricum, dwars vlak door het midden
tussen de bovenkant van de symphisis en de bovenrand
van het manubrium.
planus [L., -na, -num], vlak, plat; vb. pes p-nus, cornea p-na,
os p-num.
plaque [< F., plaat, vlek] oppervlakkige verhevenheid van z
a to cm diameter.
atheromateuze plaque, een begrensde afzetting van
lipoid op de intima van een arterie.
atherosclerotische plaque, laesie in de arteriewand,
bestaande uit een brei van necrotisch materiaal met
neerslag van kalk en vettige substanties zoals cholesterol
(het zogenoemde atheroom), naar het lumen toe
afgekapseld door een bindweefsellaag; zie ook schuimcel

oxalaatplasma, plasma dat door toevoeging van oxalaat
(zoals beschreven bij citraat-p.) onstolbaar is gemaakt.
plasma-Ac-globulins, bloedstollingsfactor V = proaccelerine.
protoplasma, zie aldaar.
plasmaal, een fosfatide waarin een vetzuuraldehyde
(i.p.v vetzuur) gebonden is aan glycerine; zie ook plasmalogeen.
plasmabank, inrichting tot het bewaren van bloedplasma dat geschikt is gemaakt voor plasma-transfusie.
plasmabicarbonaat, concentratie bicarbonaat (HCO 3 _) in
het plasma; maakt deel uit van het bicarbonaatbuffersysteem; bindt bij daling van de pH H+ (H 2 CO 3 ) en vormt
vervolgens CO 2 en H 2 o, waarna CO 2 via de longen wordt
uitgeademd.
plasmacel-dyscrasie, zie dyscrasie.
plasmacelleukemie, toestand met significante aantallen
plasmacellen in het bloed bij de ziekte van Kahler
(multipele myeloom); zie ook plasmaceldyscrasie.
plasmacellulair, gepaard met vermeerdering van
plasmacellen; vb. p-re pneumonia.
plasmacellulaire reactie, immunologische reactie in
lymfeklieren waarbij t.g.v. stimulatie met antigeen
tijdens de vorming van geheugen-B-lymfocyten waarbij
selectie op antigeenaffiniteit plaatsvindt en B-cellen tot
plasmacellen kunnen differentieren.
plasmacomponent, bloedproduct dat wordt gebruikt bij
de ondersteuning van verworven hemostasedefecten;
vb. fresh-frozen plasma, protrombinecomplexconcentraat.
plasmaconcentratiecurve, grafische weergave van de
plasmaconcentratie van een stof en de tijd; plasmaconcentraties dienen te worden vervolgd bij middelen met
een nauwe therapeutische breedte en/of ernstige bijwerkingen bij te hoge concentraties.
plasmacytoom, zie plasmocytoom.
plasma-eiwit, eiwit in het bloedplasma; vervult een
functie bij de handhaving van de colloIdosmotische druk
(25 mm Hg), bij de buffering van de zuurgraad van het
bloed (pH 7,4) en als geringe aminozuurvoorraad; heeft
voorts een aantal specifieke functies: transportfunctie,
bijv. albumine en globuline, en stollingsfunctie, bijv.
fibrinogeen.
plasma-extender [L.] zie plasma-expander.
plasmaferese, plasmaforese [G., aphairesis = verwijdering,
onttrekking] scheiding van plasma en vaste bloedbestanddelen in een continu proces buiten het lichaam
d.m.v. centrifugeren van het bloed; de vaste bestanddelen worden aangevuld met een substitutievloeistof en
gereinfundeerd; hierbij kan een schadelijk plasmabestanddeel worden verwijderd of een ontbrekende
component worden toegevoegd.
plasmakininen, een groep bloeddrukverlagende hormonen; zie ook kinine.
plasmalipase, vetsplitsend enzym waarvan de plasmaconcentratie stijgt bij een acute alvleesklierontsteking.
plasmalogeen, term voor een groep fosfolipiden, voorkomend in allerlei dierlijke organen, waaruit door inwerking van zuren of sublimaat een mengsel van aldehyden
van hogere vetzuren (plasmalen) kan worden verkregen.
plasmamembraan, zie celmembraan.
plasmarenineconcentratie (PRC), concentratie van
actief renine in het plasma; marker voor hypoaldosteronisme en effect van mineralocorticoidenbehandeling.
plasmaspiegel, het concentratiepeil, het gehalte van een
stof in het plasma.

[E.].

fibreuze plaque, i.h.a. vrij scherp begrensde, plaatvormige bindweefselverdikking; komt o.a. voor in het
subendotheliale weefsel van bloedvaten bij atherosclerose en in de pleura, zonder bekende oorzaak.
mucineplaque, plaatselijke afzetting van mucine, bijv.
bij pretibiaal myxoedeem.
plaques van Peyer, folliculi lymphatici aggregati.
plaques denta les [F.] afgezette voedselresten op het
tandoppervlak, die een massa vormen waarin bacterien
zich vermenigvuldigen ('materia alba').
plaque mere [F., moederplaat] eerste, solitaire huidmanifestatie, bijv. van pityriasis rosea.
plaque muqueuse [F., muqueux = slijmig] papel op het
mondslijmvlies, bij syfilis.
plaques seniles [F.] atrofische plekken in de hersenschors
bij dementia senilis; zie ook Drusen.
-plasie, -plasia [G., plassein = vormen] achtervoegsel in
woordsamenstellingen m.b.t. de vorming, het ontstaan;
vb. desmonplasie, dyschondroplasie.
plasma [G., het gevormde, de gedaante] 1 bloedplasma;
2 lymfe-vloeistof; 3 cyto- of protoplasma.
citraatplasma, p. verkregen door het afgenomen bloed
onmiddellijk met citraat te mengen en aldus onstolbaar
te maken; bij centrifugeren bewegen zich de bloedcellen
naar de bodem van de buisjes, terwijl het (citraat)plasma boven blijft staan.
cytoplasma, zie aldaar.
fresh-frozen plasm (FFP) [E.] toedieningsvorm van
stollingsfactoren d.m.v kort na bloedafname en celscheiding ingevroren donorplasma; bevat fibrinogeen en
stollingsfactoren; wordt toegepast bij diverse stollingsafwijkingen, waaronder de ziekte van von Willebrand;
syn. vers ingevroren plasma, bijnaam: `breedspectrumhemostaticum'.
karyoplasma, zie aldaar.
nucleoplasma, zie karyoplasma.
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plasma-tromboplastine-antecedent
door deling talrijke sporozofeten, die bij de volgende
steek van de mug in een nieuwe gastheer terechtkomen.
Plasm o dium falciparum, verwekker van malaria tropica,
met een 48 uur durende ongeslachtelijke ontwikkeling
in de mens (koortstop eens in de twee etmalen) en
sikkelvormige gameten ('halve manen').
Plasmodium ovale, een der twee verwekkers van malaria
tertiana, vnl. in Afrika, zo genoemd omdat de geinfecteerde erytrocyt een ovale vorm aanneemt (de schizont
zelf is rond).
Plasmodium malariae, verwekker van malaria quartana,
met een ongeslachtelijke ontwikkeling van 72 uur in de
mens en koortsaanvallen eens in de drie etmalen.
Plasmodium vivax, een der twee verwekkers van malaria
tertiana, met in de mens een levenscyclus van 48 uur en
koortsaanvallen eens in de twee etmalen.
II plasmodium [mv -its], 1 een parasiet van het geslacht
Plasmodium; z een veelkernige klomp protoplasma
(syn. symplasma), ontstaan door herhaalde kerndeling
zonder daaropvolgende celdeling; 3 syncytium.
exo-erytrocytaire plasmodia, malariaparasieten die
zich buiten de erytrocyten ontwikkelen, bijv in de lever.
plasmogamie [G., gamos = huwelijk] cytoplasmatische
vereniging van cellen.
plasmolyse [< G., lysis = oplossing] loslating of terugtrekking van celplasma van de celwand, t.g.v dehydratie
door osmotische werking, met schrompeling van de
celwand.
plasmoom, 1 ophoping van plasmacellen, lijkend op een
tumor; z plasmocytoom.
plasmoptysis [< G., ptyein = spugen] het uitstoten van het
protoplasma uit een cel, via een scheur in de celwand.
plasmorrhexis [G., rhexis = scheur] het barsten van een cel
t.g.v toenemende inwendige druk.
plasmoschisis [G., schisis = splijting] het in brokken uiteenvallen van protoplasma.
plasmosomen, Altmann-granula, protoplasmakorrels
die volgens Altmann de 'Elementarorganismen' zouden
zijn, de kleinste levenseenheden (vermoedelijk
mitochondrion).
plasmosoom, zie nucleolus.
plasteine [G., plassein = vormen] polypeptide met hoog
molecuulgewicht, gevormd door proteolytische
enzymen zoals pepsine en trypsine, uit peptische verteringsproducten van proteInen.
plastica [L.] vr. van plasticus.
plasticus [G., -ca, -cum, plastikos = vormend] gepaard gaand
met vorming van weefsel; vb. linitis p-ca.
plastiden, plantaardige protoplasma-organellen met
specifieke functie, zoals chloroplasten.
plastiek [G., plastike = vormkunst] operatief herstel van een
orgaan of lichaamsdeel; vb. allo-p., auto-p., kerato-p.,
pandak-p., cheilo-p.
plastisch, vormend; vb. p-sche chirurgie.
plastomeren, plastosomen, zie mitochondrion.
plastron [G., = borstharnas] hard aanvoelende buikwand
boven een periappendiculair of pericolisch ontstekingsinfiltraat.
plaswekker, matje of luier met geIntegreerde onderbroken stroomkring; reageert met geluid wanneer een
kind in zijn slaap urine loost; wordt veel toegepast bij
kinderen met enuresis nocturna=
plateaugolven, periodegewijs optredende intracraniale
drukverhogingen tot 50-100 mmHg die 5-20 minuten
kunnen aanhouden, voorkomend bij ruimtebeperkende
processen binnen de schedel.
platluis, Phthirus pubis; syn. schaamluis, platje.

plasma-tromboplastine-antecedent (PTA), stollingsfactor XI.
plasma-tromboplastinecomponent (PTC), zie Christmas-factor.
plasma-vervangmiddelen, kunstmatig bereide wateraantrekkende, colloIde oplossingen die bij transfusies
(infusies) ter aanvulling van het bloedvolume, plasma
kunnen vervangen.
plasmaviscositeit, stroperigheid van plasma, kan i.p.v
de bezinkingssnelheid erytrocyten worden gemeten ter
vaststelling van veranderingen in plasma-eiwitten als
reactie op ontsteking.
plasmavolume, de hoeveelheid plasma (bijv. cytoplasma,
bloedplasma), uitgedrukt in liters of het percentage van
het totale volume, waarvan het plasma een deel vormt.
plasmawisseling, zie plasmaferese.
plasm expander [E.] plasma-expander [< to expand =
uitbreiden] kunstmatige, water-aantrekkende vloeistof,
die eventueel bij transfusies plasma kan vervangen;
syn. plasm extender.
plasmide, een ringvormig, uit (extrachromosomaal) DNA
bestaand organel in het bacterielichaam, met het vermogen tot zelf-replicatie, onafhankelijk van de bacteriele
chromosomen; het kan rechtstreeks van de ene bacterie
op de andere worden overgedragen.
plasmine, proteolytisch enzym in serum; kan stolsels
(fibrine) oplossen en fibrinogeen ontleden; ontstaat uit
het onwerkzame plasminogeen; syn. fibrinolysine.
plasminogeen, een in het bloed aanwezig onwerkzaam
voorstadium van plasmine; het kan tot plasmine worden
geactiveerd door weefselactivator, bloedactivator en door
urokinase.
plasminogen-activator inhibitor (PAI) [E.] remmer van
factoren die de omzetting van plasminogeen naar
plasmine bevorderen, zoals urokinase en TPA (tissueplasminogen activator [E.]); remt de afbraak van stolsels.
plasmoblast [G., blastos = kiem] moedercel van de plasmocyt.
plasmocellularis [L., -re], m.b.t. plasmacellen, gepaard
met veel plasmacellen.
plasmocy t, zie cel, plasma—.
plasmocytoom, multipel myeloom.
plasmocytose, plasmocytosis [G.] 1 aanwezigheid van
plasmacellen in het bloed; z ontsteking met ophopingen
van plasmacellen.
plasmocytosis mucosae, niet-allergische, bruin-rode
ontstekingshaarden in het slijmvlies van mond, genitalia, conjunctivae; vermoedelijk als reactie op een plaatselijk inwerkende, exogene noxe.
plasmodesmen [G., desmos = band] draadvormige protoplasmabruggetjes tussen twee cellen.
plasmodicide [L., caedere = doden] i ( bv nw.) plasmodiumdodend; 2 (z.nw.) een stof met zo'n werking.
Plasmodidae, familie van de orde Haemosporidia (klasse
Sporozoa); omvat drie geslachten: Plasmodium, Haemoproteus en Proteosoma.
I Plasmodium [G., plasma; eidos = vorm] een geslacht van de
tam. Plasmodidae; verwekker van malaria, overgebracht
door Anopheles; in de mens maakt het P. een ongeslachtelijke ontwikkeling door, waarbij de volgende stadia
worden onderscheiden: sporozoiet, schizont, merozoiet,
waarna in de erytrocyten verdere schizogonie plaatsvindt; in de bloedzuigende Anopheles volgt de geslachtelijke ontwikkeling tot macro- en microgameten (resp.
vrouwelijk en mannelijk), bevruchting van de macrogameten, vorming van ookineten, die in de maagwand van
de mug tot oocysten uitgroeien; in een oocyste ontstaan
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pleuraholte
platvoet, voet met verstreken mediaal lengtegewelf;
syn. pes planovalgus.
Platyhelminthes, platte wormen, subphylum van de
Scolecida; tot de P. behoren de klassen Trematoda en
Cestoda; ze hebben een complexe levenscyclus, verblijven
meestal tijdelijk in een tussengastheer.
platymorphia bulbi [G., platys; morphe = gedaante] platymorfie, voor-achterwaartse afplatting van de oogbol
(antero-posteriore diameter <24 mm), oorzaak van
hypermetropie.
platypel(1)oid [G., platys; pella = drinkbeker] licht afgeplat
bekken.
platysma [G., platys = plat] brede, platte huidspier van de
hals, loopt van de onderkant van het gelaat naar de
bovenkant van de thorax.
Platzbauch [D., opengesprongen buik] wonddehiscentie
waarbij zowel de buikhuid als onderliggende fascie,
spieren en het parietale buikvlies uiteenwijken.
Plaut, Hugo Karl (1858-1928; D. arts-bioloog te
Hamburg).
Plaut-Vincent-stomatitis, stomatitis ulcerosa necroticans.
angina van Plaut-Vincent, angina ulceromembranacea, d.i. angina met beslag en ulceratie, veroorzaakt
door de in symbiose levende fusiforme bacillen en
spirocheten (resp. Fusobacterium plautivincenti en Trepo-

gezichtsscherpte te ontwikkelen en het binoculair zien
te bevorderen.
pleiotropie [G., pleion; trope = wending] 1 affiniteit tot
verschillende soorten weefsels; z in de genetica: de
manifestatie van een gen in meer dan een eigenschap.
pleister [L.] zie emplastrum.
plenus [L., -na, -num], vol; vb. pulsus p-nus.
pleo-, zie pleio-.
plerocercold [G., pleroun = completeren; kerkos = staart; eidos =
vorm] wormvormige larve van lintwormen, in tussengastheren (in dit stadium bekend als Sparganum).
plessimeter [G., plessein = slaan; metron = maat] plaatje van
ivoor, metaal of glas dat men op de borstkas legt, en
waarop met de percussiehamer wordt geklopt; zie ook
percussie.
plessor, kleine hamer met rubberdop, ten gebruike als
percussiehamer of reflexhamer.
plethora [G., plethore = volheid] volbloedigheid, vermeerdering van het bloedvolume (normaliter ongeveer 5 liter);
syn. polyaemia.
plethysmograaf [G., plethysmos = toeneming; graphein =
schrijven] toestel waarmee veranderingen in het volume
van een lichaamsdeel worden geregistreerd; zie ook
plethysmografie.
lichaamsplethysmograaf, instrument ter bepaling van
verschillende longfuncties, zoals functionele residuale
capaciteit, thoracaal gasvolume en luchtwegweerstand;
syn. bodybox.
plethysmografie, vastlegging van de veranderingen in
volume van een lichaamsdeel d.m.v. de plethysmograaf,
vnl. ter bepaling van de bloedstroom in ledematen of
tenen (vingers).
fotoplethysmografie, fotografische bepaling van de
lokale vulling per tijdseenheid van de subcutane capillairveneuze plexus in een extremiteit.
kwikrekstrookplethysmografie, bepaling van de
veneuze vulling in een extremiteit m.b.v. een kwikrekstrookje.
penisplethysmografie, plethysmografie om veranderingen in de penisomtrek te registreren bij erectieproblemen.
plethysmogram, een door een plethysmograaf opgetekende curve.
pleura [G., rib, zijde; spr. ui of eu] een vlies dat de binnenkant van de borstwand (borstvlies) en de buitenkant van
de longen (longvlies) bekleedt (resp. parietaal en visceraal blad; deze gaan bij de longhilus in elkaar over),
alsmede de bovenkant van het diafragma (p. diaphragmatica) en het mediastinum (p. mediastinalis).
pleura costalis, het tegen de ribben aan liggende
gedeelte van de p. parietalis.
pleura diaphragmatica, het gedeelte van de p. parietalis dat het middenrif bekleedt.
pleura mediastinalis, het gedeelte van de p. parietalis
dat het mediastinum bekleedt.
pleura parietalis, borstvlies, het parietaal blad of
buitenblad van de p., dat de borstwand van binnen
bekleedt.
pleura pulmonalis, longvlies, het binnenblad van de
p., dat de longen van buiten bekleedt; syn. p. visceralis.
pleura visceralis, zie p. pulmonalis.
pleura-empyeem, etterophoping in de pleuraholte.
pleura-exsudaat, ophoping van exsudaat tussen de beide
pleurabladen.
pleuraholte, de ruimte tussen de beide pleurabladen;
normaliter is deze ruimte virtueel, aangezien de pleurabladen tegen elkaar aan liggen; syn. cavitas pleuralis.

nema vincenti).
plaveisel, vloer- of straatconstructie met straatstenen.
plaveiselmetaplasie, plaveiselcelmetaplasie, reversibele verandering van cilindrisch epitheel naar plaveiselepitheel; de metaplasie is reversibel, maar kan via
dysplasie overgaan in een plaveiselcelcarcinoom; vindt
m.n. plaats in de longen als reactie op chronische
irritatie, bijv. roken.
plaveiselcel, platte oppervlaktecel.
plaveiselepitheel, gelaagd epitheel met platte cellen.
Playfair, William Smoult (1835-1905; E. vrouwenarts te
Londen).
Playfair-kuur, mestkuur d.m.v. overvloedige voeding
en rust.
Playfair-sonde, baarmoedersonde met geribd uiteinde.
plegie [G., plege = slag] motore verlamming van grotere
lichaamsdelen, bijv. een been.
-plegie [G., plege] achtervoegsel in woordsamenstellingen
m.b.t. verlamming; vb. diplegie, paraplegie.

pleiade (ganglionn aire) [F., pleiades = de Pleyaden, het zevengesternte; ganglion = lymfe] groep gezwollen lymfeklieren.
pleinvrees, zie agorafobie.
pleiochromie [G., pleion = meer; chroma = kleur] 1 vermeerdering van pigment; 2 toeneming van galpigment in de
gal, die daardoor donkerder is dan normaal.
pleiochroom, pleiochromie, donkerder van kleur.
pleiochroom-chrome icterus, hemolytische icterus,
waarbij de lever t.g.v. overvloedige aanvoer van
hemoglobine-afbraakproducten een pigmentrijke dikke
gal afscheidt.
pleiocytose [< G., pleion; kytos = cel] vermeerdering van het
aantal cellen, bijv. in de liquor cerebrospinalis.
pleiomastie, zie polymastie.
pleiomorf [G., pleion = meer; morphe = vorm] meervormig.
pleiomorfisme, veelvormigheid; de eigenschap (bijv. van
bacterien) om in verschillende gedaanten te kunnen
verschijnen.
pleioptiek [G., pleion; optikos = van of voor het zien] een bij
amblyopie toegepaste methode van oog-oefeningen,
waarbij een object onder oftalmoscopische controle op
de fovea centralis wordt afgebeeld, met als doel de

611

pleurakoepel
carditis, dat zowel door de ademhalingsbewegingen als
door de hartactie words teweeggebracht.
pleuropericarditis, gelijktijdige ontsteking van de
pleura en het parietale blad van het pericard; primair is
de pleuritis.
pleuro-peritoneale holte, de gemeenschappelijke borsten buikholte, bij gewervelde dieren (behalve bij de
zoogdieren, waarbij borst- en buikholte door het
middenrif gescheiden zijn.).
pleuroperitoneum, pleura en peritoneum als een vlies
beschouwd.
pleuropneumonectomie, operatieve verwijdering van
een long samen met de gehele pleura (visceralis en
parietalis).
pleuropneumonie, pleuropneumonia, i acute lobaire
pneumonie; a pneumonie met pleuritis; 3 pleuropneumonia contagiosa bovum.
pleuroscopie [G., skopein = bezien] bezichtiging van de
pleura via een incisie in de thoraxwand.
pleurotomie [G., temnein = snijden] incisie van de pleura
ten einde een exsudaat te verwijderen.
plexiformis [L., -me, plexus = netwerk; forma = gedaante]
plexiform, lijkend op een plexus of netwerk;
vb. neuroma p-me.
plexitis, ontsteking van een plexus.
plexor, zie plessor.
plexus [L., my plexus], vlecht, vlechtwerk, kluwen van
zenuwen, aderen, lymfevaten.
plexus van Auerbach, p. myentericus.
plexus van Jacobson, zie p. tympanicus.
plexus aorticus abdominalis, zenuwplexus voor en
naast de aorta abdominalis.
plexus aorticus thoracicus, zenuwplexus rondom de
borst-aorta.
plexus auton o mici, vegetatieve zenuwplexussen
ventraal van de wervelkolom en om de aortatakken.
plexus basil a ris, adervlecht op de clivus, met verbinding naar de sinus cavernosus, petrosus, en de venaplexussen van het wervelkanaal.
plexus brachialis, zenuwvlecht van de ventrale wortels
van de ruggenmergszenuwen C.5-Th.i, met afsplitsingen
naar de arm en de schoudergordel.
plexus cardiacus, vegetatieve zenuwplexus aan de
hartbasis, om de aortaboog en de wortel van de truncus
pulmonalis, langs de kransvaten, en tussen aorta en
bifurcatio tracheae.
plexus cardiacus profundus et superficialis, de diepe
en de oppervlakkige gedeelten van de p. cardiacus.
plexus caroticus communis, vegetatieve zenuwvlecht
rondom de a. carotis communis.
plexus caroticus externus, vegetatieve zenuwvlecht
om de a. carotis externa.
plexus caroticus internus, zenuwvlecht in de canalis
caroticus, waaruit de n. petrosus profundus en zenuwtakken naar het binnenoor ontspringen.
plexus cavern o si concharum, adervlechten, i.h.b. in
het gebied van de onderste neusschelp en achter in de
neusholte.
plexus cervicalis, zenuwvlecht van de hals, gevormd
uit de rami ventrales van de le tot de 4e ruggenmergszenuw; verzorgt huid en spieren van de hals.
plexus choroideus ventriculi lateralis, een guirlandeachtige, vaatrijke plooi van de pia mater, door de fissura
choroidea in de zijventrikel ingestulpt, een plaats waar
liquor wordt geproduceerd.
plexus choroideus ventriculi quarti, gepaarde,
vaatrijke plooi van de pia mater in het dak van het

pleurakpçp el, cupula pleurae, het koepelvormig gedeelte
van het pleura-buitenblad, dat de longtop bedekt.
pleuralis [L., -le], pleuraal, m.b.t. de pleura.
pleurapunctie, het puncteren van de pleuraholte, om de
aanwezigheid van exsudaat of transsudaat vast te
stellen, of om dit exsudaat of te zuigen.
pleurasinus, recessus pleuralis.
pleuratranssudaat, extravasaat, zich ophopend in de
pleuraholte t.g.v lage colloid-osmotische druk en/of
hoge hydrostatische druk en derhalve per definitie
eiwitarm; o.a. bij decompensatio cordis; zie ook pleuraexsudaat.
pleuravocht, vocht in de pleuraholte, afgegeven door de
pleura parietalis en opgenomen door de pleura visceralis; een toegenomen hoeveelheid kan eiwitarm transsudaat betreffen t.g.v lokaal veranderde drukverhoudingen (hartfalen) of eiwitrijk exsudaat (>3 g/dl) t.g.v
een verhoogde capillaire permeabiliteit (pleuritis).
pleurawrijven, in- en expiratoire bijgeluiden, te horen
bij auscultatie in het geval van aandoeningen waarbij de
pleurabladen geprikkeld zijn (bijv. longontsteking of
longembolie); words veelal omschreven als het `geluid
van voetstappen in verse sneeuw'.
pleurazwoerd, verdikking van de pleura door fibrineafzetting of bindweefselvermeerdering, meestal gepaard
met onderlinge vergroeiing van de beide pleurabladen,
als gevolg van pleuritis.
pleurectom ie [G., ektome = excisie] excisie van een stuk van
de pleura.
pleuritis [G.] pleura-ontsteking.
pleuritis adhaesiva, p. waarbij de beide pleurabladen
met elkaar vergroeid zijn.
pleuritis diaphragmatica, ontsteking van de pleura
diaphragmatica.
pleuritis exsudativa, p. met afscheiding van exsudaat.
pleuritis purulenta, etterige p., pleura-empyeem.
pleuritis sanguinolenta, p. met bloedig exsudaat.
pleuritis sicca, droge p., dat is zonder vloeibaar
exsudaat, maar ev. met fibrinevorming op de pleurabladen.
pleuritisch, m.b.t. pleuritis.
pleuritisch exsudaat, het bij pleuritis in de pleuraholte
afgescheiden exsudaat, al of niet etterig.
pleuritisch wrijfgeruis, het grof schurend geluid van
langs elkaar wrijvende, verruwde pleuraoppervlakken,
dat bij auscultatie kan worden gehoord.
pleuroclyse, pleuroclysis [G., klysis = afspoeling] uitspoeling van de pleuraholte.
pleurodese, pleurodesis [G.] behandelingsvorm bij
pleura-effusie, waarbij chemische pleuritis wordt
opgewekt m.a.g. verkleving van pleurabladen en
verdwijnen van de pleuraholte; de ingreep wordt soms
ook toegepast bij een recidiverende pneumothorax.
pleurodynie [G., odyne = pijn] paroxismale pijn van de
intercostale spieren.
epidemische pleurodynie, zie myalgia epidemica,
Bornholmse ziekte.
pleuro-esophageus [L., -ea, -eum], m.b.t. pleura en
esophagus; vb. musculus p-eus.
pleurolyse, pleurolysis, het losmaken van pleuravergroeiingen; i endoscopisch d.m.v de thoracoscoop
uitgevoerde klieving van adhesiestrengen; z extrapleuraal, door de parietale pleura van de fascia endothoracica los te maken van de binnenkant van de ribben.
pleuropericard iaa l, m.b.t. pleura en pericard.
pleuropericard iaa l wrijfgeruis, geruis bij pleuroperi-

61z

plexus
achterste deel van de 4e hersenventrikel, een der plaatsen waar liquor wordt geproduceerd.
plexus choroideus ventriculi tertii, gepaarde,
vaatrijke plooi van de pia mater in het dak van de 3e
hersenventrikel, een der plaatsen waar liquor wordt
geproduceerd.
plexus coccygeus, staartbeenvlecht, gevormd uit de 4e
en 5e sacrale zenuw en de n. coccygeus; verzorgt de huid
boven het staartbeen.
plexus coeliacus, bovenste deel van de prevertebrale
plexus, i.h.b. rondom de truncus coeliacus; syn. plexus
solaris.
plexus deferentialis, zenuwvlecht rondom de ductus
deferens.
plexus dentalis inferior, zenuwvlecht in de canalis
mandibulae.
plexus dentalis superior, zenuwvlecht gevormd uit de
rami alveolares superiores, boven de gebitswortels in het
bot gelegen.
plexus entericus, samenvattende term voor de vegetatieve zenuwvlechten in de darmwand.
plexus esophageus, een om de slokdarm gelegen
zenuwvlecht, gevormd door de beide nervi vagi, alsmede
door de linker n. laryngeus recurrens.
plexus femoralis, de voortzetting van de plexus iliaci
op de a. femoralis.
plexus ggstrici, zenuwvlechten voor de maag, to
onderscheiden in een voorste, een achterste en een
linkszijdig gedeelte; de eerste twee worden door de n.
vagus gevormd, de laatste ligt als voortzetting van de
plexus coeliacus langs de a. gastrica sinistra.
plexus haemorrhoidalis, p. venosus rectalis.
plexus hepaticus, voortzetting van de p. coeliacus met
vezels uit de n. vagus en de n. phrenicus, tegen de lever
aan.
plexus hypogastricus inferior (= p. pelvinus), sympathische en parasympathische zenuwplexus voor en opzij
van het rectum.
plexus hypogastricus superior (= n. presacralis), een
vbor de 5e lendenwervel gelegen verbindend netwerk
tussen p. aorticus abdominalis en p. pelvinus, met
takken uit de lumbale sympathicus-ganglia.
plexus iliaci, voortzetting van de p. aorticus abdominalis op de beide arteriae iliacae.
plexus intermesentericus, zenuwvlecht tussen p.
mesentericus superior en p. mes. inferior.
plexus lienalis, uitlopers van de p. coeliacus langs de a.
lienalis naar de milt.
plexus lumbalis, zenuwvlecht gevormd door de
ruggenmergszenuwen L.1 -4; de zenuwen die ervan
uitgaan, liggen aan de voorkant van het been.
plexus lumbosacralis, samenvattende naam voor de
door vezels van de 4e ruggenmergszenuw met elkaar
verbonden p. lumbalis en p. sacralis, die gezamenlijk het
been verzorgen.
plexus lymphaticus, een kluwen lymfevaten.
plexus lymphaticus axillaris, de gedeeltelijk plexusvormige verbindingen tussen de 20-30 oksellymfeknopen via hun lymfevaten.
plexus mesentericus inferior, de voortzetting van de
p. aorticus abdominalis langs de a. mesenterica inferior
en haar vertakkingen.
plexus mesentericus superior, vlecht van sympathische vezels uit de p. coeliacus, en parasympathische
vezels uit de n. vagus, langs de a. mesenterica superior
en haar vertakkingen.
plexus myentericus, zenuwvlecht met veel ganglion-

cellen, tussen de longitudinale en circulaire spiervezels
van de darm, reguleert de darmbewegingen.
plexus nervorum spinalium, zenuwvlecht van
ruggenmergszenuwen.
plexus oesophagealis, netwerk van vegetatieve vezels
rondom de oesophagus.
plexus ovaricus, vegetatieve zenuwvlecht langs de a.
ovarica, bevat vezels uit de p. aorticus abdominalis en de
p. renalis.
plexus pampiniformis, adervlecht rondom de
zaadstreng.
plexus pancreaticus, voortzetting van de plexus
coeliacus langs de pancreasvaten.
plexus parotideus nervi facialis, de in een van voren
toegankelijke spleet tussen twee parotiskwabben
gelegen zenuwvlecht van de n. facialis.
plexus pelvinus, p. hypogastricus inferior.
plexus peri(-)arterialis, de rondom arterien gelegen
vlecht van autonome en sensore zenuwvezels.
plexus pharyngeus, plexus pharyngealis, veneus
netwerk op de pharynxmusculatuur.
plexus pharyngeus nervi vagi, zenuwvlecht onder de
m. constrictor pharyngis medius, gevormd door de n.
glossopharyngeus, de n. vagus en de halsgrensstreng.
plexus pharyngeus venae jugularis internae,
adervlecht op de pharynx-spieren, communicerend met
de vena jugularis interna.
plexus prostaticus, zenuwvlecht vnl. aan de achter- en
onderzijde van de prostaat, reikend tot de pars membranacea urethrae.
plexus pterygoideus, adervlecht tussen de m. temporalis, pterygoideus medialis en lateralis (vnl. deze laatste).
plexus pulmonalis, zenuwvlecht rondom de longhilus,
gevormd door takken van de n. vagus en de truncus
sympathicus; verzorgt de sympathische en parasympathische innervering van de long.
plexus rectales inferiores, beiderzijds langs het
rectum gelegen zenuwvlecht, rondom de takken van de
a. iliaca interna.
plexus rectalis medii, voortzetting van de p. hypogastricus inferior op de rectumwand.
plexus rectalis superior, voortzetting van de p. mesentericus inferior op de a. rectalis superior en het rectum,
bevat ook parasympathische vezels uit de p. pelvinus.
plexus renalis, een met de naburige ganglia verbonden
zenuwvlecht langs de a. renalis, bevat ook vagus-vezels.
plexus sacralis, een door de ruggenmergszenuwen
L.5-S.3 (en een deel van de L.4 en S.4) gevormde zenuwvlecht aan de voorkant van de m. piriformis, geeft
zenuwtakken of naar de achterkant van het been.
plexus solaris, p. coeliacus.
plexus subclavius, vegetatieve zenuwplexus rondom
de a. subclavia.
plexus submucosus, zenuwvlecht met veel ganglioncellen in de tela submucosa van de darmwand, reguleert
de lamina muscularis mucosae der darmvlokken.
plexus subserosus, zenuwvlecht om de darmwand,
onmiddellijk onder de serosa gelegen.
plexus spprarenalis, voortzetting van de p. coeliacus
langs de bijniervaten, met o.a. preganglionaire vezels
voor het bijniermerg.
plexus testicularis, zenuwvlecht langs de a. testicularis
tot aan de testis, met vezels uit de p. renalis en de p.
aorticus abdominalis.
plexus thyroideus impar, adervlecht voor de trachea
onder de schildklier.
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plexus-anesthesie
lis infrapatellaris, het vervormbare vullingslichaam van
de voorste kniegewrichtsspleet.
plica ary-epiglottica, slijmvliesplooi over de m.
ary-epiglotticus.
plica axillaris anterior, huidplooi die de okselholte
van voren begrenst.
plica axillaris posterior, huidplooi die de okselholte
van achteren begrenst.
plicae caecales, peritoneumplooien aan de buitenkant
van het caecum, overeenkomstig de plicae semilunares
van het colon.
plica caec alis vascularis, een buikvliesplooi voor de
recessus ileocaecalis superior; bevat een tak van de a.
ileocaecalis.
plica capitis epididymidis [JNA], lig. epididymidis
superius.
plica caudae epididymidis [JNA], lig. epididymidis
inferius.
plica chordae ty mpani, een door de chorda tympani
opgeworpen plooi in het slijmvlies van de trommelholte.
plicae ciliares, een groot aantal lage plooien van het
corpus ciliare, tussen de processus ciliares.
plicae circulares, dwars op de lengteas van de (dunne)
darm verlopende slijmvliesplooien, waarin de tela
submucosa mee betrokken is; syn. Kerckring-plooien.
plica duodenalis inferior (p. duodenomesocolica),
een dunne buikvliesplooi, vlak voor de flexura duodenojejunalis.
plica duodenalis superior (p. duodenojejunalis),
buikvliesplooi links van de flexura duodenojejunalis
voor de recessus duodenalis superior; bevat de v. mesenterica inferior.
plica fimbriata, getande plooi, opzij van het frenulum
linguae, een rudimentaire ondertong.
plicae gastricae, maagslijmvliesplooien, in hoofdzaak
longitudinaal lopend.
plicae gastropancreaticae, plooien in de achterwand
van de bursa omentalis met de a. gastrica sinistra en de
a. hepatica communis.
plica glosso-epiglottica lateralis, aan weerszijden
verlopende slijmvliesplooi tussen tongbasis en epiglottis.
plica glosso-epiglottica mediana, in de mediaanlijn
verlopende slijmvliesplooi tussen tongbasis en epiglottis.
plica ileocaecalis, buikvliesplooi voor de recessus
ileocaecalis inferior, reikt tot aan de appendix.
plica incudis, slijmvliesplooi tussen het dak van de
recessus epitympanicus en de kop van het aambeeld.
plica interureterica, dwarse plooi van het blaasslijmvlies, tussen de twee ureteruitmondingen.
plicae iridis, kleine vouwen op de pupilrand.
plica lacrimalis, slijmvliesplooi aan de uitmonding van
de traanbuis in de onderste neusgang, 3 tot 3,5 cm achter
de uitwendige neusopening; syn. klep van Huschke.
plica longitudinalis duodeni, een door de ductus
pancreaticus major en de ductus choledochus opgeworpen longitudinale plooi, links in de achterwand van de
pars descendens duodeni.
plica mallearis anterior (resp. posterior) membranae, slijmvliesplooi aan de binnenkant van het
trommelvlies, loopt van de basis van de hamersteel naar
voren (resp. naar achteren).
plica mediastinopulmonalis [JNA], ligamentum
pulmonale.
plica mediopatellaris, bandvormige uitstulping

plexus tympanicus, zenuwvlecht in het slijmvlies van
het promontorium van het middenoor.
plexus uretericus, zenuwvlecht rondom de ureter, met
vezels uit de p. renalis, de p. aorticus abdominalis en de
ganglia aorticorenalia.
plexus uterovaginalis, een zenuwvlecht met vele
ganglioncellen, in het parametrium, geeft takken of naar
uterus, vagina, tuba en ovarium, is in de plica rectouterina verbonden met de p. pelvinus.
plexus vasculosus, vaatvlecht, netwerk van onderling
verbonden bloedvaten.
plexus ven o si vertebrales externi (ant e rior et
posterior), adervlecht voor de wervellichamen en achter
de wervelbogen.
plexus venosi vert. interni (ant. et post.), adervlecht
tegen voor- en achterwand van het wervelkanaal, tussen
dura en periost, dan wel ligamenta.
plexus venosus, adervlecht, netwerk van onderling met
elkaar verbonden aderen.
plexus venosus areolaris, adervlecht rondom de
borsttepel.
plexus venosus canalis hypoglossi, adervlecht in de
canalis hypoglossus tussen de adervlecht om het
foramen magnum en de vena jugularis interna.
plexus venosus caroticus internus, adervlecht in de
canalis caroticus tussen sinus cavernosus en plexus
pterygoideus.
plexus venosus foraminis ovalis, adervlecht in het
foramen ovale tussen sinus cavernosus en plexus pterygoideus.
plexus venosus prostaticus, adervlecht rondom de
prostaat, staat in verbinding met de p. venosus vesicalis.
plexus venosus rectalis, adervlecht rondom het
rectum; syn. p. haemorrhoidalis.
plexus venosus sacralis, adervlecht aan de voorzijde
van het sacrum.
plexus venosus suboccipit alis, adervlecht tussen
achterhoofdsbeen en atlas.
plexus venosus uterinus, adervlecht aan de wortel van
het lig. latum, met verbindingen naar de p. venosus
vaginalis.
plexus venosus vaginalis, adervlecht rondom de
vagina, met talrijke verbindingen naar de omgevende
adervlechten.
plexus venosus vesicalis, adervlecht aan de blaasfundus, communicerend met de p. venosus prostaticus
of vaginalis.
plexus vertebralis, adervlecht rondom de a. vertebralis.
plexus vesicales, aan weerszijden van de blaas gelegen
adervlechten met talrijke sympathische vezels; reguleren
het ledigingsmechanisme van de blaas.
plexus-anesthesia, geleidingsanesthesie door injectie
van een anaestheticum in een zenuwplexus; vb. verdoving van de arm door injectie in de plexus brachialis.
plexuslaesie, beschadiging van zenuwvlecht met sensibele en motorische uitvalsverschijnselen afhankelijk van
betrokken plexus; bekende vormen zijn bovenste
plexus-brachialislaesie (Erb-Duchenne-verlamming),
onderste plexus-brachialislaesie (Klumpke-verlamming)
en plexus-lumbosacralislaesie.
plexus-neuralgia, pijn in het gebied dat door een
zenuwplexus wordt verzorgd.
plexus-verlamming, verlamming van de zenuwplexus
van arm of been; vb. Erb- of Klumpke-verlamming =
verlamming van de plexus brachialis.
plica [L., mv. -ae, plicare = vouwenj vouw, plooi.
plicae alares, twee vetophopingen van de plica synovia614
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de v. obliqua (rest van de embryonale v. cava superior
sinistra).
plica vesicalis transv e rsa, een dwars over de matig
gevulde urineblaas lopende buikvliesplooi, die bij voile
blaas verstreken is.
plica vestibularis, (ventricularis): slijmvliesplooi in de
larynx, die de ventriculus laryngis scheidt van het
vestibulum laryngis.
plicae villosae, macroscopisch onzichtbare epitheelkammen tussen de klieruitmondingen van het maagslijmvlies.
plica vocalis [meerv. plicae vocales], stembandplooi, een
slijmvliesplooi in de larynx, aan de ondergrens van de
ventriculus laryngis; bevat in de diepte de m. vocalis.
plicateur [F., L. plicare = vouwen] instrument tot verwijdering
van in de urineblaas geraakte vreemde voorwerpen.
plicatus [L., -ta, -tum], gevouwen; vb. lingua p-ta, palmae
p-tae (mv. van p-ta).
plica-ziekte, al of niet traumatische aandoening van de
plicae synoviales van het kniegewricht; zie ook plica
mediopatellaris.
plicotomia anterior, posterior, het doorsnijden van de
voorste resp. achterste plooi van het trommelvlies.
ploegschaarbeen, vomer.
-ploidie, achtervoegsel in woordverbindingen betreffende het veelvoud van het haploide aantal chromosomen, dus een veelvoud van n; zie ook diploidie, polyplofdie.
plomboge [F., plomber = dichtstoppen] opvullen van een holte,
in een tand, in het been.
plombage van de long, opvulling van de ruimte tussen
fascia en pleura costalis, met inert materiaal.
plombe [F.] de in een holte aangebrachte vulling.
plooien van Kerckring, plicae circulares.
pluis, term die het gevoel van de arts ten aanzien van een
klacht of ziekte beschrijft zonder dat deze al over een
diagnose beschikt; op basis van intuitie, ervaring en
kennis kan de arts veelal al wel een onderscheid maken
tussen onschuldige, niet-alarmerende klachten (pluis) en
ernstige aandoeningen waarvoor een verdere behandeling noodzakelijk is (niet-pluis).
plumbisme, = loodvergiftiging; syn. saturnisme.
Plummer, Henry Stanley (1847-1937; internist to Rochester, Minn., VS).
jodiumbehandeling van Plummer, behandeling van
een patient met jodium gedurende enige tijd voorafgaand aan strumectomie wegens de ziekte van Basedow;
syn. `plummeren'.
ziekte van Plummer, hyperthyreoYdie t.g.v. overactieve
knobbels in de schildklier.
Plummer-Vinson-syndroom, chronische hypochrome
microcytaire anemie met dysfagie, glossitis en achylia
gastrica, veroorzaakt door ijzertekort; syn. Kelly-Paterson-syndroom.
pluricausaliteit, polycausaliteit [G., polys; L. causa =
oorzaak] het gevolg zijn van een aantal oorzaken.
pluricentrisch [L., plures = meer] uitgaand van meer dan
een (groei)centrum, als tegenstelling tot unicentrisch.
pluriformis, vb. septic.
pluripolair, in het bezit van een aantal 'polen'; vb. p-re
zenuwcellen.
plusvariant, zie variant.
p.m., i post mortem; z post meridiem = na de middag.
PMS, i premenstruele spanning; z premenstrueel
syndroom.
PNA, Paris Nomina Anatomica; zie ook NA.
pneometer [G., pnein = ademhalen] soort spirometer,

(hyperplasie) van de mediale p. alaris van het kniegewricht; zie ook plica-ziekte.
plica nervi laryngei, een door de ramus internus nervi
laryngei superioris en de a. laryngea superior opgeworpen plooi in de recessus piriformis.
plicae palatinae transversae, dwarsverlopende slijmvliesplooien op het harde gehemelte.
plicae palmatae, palmbladachtig gerangschikte slijmvliesplooien in de cervix uteri.
plica palpebronasalis, voortzetting van de dekplooi
van het bovenooglid op de zijwand van de neus, bedekt
de mediale ooghoek; syn. mongolenplooi, epicanthus.
plica paraduodenalis, een soms voorkomende
buikvliesplooi links van het duodenum.
plica phrenicocolica [JNA], lig. phrenicocolicum.
plica phrenicolienalis [JNA], lig. phrenicolienale.
plica polonica [n.] samengeklonterde stinkende haarwrong vol luizen; syn. trichoma, Weichselzopf.
plica recto-uterina, buikvliesplooi tussen rectum en
uterus.
plica salpingopalatina, plooi tussen de torus tubarius
van de voorste tuba-lip en de zijwand van de pharynx.
plica salpingophar y ngea, een van de achterlip van de
tuba auditiva naar de zijwand van de pharynx lopende
plooi.
plica sem. conjunctivae, een slijmvliesplooi op de
oogbol, in de mediale ooghoek (rest van de bij de vogels
bestaande membrana nictitans).
plicae semilunares c o li, halve-maanvormige plooien
van het colon, tussen de haustra.
plica semilunaris, een boogvormige plooi tussen de
palatoglossale en palatofaryngeale gehemeltebogen,
vormt de bovengrens van de fossa supratonsillaris.
plica spiralis, schroefvormige plooi in de wand van de
galblaashals en van de ductus cysticus.
plica stapedis, slijmvliesplooi tussen de achterwand
van de trommelholte en de stijgbeugel.
plica sublingualis, slijmvliesplooi op de mondbodem,
vanaf de caruncula schuin naar achteren lopend; bevat
een deel van de glandula sublingualis.
plica synovi alis, plooivormige uitpuiling van de
synoviale membraan in de gewrichtsholte.
plica synovialis infrapatellaris, een vet bevattend
uitsteeksel van de synoviale membraan, uitgaand van
het corpus adiposum infrapatellare en uitstekend in de
gewrichtsholte van de knie.
plicae transversales recti, zijdelingse dwarsplooien
van het rectum, meestal drie in getal; syn. plooien van
Kohlrausch.
plica triangul a ris, een van de arcus palatoglossus
uitgaande driehoekige plooi voor de keelamandel.
plicae tubariae, de sterk vertakte slijmvliesplooien van
de tuba uterina.
plicae tunicae mucosae vesicae felleae, in het lumen
van de galblaas uitpuilende plooien van het galblaasslijmvlies.
plica umbilicalis lateralis, een door de a. epigastrica
inferior veroorzaakte plooi van het buikvlies; syn. plica
epigastrica.
plica umbilicalis medialis, een tussen de mediaanlijn
en de plica umb. lateralis gelegen buikvliesplooi, waarin
de geoblitereerde a. umbilicalis.
plica umbilicalis mediana, een in de mediaanlijn
lopende plooi tussen de top van de blaas en de navel,
met de rest van de urachus.
plica v e nae cavae sinistrae, pericardplooi, veroorzaakt
door de weefselstreng tussen de v. brachiocephalica en
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PNET
graphein = schrijven] rontgenfotografie van de hersenka-

waarmee de hoeveelheid lucht kan worden gemeten die
words in- en uitgeademd.
PNET, zie tumor, primitieve neuro-ectodermale
pneum-, pneuma-, pneumo- [G., pnoe = adem; pneuma =
lucht; pneumon = long] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis adem, lucht, long.
pneumangiografie, zie pneumo-angiografie.
pneumartrografie, zie pneumo-artrografie.
pneumartrogram, de rontgenfoto die bij pneumoartrografie wordt verkregen.
pneumartrose [< G., pneuma =lucht; arthron = gewricht] 1 de
aanwezigheid van lucht (gas) in een gewricht; 2 het
aanbrengen van een gas in een gewrichtsholte, voor het
maken van een pneumartrogram.

pneumatic antishoch garment

mers, na contrastvulling met lucht.
pneumo-angiografie, rontgenografie van de longvaten.
pneumo-artrografie [G., pneuma; arthron = gewricht;
graphein] rontgenografie na contrastvulling van een
gewricht met lucht (c.q. gas).
pneumobronchotomie [G., pneumon; temnein = snijden]
het incideren van de longen en de bronchi.
pneumocardiaal, m.b.t. de longen en het hart; vb. p.
geruis (hartgeruis t.g.v. de beweging der longen).
pneumocentese [< G., pneumon; kentesis = punctie]
longpunctie.

Pneumococcus, zie Streptococcus pneumoniae.
pneumoconiose, pneumoconiosis [G., pneumon; konis =
stof] samenvattende term voor allerlei vormen van
stoflong, een chronisch-induratieve fibrosis; zie ook
aluminose, antracose, asbestose, baritose, berylliose,
byssinose.
pneumoconiosis anthracotica, zie anthracosis pulmonum, mijnwerkerslong.
pneumoconiosis siderotica, ijzerlong, afzetting van
ijzerdeeltjes in de longen bij mijnwerkers en arbeiders
in de metaalindustrie.
Pneumocystis, een geslacht van de klasse Incerta (Protozoa).
Pneumocystis carinii, verwekker van pneumocystose
(interstitiele plasmacellulaire zuigelingenpneumonie).
pneumocystografie [G., pneuma =lucht; kystis = zak, blaas;
graphein = schrijven] diagnostische methode ter herkenfling van een cyste (meestal mammacyste). Na punctie
van de vermoede cyste wordt er lucht in geblazen,
waardoor op de rontgenfoto beter contrast ontstaat; de
methode werkt ook therapeutisch, aangezien de ingeblazen lucht wordt geresorbeerd, waarna de cyste collabeert; N.B. cystografie niet verwarren met cystografie
(rontgenafbeelding van de urineblaas).
pneumocystogram, rontgenfoto van de blaas na vulling
van de blaas met lucht om evt. aanwezige stenen of
tumoren of corpora aliena duidelijker te doen uitkomen;
zie ook cystografie.
pneumocystose [< G., pneumon = long; kystis] infectieuze
longaandoening met als verwekker Pneumocystis carinii,
die zich in de alveoli en in de interalveolaire septa
ontwikkelt; syn. interstitiele plasmacellulaire (zuigelingen-)pneumonie.
pneumocyt, zie pneumonocyt.
pneumo-encefalie, lucht in hersenen en liquorruimtes
t.g.v. luchtlekkage vanuit schedelbasisfracturen in neusen bijholten.
pneumo-encefalogram (PEG), de rontgenopname die
bij pneumo-encefalografie wordt verkregen.
pneumofonie [G., pneuma; phone = geluid] vorm van
dysfonie gekenmerkt door een blazende stem.
pneumofoon [G., pneuma; phone] instrument tot meting
van de druk in het middenoor.
pneumogastricus [L., -ca, -cum], m.b.t. de longen en de
maag; nervus p-cus = n. vagus.
pneumografie [G., pneumon; graphein = schrijven] 1 grafische
registratie van de ademhalingsbewegingen van de
borstkas; 2 pneumoradiografie.
pneumogram,1 de grafiek verkregen bij pneumografie;
i, rontgenopname na contrastvulling met lucht (of gas).
pneumohaematoth o rax, zie pneumohaemothorax.
pneumohaemothorax, aanwezigheid van gas (of lucht)
en bloed in de pleuraholte.
pneumohemopericard, pneumohaemopericardium,
de aanwezigheid van gas en bloed in het hartzakje.
pneumohydrothorax, zie hydropneumothorax.

[E.] zie MAST.

pneumaticum [L., mv. -ca],1 geneesmiddel dat de ademhaling aanzet; z onz. van pneumaticus.
pneumaticus [- ca, -cum, E.] luchthoudend; vb. os p-cum.
pneumatisatie, het ontstaan van luchthoudende holten
in beenderen, i.h.b. schedelbeenderen (frontale, etmoid,
sfenoId, maxilla, temporale).
pneumatisch [L., pneumaticus] m.b.t. lucht of ademhaling.
pneum a tische beenderen, luchtbevattende beenderen;
zie ook pneumatisatie.
pneumatische cellen, luchtbevattende holten in
sommige beenderen, bijv os temporale.
pneumatische kamer, klok, luchtdicht afsluitbaar
vertrek waarin de luchtdruk verlaagd of verhoogd kan
worden.
pneumatocele, zie pneumatokele.
pneumatocele scrotalis, luchtophoping in het
scrotum.
pneumatocele tunicae vaginalis, zie pneumatocele
scrotalis.
pneumatogram, zie pneumogram.
pneumatokele [G., pneuma; kele = hernia] 1 longhernia,
uittredend via een opening in de borstwand; z luchtophoping op een abnormale plaats; is dit de huid, dan
spreekt men van huidemfyseem (beter: subcutaan
emfyseem); 3 bronchuscyste (het gebruik van de term p.
in deze betekenis valt of te raden).
pneumatometer, zie pneometer.
pneumatometr ie, manometrische bepaling van de
zuiging der inademing en de druk der uitademing,
d.m.v. een pneumatometer (Waldenburg); zie ook spirometrie.
pneumatose, aanwezigheid van lucht op een abnormale
plaats in het lichaam.
pneumatosis cyst o ides intestinalis, zeldzame aandoening met luchtbevattende cysten in de wand van
dunne en dikke darm.
pneumatosis intestinalis, pneumatosis cystoides
intestinalis, aanwezigheid van met lucht gevulde
holten in de darmwand; komt idiopathisch voor, ook bij
uiteenlopende afwijkingen als obstructie, circulatiestoornissen, volvulus en een Clostridium perfringensinfectie.
pneumatosis pulmonum, zie emphysema pulmonum.
pneumatothorax, zie pneumothorax.
pneumaturie [G., pneuma; oureo = urineren] lozing van gas
met de urine, t.g.v. ontleding in de urine zelf (primaire
p.), of door de aanwezigheid van een vesico-intestinale
fistel (secundaire p.).
pneumectomie [G., pneumon; ektome = uitsnijding] excisie
van longweefsel; zie ook pneumonectomie.
pneumencefalografie [G., pneuma; enkephalos = hersenen;
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pneumonitis
pneumoke le, zie pneumatokele.
pneumokokken, zie Streptococcus pneumoniae.
pneumoliet [G., pneumon; lithos = steen] longsteen; concrement in de long.
pneumolyse, pneumolysis [G., pneumon; lysis =losmaking]
l losmaking van vergroeiingen tussen de twee pleurabladen, waardoor de long zich vrijer kan bewegen;
2 losmaking van het parietale pleurablad van de
endothoracale fascie, dus eigenlijk extrapleurale p.
pneumomalacia acida [G., pneumon; malakia = verweking]
verweking van de long in een lijk, door postmortale
inwerking van maagsap.
pneumomassage [G., pneuma =lucht] `massage' van het
trommelvlies en de gehoorbeentjes door vermeerdering
en vermindering van de druk in de uitwendige gehoorgang.
pn eu momastold, een processus mastoideus met luchtholten.
pneumomediastinum, aanwezigheid van lucht of gas in
het mediastinum; syn. Hamman-ziekte; z gasinsufflatie
in het mediastinum om op een rontgenfoto duidelijker
afgrenzingen van de mediastinale structuren te krijgen.
pn eu momyelografie [G., pneuma; myelos = merg] rOntgenografie na insufflatie van lucht (of gas) in het wervelkanaal.
pneumonectasie [G., pneumon; ektasis = uitzetting, verwijding] zie emphysema pulmonum.
pneumonectomie [G., pneumon; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van een gehele long; zie ook
pneumectomie.
pneumonefrografie [G., pneuma; nephros = nier; graphein =
schrijven] rontgenografie van de nieren na perirenale
insufflatie van lucht (gas).
pneumo nicus [L., -ca, -cum], gepaard gaand met pneumonie; vb. perniciosa p-ca (= malaria tropica gepaard met
pneumonie).
pneumon ic , pneumonia [L.] longontsteking.
apicale pneumonie, kroepeuze p. die tot de longtop
beperkt blijft.
aspiratiepneumonie, verslikpneumonie, longontsteking na aspiratie van in de bronchus aangezogen, al
of niet infectieus materiaal, bijv. bij verlamming van de
slikspieren (bulbaire paralyse).
atypische pneumon ic , een door virus of Mycoplasma
veroorzaakte longaandoening die op pneumonie lijkt.
bronchopneumonia, longontsteking, uitgaande van de
bronchi of bronchioli, zich haardvormig ontwikkelend;
allerlei micro-organismen kunnen de verwekkers zijn.
centrale pneumonic, diep gelokaliseerde p., die
aanvankelijk niet met percussie en auscultatie te herkennen is.
community-acquired pneumonia [E.] in de leefomgeving
verworven longontsteking; meestal betreft het een
pneumokokkenpneumonie.
croupeuze pneumonie, zie kroepeuze pneumonie.
desquamatieve interstitiele pneumonie (DIP),
onderdeel van complex van interstitiele pneumonitis. In
alveoli veel macrofagen en type-II-pneumocyten, verder
infiltratie met lymfocyten en plasmacellen.
dubbele pneumonic, p. van beide longen.
eosinofiele pneumonie, ernstig ziektebeeld van
onbekende oorsprong, klinisch gekenmerkt door koorts,
malaise, ernstige dyspnoe, soms bronchusobstructie en
uitgebreide infiltratieve afwijkingen op de longfoto;
pathologisch-anatomisch gekenmerkt door massale
eosinofiele infiltratie. Deze eosinofilie kan soms ook in
het perifere bloed en in de vloeistof van de bronchusla-

vage worden gevonden. Reageert goed op corticosteroIden.
Friedlander-pneumonic, infectieziekte met massief
mucoId exsudaat in een longkwab, veroorzaakt door

Klebsiella pneumoniae.

giant-cell interstitial pneumonia (GIT) [E.] vorm van
interstitiele pneumonic die met reuscellen gepaard gaat.
grieppneumonie, gewoonlijk door stafylokokken
veroorzaakte bronchopneumonie bij influenza.
hyalienemembranenpneumonie, longaandoening bij
prematuur geboren kinderen, verband houdend met een
tekort aan long-surfactant, waarbij zich hyaliene
membranen op het epitheel vormen.
hypostatische pneumonic, longontsteking bij langdurig bedlegerige, verzwakte patienten, in de laagst
gelegen delen van de longen.
interstitiele pneumonie, ontsteking van het interstitiele bindweefsel van de long, met weinig exsudaat in
de longalveolen. Men onderscheidt acute en chronische
vormen. Tot de acute behoren; i etterige, peribronchiale
of subpleurale interstit. pneumonic; s, pneumonia
dissecans; 3 plasmacellulaire interstit. pneumonic. Tot
de chronische behoren: chronische proliferatieve,
productieve interstit. pneumonic (pneumoconiose,
toxoplasmose, syphilis connata).
kroepeuze pneumonic, longontsteking, verwekt door
`pneumokokken' (Streptococcus pneumoniae); beperkt zich
meestal tot den kwab (lobus), vandaar synoniem met
`lobaire pneumonic'.
lipoIdpneumon ie , chronische proliferatieve longaandoening doordat oliedruppels in de alveoli zijn geraakt
(o.a. bij gebruik van olie-houdende neusdruppels).
lobaire pneumonic, syn. pneumonia lobaris kroepeuze
p.
pneumonia biliosa, lobaire pneumonic gepaard met
icterus.
pneum o nia carcinomat o sa, diffuus infiltrerend
(primair of metastatisch) longcarcinoom dat morfologisch op pneumonic lijkt.
pneum o nia caseosa, `verkazende' pneumonic, tuberculeuze longontsteking met uitgebreide verkazing van het
longweefsel.
plasmacellulaire interstitiele pneumonie, p. met
plasmacellen-infiltratie van het interstitiele weefsel,
veroorzaakt door Pneumocystis carinii.
primair atypische pneumonic (PAP), een door
Mycoplasma pneumoniae veroorzaakte pneumonic, betrekkelijk goedaardig, met onduidelijke fysische verschijnselen; op de rontgenfoto verspreide schaduwplekken aan
de longbases, in het bloed koudeagglutininen; zie ook
agglutinatie.
reuscelpneumonie, pneumonic met veal uit macrofagen of uit alveolaire cellen ontstane reuscellen; bijv bij
interstitiele reuscellenpneumonie (interstitiele p. met
onbekende oorzaak) en een vorm van mazelenpneumonie, voorkomend bij patienten met gebrekkige
weerstand.
verslikpneumonie, zie aspiratiepneumonie.
viruspneumonie, longaandoening door virusinfectie
(o.a. influenza, mazelen, psittacosis, varicella, variola,
vaccinia, lymfocytaire choriomeningitis).
pneumonisch, door pneumonic veroorzaakt, of bij
pneumonic behorend; vb. p. infiltraat.
pneumonitis [G., pneumon = long] term gebruikt voor
lokale acute ontsteking van longweefsel zonder toxemic.
bestralingspneumonitis, ernstige interstitiele ontsteking als gevolg van radiotherapie; onderscheiden in een
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pneumonocyt
idiopathische pneumothorax, zie pneumothorax,
spontane --.
kunstmatige pneumothorax, inblazing van stikstof in
de pleuraholte, om een tuberculeuze long te doen
samenvallen en daardoor tijdelijk te immobiliseren.
open pneumothorax, p. die in open verbinding met de
buitenlucht staat.
spontane pneumothorax, p. die zonder herkenbare
aanleiding of oorzaak is ontstaan (ev door het barsten
van een emfysemateuze bulla naar de pleuraholte toe).
therapeutische pneumothorax, kunstmatige p. die
voor therapeutische doeleinden words aangelegd.
traumatische pneumothorax, traumatische perforering van de borstwand, waarbij een open p. ontstaat.
ventielpneumothorax, een open p., waarbij de verbindende opening in de borstwand als een ventiel werkt; bij
de inademing wordt lucht van buiten aangezogen, zodat
de p. groter wordt, terwijl bij uitademing geen lucht
weer naar buiten ontsnapt.

acute en een chronisch-fibroserende vorm; kan soms
ernstige restverschijnselen veroorzaken.
delayed chemical pneumonitis [E.] p. na jarenlange
inwerking van een schadelijke stof.
usual interstitial pneumonitis [E.] een diffuus infiltratieve
longziekte waarvan de ontstaanswijze onbekend is, maar
met een histologisch kenmerkend beeld.
pneumonocy t, de voor de long typische cel, van entodermale origine.
pneumo(no)pathie [G., pathos = ziekte] longziekte.
pneumonose, pneumonosis [G., pneumon; nosos = ziekte]
1 longziekte, pneumo(no)pathie; z door membraandiffusiestoornis veroorzaakte longziekte met hypoxemie
(geringe zuurstofopneming in het bloed ondanks
voldoende ventilatie).
pneumopericardium [G., pneuma = lucht] de aanwezigheid van lucht in de pericardholte.
pneumoperitoneum [G., pneuma] de aanwezigheid van
lucht (gas) in de buikholte; syn. aeroperitoneum.
diagnostisch pneumoperitoneum, kunstmatig
teweeggebracht p. door lucht-insufflatie in de buikholte
ter verkrijging van meer contrast op de rontgenfoto.
therapeutisch pneumoperitoneum, insufflatie van
lucht (gas) in de buikholte, om het diafragma omhoog te
brengen, daardoor de borstholte te verkleinen, en zo een
ev. tuberculeuze long te immobiliseren.
pneumoperitonitis [G., pneuma] peritonitis, gecompliceerd door de aanwezigheid van lucht of gas in de
buikholte (ev. door ontleding ontstaan).
pneumopexie [G., pneumon; pexis = fixatie] operatieve
fixatie van de long aan de thoraxwand.
pneumopleuritis, gecombineerde long- en borstvliesontsteking.
pneumopyelografie [G ., pneuma; pyelos = wasbekken;
graphein = schrijven] pyelografie na insufflatie van lucht of
ander gas in het nierbekken, ter verkrijging van contrast
op de rontgenfoto.
pneumop y othorax [G., pneuma; pyon = pus = etter] de
aanwezigheid van lucht en etter in de pleuraholte.
pneumoradiografie, -rontgenografie, rontgenografisch onderzoek, voorafgegaan door contrastvulling
met lucht (gas).
pneumorragie [G ., pneumon; rhegnynai = barsten, gutsen]
longbloeding, al of niet met bloedspuwing.
pneumosaccografie, rontgenonderzoek na luchtinblazing in het onderste gedeelte van de arachnoidale
ruimte onder de ondergrens van het ruggenmerg.
pneumosepsis, sepsis door pneumokokken; pneumokokkensepsis.
pneumoserothorax, aanwezigheid van lucht en sereuze
vloeistof in de pleuraholte; syn. hydropneumothorax.
pneumotachografie [G., pneuma; tachos = snelheid] meting
van de snelheid van de in- en uitstromende lucht bij de
ademhaling.
pneumotactisch centrum, groep neuronen in het linker
en rechter deel van de pons die de (in de medulla oblongata gelegen) inspiratiecentra remmen waardoor de
inspiratiediepte beperkt wordt.
pneumothorax, aanwezigheid van lucht (gas) in de
pleuraholte of buiten de pleura (artificieel aangebracht,
spontaan of traumatisch ontstaan); zie ook longcollaps.
artificiele pneumothorax, zie kunstmatige pneumothorax.
extrapleurale pneumothorax, kunstmatige p. waarbij
het gas tussen pleura costalis en endothoracale fascie
wordt ingebracht.

pneumotomie [G., pneumon; temnein = snijden] het incide-

ren van een long, bijv. ter lediging van een abces.
pneumotroop [G ., pneumon; tropos = toewending] met
affiniteit tot de longen of tot longweefsel.
PNH, zie hemoglobinurie, paroxismale nachtelijke ^.
PNP, purinenucleosidefosforylase; zie ook deficientie,
purinenucleosidefosforylase--.
P.o.,1 per os [L.] , door de mond; z post operationem [L.] ,
na operatie; 3 periodieke onthouding.
pO2, partiele zuurstofspanning.
Pochhammer-symptoom, bij afscheuring van de
trochanter minor kan de liggende patient het desbetreffende been alleen met gebogen knie opheffen, niet
met gestrekte knie.
pocket [E.] 1 sulcus gingivalis, al of niet gezond (Europese
betekenis); s. pathologisch verdiepte toestand van de
sulcus gingivalis (Amerikaanse betekenis).
pseudo pocket [E.] verdiepte sulcus gingivalis die wordt
veroorzaakt door zwelling van de gingiva; hierdoor
verplaatst de gingivarand zich in de richting van de
kroon van het gebitselement.
podagra [G., pous, podos = voet; agra = klem] pijn in de voet,

jicht; zie ook arthritis urica.
podiatrie [G., pous; iatreia = genezing] diagnostiek en

behandeling van voetafwijkingen (niet verwarren met
pediatric); syn. chiropodie.
podiatrist, iemand die podiatrie in de praktijk toepast;
syn. chiropodist.
podocyt, epitheliale cel aan de buitenzijde van de glomeruluscapillairen in de nier.
podogram [G., pous, podos; gramma = schrift] voetafdruk.

podotherapie, fysiotherapie die is toegespitst op de
behandeling en verzorging van voetproblemen en het
vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor, zoals steunzolen.
poeder, mengsel van een indifferente vaste stof (talk,
zinkoxide, lactose, zetmeel) en een werkzaam middel;
kan lokaal (op de huid) of in oplossing (oraal) worden
toegepast.
strooipoeder, poeder voor dermatologische toepassingen; kan o.a. een adstringentium, desinfectans of
verkoelende stof bevatten; toediening van deze stoffen in
de vorm van een schudsel of pasta verdient de voorkeur
i.v m. een betere hechting op de huid.
-poetisch [G., poiein = vormen] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. vorming, ontwikkeling; vb. hemopoetisch, nosopoetisch.
poikilo- [G., poikilos = bont, gevarieerd] voorvoegsel in
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poliovirus
polemologie [G., polemos = oorlog; logos = wetenschap] de
wetenschap betreffende oorlog.
pol ie p [G., polypous = veelvoet, van polys = veel, en pous = voet]
een in het lumen van een hol orgaan uitpuilende
gesteelde, goedaardige slijmvliestumor (o.a. in maagdarmkanaal, neusholte, tractus genitalis); zie ook pseudopoliep; zie ook polypus.
colonpoliep, gesteelde slijmvliestumor in de dikke
darm; sommige poliepen tonen dysplastische kenmerken in de mucosa en kunnen kwaadaardig worden.
hyperplastische poliep, meest frequent in het colon
voorkomende poliep, veelal klein en multipel, histologisch gekenmerkt door verlengde crypten, waardoor een
zaagtandachtig aspect ontstaat; de pathogenese is een
rijpingsdefect waardoor de epitheelcellen eerder differentieren en later worden afgestoten; wordt op zichzelf
niet als premaligne beschouwd, maar er bestaat toch een
duidelijke associatie met coloncarcinoom, zowel epidemiologisch als op grond van gelijktijdig voorkomen van
coloncarcinoom bij dezelfde patient.
juveniele poliep, kleine vaatrijke hamartomeuze
slijmvliestumor met retentiecysten door overmatige
slijmproductie; hoofdzakelijk bij kinderen, incidenteel
ook bij volwassenen; maligne degeneratie is uiterst
zeldzaam.
pseudo-poliep, poliep, ontstaan door regeneratie en
hyperplasie van de mucosa t.g.v. chronische ontsteking;
de poliep is niet neoplastisch en niet maligne.
poliepectomie, verwijdering van een veelal gesteelde
poliep m.b.v. een lis die rond de steel wordt aangetrokken en met coagulatiestroom wordt doorgesneden.
polikliniek [G., polis = stad, dus `stadskliniek'] inrichting
waar ambulante patienten worden behandeld.
polio, zie poliomyelitis.
polio-encefalitis, polioencephalitis [G., polios = grijs]
i ontsteking van de grijze hersensubstantie; a `poliomyelitis van de hersenen'.
acute bulbaire polio-encefalitis, p. van de grijze
substantie in de medulla oblongata.
polioencephalitis acuta infantum, acute p. bij kinderen, vaak gevolgd door verlammingen.
polioencephalitis haemorrh agica inferior, syn. s.
bulbaris acute bulbaire verlamming.
polioencephalitis haemorrhagica superior, zie
Wernicke-syndroom.
polio-encefalomyelitis, polioencephalomyelitis [G.]
chronische polioencephalitis haemorrhagica inferior, die
zich tot in de grijze stof van het ruggenmerg uitbreidt.'
poliomyelitis [< G., myelos = merg] een door het poliomyelitis-virus veroorzaakte ontsteking van de grijze stof van
het ruggenmerg, soms ernstige verlammingen veroorzakend, tot zelfs bulbaire paralyse; vroeger in Europa
epidemisch voorkomend, tegenwoordig door immunisatie vrijwel uitgeroeid; syn. `polio'.
poliomyelitis anterior acuta, acuut ontstaande p. van
de ruggenmerg-voorhoorns.
poliomyelitis anterior acuta infantum, epidemische
kinderverlamming, vroeger als typische kinderziekte
beschouwd, kwam in Europa vaak epidemisch in het
najaar voor; tegenwoordig door uitgebreide immunisatie zeldzaam geworden; syn. poliomyelitis epidemica,
ziekte van Heine-Medin.
poliomyelitisvirus, zie de rubriek virus.
poliomyelo-encefalitis, zie polio -encefalomyelitis.
poliosis, scherp begrensde plaatselijke grijsheid van
hoofdhaar; zie ook canities.
poliovirus, zie de rubriek virus.

woordverbindingen met de betekenis gevarieerd,
onregelmatig.
poikiloblast [G., poikilos; blastos = kiem] een erytroblast van
abnormale vorm.
poikilocyt, een erytrocyt van abnormale vorm.
poikilocytemie [G., poikilos; haima = bloed] zie poikilocytose.
poikilocytosis, poikilocytose, aanwezigheid van poikilocyten in het bloed (bij perniciosa).
poikilodermia, poikilodermie, huidaandoening met
vlekkige pigmentaties en depigmentaties, atrofie,
teleangiectasieen, zweren.
poikilothermie [G., poikilos; therme = warmte] de eigenschap van ('koudbloedige') dieren, de temperatuur van
de omgeving over te nemen, i.t.t. homeothermie
('warmbloedigheid'), waarbij de lichaamstemperatuur
constant wordt gehouden.
Poisson-verdeling (Poisson, 1781-1840; Frans wiskundige), statistische verdelingsfunctie die wordt gebruikt
om het voorkomen van zeldzame gebeurtenissen of de
steekproefverdeling van geisoleerde tellingen in een
continuum van tijd of ruimte te beschrijven.
pokken, variola; zie ook waterpokken, koepokken,
alastrim, Tana-pokken, apenpokken.
pokkenvirus, zie virus, pokken.
pokstof, zie vaccin, pokken---.
pol, pol vormt samen met env en gag de drie grote polycystronische genen in het genoom van de Retroviridae,
o.a. van HIV; pol codeert voor drie enzymactiviteiten:
reverse transcriptase, endonuclease en protease; zie ook
transcriptase.
Poland, Alfred (1820-1872; E. chirurg te Londen).
syndroom v. Poland, gedeeltelijke of volledige afwezigheid van de m. pectoralis major, samen met een onvolledige ontwikkeling van de aan die zijde gelegen borstklier en tepel, en aanlegstoornis(sen) van wisselende
ernst van de aan die zijde gelegen arm en hand, vrijwel
altijd met brachysyndactylie.
polarimeter, optisch instrument ter bepaling van de
draaiing van het polarisatievlak in optisch actieve
oplossingen (bijv. van suiker, eiwit).
polaris [L., -re], polair, aan de polen; vb. cataracta p-ris.
polarisatie, i isolatie van licht dat slechts in een bepaald
vlak trilt; 2 het zich richten van ionen in een elektrolytoplossing naar de beide daarin geplaatste polen.
polarisatiemicroscoop, microscoop voor onderzoek
van dubbelbrekende objecten; als polarisator (onder de
condensor) en analysator (boven het objectief of het
oculair) worden polarisatieprisma's ('nicols') of (tegenwoordig) polarisatiefilters gebruikt.
polarisator, een prisma ('nicol') dat alleen gepolariseerd
Licht doorlaat; zie ook polarisatiemicroscoop.
polarisc oo p [G., skopein = bezien] 1 polarimeter; z een
toestel ter bestudering van verschijnselen die het gevolg
zijn van lichtpolarisatie; het te onderzoeken object
wordt hiertoe geplaatst tussen twee Nicol-prisma's of
polariserende filters.
polaristr o bometer [G., strobos = het ronddraaien] een
bepaalde vorm van polarimeter of sacharimeter, waarvan
het gezichtsveld in verticale stroken is verdeeld; het
nulpunt is bereikt wanneer de stroken even donker zijn,
hetgeen een grote nauwkeurigheid verleent aan de
bepaling van de draaiing van het polarisatievlak.
polaroid [< merknaam Polaroid®] merknaam voor een
synthetische, doorzichtige plastic-stof die licht polariseert (gebruikt o.a. als zonnebril).
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Politzer, Adam
polus occipitalis hemispherii cerebri, het achterste
punt van een grote-hersenhemisfeer.
polus posterior bulbi oculi, achterste pool van de
oogbol.
polus posterior lentis, achterste pool van de ooglens.
polus temporalis hemispherii cerebri, het voorste
eind van de temporale hersenkwab.
poly- [G., polys = veel] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis `veel'; syn. pluri- [L.].
Polya, Eugene Iend Alexander (1876-1944; Hongaars
chirurg te Boedapest).
Polya-operatie, pylorusectomie en implantatie van de
maag (end to side) in het jejunum (gastrojejunostomie).
polyadenie, polyadenitis [G., polys; aden = klier] multipele
lymfeklierontsteking.
polyandrie [G., polys; aner = man] huwelijkse samenleving
van een vrouw met meer dan een man; zie ook polygamie.
polyangi tis, polyangiitis [G., polys; angeion = vat] ontsteking van een aantal lymfe- of bloedvaten.
polyarteriitis nodosa (PAN), systemische, necrotiserende ontsteking van kleine en middelgrote musculaire
arterien; zie ook Kawasaki, ziekte van -^-, vasculitis,
allergische, arteriItis.
polyarticulair, m.b.t. een aantal gewrichten, ten onderscheid van monoarticulair, oligoarticulair.
polyartritis, polyarthritis [G., polys; arthron = gewricht]
ontsteking van meer dan een gewricht; zie ook monar-

Politzer, Adam (1835-igzo; Hongaars keel-neus-oorarts te
Wenen).
Politzer-luchtdouche, luchtinblazing ('politzeren') in
het middenoor via de tuba auditiva, d.m.v een rubberballon die met een passende tuit in een neusgat wordt
geplaatst; men laat de patient 'koekoek' zeggen en blaast
op dat ogenblik lucht in het neusgat. (N.B. niet verwarren met Pollitzer).
politzeren, zie Politzer.
pollakisurie [G., pollakis = dikwijls] frequente urinelozing

(vaker dan eenmaal per uur).
pollen, fijne stof, stuifineel, verwekker van hooikoorts.
pollex, gen. pollicis [L.] duim (digitus I).
pollicis [L.] gen. van pollex; vb. tylositas p.
pollicisatie, operatieve vervanging van een verloren
gegane duim door een deel van de wijsvinger.
pollinose, pollinosis [G.] allergische reactie (type I) voor
stuifineel of pollen van windbestuivende planten
leidend tot rhinitis en conjunctivitis; syn. hooikoorts,
rhinitis vasomotorica.
pollutio nocturna, p. tijdens de slaap.
pollutio [L., verontreiniging] onwillekeurige, buiten de
coitus plaatsvindende zaadlozing; zie ook ejaculatie,
spermatorroe.
polocyten, poolcellen; bij de reductiedeling van de eicel
ontstaan vier cellen, waarvan slechts een bevrucht wordt;
de andere drie heten poolcellen, gaan te gronde.
pols, i het grensgebied tussen hand en onderarm; 2 de
arteriole klopping, teweeggebracht door de hartcontracties, zoals deze door palpatie van een slagader te
voelen is; syn. pulsus [L.] , sphygmos [G.]
capillairpols, zichtbare pulsatie van bloedcapillairen,
waarneembaar aan de nagels, voorkomend bij aortainsufficientie.
femoralispols, voelbare pulsaties van elke systole, waar
te nemen in de lies en aan de a. femoralis.
radialispols, het kloppen van de a. radialis in de poll.
poiscurve, 1 grafiek van de na elke hartslag toe- en
afnemende druk in een slagader; 2 de op de temperatuurlijst van een patient getrokken lijn die de daarop
voor de polsfrequentie genoteerde punten verbindt.
polsdeficit [L., deficio = ontbreken] het in de periferie niet
voelbaar worden van sommige hartcontracties, waardoor
het aantal polsslagen per minuut lager is dan het aan de
hartpunt waargenomen aantal hartcontracties; kenmerkend voor boezemfibrilleren.
polsdruk, bloeddrukamplitudo, het verschil tussen de
systolische en de diastolische bloeddruk (normaliter 40
mm kwik).
grote polsdruk, grote bloeddrukamplitudo.
polsfrequentie, het aantal polsslagen per minuut,
normaliter overeenkomend met het aantal hartcontracties per minuut; zie ook polsdeficit.
polsgolf, uitwendig waarneembare uitzetting van een
slagader t.g.v. de systolische drukverhoging in het
arteriole vaatstelsel; de sterkte hangt of van de polsdruk
en de compliantie van het vat ter plekke.
polskromme, zie polscurve.
polskwaliteit, objectiveerbare waarnemingen aan de
pulsaties van de polsarterie.
polus [L.] pool, draaipunt, uiteinde van een as.
polus anterior bulbi oculi, het voorste punt van de
oogas, waar deze de cornea snijdt.
polus anterior lentis, voorste lenspool, het snijpunt
van de oogas met het voorvlak van de ooglens.
polus frontalis hemispherii cerebri, het voorste punt
van een grote-hersenhemisfeer.

tritis.
polyarthritis rheumatica acuta, acuut gewrichtsreumatisme, gekenmerkt door koorts, acute ontsteking
van gewrichten, overspringend van het ene naar het
andere gewricht, meestal van de grote gewrichten,
reagerend op toediening van salicyl; zie ook artritis,
reumatoIde -^-.
polyarthritis rheumatica chronica, zie reumatoIde
artritis.
poly-avitaminose, polyavitaminosis, deficientieziekte
t.g.v tekort aan een aantal vitamines.
polychondritis [G., polys; chondros = kraakbeen] ontsteking
van een aantal kraakbeenderen in het lichaam
(neuskraakbeen, oorschelp, epiglottis e.a.).
polychondritis recidivans, telkens terugkerende
polychondritis; kan tot gewrichtsklachten en perceptief
gehoorverlies leiden.
relapsing polychondritis [E.] polychondritis recidivans.
polychondropathie, zie polychondritis recidivans.
polychromasie [G., polys; chroma = kleur] 1 ongelijk
hemoglobinegehalte van de erytrocyten, zodat in een
bloeduitstrijk de erytrocyten ongelijk van tint zijn;
2 polychromatofilie.
polychromatisch [G., polys; chroma] veelkleurig.
polychromatische cellen, onrijpe erytrocyten met
basofiele en eosinofiele korreling.
polychromatofiel, zie polychromatisch.
polychromatofilie [G ., polys; chroma; philein = beminnen]
i kleurbaarheid met verschillende kleurstoffen; 2 eigenschap van de erytrocyten (bij bloedziekten, bijv. perniciosa) zich behalve met zure ook met basische kleurstoffen te kleuren.
polychromatopie, polychromatopsie [G., polys; chroma;
opsis = het zien] het normale veelkleurenzien; syn. euchromatopsie.
polycistronisch [<cistron = structuurgen] in het bezit van
vele structuurgenen.
polycyclisch, in het bezit van, gepaard met vele ringen;
syn. polycircinair; 2 in vele cycli verlopend.
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polymerase chain reaction
polyganglionair, in het bezit van, of m.b.t. een groot
aantal ganglia; zie ook ganglion.
polygeen, m.b.t. een aantal genen.
polygene erfelijkheid, overerving die afhankelijk is
van een aantal genen; syn. multifactoriele erfelijkheid; zie
ook monogeen.
polyglobulie, zie polycytemie.
polygonaal [G., polys; gonia = hock] veelhoekig.
polygyrie [G., polys; gyros = gyrus = winding] aanwezigheid
van meer dan het normale aantal hersenwindingen.
polyhybride, kruisingsproduct dat voor een aantal genen
heterozygoot is; zie ook hybride.
polyhydramnie [G., polys; hydros = water; amnion] aanwezigheid van meer dan z liter vruchtwater;
syn. hydramnion.
polykaryocyt [G., polys; karyon = kern] veelkernige reused,
voorkomend in het beenmerg.
polyklonaal, m.b.t. een aantal cellijnen, i.t.t. monoklonaal; normaliter ontwikkelt zich bij meervoudige
antigene prikkeling een scala van celgeneraties die
aanleiding geven tot polyklonale hypergammaglobulinemie.
polyklonale B-cel-stimulatie, stimulatie van meerdere
B-celklonen (waardoor vorming van verschillende
antilichamen) door de verschillende epitopen op een
bacterie of macromoleculair antigeen; zie ook epitoop,
determinant.
polyklonale reactie, vorming van meerdere antilichamen met verschillende epitoopspecificiteit, gericht
tegen overeenkomstige epitopen op een bacterie of
macromoleculair antigeen; zie ook epitoop, polyklonale
B-cel-stimulatie.
polyklonie [G., polys; klonos = heftige beweging] 1 aanwezigheid van vele klonische spasmen; z paramyoclonus
multiplex.
polymastie [G., polys; mastos = borst] aanwezigheid van
extra borstklieren; syn. hyperthelie, polythelie; zie ook
hypermastie.
polymeer [G., polys = veel; meros = deel] 1 verbinding met
hoog molecuulgewicht, door additie of condensatie van
kleinere moleculen (monomeren) ontstaan; z vorm van
overerving die van meer dan een gen-verschil afhangt;
zie ook polymeric.
polymeerdampenkoorts, griepachtig ziektebeeld t.g.v.
expositie aan dampen afkomstig van het verbranden van
polymeren; verdwijnt meestal spontaan na enkele uren
en gaat soms gepaard met acuut longoedeem.
polymenorroe, abnormaal frequente menstruatie; zie ook
menorroe.
polymerise, enzym dat polymerisatie bewerkstelligt.
DNA-polymerase, enzym in mitochondria, werkzaam
bij de vorming van DNA; zie ook nucleotidyltransferase.
RNA-polymerise, enzym in mitochondria, werkzaam
bij de vorming van RNA; zie ook nucleotidyltransferase.
polymerase chain reaction [E.] (PCR), techniek om basesequenties in uiterst kleine hoeveelheden DNA of RNA
te vermeerderen door een tientallen malen herhaalde
reactiecyclus; de techniek heeft als belangrijkste
stappen: scheiding van DNA-strengen door verhitting en
een polymerasereactie bij een wat lagere temperatuur
door toevoeging van een hittebestendig DNA-polymerase; wordt toegepast in de microbiologische diagnostiek
voor het aantonen van specifiek viraal DNA or RNA en
bacterieel DNA, bij de prenatale diagnostiek van
erfelijke aandoeningen en voor het opsporen van
mutaties in tumorcellen; syn. enzymatische DNA-amplificatie.

polycysteus, polycystisch, gepaard gaand met de
vorming van vele cysten; vb. p-sche degeneratie.
polycysteus-ovarium-syndroom (PCO-syndroom), te
hoge androgeenproductie in het ovarium, waaruit
perifeer oestrogenen worden gevormd die FSH-verlaging
en LH-verhoging tot gevolg hebben en zo leiden tot
ovariumvergroting door vele kleine cysten;
syn. syndroom van Stein-Leventhal.
polycystic disease [E.] gevarieerd ziektebeeld bij kinderen
met cysten in verschillende organen; wanneer alleen de
lever is aangedaan, spreekt men van congenitale leverfibrose.
polycystoom, ontwikkeling van een aantal cysten.
polycystoma mammae, gezwel in de mamma met
ontwikkeling van vele cysten.
polycytemie, polycythaemia [G., polys; kytos = cel; haima =
bloed] aanwezigheid van meer dan het normale aantal
erytrocyten in het bloed (normaal ongeveer 5 x 10 12 per
liter, bij p. sours tot iz x 10 12 /1); syn. erytremie (oorzaak
onbekend), erytrocytose (indien de oorzaak bekend is),
polyglobulie (obsoleet).
essentiele polycytemie, zie polycythaemia vera;
syn. primaire polycytemie.
primaire polycytemie, zie polycythaemia vera.
polycythaemia vera [G.] familiale ziekte van onbekende
oorzaak met absolute vermeerdering van erytrocyten (7
tot 14 x 10 12 /1) en bloedvolume, vaak met miltvergroting,
soms leververgroting.
secundaire polycytemie, toename van rode bloedcellen
als compensatiemechanisme bij hypoxische aandoeningen, zoals congenitale hartgebreken, nierziekten,
longafwijkingen en bij verblijf op grote hoogte;
syn. erytrocytose, polyglobulie (obsoleet), hyperglobulie
(obsoleet).
polydactylie [G., polys; daktylos = vinger] aanwezigheid van
meer dan het normale aantal vingers of tenen.
polydipsie [G., polys; dipsa = dorst] verhoogd dorstgevoel,
psychisch, of als symptoom van diabetes.
polydysplasie, gelijktijdige aanwezigheid van een aantal
ontwikkelingsabnormaliteiten; zie ook dysplasie.
hereditaire ectodermale polydysplasie, hereditaire
ectodermale dysplasie.
polydystrofische dwerggroei, zie Maroteaux-Lamy,
syndroom van -, syndroom van.
polyeenantibiotica, lacton-bevattende groep van
antibiotica, geproduceerd door Streptomyces sp. en
werkzaam tegen schimmels; vb. nystatine, pimaricine,
amfotericine B.
polyemie [G., polys; haima = bloed] vermeerdering van het
bloedvolume (normaliter 5 liter); zie ook plethora.
polyfarmacie [G., polys; pharmakon = geneesmiddel] het
voorschrijven van een groot aantal geneesmiddelen; zie
ook polypragmasie.
polyfenie, invloed van een gen op een aantal fenotypische kenmerken.
polyfibromatose, een groep ziekten die gekenmerkt zijn
door fibrose in de vorm van knobbeltjes en strengen;
hiertoe behoren o.a. de 'contractuur' van Dupuytren, de
ziekte van Ledderhose, en de trias van Gallizia.
polyfrasie [G., polys; phrasis = het spreken] ziekelijke praatzucht, logorroe.
polygaam [G., polys; gamos = huwelijk] samenlevend met
meer dan een huwelijkspartner; zie ook monogaam; zie
ook polyandrie.
polygamie, huwelijkse samenleving met meer dan een
partner, i.h.b. van een man met meer dan een vrouw (_
polygynie); zie ook polyandrie.
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polymeric
polymeric, i overerving van een eigenschap die afhangt
van meer dan een aanleg; zie ook monomeer; 2 aanwezigheid van overtollige lichaamsdelen.
polymitus [G., polys; mitos = draad] een in de darm van
Anopheles voorkomend ontwikkelingsstadium van de
malariaparasiet (microgametocyt) met vele zweepdraden.
polymorf [G., polys; morphe = vorm] veelvormig, in verscheidene gedaanten voorkomend; syn. pleomorf.
polymorfcellig, bestaande uit cellen van velerlei
gedaante.
polymorfie [< G., polys, morphe] polymorfisme, veelvormigheid, het voorkomen in verscheidene gedaanten; zie
ook monomorfie.
polymorfkernig, in het bezit van een polymorfe kern,
i.h.b. als kenschetsing van leukocyten met een uit een
aantal lobben bestaande kern; syn. segmentkernig.
polymorphus [L., -pha, -phum, van Gr] polymorf, veelvormig; vb. pemphigus p-phus.
polymyalgie, polymyalgia [G., polys; mys = spier; algos =
pijn] myalgie in een aantal spieren.
polymyalgia rheumatica, syndroom met pijn en
stijfheid in de schouder- en/of bekkengordel en een
verhoogd BSE als opvallendste kenmerken; vaak gecombineerd met een reuscelarteriItis; syn. reumatische
polymyalgie.
polymyopathie, groep aandoeningen gekenmerkt door
in weken tot maanden optredende progressieve zwakte
van proximale spieren bij endocriene aandoeningen,
sarcoIdose van Besnier-Boeck en na gebruik van corticosterolden en chloroquine.
polymyositis, (vgl.) myositis niet-erfelijke spierziekte
met ontstekingsverschijnselen, waarschijnlijk (mede)
berustend op cellulaire auto-immuunmechanismen; bij
aanwezigheid van min of meer karakteristieke huidafwijkingen spreekt men van dermatomyositis.
polymyxinen, cyclische-polypeptide-antibiotica, geproduceerd door Bacillus polymyxa; werkzaam tegen vele
Gram-negatieve bacteriesoorten.
polyneuralgie, neuralgie van een aantal zenuwen; zie ook
neuralgie.
polyneuritis [G., polys; neuritis] gelijktijdige neuritis van
verschillende (perifere) zenuwen; syn. neuritis multiplex;
zie ook mononeuritis.
polyneuritisch, veroorzaakt door of m.b.t. polyneuritis;
vb. p-sche psychose (psychose bij syndroom van Korsakoff).
polyneuromyositis, ontsteking van verscheidene
spieren, met ontbrekende spierreflexen en gevoelsstoornissen.
polyneuropathie, nagenoeg symmetrische aandoening
van een aantal perifere zenuwen aan de uiteinden van
armen en benen, met meestal als eerste verschijnsel
gevoelsstoornissen aan voeten en onderbenen, gevolgd
door een zwakte van de teen- en voetheffers.
alcoholische polyneuropath ie, bij alcoholici optredende p., waarschijnlijk deels veroorzaakt door onvoldoende en eenzijdige voeding, eventueel gecombineerd
met deficientie van B-vitamines.
diabetische polyneuropathie, p. bij diabetes mellitus.
polyneuropathisch, veroorzaakt door of m.b.t. polyneuropathie.
polyneuroradiculitis, ontsteking van een aantal spinale
ganglia, zenuwwortels en perifere zenuwen; zie ook
radiculitis.
polynucleair [L., polys = veel; nucleus = kern] veelkernig.

polynucleaire leukocyt, foute naam voor segmentkernige leukocyt.
polynucleose, polynucleosis [L., E.] aanwezigheid van
grote aantallen 'polynucleaire' (= segmentkernige)
leukocyten in een exsudaat.
polynucleotidase, een enzym dat nucleInezuren (_
polynucleotiden) splitst in mononucleotiden.
polynucleotide, een polymeer van mononucleotiden.
polyodontie, de aanwezigheid van overtollige tanden.
polyomavirus, zie de rubriek virus.
polyoom, zie virus, polyoma--.
polyose, zie polysacharide.
polyostotisch, m.b.t. een aantal beenderen; vb. p-sche
fibroplasie.
polypanartritis [G., polys; panarthritis] ontsteking van een
aantal gewrichten, waarbij deze in hun geheel ontstoken
zijn.
polypanarthritis hyperplastica, hyperplastische
ontsteking van een groot aantal gewrichten in hun
geheel.
polypeptide, een proteine die is samengesteld uit een
aantal peptiden met de groep = CH.CO.NH.CH=; zie ook
peptide.

corticotrophin-like intermediate lobe polypeptide (CLIP)
[E.] splitsingsproduct

van het voorstadium van het

ACTH-molecuul gastric inhibitory p.; polypeptide dat de

afgifte van gastrine en maagzuur remt en de afgifte van
insuline bevordert.
pancreatisch polypeptide, stof afkomstig uit de
eilandjes van Langerhans met nog onduidelijke hormonale werking.
polypeptidemie [G., polys; haima = bloed] de aanwezigheid
van polypeptiden in het bloed.
polyperforine, macromolecuul, gesynthetiseerd door
natural killer cells en cytotoxische T-cellen; wordt na
contact met de doelwitcel uitgestort en perforeert de
celmembraan van de doelwitcel, waardoor deze afsterft.
polyplegie [G., polys; plege = slag] gelijktijdige verlamming
van een aantal spieren.
polyploid ie, aanwezigheid van meer dan twee stellen
homologe chromosomen (normaal is diploidie = twee
stellen); zie ook haploIdie.
polypod, poliepvormig; zie ook poliep.
polypose, polyposis [G., polypous = veelvoet] aanwezigheid
van vele poliepen.
polyppsis adenomatosa, aanwezigheid van vele
poliepachtige adenomen in het maag-darmkanaal.
polyposis adenomatosa gastrointestinalis generalisata heredofa, zie Peutz-jeghers-syndroom.
polyposis cervicis, zie cervixpoliep.
polyposis coli, een zeldzame, dominant erfelijke
aandoening waarbij vanaf de jeugdige leeftijd vele
adenomateuze poliepen van het slijmvlies van colon en
rectum worden gevormd, met soms ontwikkeling tot
carcinoom.
polyposis nasi, aanwezigheid van meerdere neuspoliepen, grijze of roze, gladde, gesteelde slijmvliestumoren
die vaak bilateraal voorkomen en tot klachten als
neusverstopping leiden; kan medicamenteus (corticosteroIden) of chirurgisch worden behandeld.
polyposis, familiaire adenomateuze, zie polyposis coli.
polyposus [L., -sa, -sum], gepaard gaand met polypeuze
hyperplasie; vb. enteritis p-sa, adenoma p-sum.
polypotoom [G., tomos = snijdend] poliepmes, instrument
voor het afsnijden van poliepen.
polypragmasie [G., polys; pragma = verrichting] het
voorschrijven van (te) veel geneesmiddelen of het
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poollichaampje
dat voor verschillende bacterien onvatbaar is gemaakt en
dat dus een aantal verschillende antistoffen bevat; zie ook
monovalent.
poly-X-syndroom, syndroom bij vrouwen met drie of
meer x-chromosomen, karyotype 47,xxx of 48,xxxx
enz.; deze bezitten twee lichaampjes van Barr in de
interfasekern; dit kan klinisch normaal zijn; secundaire
amenorroe of hypoplasie van de genitalia komen voor.
Pompen, Arnold Willem Maria (i906-1980; Ned.
internist te Deventer en Amsterdam).
ziekte van Ruiter-Pompen-Wyers, thesaurismosis
hereditaria lipoidica.
Pompe-ziekte (J.C. Pompe, overl. in 1940), cardiomegalia
glycogenica, type II van de acht bekende glycogeenstapelingsziekten (glycogenosen) bij pasgeborenen, met
o.a. cardiomegalie; oorzaak is het ontbreken van zure
maltase, een intermediair lysosomaal enzym; P.-ziekte
kan reeds bij de foetus worden geconstateerd d.m.v.
amniocentese.
pomp-fenomeen, bij aangeboren heupluxatie kan het in
de heup en de knie gebogen been, bij gefixeerd bekken,
op en neer worden geschoven.
pompholyx [G., waterblaas] dyshidrotisch eczeem.
podopompholyx, dyshidrotisch eczeem aan de voet.
pomphus [G., pomphos = blaar] kwaddel; syn. urtica.
ponderal index [E.] zie index, ponderal ---.
pons [L., brug, gen. pontis] ,1 een verbindende weefselbrug
tussen twee delen van een orgaan; 2 het deel van de
hersenstam dat zich tussen de medulla oblongata en het
mesencephalon bevindt; te onderscheiden in een pars
dorsalis en een pars ventralis.
pons cerebelli, pons.
pons hepatis, een soms voorkomende verbindingskwab
tussen de lobus hepatis sinister en de lobus quadratus.
pons tarini, substantia perforata posterior.
pons Varoli, pons.
ponsbiopsie, zie biopsie.
pons-syndroom, brugsyndroom, complex van verschijnselen bij aandoening van de pons; men onderscheidt drie
ponssyndromen; 1 syndroom van Foville; 2 syndroom
van Millard-Gubler; 3 syndroom van Cestan.
Pontiac fever [E.] lichte vorm van legionellose met koorts
en zonder pneumonie, veroorzaakt door Legionella
pneumophila; met korte incubatietijd (20-48 u); niet
levensbedreigend.
pontiel, pontien, l m.b.t. de pons cerebelli; z gelegen in
of afkomstig uit de pons; vb. pontiene kernen.
pontinus [L ., - na, - num] , m.b.t. de pons.
pontis [L.] gen. van pons; vb. fibrae p. transversae.
pontocerebellaris [L., -re], m.b.t. de pons en het cerebellum, van pons naar cerebellum lopend.
pool [E.] ophoping, verzameling.
blood pool [E.] grotere hoeveelheid bloed afkomstig van
een aantal donors, in voorraad gehouden in een `bloedbank' van een bloedtransfusiecentrum.
poolcataract, zie cataracta polaris.

verrichten van (te) veel operaties en andere therapeutische ingrepen, vaak als symptomatische behandeling.
polypus [L., Gr. polypous = veelvoet] zie poliep.
polypus adenomatosus, een poliep die maligne
ontaardt.
polypus angiomatodes, een rijk gevasculariseerde
poliep die eruitziet als een gesteeld angioom; komt voor
in de neusholte.
polypus carnosus, zie sarcoom.
polypus cordis, een poliepvormige thrombus, met een
steel vastzittend aan de hartwand, bij secties nog al eens
in de rechter hartkamer aangetroffen.
polypus cysticus, een poliep met een aantal cystische
verwijdingen.
polypus hydatidosus, zie p. cysticus.
polyradiculitis [G., polys; L. radix = wortel] ontsteking van
zenuwwortels, i.h.b. de wortels van ruggenmergszenuwen.
polyradiculoneuritis, polyneuritis van spinale zenuwen
en spinale zenuwwortels, ziekte van Guillain-BarreStrohl.
polyradiculoneuropathie, nagenoeg symmetrische
aandoening van verscheidene zenuwwortels en perifere
zenuwen.
acute idiopathische polyradiculoneuropathie, zie
Guillain-Barre, syndroom van --^-.
polyribosoom, aggregaat van ribosomen; syn. polysoom.
polysacharide, een koolhydraat, bestaande uit combinaties van vijf of meer monosachariden; vb. glycogeen,
zetmeel, cellulose, dextrine.
polyserositis, ontsteking van een aantal sereuze vliezen
(peritoneum, pleura, pericard, synoviale membraan);
syn. polyorrhymenitis.
familiaire paroxismale polyserositis, autosomaal
recessieve aandoening met recidiverende aanvallen van
serositis, zich klinisch uitend in koorts, peritoneale
prikkeling, pleuritis en artritis, waarschijnlijk op basis
van auto-immuunreactie.
polysinusitis, gelijktijdige ontsteking van een aantal
sinussen; zie ook sinusitis.
polysomie,1 aneuploidie waarbij i.p.v. een normaal
chromosomenpaar drie of meer haploiden aanwezig
zij n; zie ook monosomie, trisomie [G., soma = lichaarn]; 2 het

optreden van een foetaal dubbelmonstrum met een
hoofd en twee lichamen.
polysoom, zie polyribosoom.
polyspermie [G., polys; sperma = zaad] i overvloedige
afscheiding van sperma; 2 bevruchting van de eicel door
meer dan een zaadcel; zie ook spermatorroe.
polysynoviitis, polysynoviitis [G.] gelijktijdige ontsteking van een aantal synoviale membranen; zie ook
synoviitis.
polytendinitis, gelijktijdige ontsteking van een aantal
spierpezen; zie ook tendinitis.
polytoo [G., polys; topos = plaats] op een aantal plaatsen
tegelijk voorkomend.
polytraumatise [F.] zwaargewonde met verschillende
letsels; syn. multitraumatise.
polytrichose, polytrichie [G., polys; thrix = haar] overvloedige haargroei; syn. hypertrichie.
polyuria, polyurie [G., polys; ouron = urine] vermeerderde
uitscheiding van urine.
polyuria spastica, p. na krampaanvallen bij zenuwziekten; zie ook urina spastica.
polyvalent [G., polys; L. valens = geldend] meerwaardig,
meervoudig werkzaam.
polyvalent serum, antiserum, verkregen van een dier

pooling, veneuze [<E. pooling = ophoping] toename van de

capaciteit van beenvenen o.i.v. de hoge hydrostatische
druk in staande positie bij onvoldoende compensatie
door venoconstrictie en spierpompactiviteit; hierdoor
kan een sterk verminderde aanvoer van bloed naar het
hart ontstaan.
poolkorrels, korrels van Babes-Ernst, metachromatische
korrels aan de polen van bacterien; ze bestaan uit
nuclefnezuren; belangrijk kenmerk van difteriebacillen.
poollichaampje, een naast de kern van sommige cellen
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poolstaar
hepatische porfyrie, overmatige porfyrinevorming in
de lever; onderverdeeld in vier vormen: acute intermitterende porfyrie, porphyria cutanea tarda, hereditaire
coproporfyrie en porphyria variegata; syn. porphyria
hepatica.
porphyria conggnita, aangeboren p., een zeldzame
aandoening met huidafwijkingen, hemolytische anemie,
splenomegalie.
porphyria cutanea tarda, een op latere leeftijd zich
manifesterende erfelijke stofwisselingsstoornis; op
plaatsen die aan het licht blootgesteld zijn, ontstaan
vesiculae en bullae, met sterke pigmentatie; soms
littekenvorming.
porphyria erythropoetica, ophoping van porfyrine in
de normoblasten en erytrocyten.
porphyria variegata, erfelijke stofwisselingsstoornis,
vnl. in Z.-Afrika, bij de ± 9000 afstammelingen van
Gerrit Jansz en Ariaantje Jacobs, die in de i7e eeuw in
Kaapstad huwden; typisch is een overgevoeligheid voor
sommige geneesmiddelen (sulfonamiden, barbituraten)
waarop de patienten reageren met een aanval van acute
porfyrie, geestelijke stoornissen, braken, buik- en
spierpijnen, spierzwakte, soms exitus letalis.
porfyrine [G., porphyros = purper] een groep biologische
pigmenten, als afgeleid van porfine te beschouwen; ze
vormen de basis van de respiratoire pigmenten van
dieren en planten; hiertoe behoren o.a. protoporfyrine,
mesoporfyrine, hematoporfyrine, coproporfyrine,
uroporfyrine, chlorofyl.
porfyrinemie [G., haima] aanwezigheid van porfyrine in
het bloed.
porfyrinurie [G., ouron = urine] aanwezigheid van porfyrine in de urine.
porie, kleine opening.
porien van Kohn, zie Kohn.
porientransport, passief uitwisselingsmechanisme voor
deeltjes in capillairen via spleetvormige ruimten tussen
aangrenzende endotheelcellen; syn. intercellulair transport.
pornografie [G., porne = prostituee; graphein = schrijven] het
schrijven of het geschrevene over seksuele onderwerpen
op een wijze die, zonder artistieke bedoelingen, gericht
is op erotische prikkeling van de lezer.
porokeratosis, porokeratose [G., poros = opening; keras =
hoorn] vorming van hoornachtige wratjes op de huid.
porokeratosis actinica, autosomaal dominante, door
zon geprovoceerde p., die voornamelijk bij vrouwen op
de onderbenen ringvormig voorkomt.
porokeratosis Mibelli, zeldzame familiale afwijking
aan onderarmen en onderbenen: een keratotische papel
breidt zich uit en het centrum wordt glad, atrofisch, geel
tot rood; zo ontstaan onregelmatig ronde atrofische
plekken, omgeven door een smalle, steile hoornwal.
porokeratose van Mantoux, zie Mantoux.
poroom.
eccrien poroom, meestal goedaardig gezwelletje
uitgaande van de uitvoergang van een eccriene
zweetklier.
porose, porosis [G., verharding] 1 callusvorming aan
gebroken beenderen [< G., poros = opening]; z holtevorming; zie ook osteoporose.
porosis cerebri, holtevorming in de hersenen.
porosis palpebrae, zie chalazion.
porphyria [G.] zie porfyrie.
Porro, Eduardo (1842-1902; Ital. vrouwenarts te Milaan).
Porro-operatie, keizersnede, gevolgd door verwijdering

gelegen lichaampje, vooral in zaad- en eicellen, van
betekenis voor de karyokinese; syn. centrosoma.
poolstaar [L.] zie cataracta polaris.
poor man's pregnancy test [E.] test waarbij een zwangerschap wordt geconstateerd aan de hand van de blijvende
hypertherme fase op een basale temperatuurcurve.
poortader, vena portae [L.].
poortaderstelsel, aaneenschakeling van twee capillaire
netwerken; bij de lever is het tweede netwerk (eerste
netwerk ligt in de darmwand) gelegen tussen de v. porta
(poortader) en de v. hepatica; gelijksoortige systemen
bevinden zich in hypofyse en bijnier.
poortmechanisme, vormverandering van een ionkanaal
o.i.v een spanningsverandering waardoor de permeabiliteit verandert.
poortwachtersfunctie, bewaking van een `onnodig'
gebruik van de tweedelijnsgezondheidszorg door een
restrictief verwijsbeleid van de huisarts.
poples [L., gen. poplites], kniekuil, de achterzijde van de
knie.
popliteal entrapment [E.] beknelling van de knieslagader
bij een anatomische variatie van de ligging van de a.
poplitea en de m. gastrocnemius, waardoor circulatiestoornissen in het onderbeen kunnen ontstaan.
popliteus [L., -ea, -eum, poples] m.b.t. de kniekuil;
vb. musculus p-eus, vena p-ea, ligamentum p-eum.
populatie [< L., populatio] 1 bevolking; 2 het collectief van
de individuen die een bepaald gebied bewonen; 3 (statistiek) verzameling van operationeel gedefinieerde eenheden (elementen) waarop de conclusies van een statistisch
onderzoek betrekking hebben.
populatiecontrolegroep, bij (epidemiologisch) onderzoek de controlegroep die afkomstig is uit de populatie
waaruit ook de onderzochte personen afkomstig zijn; zie
ook patientcontroleonderzoek.
populatielevenstafel, overzicht van sterfterisico's per
jaar door verschillende leeftijden; kunstmatige construetie, gemaakt op basis van het sterftecijfer zoals gezien in
een bepaald jaar.
poradenitis [G., poros = opening, adenitis] ontsteking van
een aantal lymfeklieren met kleine doorbraken naar
buiten, i.h.b. bij lieslymfeklieren.
porcellaneus [L., -ea, -eum], porselein-achtig; vb. condyloma p-eum (= molluscum contagiosum).
porencefalie [G., poros; enkephalos = hersenen] trechtervormige ontwikkelingsdefecten in de embryonale hersenen.
porfiermilt [< porfier = donkerrood gesteente met op doorsnede
lichte kristallen] vergrote milt met witte, gele en rode
plekken, bij lymphogranulomatosis.
porfine, grondstof van de porfyrines hemine en chlorofyl; komt niet vrij in de natuur voor; bestaat uit vier
gekoppelde pyrrolringen.
porfobilinogeen, tussenproduct bij de porfyrinesynthese, wordt bij acute porfyrie in de urine uitgescheiden.
porfyrie, porphyria, porphyrismus, porfyrisme [< G.,
porphyra = purper] stoornis in de porfyrinestofwisseling
met stapeling van porfyrine in de weefsels; tevens is er
altijd porfyrinemie en porfyrinurie; men onderscheidt
twee groepen: de erytropoetische groep (o.a. erytropoetische protoporfyrie) en de hepatische groep (o.a. porphyria cutanea tarda).
acute intermitterende porfyrie, autosomaaldominant overervende vorm van porfyrie die zich in
aanvallen presenteert, meestal op middelbare leeftijd;
gaat behalve met koliekpijn, obstipatie en braken
gepaard met neurologische en psychische stoornissen;
syn. porphyria acuta intermittens.
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post coitum
positieduizeligheid, zie duizeligheid.
positienystagmus, zie nystagmus.
positiezin, het vermogen om (met gesloten ogen) de
stand van gewrichten te beoordelen.
positio uteri, ligging van de baarmoeder, met als
afwijking van de normale ligging: ante-, retro-, dextro-,
sinistropositio.
positief, 1 bevestigend, i.t.t. negatief, bijv. de pos.
uitkomst van een reactie, een reflex, een verschijnsel, een
kweek; 2 de elektrische pool die negatief geladen deeltjes
aantrekt; 3 (optiek) vergrotend afbeeldend (bijv. een
p-ieve lens); 4 naar boven gericht (een p-ieve top in een
curve); 5 (balansonderzoek) met grotere opneming of
aanmaak dan afgifte of afbraak (bijv. een p-ieve calciumbalans).
positief-inotroop middel, zie inotroop middel.
positief voorspellende waarde, zie predictieve waarde.
positievedrukbeademing, positieve-drukbeademing,
beademing van patienten waarbij een positieve druk
expiratoir wordt gebruikt; ook bij spontane ademhaling
wordt soms uitgeademd tegen een positieve druk van
5-20 cm Hg om atelectase op te heffen en de gaswisseling
te bevorderen; syn. positive-end-expiratory pressure
(PEEP).
positive end-expiratory pressure (PEEP) [E.] zie positievedrukbeademing.
positivisme, een stroming in de filosofie in het begin van
de 19e eeuw, die slechts in het rechtstreeks waargenomene een basis voor het kennen ziet.
positron [samentrekking van `positief' en `elektron'], positief
elektron, met een gelijke maar tegengestelde lading als
een elektron.
positronemissietomografie (PET), vorm van emissietomografie waarbij gebruik wordt gemaakt van positronen; maakt het mogelijk beelden van de stofwisseling in
weefsels te verkrijgen; syn. positron - emission tomography scan [E.]
Posner, Adolf (Amer. oogarts).
syndroom van Posner-Schlossmann, lichte iridocyclitis met aanvallen van oogdrukverhoging, gunstig
reagerend op atropine.
posologie [G., poson = hoeveelheid] de leer omtrent de
dosering van geneesmiddelen.
post [L.] na, achter.
post aut propter [L.] volgend op, dan wel ten gevolge
van.
postangineus, na een angina optredend.
postcanien [L., dens caninus = hoektand] achter de hoektand.
postcardiotomie-syndroom, een aandoening die zich
soms 2-8 weken na een hartoperatie openbaart met
verschijnselen van pericarditis, met of zonder koorts,
soms recidiverend.
postcavaal, m.b.t. de postcava = vena cava inferior;
vb. p-vale shunt (= portocavale shunt).
post cenam (p.c.) [L.] na de maaltijd (rec.).
postcentralis [L., -le], achter de sulcus centralis; vb. gyrus
p-lis.
postcholecystectomiesyndroom, het na een cholecystectomie zich soms ontwikkelende complex van
verschijnselen: kolieken, aanhoudende pijnen, icterus
door verschillende oorzaken (recidief-stenen, galgangstenose, cholangitis, adhesies).
postclimacterium, de periode na het climacterium (sub

van uterus en ovaria, en marsupialisatie van de cervixstomp.
porta [L., gen. - tae] , ingang, poort.
porta hepatis, leverpoort, de tussen de lobus caudatus
en lobus quadratus gelegen dwarse groeve aan de
onderkant van de lever, waarin de a. hepatica propria, de
vena portae en de ductus hepatici in-, resp. uittreden.
porta lienis, pulmonis, renis, zie hilum lienis, pulmonis, — renalis.
portaal, m.b.t. de vena portae of het hele stroomgebied
daarvan; vb. portale hypertensie.
portaal veld, zie Kiernan, driehoekjes van --.
portalis [L., -le], portaal, de porta (hepatis) of de vena
portae betreffend; vb. cirrhosis p-lis.
portalisatie, het aanleggen van een anastomose tussen de
vena portae en de arteria hepatica, die tevoren stroomopwaarts is afgebonden.
Porte d'entree [F.] de plaats waar infectiekiemen het
lichaam zijn binnengedrongen.
Porte de sortie [F.] de plaats waar infectiekiemen het
lichaam verlaten; zie ook porte d'entree.
Porter, William Henry (1790-1861; chirurg te Dublin).
symptoom van Porter, ritmische rukjes aan de trachea,
synchroon met de hartslag.
portio [L., gen. -onis, gedeelte] anatomische term voor een
gedeelte van een orgaan.
portio major nervi trigemini [BNA], radix sensoria
nervi trig.
portio minor nervi trigemini [BNA], radix motoria
nervi trigemini.
portio supravaginalis cervicis, het gedeelte van de
cervix uteri dat niet in de vagina uitsteekt.
portio terminalis, gekronkeld, secreetvormend deel
van de zweetklier; ligt in de tela subcutanea of diep in
het corium.
portio vaginalis cervicis, het gedeelte van de cervix
uteri dat in de vagina uitsteekt.
portocavaal, m.b.t. de vena portae en de vena cava;
vb. portocavale shunt (shunt of anastomose tussen vena
portae en vena cava).
portocavale anastomose, zie anastomose, porto-cavale
-^-; zie ook shunt, portocavale -^-.
portografie, rontgenografie van het poortadergebied na
injectie van een contraststof, bijv. tijdens laparotomie
rechtstreeks in een tak van de v. portae, of percutaan
door injectie in de milt.
portopulmonaal, m.b.t. de vena portae en de truncus
pulmonalis; vb. p-nale anastomose.
porto-systemische shunt, zie portocavale shunt.
porus [G., my pori, poros] opening.

porus ac. internus, de opening van de meatus acusticus
internus in de achterwand van het rotsbeen, boven het
foramen jugulare.
porus acusticus externus, uitwendige opening van de
uitwendige gehoorgang.
porus gustatorius, opening in het tongslijmvliesepitheel boven een smaakknop.
porus sudoriferus, zweetporie, de opening waardoor
een afvoerbuisje van een zweetklier in de huid
uitmondt.
positie [L., positio = plaatsing] i plaats, ligging; z plaats en
wijze van ligging van het kind in de baarmoeder;
3 ligging van een patient, hetzij spontaan of door pijn
gedwongen, zoals ligging van Pott, of voor onderzoek of
behandeling, bijv. stabiele zijligging, Trendelenburg-p.,
knie-elleboog-p.
positio cordis, ligging van het hart.

2).

post coitum, na de coitus.
post-coitum-test (PCT), onderzoek van het cervixslijm
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postcommotioneel
posticus aanspiernamen vervangen door posterior] musculus

na de coitus op aantal en beweeglijkheid van spermatozoa; syn. Sims-Huhner-test.
postcommotioneel, volgend op een commotio.
postcommotioneel syndroom, multifocale klachten na
licht trauma cerebri (m.n. commotio) zonder objectieve
afwijkingen bij neurologisch onderzoek; klachten zijn
hoofdpijn, orthostatische hypotensie, verhoogde
prikkelbaarheid, slaapstoornissen, stemmingsstoornissen en abnormale vermoeidheid.
postconcentratiekampsyndroom, zie KZ-syndroom.
postcricoid, achter het cricoid.
postdiastolisch, op het eind van de diastole.
postdifterisch, na, of ten gevolge van difterie; vb. p-sche
verlamming.
postencefalitisch, volgend op encefalitis.
postencefalitisch parkinsonisme, zie parkinsonisme.
postepilgptisch, na een epileptisch insult voorkomend.
posterior [L., -ius], achter; anatomisch ook in de betekenis
van dorsaal; vb. lamina limitans p-ior, cornu p-ius; zie ook
anterior.
posterior-cord syndrome [E.] traumatische kneuzing van
dorsale zijde van medulla spinalis op cervicaal niveau,
veroorzaakt binnen enkele dagen wegtrekkende hevige
pijn in schouders en armen.
posteriorkans, zie kans, a-posteriori--.
posteriorkansverdeling, gecorrigeerde a-priorikansverdeling nadat nieuwe gegevens zijn verzameld.
posterobasalis [L., -le], achter-beneden.
posterolateralis [L., -le], achter-opzij gelegen; vb. fissura

crico-arytenoideus posterior.
posticusverlamming, stembandverlamming t.g.v.
verlamming van de m. crico-arytenoideus posterior.
postinfectieus, volgend op een infectie; vb. p-ieuze
immuniteit.
postinfectieuze encefalopathie, zie encefalopathie,
postinfectieuze
postinfectiosus [L., -sa, -sum], postinfectieus; vb. alopecia
p-sa.
postischemisch syndroom, combinatie van metabole
acidose, myoglobulinurie, nierinsufficientie en shock dat
optreedt na herstel van de bloedsomloop in een ernstig
ischemisch been t.g.v. een compartimentsyndroom; te
voorkomen door een tijdig uitgevoerde fasciotomie,
waardoor de spanning in de spiercompartimenten wordt
opgeheven; zie ook crush syndrome [E.].
postmaturiteitssyndroom, serotiniteit met tekenen van
placenta-insufficientie.
postmeiotisch, na de meiose.
postmenopauze, de levensperiode van de vrouw na de
menopauze; zie ook menopauze.
postmenstruum, de eerste dagen na een menstruatie.
post meridiem (p.m.) [L.] na de middag (rec.).
postmitotisch, na de mitose.
postmortaal [L., mors, mortis = de dood] volgend op de
dood; vb. p-tale ontbinding; vgl. premortaal.
post mortem [L., mors] 1 [bijv nw., bijwoord], na (het intreden
van) de dood; 2 [z.nw.], lijkschouwing.
postmyocardinfarctsyndroom, zie Dressler, syndroom
van William
postnasal drip [E.] zie drip.
postnataal [L., natus = geboren] volgend op de geboorte; zie
ook postpartaal.
postoliet, zie postholiet.
postoperatief, volgend op een operatie; vb. p-ieve
maagdilatatie.
postovulair, postovulatoir, volgend op een ovulatie;
vb. p. bloedverlies.
post pacing syndrome [E.] voorbijgaande afwijking op het
ECG bij patienten die lang met een pacemaker zijn
behandeld; niet te verwarren met myocardischemie of
non-Q golfinfarct.
postparalytisch, volgend op een paralyse.
postpartaal [L., partus = bevalling] volgend op een bevalling;
vb. p-tale psychose (= kraambedpsychose); vgl. postnataal.
post partum [L., partus] na de bevalling.
postpartum-blues [< E., blues = verdriet] geringe verschijnselen van depressie die vanaf de derde of vierde dag na
de bevalling kunnen optreden en die doorgaans slechts
enkele dagen duren; syn. maternity blues [E.] , huildagen,
blue days [E.] zie ook depressie, postpartum-.
postpartumdepressie, zie depressie, postpartum-.
postperfusiesyndroom, zie posttransfusiemononucleose.
postpericardiotomiesyndroom, auto-immuunafwijking, veroorzaakt door operatie aan het pericard;
antilichamen tegen het pericard worden ontwikkeld;
kan pericarditis veroorzaken; syn. syndroom van William
Dressler.
postpil-amenorroe, zie amenorroe.
postplacentair tijdperk, de eerste i tot 2 uur post
partum.
postpoliosyndroom, het na vele jaren opnieuw optreden
van spierzwakte of toename van bestaande spierzwakte
bij patienten met spieratrofie door poliomyelitis acuta

p-us.
posteromedialis [L., -le], achter-mediaal; vb. nucleus p-lis.
posterosief, na een erosie verschijnend; vb. p. syfiloid.
posterosivus [L., -va, -vum], posterosief; vb. erythema
papulosum p-vum.
postexanthematicus [L., -ca, -cum], postexantheinateus,
na een exantheem, volgend op een exantheem; vb. lupus
p-cus, leucomelanodermia p-ca.
postextrasystolische pauze, het verlengde tijdsinterval
tot de volgende sinusaal geinduceerde systole, volgend
op een ventriculaire extrasystole.
postganglionair, ontspringend uit de vegetatieve
ganglia; vb. p-re zenuwvezels.
postgastrectomiesyndroom, zie dumping syndrome.
postgonorrhoicus [L., -ca, -cum], postgonorroisch,
volgend op gonorroe; vb. urethritis p-ca.
posthemorragisch, na een hemorragie (bloeding)
voorkomend; vb. p-sche anemie (bloedarmoede na
bloeding).
postherpetisch, volgend op herpes (meestal bedoeld:
herpes zoster); vb. p-sche neuralgia.
posthioplastiek [G., posthe; plastike = vormkunst] operatieve
vorming van een (beweeglijke) voorhuid.
posthitis [G., posthe] ontsteking van het binnenblad van
het preputium; zie ook balanoposthitis.
post hoc ergo propter hoc [L.] volgend hierop, derhalve
ten gevolge hiervan.
post hoc sed non propter hoc [L.] volgend hierop, maar
niet ten gevolge hiervan.
postholiet [G., posthe; lithos = steen] preputiumsteen,
concrement in het preputium; syn. balanoliet, smegmoliet.
posthypnotisch, volgend op een hypnose; vb. p-sche
amnesia, p-sche suggestie.
postictaal [L., ictus = slag, hier insult E.: postictal confusion]
volgend op een (epileptisch) insult; vb. p-tale verwarring.
posticus [L., de achterste; in de NA-terminologie is de toevoeging
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potocytose

potassaemia [E.] kaliemie (bedoeld is hyperkaliemie).
potassium [E.] zie kalium.

anterior (kinderverlamming); berust waarschijnlijk op
de fysiologische uitval van overgebleven motorische
voorhoorncellen.
postprandiaal [G., prandere = eten] na de maaltijd.
postprimaire tuberculose, tuberculeus proces volgend
op een primaire tuberculeuze haard.
postpuberaal, volgend op de puberteit.
postrotatoir, volgend op het draaien (bij het draai-stoelonderzoek); vb. p-toire reactie, ter onderscheiding van
perrotatoire reactie (tijdens het draaien).
postsplenectomiesyndroom, het verschijnsel van
verhoogde vatbaarheid voor infecties met kapseldragende bacterien (bijv pneumokok) na chirurgische
verwijdering van de milt.
poststen o tisch, stroomafwaarts van een stenose; vb. psche dilatatie.
postsyfilitisch, volgend op een syfilitische aandoening.
postsynaptisch, achter (distaal van) een synaps gelegen.
postsystolisch, op het eind van de systole intredend.
post-tachycardiesyndroom, voorbijgaande afwijking op
het ECG bij patienten die lange tijd een tachycardie
hebben gehad; op het ECG uit dit zich als negatieve
T-toppen, vooral in de links-precordiale afleiding.
postthromboticus [L., -ca, -cum], posttrombotisch,
volgend op een trombose; vb. angiodermatitis p-ca, ulcus
cruris p-cum.
posttransfusiemononucleose, zie mononucleose.
posttransfusiesyndroom, ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door een cytomegalovirusinfectie na een bloedtransfusie.
posttraumatisch, volgend op een trauma; vb. p-sche
osteoporose.
posttraumatische stress-stoornis (PTS), voortdurende
herbeleving van een doorgemaakt psychotraumatische
situatie waarbij intense angst, afschuw of hulpeloosheid
werd gevoeld d.m.v. herinnering, dromen of hallucinaties; voorts aanhoudende vermijding of afstomping van
de bij het trauma behorende prikkels.
post-trombotisch syndroom, complex van verschijnselen t.g.v. een doorgemaakte diepe veneuze trombose;
hierdoor ontstaat chronische veneuze insufficientie;
deze uit zich in oedeem, varices, keratotische en sclerotische huidveranderingen en ulcus cruris.
postulant [L., postulatum = vereiste] voorwaarde waaraan
voldaan moet zijn.
Koch-postulaten, zie Koch (Robert).
postureel [< E., posture = houding, anglicisme], i.v.m. de
lichaamshouding; vb. p-rele hypotensie (beter: orthostatische hypotensie), p-rele drainage (beter: houdingsdrainage).
postvaccinaal, postvaccinatoir, volgend op een vaccinatie (koepokenting); vb. p. encefalitis (encefalitis na of ten
gevolge van een koepokinenting).
postvarikeus [L., varix = spatader] volgend op (de genezing
van) spataderen.
postzegelmethode, een bij huidtransplantatie toegepaste methode waarbij 'splitskin' op gaas wordt uitgespreid en samen daarmee in stukjes ter grootte van
postzegels wordt geknipt.
Potain, Pierre Charles Edouard (1825-i9oi; arts te
Parijs).
syndroom van Potain, dilatatie van de rechter hartkamer en luidere tweede pulmonalistoon, bij maagdilatatie.
toestel, aspirator van Potain, toestel om vloeistof
(meestal etter uit de pleuraholte) of te zuigen d.m.v. een
fles die tevoren luchtledig is gepompt.

pot ator [L.] drinker, dronkaard.
potatorium [L., de toestand van de dronkaard] drankzucht.
potatorum [L.] gen. mv. van potator; vb. delirium p.
(delirium van de drinkers).
potent, met vermogen tot, in staat tot; meestal wordt
bedoeld het vermogen van de man tot geslachtsgemeenschap met een penis in erectie; zie ook potentie.
potentia [L.] potentie, kracht, vermogen; zie ook impotentia.
potentia coeundi [uitspr. ko-ee-oendie], het vermogen tot
uitoefening van de coitus.
potentia concipiendi, het vermogen (van de vrouw) om
in zich op te nemen, d.i. om te worden bevrucht.
potentia generandi, het vermogen om voort te
brengen, d.i. te bevruchten.
potentia virilis, zie p. coeundi.
potentiaal, elektrische spanning, voltage; bij verbinding
van lichamen met verschillende p. ontstaat een elektrische stroorn.
actiepotentiaal, i het elektrische effect dat in een spier
of zenuw tijdens actie kan worden waargenomen; z het
spanningsverschil (ongeveer ioo mV) dat aan de celmembraan bij prikkeling ontstaat.
bio-elektrische potentiaal, de varierende elektrische p.
bij alle biochemische processen en die bijv. bij elektrocardiografie wordt geregistreerd.
denervatiepotentiaal, bij elektromyografie waarneembare, in rust optredende spierpotentialen (fibrillaties,
positieve scherpe golven), veroorzaakt door denervatie.
generatorpotentiaal, depolarisatie die in het initiele
deel van een axon van een sensor optreedt t.g.v. prikkeling, waardoor een of meerdere actiepotentialen
gevormd worden; de mate van depolarisatie is gerelateerd aan de sterkte van de zintuigprikkeling.
maximale diastolische potentiaal, laagste (meest
negatieve) waarde van de membraanpotentiaal van een
pacemakercel tijdens de diastole van het hart; niveau
waarop de diastolische depolarisatie begint.
membraanpotentiaal, de potentiaal die zich t.g.v.
membraanpolarisatie ontwikkelt.
reactiepotentiaal, lokale corticale EEG-veranderingen
t.g.v. extern toegediende prikkels, bijv. lichtflitsen
(visual evoked potential) of aanraking (sensory evoked
potential); wordt m.n. gebruikt als test voor demyeliniserende ziekten; syn. evoked potential [E.].
potentie, i zie potent; 2 (homeopathie) verhoging van het
vermogen of van de kracht van een geneesmiddel; de p.
zou toenemen met de graad van verdunning; zie ook
potentiering, potent, potentia.
potentiestoornis, stoornis in erectie en/of ejaculatie
waardoor de man niet in staat is de coitus op normale en
bevredigende wijze te volvoeren.
potentieel, in het vermogen liggend, in staat tot, i.t.t.
actueel.
potentiering, i het verschijnsel dat het effect van twee
gelijktijdige prikkels (soms) groter is dan de som van de
effecten der afzonderlijke prikkels; 2 het verschijnsel dat
de werking van twee gelijktijdig toegediende farmaca
groter is dan de som van de werkingen van de twee
farmaca afzonderlijk; zie ook additie, cumulatief.
pote stas [L.] zie potentia.
potestas erigendi, het vermogen van erectie.
potio [L.] drank, vloeibare geneesmiddel voor gebruik per
os; syn. potus.
potocytose [< G., potos = het drinken; kytos = cei] het veron627

potomanie
orienteerd-zijn, lethargie), motorische stoornissen
(flapping tremor, piramidebaansymptomen, areflexie),
EEG-veranderingen.
praecox [L.] te vroeg rijp, vroegtijdig; vb. pubertas p.,
dementia p.
praecoxgevoel, een (volgens Rumke) bij de onderzoekende psychiater opkomend intuitief gevoel dat de
patient aan schizofrenie lijdt.
praecuneus, zie precuneus.
praeinvasivus [L., -va, -vum], voor het invasieve stadium;
vb. carcinoma p-vum.
praematuritas sexualis, te vroeg ingetreden seksuele
rijpheid (vodr het tiende levensjaar).
praematurus [L., -ra, -rum, maturus] onrijp, voortijdig;
vb. partus p-rus, alopecia p-ra.
praemolaris, zie premolaris.
pr(a)emonitorius [L., -ia, -ium], premonitoir, voorzeggend,
vooraf waarschuwend, aankondigend, wijzend op een
komende ernstige aandoening of op een baring;
vb. diarrhoea p-ia, dolores p-ii (mv. van -ius).
praeoccipitalis, zie preoccipitalis.
prepatellaris, zie prepatellaris.
pra putialis, zie preputialis.
praeputium, zie preputium.
praescriptio [L.] voorschrift, recept, prescriptie.
praeternaturalis [L., -1e], tegennatuurlijk; vb. anus p-lis.
praevius [L., -ia, -ium], voorafgaand in tijd of plaats, in de
weg liggend; vb. placenta p-ia.
praktijk, organisatiestructuur waarin een of meer
(huis)artsen werkzaam zijn en zorg bieden aan de
mensen die in de praktijk staan ingeschreven;
vb. solopraktijk, duopraktijk, groepspraktijk.
praktikant [L., practicans = uitoefenend] student die aan een
practicum deelneemt.
prandialis [L., -le, prandium = maaltijd] bij of volgend op een
maaltijd; vb. diarrhoea p-lis.
Prausnitz, Carl Willi (1876-1963; D. hygienist te Breslau =
Wroclaw, Polen).
Prausnitz-Kiistner-reactie, het aantonen van antistof,
door serum van een patient (bij wie men de antistof wil
aantonen) intracutaan in te spuiten bij een normaal
persoon; na 1 of a etmalen wordt op dezelfde plaats het
antigeen gespoten dat bij de antistof past; een pos.
reactie is het bewijs dat in het serum van de patient
antistof tegen dit antigeen voorkomt. Kustner was
overgevoelig voor vis; in 1921 injiceerde Prausnitz het
serum van K. in zijn eigen huid, die daarop plaatselijk
eveneens overgevoelig werd voor vis.
praxie [< G.] zie eupraxie.
prealbumine, een eiwitfractie die bij elektroforese iets
sneller beweegt dan albumine.
preauriculair aanhangsel, klein huid- of kraakbeenaanhangsel t.g.v a- of hypoplasie van de eerste of tweede
kieuwboog of de niet-vergroeiing hiervan; soms voorkomend bij afwijkingen aan kaak of oorschelp.
prebioticum, niet-verteerbare voedselingredienten die
gunstig voor de gastheer kunnen zijn door stimulering
van groei en activiteit van gunstige colonbacterien;
vb. inuline, oligofructose, lactulose.
precancer cell complex [E.] verhoornde, onregelmatig
gevormde epitheelcellen met dubbele kern, vacuolisatie
van het protoplasma, en holtevorming in de kernen;
voorstadium van carcinoom.
precancereus, voorafgaand aan, leidend tot de ontwikkeling van kanker.
precancerose, weefselverandering met neiging tot
maligne ontaarding.

derstelde vermogen van cellen om vocht in zich op te
nemen en het van de ene plaats naar de andere te vervoeren.
pptomanie [G., potos; mania = waanzin] drankzucht.
Pott, Percival (1713-1788; chirurg te Londen).
Pott-bochel, zie malum Potti.
Pott-fractuur, breuk van het onderste deel van de
fibula, met dislocatie van enkel en voet naar opzij, soms
gepaard met fractuur van de binnenenkel.
Pott-gangreen, gangraena senilis, t.g.v atherosclerose.
malum Potti, spondylitis tuberculosa (werveltuberculose), met kenmerkende gibbus (bochel).
Pott-tumor, ophoping van etter onder het epicranium,
gepaard met osteomyelitis van de schedelbeenderen.
Pott-verlamming, dwarslaesie t.g.v. werveltuberculose
(malum Potti).
ziekte van Pott, zie malum Potti (zie boven).
Potter, Edith L., gynaecoloog te Chicago, VS.
syndroom van Potter, renofaciale dysplasie, een
congenitale afwijking van de nieren, het gelaat en vele
andere organen.
Potts, Willis John (geb. 1895; chirurg te Chicago).
operatie van Potts, het aanleggen van een aortopulmonale fistel, bij tetralogie van Fallot.
potus [L.] drank; syn. potio.
poudrage volgens Bethune, zie Bethune; syn. pleurale
poudrage, talkose.
Poulet, Alfred (1848-1888; Fr. arts te Parijs).
ziekte van Poulet, reumatische osteoperiostitis.
Poupart, Francois (1616-1708; anatoom en chirurg te
Parijs).
ligamentum Pouparti, lig. inguinale.
power [E.] kans om bij het onderzoeken van een steekproef
een aanwezig klinisch effect te ontdekken; syn. onderscheidingsvermogen; zie ook fout, beta—.
pox [E.] pokken.
chicken pox [E.] zie varicella.
small pox [E.] zie variola.
PP, pancreatisch polypeptide; zie ook polypeptide.
PPA, Pittsburgh pneumonia agent.
PPD, purified protein derivative (tuberculin).
PP-interval, tijdsperiode tussen twee P-golven, oftewel
de tijdsduur tussen twee activaties van de atria.
p.p.m., ppm, parts per million (i:l.000.000).
PPSB, zie vierfactorenconcentraat.
PQ-interval, tijdsduur tussen het begin van de activatie
van de atria en die van de hartventrikels; normaal
o,i2 -o,zi seconden.
Prader, Andrea (geb. 1919; Zwitsers kinderarts te Zurich).
Prader-Willi-syndroom, een aangeboren afwijking,
met hypotonie, hypogonadisme, vetzucht en psychische
achterstand.
prae-, zie ook pre-; alle anatomische namen die volgens de
BNA met `prae-' beginnen, worden volgens de NA met
`pre-' gespeld; in de Latijnse klinische termen is `prae-'echter nog gangbaar.
pr(a)e-, voorvoegsel in woordsamenstellingen met als
betekenis: vo►or; vb. praecoma.
praecancerosus [L., -sa, -sum], precancereus, voor de
ontwikkeling van kanker, leidend tot de ontwikkeling
van kanker; vb. melanosis circumscripta p-sa.
praecipitatus [L., -ta, -tum],1 verhaast, versneld; vb. partus
p-tus; 2 neergeslagen, geprecipiteerd; vb. sulfur p-tum.
praecoma, 1 toestand die voorafgaat aan coma; z beginstadium van coma.
praecoma hepaticum, p. bij leverziekte, met als
kenmerken (de trias) psychische veranderingen (gedes6z8

Prehn-symptoom
predictieve waarde, kans dat een uitslag van een test
overeenstemt met de werkelijkheid; de kans dat een
positieve testuitslag waar is, wordt de predictieve waarde
van een positieve test genoemd (bijv. de diagnostische
waarde van de aanwezigheid van een symptoom); de
predictieve waarde van een negatieve test is de kans dat
een negatieve testuitslag waar is (bijv. de diagnostische
waarde van de afwezigheid van een symptoom); er wordt
ook wel gesproken van de positief en negatief voorspellende waarde; syn. voorspellende waarde; zie ook sensitiviteit en specificiteit.
predikantenknobbeltjes, zie noduli vocales.
predikershand, predikantenhand, typische stand van
de hand met beperkte flexie van wijs- en middelvinger
en beperkte oppositie en flexie van de duim t.g.v. uitval
van n. medianus; treedt op bij verwondingen aan pots of
bovenarm, carpale-tunnelsyndroom en druk aan de
binnenkant van de bovenarm (paralysie des amoureux);
syn. Schwurhand [D.].
predilectie [L., prae = voor; dilectio = liefde] voorkeur.
predilectieplaats, voorkeursplaats, de plaats waar
bepaalde aandoeningen zich bij voorkeur manifesteren,
of waar bacterien zich bij voorkeur nestelen.
predispositie [L., disponere = regelen, schikken] dispositie,
voorbestemming, diathese, aanleg, neiging (bijv. tot een
bepaalde ziekte).
prednisolon, synthetisch steroid met sterke antiflogistische eigenschappen; afgeleide van hydrocortison, echter
met kleiner effect op koolhydraat- en mineraalstofwisseling.
prednison, synthetisch steroid met sterke antiflogistische eigenschappen; afgeleide van cortison, echter met
kleiner effect op koolhydraat- en mineraalstofwisseling.
pre-eclampsie, beginstadium van eclampsie, gekenmerkt
door proteInurie, hoofdpijn, visusstoornissen, misselijkheid, braken, dyspnoe en bloeddrukstijging.
pre-embryo, zeer jong embryo, 2 tot 3 dagen na de
bevruchting bij IVF.
preepileptisch, voorafgaand aan het epileptisch insult.
preexcitatiesyndroom, zie Wolff-Parkinson-Whitesyndroom.
preexistent, tevoren reeds bestaand.
preexistentietheorie, de theorie van DuBois-Reymond
dat in het normale levende weefsel ook in toestand van
rust, dus zonder enige prikkeling, elektrische stromen
voorkomen.
preformatieleer [L., formatio = vorming] de theorie van de
oude fysiologen, dat het volledig gevormde dier in
verkleinde vorm aanwezig zou zijn in de kiemcel; zulks
i.t.t. de epigenesis-theorie.
prefrontaal, m.b.t. het voorste gedeelte van de frontale
hersenkwab; vb. p-tale lobotomie.
preganglionair, voor de vegetatieve ganglia (vanaf het
ruggenmerg gezien).
preganglion ai re vezels, zenuwvezels die van het
ruggenmerg naar de vegetatieve ganglia lopen; ze zijn
merghoudend en scheiden aan hun einde acetylcholine
af; zie ook cholinerg.
pregnancy-induced hypertension [E.] zie toxicose.
pregnandiol, pregnaandiol, pregnantriol, omzettingsproduct van progesteron in de urine van zwangere
vrouwen dan wel vrouwen met een functionerend
corpus luteum.
pregravide [L., gravidus = zwanger] toestand van het
endometrium dat gereed is voor de innesteling van een
bevrucht ei.
Prehn-symptoom, teken van P., acute zwelling van een

precapillair, klein bloedvat dat de overgang vormt
tussen arteriola en capillair; syn. metarteriola.
precarcinomateus, zie precancereus.
precarcinomatose, benigne aandoening die op kortere
of langer termijn overgaat in maligne groei.
precarcinoom, term voor een celcomplex dat als voorstadium van carcinoom to beschouwen is.
precardialis [L., -le], aan de voorkant van het hart;
vb. thoracolysis p-lis.
precentralis [L., -le, voor de sulcus centralis cerebri]; vb. gyrus
p-lis.
precipitaat [L., praecipitare = omlaag werken] i een neerslag
uit een oplossing; z in de oogheelkunde: kleine puntjes
op de achterkant van het hoornvlies, bestaande uit cellen
en pigmentkorrels die bij ontsteking (iridocyclitis) uit
het corpus ciliare worden neergeslagen (descemetitis).
precipitatiereactie, reactie (in vitro) waarbij opgelost
antigeen bij contact met antistof precipiteert.
precipiteren [L., praecipitare] het neerslaan of het doen
neerslaan van een zich in oplossing bevindende stof.
precipitins, een antistof die bij menging met het specifieke (opgeloste) antigeen, een neerslag doet ontstaan; zie
ook agglutinine.
precipitinogeen, een antigeen dat bij injectie (in een
dier) aanleiding geeft tot productie van precipitines.
precipit(in)oid, een partiele antistof die zich bij menging
met het erbij behorende antigeen wel daarmee bindt,
maar geen neerslag doet ontstaan.
precirro se, precirrhosis, het beginstadium van cirrose
in lever en milt, voorafgaand aan het verschijnen van
zwelling, geelzucht of hematemese.
precisie, betrouwbaarheid van de schatting van de
werkelijke gemiddelde waarden van een variabele in de
populatie of het werkelijke effect van expositie, op basis
van de waarnemingen in de onderzoekspopulatie;
syn. nauwkeurigheid.
preclimacterisch, voor het intreden van het climacterium vb. p-sche bloeding.
preclimacterium, de periode voorafgaand aan het
climacterium gekenmerkt door onregelmatige
menstruaties.
precollaps, toestand van dreigende collaps.
precoma diabeticum, schemertoestand t.g.v. een
hyperglykemie bij diabetes-mellituspatienten; er is
sprake van een bewustzijnsdaling, waarbij gecompliceerde activiteit verminderd is, maar automatische
handelingen mogelijk zijn.
precordiaal [L., cor = hart] voor het hart.
precordiale angst, gevoel van beklemdheid in de
hartstreek, gepaard met angst.
precordiale pijn, pijn in het precordium; syn. precardialgie.
precordiale slag, stomp op de borst bij circulatiestilstand.
precordium [L., cor] klinische term voor de streek voor
het hart.
precostaal [L., costa = rib] voor de ribben.
precuneus [L., cuneus = wig] het voor de cuneus gelegen
hersenveld.
precursor [E.] voorloper, voorverbinding, voorstadium van
een in het lichaam gevormde stof.
predentine, een zachte collagene substantie die door
odontoblasten wordt afgescheiden en waaruit door
calcificatie dentine (tandbeen) ontstaat.
predeterminatie, voorbestemming van het fenotype.
prediabetes, zie diabetes.
prediastolisch, voor de diastole.
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prehypofyse
preoccipitalis [L., -le], voor de achterhoofdskwab gelegen;
vb. incisura p-lis.
preoccupatie, het niet kunnen loslaten van een gedachte,
overtuiging of krachtig verlangen.
pre-oedeem, vermeerdering van vocht in de weefsels,
nog niet door fysisch onderzoek (putjes drukken)
herkenbaar, maar wel vast te stellen aan de toeneming
van het lichaamsgewicht.
preoperatief, voorafgaand aan de operatie; vb. p-ieve
diagnose.
pre-orgastisch, m.b.t. iemand die nog nooit een orgasme
heeft gehad.
preparaat [L., praeparare = gereedmaken] 1 een toebereide
substantie, een bereid medicament; z een voor macroscopische beschouwing of microscopisch onderzoek op
bepaalde wijze behandeld (geprepareerd) stuk weefsel,
dan wel secreet of excreet, urinesediment.
KOH-preparaat, i huid of nagels met een io%-KOHoplossing, om fungi zichtbaar te maken; z vaginale fluor
met io%-KOH-oplossing, om Candida albicans zichtbaar te
maken.
natief preparaat, een te onderzoeken weefselstuk dat
geen speciale behandeling heeft ondergaan.
operatiepreparaat, stuk weefsel dat bij operatie is
verwijderd en nader onderzocht zal worden.
preparalyse, i beginnende verlamming; z beginnende
progressieve paralyse.
preparalytisch, voorafgaand aan een manifeste paralyse.
preparalytisch stadium, het stadium bij poliomyelitis
tussen de eerste algemene ziekteverschijnselen en het
intreden van de verlammingen.
preparator [L., voorbereider] amboceptor.
prepareermicroscopp, binoculaire microscoop met
zwakke vergroting, gebruikt voor het prepareren van
een object.
prepareerzaal, practicumzaal voor anatomie.
prepareren, 1 een preparaat maken; s. (anatomie, chirurgie) het vrijmaken c.q. blootleggen van een orgaan
('vrijprepareren'); 3 voorbereiden; zie ook dolores praeparantes.
prepatellaris [L., -re, patella] voor de patella; vb. bursa
p-ris.
prçpatent [E.] in de malariologie gebruikte term ter
aanduiding van de periode tussen het tijdstip van
infectie en het tijdstip waarop de parasieten in het bloed
verschijnen (niet identiek met incubatie!).
preperitonealis [L., -le], voor het peritoneum gelegen,
i.t.t. retroperitonealis; vb. hernia p-lis.
prgplantatie, het naar voren verplaatsen van de insertie
van een oogspier, ter behandeling van scheelzien.
prepuberaal, -rtaal:, -escent, voorafgaand aan de
puberteit.
prepuberale periode, de periode onmiddellijk voor de
puberteit, gekenmerkt door intensieve groei.
prgpubicus [L., -ca, -cum], voor het os pubis.
prgputialis [L., -le], m.b.t. het preputium; vb. herpes p-lis.
preputiotomie [G., temnein = snijden] dorsale incisie van
een te nauw preputium.
preputium [L., gen. -ii], voorhuid.
preputium clitoridis, huidplooi, gevormd door
vereniging van de labia minora boven de clitoris.
preputium penis, voorhuid; duplicatuur van de huid
over de glans penis.
preputiumsteen, concrement in het p; syn. balanoliet,
postholiet, smegmoliet.
prgpyloricus [L., -ca, -cum], voor de pylorus; vb. vena p-ca.
presacralis [L., -le], voor het sacrum; vb. nervus p-lis.

scrotumhelft bij torsie van de testis; differentieeldiagnosticum t.o.v ontsteking: ondersteuning van het
scrotum vermindert de pijn indien het gaat om een
epididymo-orchitis, maar niet bij torsie van de testis.
prehypofyse, de hypofysevoorkwab, lobus anterior
hypophyseos.
Preiser, Georg Karl Felix (1879-1913; orthopedisch
chirurg te Hamburg).
ziekte van Preiser, aseptische necrose van het os
scaphoideum.
prekallikreine, in plasma voorkomend inactief voorstadium van het enzym kallikreine; wordt tijdens de
intrinsieke bloedstolling door geactiveerde factor XII in
kallikreIne omgezet; initieert het intrinsieke stollingssysteem, circuleert in plasma en bindt als complex aan
een negatief geladen oppervlak; zie ook kallikreIne.
preleukemie, zie myelodysplastisch syndroom.
prelinguaal [L., lingua = spraak] m.b.t. de levensperiode
voorafgaand aan de zich ontwikkelende spraakfunctie;
vb. p-uale doofheid.
preload [E.] voorbelasting, d.i. de spanning van een spier
(c.q. de hartspier) aan het begin van de contractie; zie ook
afterload.
preloadreductie [< E.] verlaging van de voorbelasting van
het hart.
premaligne, voorafgaand aan de manifestatie van
maligne symptomen.
prematuriteit, praematuritas [L., maturus = rijp] 1 onrijpheid, i.h.b. van de te vroeg geborene (na een amenorroeduur van <= 2S9 dagen); syn. vroeggeboorte; zie ook
dysmaturitas, immaturitas; z te vroege rijping.
prematuur, praematurus [L.] 1 onrijp; 2 voortijdig; 3 een
voortijdig geboren levensvatbaar kind; zie ook aterm.
premaxilla, os incisivum, embryonaal beenstuk waaruit
later door fusie met de eigenlijke maxilla de bovenkaak
ontstaat.
premedicatie, de toediening van geneesmiddelen
voorafgaand aan, en ter inleiding van de echte behandeling (i.h.b. ter inleiding van een narcose, waarvoor als
premedicatie vagolytica en sedativa, ev. analgetica,
worden toegediend).
premenopauze, de tijdsperiode die aan de menopauze
voorafgaat; zie ook postmenopauze.
premenstrueel, voorafgaand aan een menstruatie.
premenstruele spanning (PMS), klachten kort voor de
menstruatie veroorzaakt door hormonale schommelingen.
premenstrueel syndroom, nerveuze gespannenheid,
prikkelbaarheid, angstige stemming, depressie,
hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, strakke huid
aan vingers en benen (al of niet met zichtbare eruptie),
gevoel van gezwollen buik en borsten, soms buikpijn en
krampen.
premolaris [L.] dens premolaris, dens bicuspidatus, `valse
kies , staande tussen de hoektand en de `ware kiezen'
(molares).
premorbide, voorafgaand aan de verschijning van
ziektesymptomen.
premortaal [L., mors = dood] voorafgaand aan de dood; zie
ook postmortaal.
premunitie, premuniteit [L., prae; munitio = versterking]
toestand van onvatbaarheid voor een ziekte, gebaseerd
op de aanwezigheid van levende ziektekiemen (bijv.
malariaparasieten) in het lichaam.
prenataal [L., natalis = de geboorte betreffend] voorafgaand
aan de geboorte; zie ook postnataal.
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prikkelgeleidingssysteem van het hart
presbyacusis [< G., presbys = oud; akousis = het horen] hardhorigheid bij bejaarden.
presbyofrenie [G., presbys; phren = geest] amnestisch
syndroom bij oudere mensen waarbij persoonlijkheid en
intellectuele vermogens intact blijven; door sommigen
opgevat als een milde vorm van de ziekte van Alzheimer.
presbyoop, m.b.t. presbyopie.
presbyopie [G., presbys; ops = het zien] 'ouderdomsverziendheid', vermindering van het accommodatievermogen
door stijver worden van de ooglens, waardoor het
punctum proximum op groter afstand komt te liggen.
presclerose, een periode van hypertensie, voorafgaand
aan ouderdoms-arteriosclerose.
preseniel, m.b.t. een bij mensen van middelbare leeftijd
voorkomende toestand die lijkt op seniliteit.
preseniele dementie, zie Alzheimer, Binswanger, Pick.
preservatie, -vering [L., servo = behoeden, voorkomen] het
bewaren van levend weefsel voor transplantatie-doeleinden.
preservatief, voorbehoedmiddel tegen bevruchting of
tegen besmetting met geslachtsziekten tijdens de coitus;
i.h.b. een condoom.
prespermatide, een secundaire spermatocyt (ontstaat uit
de primaire spermatocyt, en deze ontstaat uit een
spermatogonium).
pressor-aminen, stoffen met amino-configuratie, die de
bloeddruk doen toenemen; vb. adrenaline.
pressure conus [E., kegel door druk] inklemming van hersenweefsel in een schedelopening, door verhoogde hersendruk, bij tumor cerebri.
prestatievermogen, maximaal, maat voor de lichamelijke conditie van een persoon; o.a. te bepalen door de
maximale zuurstofopname per minuut te meten.
presternum, manubrium sterni.
presynaptisch, voor (proximaal van) een synaps gelegen.
presystole, een korte, onmiddellijk aan de systole voorafgaande periode.
presystolisch, m.b.t. de presystole; vb. p. geruis.
pretectalis [L., -le], voor het tectum; vb. nucleus p-lis.
preterm [E.] geboorte van een vrucht met een gewicht van
meer dan 500 g na minder dan 37 weken zwangerschap.
preterminaal [L., terminus = eindpunt] voorafgaand aan het
einde (van het leven), premortaal.
pretibiaal, aan de voorkant van de tibia; vb. p. oedeem.
pretrachealis [L., -le], voor de trachea; vb. lamina p-lis
(fasciae cervicalis).
pretragaal, voor de tragus gelegen.
preurethralis [L., -le], voor de urethra gelegen.
prevalentie, aantal gevallen in een populatie waarbij op
een bepaald tijdstip een bepaalde ziekte of een bepaald
verschijnsel aanwezig is; zie ook incidentie.
prevalentiecijfer, prevalentie, gedeeld door het totale
aantal personen in de populatie waaruit de (ziekte)
gevallen afkomstig zijn; zie prevalentie.
preventie [< F. prevenir = voorkomen] voorkdming, voorbehoeding; syn. profylaxe.
primaire preventie, activiteiten die tot doel hebben het
ontstaan van een aandoening te voorkomen door zich te
richten op etiologische factoren; vb. niet-roken ter
voorkoming van longkanker.
secundaire preventie, activiteiten die tot doel hebben
de kans op genezing te vergroten door zich te richten op
het vroegtijdig ontdekken van een aandoening.
tertiaire preventie, activiteiten die zich richten op een
spoediger en zo mogelijk volledig herstel van een
aandoening, waarbij tevens wordt getracht de gevolgen
alsmede de kans op terugkeer van de aandoening te

minimaliseren; vb. voorlichting aan patienten met
suikerziekte.
preventief, voorbehoedend, beschermend tegen
mogelijke inwerkingen; syn. profylactisch.
prevertebralis [L., -le, vertebra = wervel] aan de voorkant van
een wervel of van de wervelkolom.
prevesicaal, aan de voorkant van de (urine)blaas; vb. p.
vetweefsel.
previable [E., voor-levensvatbaar] nog niet levensvatbaar, bijv.
een foetus die zich buiten het moederlichaam nog niet
kan handhaven.
prexerose, verdroging en rimpeling van de conjunctiva
bulbi als voorstadium van xerose; zie ook xerose.
priapisme [< Priapus = god in Oudheid in Klein-Azie met
reusachtige fallus in erectie; werd o.a. als vogelverschrikker
gebruikt] aanhoudende pijnlijke erectie van de penis,

gevolg van belemmerde afvoer van bloed uit de corpora
cavernosa; ook bij blaasstenen en bij ruggenmerglaesies.
priapus [G., priapos = phallus] penis.
os priapi, baculum.
Price Jones, Cecil (1863-1943; E. hematoloog te Londen).
Price-Jones-curve, grafische lijn, verkregen door met
een oculairmicrometer de diameters van too erytrocyten
in een uitstrijkpreparaat te bepalen en de aantallen
erytrocyten van elke diameter op de Y-as te noteren; er
ontstaat dan een binomiale curve, die bij pathologisch
verkleinde diameter naar links, bij pathologisch vergrote
diameter naar rechts verplaatst is.
prickley heat [E.] zie miliaria rubra.
-prief, -prieve [L., privare = beroven] achtervoegsel in
woordsamenstellingen met als betekenis het ontbreken
van iets; vb. ferriprieve anemie.
Priessnitz, Vincenz (1790-1851; Silezisch landbouwer en
natuurarts te Grafenberg).
Priessnitz-omslagen, enige lagen linnen worden in
koud water gedompeld en uitgewrongen, daarna op het
zieke lichaamsdeel gelegd en met een waterdichte stof
bedekt; er ontstaat dan een ruimte met vochtige warmte,
die versnellend werkt op een ontstekingsproces.
prikkelbaarheid, algemene eigenschap om te kunnen
reageren op een plotselinge verandering van de uitwendige omstandigheden; i.h.b. hart- of skeletspieren die
contraheren door een elektrische prikkel of zenuwvezels
die hierop reageren met impulsgeleiding of transmitterstofafgifte.
bronchiale prikkelbaarheid, maat, verkregen m.b.v.
provocatietests waarbij de patient in opklimmende
concentratie een niet-prikkelende stof (metacholine of
histamine) inhaleert; astmapatienten vertonen bij een
lagere dosis een daling van hun forced expiratory
volume in vergelijking met gezonde mensen; zie ook
provocatie, longprikkelbaarheid, hyperreactiviteit,
bronchiale FEV.
prikkelbaredarmsyndroom, zie colon, spastisch -.
prikkeldrempel, de geringste intensiteit van een prikkel
die nog enig effect heeft; syn. Reizschwelle [D.].
prikkeleffect, de uitwerking, het resultaat van prikkeling.
prikkelfenomeen, zie Kobner.
prikkelgeleiding, voortplanting van een actiepotentiaal
langs de membraan van een zenuwvezel; syn. conductie.
prikkelgeleidingsstoornis, stoornis in het prikkelgeleidingssysteem van het hart; zie ook blok.
prikkelgeleidingssysteem van het hart, een systeem
van embryonale, glycogeenbevattende hartspiercellen
met prikkelgeleidend vermogen; tot het systeem
behoren: de sinusknoop (Keith-Flack), de atrioven631

prikkelhoest

priming [E.] het verlagen van de activatietoestand; bijv. het

triculaire knoop (Aschoff-Tawara), de bundels van His en
de vezels van Purkinje.
prikkelhoest, hoest door lokale irritatie van de pharynxen/of larynxwand; syn. kriebelhoest.
prikkelingsverschijnselen, meningeale, verschijnselen
optredend bij irritatie van meninges door bloed of
ontsteking: nekstijfheid, opisthotonus, teken van
Brudzinski en teken van Kernig.
prikkeloverdracht, het doorgeven van de activiteit van
een cel aan een aangrenzende cel; men onderscheidt
directe, elektrische transmissie via zgn. gap junctions,
en indirecte, chemische transmissie via transmitter- of
hormoonafgifte.
prikkelserum, weefselvocht verkregen door wrijven over
een zweer of papel, voor onderzoek op Treponema pallidum of op leprabacillen.
prikkelverwerking, wijze waarop een cel reageert op een
plotselinge verandering van de omgeving; de inwendige
reactie van de cel kan lokaal blijven of doorgegeven
worden via prikkelgeleiding en -overdracht en kan ook
vastgelegd worden (geheugen).
prikkelvoortgeleiding, zie geleiding.
prikpil, anticonceptie d.m.v injectie van een depot
progestativa.
priktest, huidtest waarbij met een speciaal naaldje een
prik met extract wordt gegeven om aan de hand van de
daarna al dan niet gevormde kwaddels te bepalen of de
patient allergisch is; niet te verwarren met de intracutane tests, die veelal sterkere reacties geven; zie ook
huidtest.
priktolurethra, radiologisch beeld bij distale urethrastenose of meatusstenose bij meisjes.
prima [L.] vr. van primus; vb. causa p.

immuunsysteem wordt geprimed door een eerste
immunisatie met een antigeen.
primipara [L., parere = voortbrengen] een vrouw die haar

eerste (levende) kind baart of heeft gebaard; zie ook
multipara.
primitief, i oorspronkelijk, eenvoudig; 2 achtergebleven
in ontwikkeling, onontwikkeld; 3 (embryo!.) tot het
vroegste ontwikkelingsstadium behorend; vb. de p-ieve
darm.
primitieve fibrillen, de fijnste vezels waaruit zenuwen spiervezels zijn opgebouwd.
primitieve schede, neurilemma.
primitieve streep, stria primitiva.
primitivus [L., - va, - vum], primitief; vb. stria p - va.
primordiaal [L ., primordius = oorspronkelijk] primitief,
onontwikkeld, embryonaal.
primordiale beenderen, (van de schedel): beenderen
die zich ontwikkelen uit de primordiale kraakbenige
schedel (i.t.t. de dekbeenderen), nl. het occipitale
(behalve het bovenste gedeelte), het sfenoid bijna geheel,
het etmoid, het rotsbeen, de processus mastoideus en de
gehoorbeentjes.
primordiaal cr a nium, zie primordiale schedel.
primordiale follikel, een eierstokfollikel bestaande uit
een eicel, omgeven door een enkele laag cellen.
primordiale schedel, de eerste, aanvankelijk vliezige,
daarna kraakbenige aanleg van de schedel.
primovaccinatie, eerste inenting met pokstof.
primumdefect, (ostium-primum-defect): defect in het
boezemtussenschot, waarbij de onderrand van het
septum niet aanwezig is en de elektrische as naar links is
gedraaid.
primum non n o cere [L.] het eerste (het belangrijkste) is:
niet schaden.
primus [L ., - ma, - mum] , eerste; vb. fissura p-ma.
princeps [L., -cipis], eerste, voornaamste, belangrijkste.
principalis [L., -le], voornaamste; vb. bronchus p-lis.
Pringle, John James (1855-i922; E. dermatoloog te
Londen).
Pringle-naevus, adenoma sebaceum, meestal in en om
de naso-labiale plooien.
ziekte van Pringle, fibroadenomen in het gezicht,
fibromen aan vingers en tenen, pigmentnaevi op de
romp; overgangsvormen naar de ziekte van Bourneville
en de ziekte van Von Recklinghausen.
ziekte van Bourneville-Pringle, zie tubereuze hersensclerose.
PR-interval, alternatieve benaming voor PQ interval.
Prinzmetal, Myron (geb. 1908; Amer. cardioloog).
Prinzmetal-angina, een variant van angina pectoris,
spontaan in rust verschijnend, zonder verband met
inspanning of emotie, met tijdelijke verhoging van het
ST-segment van het elektrocardiogram; oorzaak is
hypoxie van de hartspier, misschien door tijdelijke
spasmus van de coronaire vaten.
prion proteinaceous infectious particle [E.] , infectieus
eiwit dat is aangetoond in de hersenen bij spongiforme
encefalopathieen, waaronder de ziekte van CreutzfeldtJakob en scrapie; verschilt duidelijk van virussen,
virusoiden en plasmiden.
priorkans, zie kans, a-priori----.
priscocerebellum [L., priscus = oud, voormalig] het fylogenetisch oudste deel van het cerebellum.

primair [L., primus = de eerste] 1 als eerste ontstaan; 2 niet

secundair zonder aanwijsbare oorzaak; vb. p-re trombopenie = essentiele trombopenie, p-re hypoparathyreoidie
(oorzaak van uitval is gelegen in de bijschildklier zelf);
syn. cryptogeen, essentieel, idiopathisch.
primair affect, het eerste lokale verschijnsel van een
infectieziekte; vb. van syfilis (zie ook ulcus durum) of van
tuberculose (een ontstekingshaard in een bronchiolus
respiratorius).
primair complex, initiele aandoening, volgend op het
stadium van het p. affect; bij syfilis zijn nu ook de
regionale lymfeklieren aangetast, bij longtuberculose de
hilus-lymfeklieren.
primaire functie, psychologische term voor het
onmiddellijk reageren op prikkels, het onmiddellijk
oproepen van psychische activiteit bij inwerking van
exogene prikkels of bij bepaalde voorstellingen; zie ook
secundaire functie.
primaire tumor, de eerste manifestatie van een gezwel.
primaire huidefflorescentie, zie efflorescentie.
primair reageren, primaire reactie, zie primaire
functie.
primaire biliaire cirrose, zie cirrose, primaire biliaire ^.
primarius [L., -ia, -ium], primair, primitief, primordiaal;
vb. folliculus ovaricus p-ius.
Primates [L., primus] hoogste orde van de afd. Mammalia
(zoogdieren); tot deze orde behoren de onderorden
Lemuroidea en Anthropoidea (apen, mensapen en mensen).
primer [E.] oligonucleotidesequentie die als startpunt voor
DNA-polymerase dient, waardoor een bepaalde
DNA-sequentie herhaald wordt geproduceerd (polymerase chain reaction).
primigravida [L., gravidus, gravida = zwanger] een vrouw die
voor het eerst zwanger is; zie ook multigravida, nullipara.

prisma [L., gen. - atis, my prismata; Ned. my. prisma's] 1 driezij-

dig lichaam; 2 driezijdig glazen lichaam waarmee de
richting van een lichtstraal kan worden veranderd.
632

processus
processus alveolaris maxillae, de (horizontale) onderrand van de maxilla, waarin zich de tandalveolen
(tandkassen) bevinden.
processus anterior mallei, lang en dun uitsteeksel
voor aan de malleus (hamer).
processus articularis inferior (zygapophysis) vertebrae, gewrichtsuitsteeksel zijdelings aan de onderkant
van een wervelboog; articuleert met de p. art. superior
van de wervel er beneden.
processus articularis mandibulae [JNA], p. condylaris
mandibulae.
processus articularis superior ossis sacri, een
gewrichtsuitsteeksel rechts en links boven op het
sacrum, articulerend met de p. art. inf. van de onderste
lendenwervel.
processus articularis superior (zygapophysis)
vertebrae, een gewrichtsuitsteeksel boven opzij aan een
wervelboog, articulerend met de p. artic. inf. van de
erboven gelegen wervel.
processus axillaris, uitbreiding van de vrouwelijke
borstklier in de richting van de oksel.
processus calcaneus, plantair uitsteeksel van het os
cuboideum met schuin naar boven gericht onderste deel
van het proximale gewrichtsvlak, voor steun van de
calcaneus.
processus caudatus hepatis, een craniaal van de
leverpoort gelegen parenchym-verbinding tussen de
lobus caudatus en de lobus dexter.
processus ciliares, 70 a 8o straalsgewijs gerichte
vouwen in het corpus ciliare; het epitheel ervan produceert het kamerwater.
processus clinoideus anterior, knopvormig uitsteeksel achter op de kleine sfenoIdvleugel.
processus clinoideus medius, kleine beenknop rechts
en links in de bodem van de fossa hypophysialis.
processus clinoideus posterior, knopvormig uitsteeksel aan weerszijden van het dorsum sellae.
processus cochleariformis, een lepelvormige
beenplaat aan het eind van de semicanalis tubae auditivae, vlak boven de fenestra vestibuli.
processus condylaris mandibulae, het achterste
uitsteeksel van de ramus mandibulae, articulerend met
de fossa mandibularis van het os temporale.
processus coracoideus scapulae, ravebeksuitsteeksel
boven aan het schouderblad.
processus coronoideus mandibulae, voorste uitsteeksel van de ramus mandibulae; dient als insertieplaats van
de m. ternporalis.
processus coronoideus ulnae, breed kroonvormig
uitsteeksel voor op het proximale einde van de ulna.
processus costarius vertebrae, dwarsuitsteeksel van
een lendenwervel, eigenlijk een rudimentaire rib.
processus dorsi sellae f1NA], p. clinoideus posterior.
processus ensiformis [JNA], p. xiphoideus.
processus ethmoidalis, een uitsteeksel van de onderste
neusschelp, dat verbonden is met de p. uncinatus van
het etmofd.
processus falciformis ligamenti sacrotuberalis,
sikkelvormig ombuigende voortzetting van het lig.
sacrotuberale op de binnenzijde van het os ischii.
processus frontalis maxillae, uitsteeksel van de
bovenkaak naar boven; maakt deel uit van de zijwand
van de neusholte.
processus frontalis ossis zygomatici, een naar boven
gericht uitsteeksel van het jukbeen, ter verbinding met
het os frontale.
processus intrajugularis ossis occipitalis, uitsteeksel

prismata adamantina, microscopisch kleine emailprisma's loodrecht op het tandoppervlak.
emailprisma's, zie p-ta adamantina.
prisma-optometer, instrument voor oogonderzoek
d.m.v. een draaiend prisma.
prisoptometer, zie prisma-optometer.
PRL, prolactine.
PRL-inhibitory hormone (PRL-IH) [E.] zie factor, prolactininhibiting -^-.
PRL-RH prolactin-releasing hormone [E.] , hypothalame
factor die de prolactineproductie in de hypofyse stimuleert.
proaccelerine, bloed-stollingsfactor V, beschreven door
Owren.
proagglutinold, een agglutinoid dat een grotere affiniteit voor het desbetreffende agglutinogeen heeft dan de
desbetreffende agglutinine.
pro-aritmisch effect, het vermogen van geneesmiddelen
dat zij als bijwerking ritmestoornissen veroorzaken; dit
speelt paradoxaal genoeg een rol bij antiarrhythmica.
proatlas [L.] een bij sommige dieren, ook bij de mens
soms voorkomende rudimentaire wervel boven de atlas.
probandus [L., probare = onderzoeken] de persoon die in
onderzoek is of onderzocht zal worden; bij erfelijkheidsonderzoekingen degene die het uitgangspunt vormt
voor een stamboomonderzoek; zie ook propositus.
probang [E.] slokdarmsonde.
probatoir [<L. probare = onderzoeken] tot onderzoek
dienend.
probatoire tuberculinereactie, de reactie die door een
zeer kleine dosis tuberculine wordt uitgelokt bij personen die met tuberkelbacterien besmet zijn.
probe [E.] specifiek DNA dat, bijv. met isotopen, is gemerkt
en wordt gebruikt om een bepaald DNA d.m.v. hybridisatie aan to tonen. De DNA-probe is complementair aan
het gezochte DNA. De binding van de gemerkte probe
kan worden aangetoond; syn. DNA-probes.
probenecide, geneesmiddel dat de renale urinezuurexcretie verhoogt door remming van de tubulaire
urinezuurterugresorptie; behoort tot de groep van
uricosurica; indicaties: arthritis urica en hyperurikemie;
zie ook uricostatica.
probioticum, levende microbiele voedselsupplementen
die de balans van darmflora van de gastheer gunstig
kunnen befnvloeden; vb. aan yoghurt toegevoegde
Lactobacillus- of Bifidobacterium-stammen.
probleemdrinken, zie alcoholafhankelijkheid.
probleemkind, een moeilijk opvoedbaar kind.
problem-oriented record, approach [E.] een op de
gezondheids- dan wel ziekteproblemen van de patient
gericht(e) verslag/ziektegeschiedenis resp. behandeling;
zie ook comprehensive care.
procarboxypeptidase, inactief voorstadium van het
proteolytische enzym carboxypeptidase; in dit stadium
wordt het o.i.v. trypsine in de darm omgezet.
procercoid [G., kerkos = staart] larvestadium van de
lintworm in een tussengastheer.
procerus [L ., - ra, - rum] , slank; vb. musculus p-rus.
proces-psychose, zie psychose.
processus [L., mv processus] , uitsteeksel; syn. apophysis.
processus accessorius (vertebrarum lumbalium),
rudiment van de oorspronkelijke p. transversus (van de
lendenwervels) achter de p. costarius.
processus alaris crurus lateralis [JNA], cartilagines
alares minores.
processus alaris ossis ethmoidalis [BNA], ala cristae
galli.
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procheilie
van het achterhoofdsbeen dat het foramen jugulare in
tweeen deelt, een lateraal deel voor de v. jugularis, en
een mediaal deel voor de hersenzenuwen IX, X en XI.
processus intrajugularis ossis temporalis, uitsteeksel
van het os temporale; het correspondeert met het
gelijknamige uitsteeksel van het os occipitale (zie
hiervoor) en verdeelt samen daarmee het foramen
jugulare in een lateraal en een mediaal gedeelte.
processus jugularis, uitsteeksel van het os occipitale,
naast het foramen jugulare.
processus lacrimalis o ssis nasalis, uitsteeksel van de
onderste neusschelp, verbonden met het traanbeen (os
lacrimale).
processus lateralis mallei, kort uitsteeksel opzij aan
de malleus (hamer).
processus lateralis t ali, uitsteeksel aan de laterale zijde
van de talus.
processus lateralis tuberis calcanei, uitsteeksel
onder-lateraal aan het tuber calcanei.
processus lenticularis incudis, linsbeentje, een klein
beenstukje aan het eind van het lange aambeelduitsteeksel.
processus mamillaris vertebrarum, tepelvormig
uitsteeksel aan de lendenwervels.
processus mastoideus, tepelvormig uitsteeksel van het
slaapbeen.
processus maxillaris ossis nasalis, uitsteeksel opzij
aan de onderste neusschelp, vormt een deel van de
mediale wand van de sinus maxillaris.
processus medialis tuberis calcanei, ruw uitziend
uitsteeksel onder-opzij van het tuber calcanei.
processus muscularis cartil a ginis arytenoideae, kort
uitsteeksel achter opzij aan het arytenoId voor de
aanhechting van de m. crico-arytenoideus posterior en
m. cric. lateralis.
processus orbitalis ossis palatini, naar voren gericht
uitsteeksel aan het os palatinum; maakt deel uit van de
achterste helft van de bodem van de oogkas.
processus palatinus maxillae, de horizontale
beenplaat van de maxilla, die het grootste deel van het
harde gehemelte vormt.
processus papillaris hgpatis, het caudaal gerichte
einde van de lobus caudatus van de lever.
processus paramastoideus ossis occipitalis, een
uitsteeksel onder aan de p.jugularis.
processus posterior, uitsteeksel van het kraakbenige
deel van het septum nasi met variabele lengte tussen
vomer en lamina perpendicularis; kan tot aan het os
sphenoidale reiken; syn. processus sphenoidalis.
proce ssus posterior sphenoidalis, lang, smal, achteruit gericht uitsteeksel van de cartilago septi nasi; reikt
soms tot aan het sfenoId.
processus posterior tali, een naar achteren gericht
uitsteeksel van de talus.
processus pterygoideus ossis sphenoidalis, een
omlaag gericht uitsteeksel van het sfenoId, uitgaande
van de samenkomstplaats van de ala major en het
corpus.
processus pterygospinosus, scherp uitsteeksel aan de
achterkant van de lamina lateralis van het sfenoId.
processus pyramidalis ossis palatini, een in de
incisura pterygoidea uitstekende punt van het os palatinum.
processus sellae medius [JNA], p. clinoideus medius.
processus sphenoidalis ossis palatini, uitsteeksel
boven aan het os palatinum, achter de incisura sphenopalatina.

processus spinosus (vertebrarum), doornuitsteeksel
achter op elke wervelboog.
processus styloideus o ssis metacarpalis III, spits
uitsteeksel dorsaal aan het proximale einde van het
derde metacarpale.
processus styloideus ossis temporalis, lang, spits
uitsteeksel van het slaapbeen, opzij van de fossa jugularis, overblijfsel van de tweede kieuwboog.
processus styloideus radii, stomp uitsteeksel aan het
distale radius-einde.
processus styloideus ulnae, uitsteeksel aan het distale
ulna-einde.
processus supracondylaris humeri, een soms voorkomend uitsteeksel onder aan de humerusschacht, iets
proximaal van de epicondylus medialis.
processus temporalis ossis zygomatici, naar achteren
gericht uitsteeksel aan het os zygomaticum; vormt (met
de p. zygomaticus ossis temporalis) de jukboog.
processus transversus vertebrarum, dwarsuitsteeksel
van de wervels.
processus trochlearis [BNA, JNA], trochlea peronealis.
processus uncinatus ossis ethmoidalis, haakvormig,
naar achteren gericht uitsteeksel van het etmoId.
processus uncinatus pancreatis, haakvormig uitsteeksel van het pancreas.
processus vaginalis ossis sphenoidalis, kleine
beenlijst mediaal van de wortel van de lamina medialis
van het sfenoId.
processus vaginalis peritonei, uitstulping van het
peritoneum die zich voortzet in het lieskanaal, bij de
vrouw met het lig. rotundum, bij de man met de testis.
processus vocalis, naar voren gericht uitsteeksel aan
het arytenoId, ter bevestiging van de stemband.
processus xiphoideus, zwaardvormig uitsteeksel
onder aan het borstbeen.
processus zygomaticus maxillae, een naar opzij
gericht uitsteeksel aan de bovenkaak, ter verbinding met
het jukbeen.
processus zygomaticus ossis frontalis, een opzij van
de orbita, aan het voorhoofdsbeen bevestigd uitsteeksel,
aansluitend bij het jukbeen.
processus zygomaticus ossis temporalis, lang
uitsteeksel aan het slaapbeen, vormt de jukboog.
procheilie [G., cheilon = lip] het vooruitsteken van het
procheilon.
procheilon, lichte verhevenheid, gevormd door het einde
van het philtrum in het middelste deel van het buitenoppervlak van de bovenlip.
prochymosine, voorstadium van het enzym chymosine
(= chymase).
procidentia [L., procidere = voorover vallen] zie prolaps.
procidentia iridis, zie irisprolaps.
procidentia oculi, zie exoftalmie.
proconvertine, bloedstollingsfactor VII; uit p. +
tromboplastine + calcium ontstaat convertine.
proctalgia, proctalgie [G., proktos = aars, endeldarm; algos =
pijn] pijn in de endeldarm.
proctalgia fugax, recidiverende nachtelijke pijn in de
endeldarm, zelden langer dan io minuten durend,
zonder anatomisch substraat.
proctectasie [G., proktos; ektasis = verwijding] dilatatie van
rectum en anus.
proctectomie [G., proktos; ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van de endeldarm.
procteury nter [G., proktos; eurynein = verwijden] zakvormige
dilatator ter oprekking van het rectum; zie ook procteuryse.
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profylaxe
procteury se [<G., proktos; eurynein] oprekking van het
rectum met een procteurynter.
proctitis, ontsteking van het rectum.
proctitis gonorrhoica [G.] infectie van het rectum met
Neisseria gonorrhoeae; zie ook gonorroe.
proctitis herpetica [G.] zie herpesproctitis.
proctitis ulcerosa, ontsteking van het rectum met
zweervorming; zie ook colitis ulcerosa.
proctocele, zie proctokele.
proctocolitis ulcerohaemorrhagica, zie colitis ulcerosa.

onderzoek wordt toegediend; 3 a 4 uur na de maaltijd
wordt de maag uitgeheveld en onderzocht.
proefontbijt, standaard-ontbijt dat gebruikt wordt voor
onderzoek van het maagsap; zie ook proefmaaltijd.
pro-encephalon, zie prosencephalon.
proencephalus, foetaal monstrum, met een deel van de
hersenen uitpuilend via een opening in het voorhoofdsbeen.
pro-enzym, zie zymogeen.
proerytroblast, voorstadium van de erytroblast.
profaag, i voorstadium van een bacteriofaag; z een
geinfecteerde faag waarvan het genoom met dat van de
bacterie gefntegreerd is.
profase, de beginfase van de mitose; de chromosomen
zijn kort en dik en daardoor zichtbaar geworden; elk
chromosoom bestaat uit twee chromatiden (dochterchromosomen); kernmembraan en kernlichaampje(s)
verdwijnen.
proferm e nt, pro - enzym; syn. zymogeen.
professionele autonomic, zie autonomic, medisch
professionele -.
profibrinolysine, het inactieve voorstadium van fibrinolysine (= plasmine); syn. plasminogeen.
profielhoek, zie Camper, hoek van -^-.
profluens [L.] overstromend; vb. salpingitis p.
profundus [L ., - da, - dum] , diep, in de diepte liggend, als
tegenstelling tot superficialis; vb. ramus p-dus, keratitis
p-da.
profusus [L., -sa, -sum], profuus, overvloedig, rijkelijk,
overdadig.
profylaxe, prophylaxis [<G., prophylax = naar voren
uitgezette wachtpost] complex van voorbehoedende
maatregelen tegen een infectie; syn. preventie.
antibioticaprofylaxe, toedienen van antibiotica om een
infectie volgend op eventueel contact met micro-organismen te voorkomen; bijv. bij immuundeficientie, bij
brandwonden of voorafgaand aan operaties.
antimicrobiele profylaxe, zie antibioticaprofylaxe.
cariesprofylaxe, complex van maatregelen die tandbederf tegengaan: tanden-poetsen, niet snoepen, fluoridering van drinkwater.
causale profylaxe, preventieve maatregelen gericht
tegen de oorzaak (causa) van een ziekte.
chemische profylaxe, in de malariabestrijding
gebezigde term voor medicamenteuze p. als pendant van
mechanische p.
collectieve profylaxe, het complex van preventieve
maatregelen, bedoeld ter bescherming van de gemeenschap tegen een dreigende ziekte.
gezondheidsprofylaxe, algemene en speciale gezondheidsbeschermende maatregelen.
individuele profylaxe, complex van preventieve
maatregelen die door een ieder individueel kunnen
worden genomen ter bescherming tegen een bepaalde
ziekte of tegen ziekte in het algemeen, als tegenhanger
van collectieve profylaxe.
mechanische profylaxe, bescherming met mechanische middelen tegen infectie (bijv. de klamboe tegen
stekende muggen).
medicamenteuze profylaxe, het innemen van geneesmiddelen die verhinderen dat op een besmetting ook
een manifeste ziekte volgt (bijv. bij malaria).
orale profylaxe,1 hygienische verzorging van de mond;
2 het per os innemen van een beschermend medicament.
post-exposure prophylaxis [E.] toediening van een profylacticum na de besmetting; vb. toediening van een

proctodeum [G., proktos; hodaios = m.b.t. een weg] een

instulping van het ectoderm van het embryo op de
plaats waar later de anus wordt gevormd.
proctogeen [G., proktos; gennan = voortbrengen] afkomstig
van anus of rectum; vb. p-gene constipatie (z.o. dyschezie).
proctokele [G., proktos; kele = breuk] prolaps van een deel
van het rectum.
vaginale proctokele, breukvormige uitpuiling van het
rectum in de vagina.
proctoplastiek [G ., proktos; plastike = vormkunst] 1 het
vervaardigen van een anale opening op een ongewone
plaats (anus praeternaturalis); z het aanbrengen van een
vervangingsmechanisme voor een insufficiente sphincter
ani.
proctorragie [G ., proktos; rhegnynai = barsten, gutsen]
bloeding uit het rectum.
pr o ctorrhoea, proctorroe [G., proktos; rhoia = vloeiing,
stroom] slijmafscheiding uit de anus.
proctos [G., gen. -ti, proktos] rectum, anus.

proctosc OOp [G., proktos; skopein = bezien] zie rectoscoop.

proctoscop ie [G., proktos; skopein] zie rectoscopie.
proctosigmoiditis [G., proktos; sigmoId] ontsteking van
rectum en sigmoId.
proctosigmoldoscopie [G ., proktos; sigmoid; skopein =
bekijken] onderzoek van rectum en sigmoid d.m.v. een
sigmoidoscoop.
proctospasme [<G., proktos] pijnlijke spasme (kramp) van
de anus, o.a. bij fissura ani.
proctostase, proctostasis [G., proktos; stasis = stilstand]

verstopping door ophoping van feces in het rectum en
uitblijvende reactie van het rectum op de defecatieprikkel.
proctotom ie [G., proktos; temnein = snijden] 1 klieving van
een anus - of een rectumstrictuur; z het maken van een
anus-opening bij atresia ani.
prodromi [G., prodromos = vooruitlopend] prodromale
verschijnselen, voorboden van een ziekte.
productief [L., productivus] 1 gepaard gaand met vorming
van nieuw weefsel; vb. p-ieve ontsteking; z gepaard
gaand met afscheiding van secreet; vb. een p-ieve hoest.
productivus [L ., - va, - vum] , voortbrengend, vormend,
productief.
proef, zie de namen van de personen naar wie de proeven
zijn vernoemd; vb. proef van Rubner.
proefbaring, poging om bij te verwachten moeilijkheden
(bijv. bekkenvernauwing) de baring langs natuurlijke
weg te doen verlopen.
proefbiops ie, zie biopsie.
proefexcidum, het bij een proefexcisie verkregen
weefselstukje; zie ook biopt.
proefexcisie, 1 operatieve uitsnijding van een stuk
weefsel uit een ziek orgaan, voor microscopisch,
chemisch of microbiologisch onderzoek; z (minder )uist)
proefexcidum, biopt.
proefmaaltijd, een standaard-maaltijd die bij maagsap-
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progaster
progressie, verergering (van een ziekte), voortgang,
vooruitgang; zie ook regressie.
progressief, i toenemend, verergerend, zich uitbreidend
(van een ziekte); z (algemene pathologic) gepaard gaand
met toeneming van weefsel en/of verbetering van de
functie ervan, i.t.t. regressief; p-ieve weefselveranderingen zijn o.a. hypertrofie, hyperplasie, restauratie,
regeneratie.
progressieve multifocale leuko-encefalopathie, zie
encefalopathie.
progressieve paralyse, zie paralyse.
progressive stroke [E.] langzaam progressieve of fluctuerende cerebrovasculaire stoornis.
progressives [L., -va, -vum], progressief; vb. lipodystrophia
p-va.
prohormoon, voorstadium van een hormoon; zo is
thyreoglobuline het p. van thyroxine.
pro-insuline, het in de (3-cellen van het pancreas aanwezige biosynthetische voorstadium van insuline; uit p.
ontstaan door selectieve proteolyse insuline en
C-peptide.
projectie [L., pro; jacere = werpen] i voorstelling van de
plaats van een voorwerp in de ruimte door deze plaats te
projecteren op drie onderling loodrechte vlakken;
z afbeelding van een object op het netvlies; 3 het
verschijnsel dat prikkeling ergens in de loop van een
zenuw een gewaarwording doet ontstaan alsof het
zenuwuiteinde geprikkeld wordt; hierop berust de pijn
die een patient meent waar te nemen in een geamputeerd lichaamsdeel (fantoompijn); 4 het verschijnsel dat
iemand (onbewust) zijn eigen gevoelens verplaatst naar
iemand of iets buiten zichzelf (bijv. iemand die een
afkeer heeft van een persoon, maar dit niet kan toegeven
en stelt dat de persoon een afkeer van hem heeft).
Schuller-projectie, zie Schuller.
projectiecentra, hersenschors-centra waarheen zintuigindrukken worden geleid voor de uiteindelijke bewuste
dan wel onbewuste waarneming.
projectiel-braken, zie braken.
projectiesysteem, geleidingsbanen tussen spieren of
zintuigen en de cerebrale schors; syn. projectievezels.
projectietest, psychologische onderzoekmethode
waarmee getracht wordt, onbewuste gevoelsinhouden
van iemand te voorschijn te brengen, bijv. door hem
plaatjes te laten interpreteren; syn. persoonlijkheidstest.
projectievelden, gebieden op de grote hersenschors die
verband houden met de sensore en motore hersenfuncties; ze zijn d.m.v projectievezels verbonden met
`lagere' delen van het CZS.
prokaryocyt [G., karyon = kern] onrijpe kernhoudende
erytrocyt.
prokaryont [G., karyon] prokaryote cel.
prokaryoot (prokaryotische cel), een cel met een
nucleoId (kern-equivalent) zonder kernmembraan;
deling geschiedt amitotisch door splijting; bacterien,
rickettsiae en blauwwieren zijn prokaryoten; alle andere
organismen zijn eukaryoten.
prokinase, inactief voorstadium van enterokinase, dat
pas in de cellen van het darmslijmvlies geactiveerd
wordt.
prolactine (PRL), een lactotroop (lactogeen) proteohormoon van de hypofysevoorkwab, dat o.a. de ontwikkeling van het borstklierweefsel stimuleert en de mamma
aanzet tot secretie; syn. mammogeen, syn. mammotropine, syn. lactotroop hormoon (LTH), lactogeen
hormoon; in bloedserum normaliter voor vrouwen 8,1
ng/ml, voor mannen 5 ng/ml; zie ook hyperprolactinemie.

antiviraal middel binnen enkele uren na besmetting met
HIV.
serumprofylaxe, inspuiting van antiserum gericht
tegen microben (bijv tetanusbacillen) waarmee iemand
besmet kan zijn geworden.
progaster [G., gaster = maag] archenteron, oerdarm.
progeneus [G., -ea, -eum, gena = kin] met vooruitstekende
kin; vb. facies p-ea, caput p-eum.
progenie [G., gena] naar voren uitstekende kin.
progenitalis [L., -le], aan de voorkant van de genitalia;
vb. herpes p-lis.
progenituur [L., progenies] nakomelingschap.
proggria [G., geras = ouderdom] complex van seniele
verschijnselen bij jeugdigen.
proggria adultorum, p. bij volwassenen (ziekte van
Werner).
proggria infantilis, p. bij kinderen; syn. nanismus
senilis; syndroom van Hutchinson-Gilford.
progestageen, synthetisch steroid met progesteronachtige werking, gebruikt als contraceptivum; zie ook
oestrogeen.
progestatief, term die de fase aanduidt vlak voor een
menstruatie, met een actief corpus luteum en secernerend endometrium.
progestatieve stoffen, substanties die door het corpus
luteum worden afgescheiden; zie ook gestagenen.
progesteron, hormoon dat door het corpus luteum
wordt afgescheiden; het bereidt de baarmoeder voor op
de innesteling van het bevruchte ei, door proliferatie van
het klierepitheel van het endometrium.
17- hydroxyprogesteron, gehydroxyleerd product van
progesteron dat voorkomt als tussenstadium bij de
synthese van androgenen en oestrogenen.
progesteronprovocatietest, diagnostische test bij
amenorroe waarbij na korte behandeling met progesteron wordt bepaald of een onttrekkingsbloeding
plaatsvindt; geeft aan of de ovaria oestrogenen uitscheiden; de test is positief bij normogonadotrope amenorroe
en negatief bij hyper- of hypogonadotrofe amenorroe.
progestine, zie progesteron.
proglottide, zie proglottis.
proglottis [G., `het voorste gedeelte van de tong'] een segment
van een lintworm; zie ook scolex, protoscolex, strobila.
prognathic, prognathismus [G., gnathos = kin, onderkaak]
gelaatsvorm waarbij de kin en de jukbeenderen vooruitsteken en de ogen ver uit elkaar staan.
bimaxillaire prognathie, het vooruitsteken van zowel
boven- als onderkaak.
prognose, prognosis [G., pro; gnosis = kennis] voorspelling
of verwachting van de loop die een ziekte gaat nemen.
prognosis infausta, ongunstige p.
prognosis letalis, verwachting van dodelijke afloop.
prognosis quoad valetudinem, p. betreffende de ev
validiteit van de patient.
prognosis quoad vitam, p. ten aanzien van het al of
niet in leven blijven.
prognostiek, de kunst van het stellen van een prognose.
prognostisch, m.b.t. de prognose.
progonadotr"o , met affiniteit tot de geslachtsklieren.
progone trias [G., progonos = voorouders] soms blijven
organen in een individu staan op een ontwikkelingsstadium dat overeenkomt met dat van een lagere fylogenetische fase; in ongeveer 30 procent gaan anomalieen
aan de appendix (trechtervormige uitmonding) gepaard
met anomalieen aan de nier en de milt.
progredient [L., progrediens = voortgaand] verergerend, in
betekenis toenemend (van een ziekte).
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prolactinoom, een in de hypofyse-voorkwab gezeteld,
prolactine producerend adenoom.
prolamine, een proline-rijke plantaardige eiwitstof (o.a.
gliadine in tarwe).
prolaps, prolapses [L.] gehele of gedeeltelijke uitzakking
van een ingewand door een natuurlijke lichaamsopening, een wond of een fistel.
anusprolaps, uitzakking van rectumslijmvlies (dus niet
alle lagen van de rectumwand) door de anus; syn. prolapsus ani [L.].
irisprolaps, het uitpuilen van de iris via een wond of
geperforeerde zweer in de cornea of de sclera;
syn. prolapsus iridis [L.].
prolapsus funiculi umbilicalis, uitzakking van de
navelstreng via het ostium uteri; syn. omphaloproptosis.
prolapsus recti, uitzakking van de gehele wand van het
rectum door de anus; syn. prolapsus ani.
prolapsus uteri, uitzakking van de baarmoeder.
prolapsus vaginae, uitzakking van de schede.
prolidase, een darmenzym dat de hydrolyse van polypeptiden katalyseert door verbreking van de binding
-CO.NH-.
proliferans [L., proles; fero = dragen] woekerend; vb. retinitis
pproliferatie, woekering door celvermeerdering; zie
retinopathie.
proliferatiefase, opbouwfase van het endometrium in de
eerste helft van de menstruele cyclus o.i.v. een stijgende
oestrogeenconcentratie door de ovariele follikelrijping;
aan het einde van de fase hebben zich pre-ovulatoir
lange, ietwat gekronkelde en met slijmvormend epitheel
beklede klierbuizen gevormd; syn. folliculaire fase,
oestrogene fase.
prolinase, een darmenzym; katalyseert de hydrolyse van
peptiden met eindstandige proline-groep.
proline, een niet-essentieel aminozuur (a-pyrrolidinecarboxylzuur); ontstaat bij hydrolyse van eiwitten.
promastigoot [G., mastix = zweep] flagellaatstadium van
Trypanosoma, met de kinetoplast voor de kern.
promegakaryocyt, onrijpe megakaryocyt.
promegaloblast, vroeg stadium van een megaloblast
kernhoudend, nog zonder hemoglobine; komt bij
perniciosa in het beenmerg voor; syn. progone.
promelanine, kleurloos voorstadium van melanine.
prominens [L.] naar buiten stekend; vb. vertebra p.
prominentia [L., promineo = boven iets uitsteken] uitstekend
deel, uitsteeksel, uitpuiling; syn. eminentia.
prominentia canalis facialis, een op de mediale wand
van de trommelholte door de canalis facialis teweeggebrachte langwerpige wal, tussen de fenestra vestibuli en
de prom. canalis semicircularis lateralis.
prominentia canalis semicircularis lateralis, een op
de mediale wand van de trommelholte door de canalis
semicircularis lateralis teweeggebrachte welving, tussen
de fenestra vestibuli en het antrum mastoideum.
prominentia laryngea, de door het schildkraakbeen bij
de man voor aan de hals gevormde uitpuiling (`adamsappel').
prominentia mallearis membranae tympani, de
door de processus lateralis mallei teweeggebrachte
verheffing boven-opzij in het trommelvlies.
prominentia spiralis, een boven de sulcus spiralis
externus lopende welving binnen op de buitenwand van
de ductus cochlearis.
prominentia styloidea, een door de processus styloideus veroorzaakte welving van de bodem van de
trommelholte.

promineren [L., promineo] boven iets of boven een oppervlak uitsteken.
promiscuiteit [L., promiscuus = gemengd] het dikwijls
wisselen van partner in het geslachtelijk verkeer van een
persoon.
promontorium [L., voorgebergte] uitstekend gedeelte,
i.h.b. het p. ossis sacri.
promontorium cavi tympani, een door de eerste
slakkenhuis-winding teweeggebrachte welving van de
mediale wand van de trommelholte.
promontorium ossis sacri, de in de bekkenring
vooruitspringende voorkant van de basis ossis sacri.
promotor, DNA-element, tot enkele honderden baseparen lang, betrokken bij de binding van transcriptiefactoren die afhankelijk van de bindingsmogelijkheden de
transcriptie door RNA-polymerase positief of negatief
beinvloeden.
promyelocyt, tussenstadium tussen myeloblast en
myelocyt, met enkele ongedifferentieerde protoplasmakorrels.
pronatie [< L., pronus = voorwaarts] endorotatie van hand of
voet; bij de horizontaal gehouden hand wijst na p. de
palm naar beneden, en liggen radius en ulna gekruist;
zie ook supinatie.
pronator [L.] i pronerend; z de spier die proneert;
vb. musculus p. teres.
pronatorsyndroom, symptomencomplex t.g.v. compressie van de n. medianus ter hoogte van de kop van de m.
pronator teres; gaat gepaard met een doof gevoel en
tintelingen van de vingers, krachtsverlies van de duim,
pijn in de pols en onderarm.
prongphros [G., nephros = Hier] voornier, het eerste ontwikkelingsstadium van de nier; zie ook mesonephros,
metanephros.
prone position [E.] ligging met het gezicht naar beneden,
buikligging; zie ook supine position.
proneren, het naar binnen draaien van hand of voet; zie
ook supineren.
pronograad [L., pronus = voorwaarts gebogen; gradus = een stap]
met het lichaam horizontaal voorover gebogen; zie ook
orthograad.
pronucleus [L.] voorkern (Van Beneden).
mannelijke pronucleus, het kernmateriaal in een
spermatozoon.
vrouwelijke pronucleus, de kern van het ei.
pro-opiomelanocortine, groot peptide dat in de hypofysevoorkwab gesynthetiseerd wordt en het directe
voorstadium van o.a. ACTH en beta-endorfine vormt.
propellant [E.] drijfgas, gas dat in drukflessen wordt
gebruikt om een stof te vernevelen of te verstuiven
(aerosol); hiervoor worden freons (inerte koolwaterstoffen) gebruikt.
propepsine, zie pepsinogeen.
properdine, groep eiwitten betrokken bij de natuurlijke
afweer tegen micro-organismen en de complementactivatie via de alternatieve route.
properitonealis [L., -le], voor het peritoneum (maar achter
de fascia transversalis) gelegen; vb. hernia p-lis.
prophylacticum [L., mv. -ca, van Gr] voorbehoedmiddel.
prophylaxis [G.] zie profylaxe.
Propionibacterium, een geslacht onbeweeglijke Grampositieve bacterien, in melkproducten, op de huid van de
mens.
Propionibacterium a cnes, een species die gedijt in het
sebum van verstopte talgklieren, en misschien een factor
is bij het ontstaan van acne.
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propons
propons [L., pons = brug] dunne platen van dwarslopende
vezels tussen de piramiden en de pons.
proportie, ratio of verhouding; getal zonder dimensie
waarbij de teller voorkomt in de populatie die gedefinieerd is in de noemer en waarvan de uitkomst ligt
tussen o en i; bijv. relatieve frequentie van het voorkomen van een ziekte binnen een groep onderzochte
personen.
proportional-hazards model [E.] een statistisch model dat
wordt gebruikt om een relatie tussen overlevingskansen
en onafhankelijke variabelen te analyseren.
proportional-mortality ratio, proportionate-mortality
ratio [E.] deel van de totale sterfte in een bepaalde
populatie en periode dat is toe te schrijven aan een
bepaalde ziekte; bijv. sterfte aan borstkanker ten
opzichte van alle sterfgevallen t.g.v. kanker.

prosodic [G., prosodos = plechtige stoet] de wisselingen en

nadruk, toonhoogte en ritme in de spraak, die worden
aangewend om verschillende nuanceringen in bedoeling
of betekenis aan te geven.
prosopagnosie [G ., prosopon = gelaat; a = niet; gnosis =
waarneming] een vorm van visuele agnosie, waarbij het
vermogen om gezichten to herkennen verloren is
gegaan.
prosoplasie [G ., proso = voorwaarts; plassein = vormen]
metaplasie van een weefsel in een meer gedifferentieerd
weefsel.
prosoposchisis [G ., prosopon; schisis = splijting] aanwezigheid van een spleet in het gelaat, bijv hazenlip;
syn. schistoprosopie.
Prosostomata, orde van Platyhelminthes behorende tot de
klasse Trematoda. Alle trematoden die de mens parasiteren behoren tot deze orde; vb. Schistosomen, Echinostomen.
prospectief [L., pro-; spicere = kijken] `vooruitkijkend,
gericht op hetgeen komen gaat; vb. p. onderzoek (i.t.t.
retrospectief); hierbij wordt op een bepaald tijdstip een
groep personen in beschouwing genomen, bij wie
gedurende zekere tijd wordt nagegaan hoeveel hunner
aan een bepaalde ziekte gaan lijden (bijv longkanker),
hetgeen dan in verband kan worden gebracht met
bepaalde gewoonten of omstandigheden (bijv sigaretroken).
prospermie [G., sperma = zaad] te vroege uitstorting van
het sperma bij de coitus; syn. ejaculatio praecox; zie ook
bradyspermie.

propositus [L., proponere = uitstallen] zie probandus.

propranolol, niet-selectieve beta-receptorblokkeerder
zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit;
indicaties: angina pectoris, hypertensie, onderhoudsbehandeling bij migraine; zie ook betareceptorblokkeerder.
propria [L.] vr. van proprius; mv. van proprium.
proprietary name [E.] beschermde merknaam, meestal
geschreven met een hoofdletter; vb. Valium is de propr.
name voor de stof met de generic name diazepam.
proprioceptie, gnostische gevoelskwaliteit waarmee
stand, bewegingssnelheid en bewegingsrichting van
extremiteiten en hun onderdelen worden waargenomen.
proprioceptief [L ., proprius = eigen; capere = nemen] m.b.t.
sensore impulsen die uit het eigen lichaam c.q. hetzelfde
orgaan komen; zie ook exteroceptief, interoceptief.
proprioceptieve reflex, zie reflex, proprioceptieve ^.
proprioceptoren, in het uitvoerend orgaan (m.n.
spieren) gelegen interoceptoren die de proprioceptieve
reflexen oproepen.
proprioreceptief, zie proprioceptief.
propriosensorisch, m.b.t. de informatie over houding en
beweging die verstrekt wordt door spier-, pees- en
gewrichtssensoren en evenwichtsorganen.
proprius [L., - ia, - ium] , eigen; vb. fasciculi p-ii (mv van
p-ius), tunica p-ia, cavum oris p-ium.
propter [L.] ten gevolge van.
post aut propter, zie post.
proptosis bulbi, p. ocularis, i exophthalmus; z prolapsus iridis, iris-prolaps.
proptosis [<G., het naar voren vallen] voorwaartse verplaatsing.
propulsie [L., pro pellere = vooruit stoten] het verschijnsel bij
paralysis agitans dat een eenmaal begonnen voorwaartse
beweging moeilijk kan worden afgeremd; zie ook retropulsie.
prorenine, in bloed circulerend voorstadium van renine.
prosecretine, inactief voorstadium van secretine.
prosector [L., prosecare = voorsnijden] iemand die bij anatomische demonstraties het object of het kadaver
opensnijdt en ontleedt.
prosencgphalon [G., proso = voor; enkephalos = hersenen]
voorhersenen, het gedeelte van de hersenen vocir het
mesencephalon; het bestaat uit het diencephalon en het
telencephalon; zie ook holoprosencefalie.
prosfyse, prosphysis [G., aangroeiing] aaneengroeiing van
de oogleden.
prosodemisch, wijze van overgang van een besmettelijke
ziekte van de ene persoon op de andere (contactinfectie);
vb. pokken i.p.v. explosief zoals bij besmet water of
voedsel vb. cholera.

prostaat, prostates [G., prostates = hij die vooraan staat] klier

die bij de man de blaashals omgeeft; scheidt vocht of
waarmee het zaad bij de ejaculatie wordt vermengd;
syn. voorstanderklier.
prostaatadenoom, zie prostaathypertrofie.
prostaatfractie, aandeel van de prostaat in de productie
van het enzym zure-fosfatase, gemeten in het bloed; een
toegenomen zure-fosfatasegehalte kan wijzen op
prostaatkanker.
prostaathyperplasie, benigne vergroting van de binnenste zone van de prostaat, algemeen voorkomend bij
mannen boven de veertig; kan aanleiding geven tot
urinewegobstructie; zie ook prostatectomie.
prostaathypertrofie, onjuiste benaming voor goedaardige vergroting van de prostaat; er is eigenlijk sprake
van hyperplasie van het klierweefsel en het begeleidende
fibromyomateuze stroma, waardoor een onregelmatige,
knobbelige vergrote prostaat ontstaat, leidend tot
prostatismeklachten en een balkenblaas; syn. prostaatadenoom.
prostaatkatheter, zie katheter.
prostaatlichaampjes, kleine bruine vormsels in de
prostaat, corpora amylacea prostatae.
prostaatmassage, krachtig wrijven op de prostaat met
een vinger via het rectum om prostaatvocht te verkrijgen
voor onderzoek.
prostaatpunctie, transrectaal aanprikken van de
prostaat om prostaatcellen te verkrijgen voor cytologisch
of histologisch onderzoek.
prostaatsap, het secreet van de prostaat.
prostaatsecreet, zie prostaatvloeistof.
prostaatstenen, verkalkte prostaatlichaampjes.
prostaatvloeistof, zure, kleurloze vloeistof, geproduceerd door de prostaatklieren; bevat enzymen, zurefosfatase, prostaatspecifieke antigenen en organisch
gebonden zink en zorgt o.a. voor de vloeibaarheid van
het sperma.
prostacycline (PGI2), een prostaglandine met een
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vrijwel uitsluitend in sperma van vissen; ze zijn oplosbaar in water, sterk basisch, bevatten basische aminozuren zoals histidine, arginine en lysine.
protanomalie [G., protos; anomalos = onregelmatig] onvolledige protanopsie.
protanoop, lijder aan protanopsie.
protanopsie [G.] zie roodblindheid.
Pro teae, tribus (groep) van de fam. Enterobacteriaceae, met
slechts een genus, Proteus.
proteasen, proteolytische (= eiwit-splitsende) enzymen;
syn. proteinasen.
proteaseremmers, stoffen die in het lichaam de werking
van de proteasen blokkeren en het lichaam voor zelfdestructie vrijwaren; vb. alfa-i-antitrypsine.
proteiden, samengestelde eiwitten, die behalve aminozuren ook andere (prosthetische) bestanddelen bevatten
zoals fosfaat, koolhydraat, lipoid, ijzerporfyrine;
schematisch gezegd is een proteIde een proteine plus een
prosthetische groep.
proteinase, enzym dat protelnen splitst in peptiden;
syn. protease.
protein-bound iodine (PSI) [E.] aan eiwit gebonden
jodium; hiervan is go pct thyroxine jodium, zodat
bepaling van het PBI een goed inzicht oplevert in de
schildklierfunctie.
protein-calorie malnutrition [E.] zie malnutrition.
proteme [G., protos = de eerste] verzamelnaam voor een
groep complexe organische verbindingen die het
voornaamste bestanddeel van protoplasma uitmaken;
bestaan vnl. uit combinaties van alfa-aminozuren en
hun derivaten; zie ook eiwit.
acutefaseproteine, abnormaal eiwit dat in de vroege
fase van een infectie in het bloedserum wordt aangetroffen; aanwezigheid ervan bij reuma wijst op
activiteit van het reumatische proces; vb. C4C-reactive
protein [E.] , alfa- 2- macroglobuline.
androgen-binding protein (ABP) [E.] onder invloed van
FSH door de Sertoli-cellen geproduceerd eiwit dat door
een hoge affiniteit voor testosteron een testosteron- en
dihydrotestosteronrijk milieu in de zaadbuisjes en
epididymis verzorgt; homoloog aan geslachtshormoonbindende proteine.
A-proteine, proteine-A, celwandeiwit van Staphylococcus
aureus dat zich hecht aan het Fc-deel van menselijk IgG.
C4-bindende proteine (C4bp), plasma-eiwit, betrokken
bij regulatie van het complementsysteem; remt samen
met factor I de vorming en activiteit van C3-convertase
(C4bza), waardoor C3 niet wordt geactiveerd in C3a en
Cab; zie ook Ci- esterase-remmer, C3a.
C8-bindende proteine, membraangebonden molecuul
dat de vorming van C5b-C9 remt; voorkomt ongeremde
complementactivatie (leidend tot cellysis) in weefsels;
syn. HRF6o, membrane-inhibitory protein [E.].
calcium-bindende protene (CaBP), een in de cellen
van de darmmucosa voorkomende proteIne die
verdwijnt bij tekort aan vitamine D.
collagen-like protein [E.] een in serum voorkomend, niet
dialyseerbaar eiwit, waaruit met zuur of alkali hydroxyproline wordt vrijgemaakt.
C-proteine, proteine-C, vitamine-K-afhankelijk
plasma-eiwit; remt plaatjesaggregatie door enzymatische splitsing van geactiveerde vorm van stollingsfactor
5 en 8; protefne-C-deficientie verhoogt tromboserisico.
cytoskeletproteine, eiwit dat het skelet van een eel
vormt; verschillende celsoorten (epitheel, bindweefsel,
spierweefsel) hebben hun eigen karakteristieke cytoskeleteiwitten; getransformeerde kankercellen behouden in

ringverbinding, werkt tegengesteld aan andere prostaglandines; gaat trombocyten-aggregatie tegen, en werkt
vaatverwijdend.
prostaglandine (PG), hormoonachtige substantie,
afkomstig uit de vesiculae seminales en de uterusmucosa
(de naam is gegeven door Von Euler, die meende dat p.
uit de prostaat afkomstig was); men onderscheidt o.a.
PGA, PGB, PGE en PGF; PGA verlaagt de bloeddruk;
PGE verlaagt eveneens de bloeddruk, en doet nietvasculair glad spierweefsel contraheren; PGF heeft geen
bloeddrukverlagende werking, maar doet glad spierweefsel van de ingewanden contraheren.
PGI2, prostacycline.
TxA2, zie tromboxaan.
prostaglandineantagonist, zie; syn. prostaglandinesynthetaseremmer.
prostaglandinesynthese, zie prostaglandine.
prostaglandinesynthetaseremmer, zie NSAID.
prostata [G.] zie prostaat.
prostatectomie [G., ektome = uitsnijding] chirurgische
verwijdering van een vergrote prostaat; daartoe worden
verschillende toegangswegen gevolgd: suprapubisch,
perineaal, retropubisch, transuretraal.
prostaticus [L., -ca, -cum), 1 m.b.t. de prostaat; vb. musculus p-cus, ductuli p-ci (mv. van p-cus), pars p-ca;
2 iemand die aan een vergroting van de prostaat lijdt.
prostatisme, klachten t.g.v. prostaatvergroting; irritatieve en obstructieve symptomen: pollakisurie, nycturie,
hesitatie, zwakke urinestraal, verlengde mictieduur,
chronische residuvorming met overloopincontinentie,
urineweginfecties en eventueel ook acute retentie.
prostatitis, prostaatontsteking.
acute prostatitis, acute p. t.g.v. een bacteriele infectie,
zich uitend in een algemeen ziekzijn met koorts,
mictieklachten, regionale pijn en soms pusuitvloed uit
de urethra.
chronische prostatitis, chronische p. die leidt tot
exacerbaties van acute prostatitis en epididymitis; in het
prostaatsecreet kunnen bacterien worden aangetoond;
het klachtenpatroon is variabel.
prostatocystitis, ontsteking van de prostaat en de blaas.
prostatodynie, pijnsyndroom, gelokaliseerd achter het
schaambeen, soms met een pijnlijke prostaat, zonder
aantoonbare bacteriele infectie.
prostatotomie [G., temnein = snijden] het incideren van de
prostaat.
prostatovesiculitis, ontsteking van de prostaat en de
vesiculae seminalis.
prosthetische groep [G., prosthesis = toevoegsel] nieteiwitachtig bestanddeel van proteIden, bij enzymen ook
co-enzym genoemd.
prosthion [G., prostheos = voorstel het laagste punt op de
processus alveolaris van de maxilla tussen de twee
mediale snijtanden.
prosthodontie [G., prosthesis; odous = tand] de vervanging
van ontbrekende gebitselementen.
prostituee [vrouw], prostitue [man], persoon die tegen
betaling seksuele handelingen verricht.
prostitutie, de uitoefening van het bedrijf van prostituees (bij uitbreiding ook van mannelijke prostitues).
prostoma [G., pro; stoma = mond] oermond, de opening van
de oerdarm naar buiten.
protagon [G., protos = de eerste; agein = voeren, Leiden] een uit
hersenweefsel met alcohol extraheerbare lipoid-achtige
stof.
protaminase, enzym dat protaminen splitst.
protaminen, de eenvoudigste eiwitstoffen in de natuur,
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binden en door het lichaam te transporteren; bijv
transferrine; syn. transporteiwit.
Y proteine, proteine-Y, een in levercellen voorkomend
eiwit dat bilirubine bindt.
Z-proteine, proteine-Z, in levercellen en dunnedarmslijmvlies voorkomend eiwit dat bilirubine bindt en
transporteert.
prote nemie [G., haima = bloed] zie hyperproteInemie.
proteinezuren, zuren in de urine, afkomstig van eiwitten, bijv urochroom, urochromogeen.
protein-losing enteropathy [E.] zie enteropathie.
proteInose, proteinosis [L.] ophoping van eiwit in de
weefsels; bij myxoedeem hoopt zich een mucoId-achtig
eiwit op rondom de cellen en de vaten.
alveolaire proteinose, vorm van interstitiele longaandoening waarbij lipoproteInen in de longalveolen
worden afgescheiden.
lipoldproteinose, afzetting van een geel mengsel van
lipoid en eiwit in de huid, onder de tong, in de keel;
syn. hyalinosis cutis et mucosae.
protefnurie, aanwezigheid van te veel proteine (serumalbumine, serumglobuline) in de urine.
accidentele proteinurie, zie extrarenale p.
alimentaire proteinurie, uitscheiding van eiwit in de
urine na eiwitrijke voeding.
aselectieve proteinurie, p. waarbij zowel hoog- (bijv.
IgG) als laagmoleculaire eiwitten worden uitgescheiden;
zie ook index, selectiviteits-.
Bence Jones-proteinurie, uitscheiding van BenceJones-eiwit met de urine.
cardiale proteinurie, aanwezigheid van eiwit in de
urine, bij hartaandoening.
cyclische proteinurie, recidiverende p.
extrarenale proteinur ie, eiwituitscheiding in de urine
zonder bestaande nieraandoening.
febriele proteinurie, p. tijdens koorts.
functionele proteinur ie , niet-pathologische p., bijv
tijdens adolescentie, zwangerschap.
koudeproteinurie, p. door langdurig verblijf in
vochtige omgeving.
lordotische proteinur ie, syn. orthostatische p. uitscheiding van eiwit in de urine alleen bij staande of zittende
houding; verdwijnt als de patient ligt.
microprotefnurie, uitscheiding in de urine van
minstens 30 mg albumine per z4 uur.
renale proteinurie, eiwituitscheiding ten gevolge van
een nieraandoening.
selectieve proteinurie, p. waarbij alleen laagmoleculaire eiwitten zoals albumine en transferrine worden
uitgescheiden; zie ook aselectieve proteInurie, index,
selectiviteits---.
proteoglycaan, verbinding van polysachariden aan
eiwitketens; komt voor in de extracellulaire matrix van
bindweefsel en kraakbeen; syn. mucopolysacharide.
proteolysine [G., lysis = ontleding, oplossing] een stof die
eiwit ontleedt.
proteolytisch [G., lysis] eiwit-splitsend; vb. p. enzym
(protease, endopeptidase).
proteopexie [G., pexis = het binden] binding van eiwit in de
weefsels en organen.
Proteus [uitspr. pro-tee-us], geslacht van de tribus Proteae (fam.
Enterobacteriaceae), een Gram-negatieve, beweeglijke
staafjesbacterie, met peritriche zweepdraden.
Proteus mirabilis, leeft saprofytisch op rottend materiaal,
is soms pathogeen.
Proteus vulgaris, komt saprofytisch voor in rottend
materiaal, maar ook als ziekteverwekker bij cystitis,

principe hun oorspronkelijke celskeleteiwit, waardoor
karakterisering van de tumor mogelijk is; syn. celskeleteiwit.
dragerproteine, soort vervoerseiwit dat gekoppeld
wordt aan een ander functionedl eiwit, bijv een gedeelte
van een viruseiwit; samen vormen deze een eiwitconjugaat dat bijv als vaccin kan dienen; syn. dragereiwit.
eosinophylic attractant protein (EAP) [E.] eiwit, uitgescheiden door geactiveerde immuuncompetente cellen
ter plaatse van ontstekingsreactie; speelt rol in migratie
van eosinofiele granulocyten naar ontstekingshaard
(chemotaxie).
eosinophylic cationic protein (ECP) [E.] kationisch eiwit,
voorkomend in secreet van geactiveerde eosinofiele
granulocyten; toxisch voor wormen, virusgeinfecteerde
gastheercellen en bacterien.
Gla-proteine, zie osteocalcine.
G-proteine, membraangebonden eiwit op lymfocyten;
speelt een rol bij de B- en T-celactivatie; wordt geactiveerd door binding van interleukine-z aan de IL -2receptor; hierna wordt fosfolipase-C geactiveerd; zie ook
fosfatidylinositolbisfosfaat, interleukine.
GTP-bindende proteine, antigeenreceptorgebonden
proteine op B-cellen die na binding aan antigeen zorgt
voor de activatiesignaaloverdracht; leidt tot activatie van
fosfolipase-C.
heat-shock proteins (HSP) [E.] eiwitten die voorkomen in
alle eu- en prokaryotische cellen; hebben een essentiele
rol bij de assemblage, vouwing en transport van andere
eiwitten; expressie stijgt sterk o.i.v hoge temperatuur,
hypoxie of stress; duidt op rol bij stabilisatie van de
eiwitstructuur; syn. stressproteInen.
lipopolysacharide-bindende proteine (LBP) [E.] acute-faseproteIne die complexen vormt met lipopolysachariden
die afkomstig zijn van Gram-negatieve bacterien; deze
complexen zijn sterke macrofaagactivatoren; syn. lipopolysacharide-binding protein [E.].
membrane cofactor protein (MCP) [E.] membraangebonden eiwit dat convertaseactiviteit van het klassieke
C3-convertase reguleert en complementgemedieerde
lysis van lichaamseigen cellen voorkomt; zie ook factor,
decay-accelerating
membrane-inhibitory protein (MIP) [E.] zie factor,
homologe restrictie-; syn. C8-binding protein, C8bp.
monocyte-chemotactic protein (MCP) [E.] chemokine,
behorend tot de familie van interleukine-8 (IL-8); regelt
chemotaxie van monocyten bij ontstekingsreacties.
myeloomprotelne, monoklonaal immuunglobuline of
gedeelte daarvan, geproduceerd door maligne, ontaarde
plasmacellen (myeloomcellen).
penicilline-bindende proteine, cytoplasmamembraangebonden eiwit op bacterien waaraan antibiotica met een beta-lactam-ring binden; hierdoor vindt
verstoring van de bacteriele celwandsynthese plaats.
repressorproteine, proteine dat wordt geproduceerd
door een regulatorgen dat een remmende werking heeft
op een operatorgen en zo de expressie van het operatorgen onderdrukt.
S-protefne, proteine-S, vitamine-K-afhankelijk
plasma-eiwit; remt plaatjesaggregatie door als een
co-factor voor het geactiveerde C-proteine te werken;
proteIne-S-deficientie verhoogt het tromboserisico; zie
ook proteine, C--.
tau-proteine, eiwit dat voorkomt in plaques bij de
ziekte van Alzheimer.
transportproteIne, eiwit met het vermogen een stof te
640

prototroof
proton, i een pepton-achtig ontledingsproduct van
protaminen; 2 de kern van een waterstofatoom.
protonengradient, gradient die ontstaat bij het transport van protonen over een cellulaire membraan, bijv.
uit het cytoplasma van een cel naar het extracellulaire
milieu, waardoor intracellulair een hoge zuurgraad en
negatieve lading ontstaat t.o.v. het externe milieu; speelt
een belangrijke rol bij de energiestofwisselingsprocessen
van de cel.
protongphros [G., nephros = Hier] voornier, pronephros.
protonpompremmer, geneesmiddel dat het enzym
H+/K+-ATPase van de parietale cellen van de maag remt,
waardoor de maagzuursecretie daalt; indicatie: preventie
of behandeling van peptische ulcera, vnl. bij syndroom
van Zollinger-Ellison en ernstige gastro-oesofageale
reflux.
protopathische informatie [< lett.: eerstgevoelde informatie]
informatie die de vitale sensibiliteit betreft: grove
tastzin, temperatuurszin en pijnzin; zie ook epikritische.
Protophyta [G., protos; phyton = plant] de laagste afdeling uit
het plantenrijk, met o.a. de bacterien en de algen.
protoplasma [G., het eerst gevormde] een gel-achtige
substantie waaruit de cel is opgebouwd, to onderscheiden in cytoplasma en karyoplasma het p. is de
drager van het leven; zie ook cytoplasma, karyoplasma.
functioneel protoplasma, zie kinoplasma.
protoplasmagiften, i stoffen met schadelijke werking op
het protoplasma; z in ruimere zin alle fysische, chemische en biologische invloeden (röntgen- en radiumstralen, bacterietoxinen) met schadelijke werking op het
protoplasma.
protoplast, een bacteriele cel of een plantecel zonder de
harde celwand, maar met intacte membraan; in vergelijking met plantecellen worden alle cellen van mens en
dier wel als `protoplast' beschouwd.
protoporfyrie, een afwijking, gekenmerkt door
verhoogde uitscheiding van protoporfyrine in de feces.
erytropoetische protoporfyrie, autosomaal-erfelijke
aandoening waarbij t.g.v. een ferrochelatase-deficientie
het protoporfyrinegehalte in erytrocyten en serum is
verhoogd, m.a.g. overgevoeligheid voor licht met sterke
jeuk en een branderig gevoel, roodheid, zwelling,
littekenvorming en erosies op het aan het zonlicht
blootgestelde gedeelte van de huid.
protoporfyrine, de belangrijkste porfyrine, die, gecombineerd met ijzer, het haem-gedeelte van hemoglobine
vormt, verder ook voorkomt in myoglobine en ademhalingsfermenten.
protoporfyrinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van
protoporfyrinen in het bloed; zie ook porfyrie.
protoporfyrinurie [G., ouron = urine] uitscheiding van
protoporfyrinen met de urine; zie ook porfyrie.
protoscolex [mv. protoscolices], in een hydatide gefnvagineerde kop en hals van een lintworm; vormt een ontwikkelingsstadium van o.a. Echinococcus granulosis; zie ook
scolex.
protospasme [< G., protos = eerste; spasmos = kramp] een
aanvankelijk tot een spier of lichaamsdeel beperkte
kramp die zich vervolgens over het gehele lichaam
uitbreidt, zoals bij Jackson-epilepsie.
protostoma [G., stoma = mood] blastoporus.
protosystolisch, in het eerste gedeelte van de systole; zie
ook hartgeruis.
prototroof, afhankelijk van dezelfde organische
voedingsstoffen; naam voor gemuteerde micro-organismen waarvan de oorspronkelijke stam dezelfde organische voedingsstoffen nodig had; zie ook auxotroof.

otitis media, abcessen. De stammen OX19 en OXK
worden gebruikt bij de agglutinatie van serum van
lijders aan rickettsiose (reactie van Weil-Felix).
prothese [< G., pros-; thesis = plaatsing, stelling] een kunstproduct ter vervanging van een verloren gegaan
lichaamsdeel; zie ook orthese, endoprothese.
bifurcatieprothese, een van dacron of teflon vervaardigd vervangstuk van de aortabifurcatie (`aorta-broek').
gebitsprothese, in ruime zin: elke vervanging van
verloren gegane of ontbrekende gebitselementen, delen
van gebitsbogen en kaken; in de praktijk worden hieronder alleen uitneembare voorzieningen verstaan; afhankelijk van het aantal vervangen gebitselementen wordt
gesproken van een partiele danwel volledige gebitsprothese; syn. kunstgebit.
gewrichtsprothese, kunstproduct ter vervanging van
gedestrueerd gewricht (vnl. heupgewricht en kniegewricht) door arthrosis deformans, reumatoide artritis of
pathologische fractuur bij osteoporose.
hoorprothese, zie hoorapparaat.
klepprothese, van kunststof of dierlijk materiaal
vervaardigde hartklep ter vervanging van een defecte
kiep.
knieprothese, (partiele) gewrichtsvlakvervanging van
de patella, femur en/of tibia door prothesemateriaal; zie
ook prothese, totale knie---.
Kondylen-Betting-Munster-Prothese (KBM-Prothese) [D.]
onderbeenprothese die de beide femurcondylen omsluit.
kophalsprothese, p. ter vervanging van caput (= kop)
en collum (= hals) femoris (van het dijbeen).
myo-elektrische prothese, armprothese met elektromotoren, waarvan de bewegingen worden gestuurd door
het oppervlakte-EMG van intacte spiergroepen.
overkappingsprothese, uitneembare, veelal volledige,
gebitsprothese waarvan de basisplaat steunt op een
aantal nog aanwezige natuurlijke elementen.
pneumatische prothese, armprothese waarvoor de
bewegingsenergie wordt geleverd door CO 2 .
Swanson-prothese, gewrichtsprothese van siliconen ter
vervanging van artrotische vingergewrichten.
totale heupprothese, kunstgewricht voor de heup,
bestaande uit een acetabulumprothese en een
kop-halsprothese; syn. totale heupartroplastiek (THA).
totale knieprothese, gewrichtsvlakvervanging in de
knie van femur, tibia en patella door prothesemateriaal
(metaal); doorgaans afhankelijk van intacte collaterale
banden.
prothodontie, zie prosthodontie.
prothymocyt, lymfoide precursorcel van de thymocyt.
proto- [G., protos = eerste] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis `eerste'.
protocol, een schriftelijk vastgelegde overeenkomst
tussen een aantal beroepsbeoefenaars over de wijze van
diagnostisch of therapeutisch handelen die voor een
bepaalde groep patienten gemiddeld genomen tot een
optimaal resultaat zal leiden; zie ook standaard, consensus, beslisboom, algoritme.
onderzoeksprotocol, schriftelijk vastgelegde omschrijving van de opzet en gewenste uitvoering van een
wetenschappelijk onderzoek.
protodiastolisch, in het begin van de diastole, onmiddellijk op de tweede harttoon volgend; zie ook hartgeruis.
protoduodenum, het eerste gedeelte van het duodenum,
tussen pylorus en papilla duodeni (Vater).
protofyt [G., phyton = gewas] eencellig plantaardig
organisme.
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prototrypsine
prototrypsine, zie trypsinogeen.
prototype, de oervorm, het primaire of oorspronkelijke
vormtype waarvan alle andere typen zijn afgeleid.
protovertebra, oerwervel, oersegment, de mesenchymale
aanleg van een wervel, ontstaan uit de fusie van een paar
segmentale sclerotomen; zie ook vertebra.
Protozoa [G., zoon = dier] de laagste afdeling van het dierenrijk, bestaande uit eencellige organismen; men onderscheidt 4 klassen: Rhizopoda (met pseudopodia), Mastigophora (met flagellen), Ciliophora (trilhaar-dragend), en
Sporozoa (zonder bewegingsapparaat, zich voortplantend
door sporulatie).
protozoair, m.b.t. of lijkend op de Protozoa.
protrombine, bloedstollingsfactor II.
protrombinecomplexconcentraat, protrombinecomplex, zie vierfactorenconcentraat.
protrombine-index, de verhouding van de protrombine-tijd van een patient tot die van een normaal
persoon.
protrombinetjjd (PTT), de tijd die oxalaatplasma of
citraatplasma nodig heeft om te stollen na toevoeging
van overmaat tromboplastine (= trombokinase) en een
optimale hoeveelheid calcium ('Quick one stage
method'); normaal is iz sec.
protrombinopenie [G., penes = arm] zie hypoprotrombinemie.
protrombokinase, proconvertine = bloedstollingsfactor
VII.
protrusie, protrusio [L.] uitpuiling.
protrusio acetabuli, abnormale diepte van het acetabulum, waardoor het lijkt alsof de femurkop abnormaal
ver in het bekken uitpuilt.
protrusio bulbi, zie exoftalmie.
protrusio dentis, uitpuilende voortanden, meestal van
de bovenkaak.
protuberans [L., pro = naar voren, tuberare = zwellen] uitpuilend; vb. fibrosarcoma p.
protuberantia [L.] uitsteeksel, knobbel.
protuberantia mentalis, een driehoekige knobbel
midden op de onderrand van de onderkaak.
protuberantia occ. interna, een knobbel aan de
binnenzijde van het achterhoofdsbeen, het midden van
de eminentia cruciformis.
protuberantia occipitalis externa, een onder de huid
voelbare knobbel midden op het achterhoofd.
Providencia, een bacteriegeslacht van de familie Enterobacteriaceae, veroorzaakt vooral urineweg-infecties na
katheteriseren.
provisoor, provisorisch, voorlopig.
provisor [L., opzichter] apotheker die tijdelijk de taak
waarneemt van een pas overleden beherend apothekereigenaar.
provitamine, onwerkzaam voorstadium van een
vitamine, dat door fysische of chemische inwerking in de
fysiologisch actieve vitamine wordt omgezet.
provitamine A, caroteen.
provitamine D 2 , ergosterol.
provocatie [< L., uitlokking] toepassing van prikkelende
middelen om een bepaald proces op gang te brengen of
te intensiveren.
longprovocatie, p. met inhalatie-allergenen om de
mate van IgE-gemedieerde allergie te bepalen of met
histamine om de mate van bronchiale hyperreactiviteit
te bepalen.
neusprovocatie, p. die overeenkomt met longprovocatie, gericht op het aantonen van IgE-gemedieerde
allergie dan wel nasale hyperreactiviteit.

orale provocatie, p. met voedingsmiddelen of additiva
om de klinische betekenis van een allergie of intolerantie
te bevestigen dan wel uit te sluiten. De proef wordt bij
voorkeur dubbelblind en placebo-gecontroleerd uitgevoerd.
provocatietest, zie provocatie.
provocatus [L., -ta, -turn, uitgelokt] geprovoceerd, opgewekt;
vb. abortus p-tus.
Prowazek, Stanislaus Josef Mathias, Edler von Lanov
(1875-1915; bacterioloog to Berlijn en Hamburg).
lichaampjes van Prowazek, insluitsels in de conjunctivacellen bij trachoom; worden met Giemsakleuringblauw; zie ook Rickettsia prowazekii.
Prower.
Stuart-Prower-factor, zie bloedstollingsfactor X.
proximaal [L., proximus = naastbij] aan de zijde van, of in de
richting van het uitgangspunt (de romp, het hart, het
CZS); in de tandheelkunde synoniem met mesiaal; zie ook
distaal.
proximalis [L., -le], proximaal.
proximus [L., -ma, -mum], nabij, direct ernaast;
vb. punctum p-mum.
prozonefenomeen, verschijnsel van negatieve serologische reactie bij lage serumverdunningen, veroorzaakt
door antistofovermaat of blocking antibodies.
PRT, fosforibosyltransferase.
prune-belly syndrome [E.] vooruitstekende, gerimpelde
buik bij kinderen, dunne buikwand, vaak gepaard met
afwijkingen aan het urogenitaal apparaat.
prurigineus, prurigo-achtig.
prurigo [L., prurire = jeuken; niet verwarren met pruritus] een
heterogene groep jeukende huidafwijkingen, gekenmerkt door papulae, noduli en nodi, met soms secundaire crustavorming en huidlichenificatie t.g.v het
krabben.
prurigo aestivalis, chronische polymorfe lichteruptie;
zie ook lichteruptie.
prurigo van Besnier, een prurigineuze vorm van laat
constitutioneel eczeem.
prurigo chronica, hardnekkige p. bij volwassenen, vaak
met eczeem t.g.v het krabben.
prurigo gestationis, huidaandoening gekenmerkt door
gegroepeerd optreden van jeukende papels, meestal in
de zesde of laatste maand van de graviditeit.
prurigo Hebra, zie Hebra.
prurigo infantum, zie strophulus.
prurigo nodularis, een chronische variant van neurodermitis circumscripta, met intens jeukende noduli en
nodi, vooral op de ledematen; syn. syndroom van Hyde.
prurigo parasitaria, door parasieten veroorzaakte p.
summer prurigo van Hutchinson, chronische
polymorfe lichteruptie; zie ook lichteruptie.

pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy
(PUPPP) [E.] een uit confluerende urticae bestaande
eruptie in de laatste weken van de graviditeit, beginnend
in de striae; meestal bij primigravidae.
pruritoge_
en [L., pruritus; Gr. gennan = verwekken] jeukverwekkend.
pruritus [L., prurire = jeuken] zie ook prurigo jeuk.
pruritus aestivalis, p. bij warm weer; zie ook prurigo
aestivalis.
pruritus ani, jeuk aan de anus en omgeving.
pruritus gestationis, zie pruritus gravidarum.
pruritus gravidarum, jeuk die doorgaans begint in het
laatste trimester van zwangerschap zonder zichtbare
primaire huidafwijkingen; oorzaak is cholestase t.g.v
verhoogde oestrogeen- en progestageenspiegels; na de
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pseudo-endometritis
niet door een afwijking in de hersenen wordt veroorzaakt.
pseudo-area, pseudopelade.
pseudoarrhenia [G., arrhen = mannelijk] pseudo-arrenie,
pseudo-hermafroditisme bij de vrouw.
pseudoarthr ose serree [F.] zie artrose, pseudo--- serree.
pseudo-ataxie, verschijnselen van ataxie zonder afwijking in het ruggenmerg.
pseudo-atetose, onwillekeurige, langzame bewegingen,
vooral van de handen, wanneer de gnostische sensibiliteit belangrijk geleden heeft, waarbij het tonische
karakter van de echte athetose ontbreekt.
pseudo-atrofod e rmie, huidaandoening met pigmentstoornissen, lijkend op vitiligo, zonder huidatrofie.
pseudo-Babinski, dorsale flexie van de grote teen, zoals
bij de reflex van Babinski, maar veroorzaakt door andere
processen zoals athetose of perifere parese.
pseudo-Basedow, het klinisch beeld van de ziekte van
Basedow (struma, exophthalmus, tachycardie), echter
zonder thyreotoxicose.
pseudo-bulb ai r, lijkend op bulbair vb. p-re paralyse.
pseudo-catar a ct, schijnbare lenstroebeling.
pseudo-chalazion, een op chalazion lijkende tumor van
een ooglid, hetzij sarcoom-achtig, hetzij berustend op
syfilis.
pseudo-chlor o se, zie pseudoanaemia angiospastica.
pseudo-ch olera, i cholera-achtige ziekte; z melioidosis.
pseudo-cholesteat oo m, een op cholesteatoom lijkende
massa van verhoornende epitheelcellen in de trommelholte bij otitis media.
pseudo-ch o linester ase, een cholinesterase-achtig
enzym, dat i.h.b. choline-esters splitst, terwijl de echte
cholinesterase meer actief is bij de splitsing van acetylcholine.
pseudo-chorea, een vorm van hyperkinesie, met op
chorea lijkende bewegingen.
pseudochromidrose plantaire [F.] zie black heel.
pseudo-coxalgie, osteochondrose van de femurkopepifyse.
pseudocoxarthrosis def o rmans, heupklachten lijkend
op die bij coxarthrosis deformans, maar berustend op
botdestructie door gezwelmetastasen, tuberculeuze
osteomyelitis, rontgenbestraling.
pseudocroup, zie ook laryngitis subglottica.
pseudocyesis, zie pseudokyesis.
pseudo-cyste, een door bloeding of versterf en vervloeiing ontstane holte zonder epitheelbekleding, m.n. in
pancreas en hersenen; syn. valse cyste.
pseudo-debiliteit, achterstand in mentale ontwikkeling
die niet op een tekort aan intellectuele vermogens
berust, bijv. ontstaan t.g.v. niet-ontdekt slechthoren bij
kinderen.
pseudo-dementie, zie dementie, pseudo-.
pseudo-difterie, difterie-achtige aandoening met
vorming van een pseudo-membraan, niet veroorzaakt
door infectie met Corynebacterium diphtheriae.
spastisch pseudo-divertikel, zie kurkentrekkerslokdarm.
pseudo-dysenteric, dysenterie-achtige aandoening, niet
veroorzaakt door dysenterie-amoeben of -bacillen, maar
door plaatselijke prikkeling van het darmslijinvlies.
pseudo-dyspepsie, maagstoornis berustend op neurasthenie; syn. neurasthenia gastrica, syn. dyspepsia nervosa.
pseudo-emfyseem, emfyseem-achtige aandoening t.g.v.
voorbijgaande bronchus-afsluiting.
pseudo-endometritis, een op endometritis lijkende
aandoening van het uterusslijmvlies, met hypertrofie

bevalling verdwijnen de symptomen snel; syn. pruritus
gestationis.
pruritus hiem alis, jeuk die zich's winters voordoet.
pruritus v ulvae, jeuk aan de vulva.
pruritus senilis, jeuk bij oudere mensen.
pruritus sine materia, jeuk zonder duidelijke huidafwijkingen, kornt o.m. voor bij aids, obstructie-icterus,
uremie en ziekte van Hodgkin.
Prussak, Alexander (1839-1897; Russ. oorarts to St.
Petersburg).
ruimte van Prussak, recessus tympani superior, een
slijmvliesbocht tussen de hals van de malleus, de pars
flaccida van het trommelvlies en het lig. mallei lateralis,
naar boven communicerend met de trommelholte.
psaliodontie [G., psalis = schaar; odous = tand] schaarbeet,
overbeet, de normale stand van de boventanden, dat is
jets voor-over de ondertanden.
psalterium [G., psalterion = harp] = commissura fornicis;
syn. Lyra Davidis.
psammoom [G., psammos] 'zandkorrelgezwel' (Virchow),
een harde tumor, gewoonlijk meningeoom, met
zandkorrelachtige p-oom-korrels; syn. acervuloom.
psammoomkorrels, harde korrels in een psammoom,
ontstaan uit ui-achtig gerangschikte tumorcellen, die
hyaliniseren en verkalken.
pseudesthesie [G., aisthesis = gevoel] gevoelsgewaarwording
zonder of niet-beantwoordend aan een uitwendige
prikkel.
pseudo-, pseud- [G., pseudes; het voorvoegsel wordt in het
Latijn doorgaans niet door een koppelteken gevolgd, in het
Nederlands echter we!], voorvoegsel in woordsamenstel-

lingen met als betekenis 'vals, onecht'.
pseudoacanthosis nigricans, hyperpigmentatie in de
huidplooien.
pseudo-achondroplasie, afwijkingen van epifyse en
metafyse van de lange pijpbeenderen, m.a.g. een vroegtijdige degeneratie van de perifere gewrichten; veroorzaakt een vorm van dwerggroei die wordt herkend op de
leeftijd van 2 -3 jaar; de ledemaatverkorting is meer
uitgesproken dan bij andere vormen van dwerggroei
(achondroplasie en hypochondroplasie); maximale
lengtegroei is 80-130 cm; zie ook achondroplasie.
pseudo-agglutinatie, 1 pseudo-hemagglutinatie;
a onechte agglutinatie.
pseudo-akoesie, pseudacousis [G., akousis = her horen]
gehoorstoornis waarbij het lijkt of de toonhoogte is
veranderd.
pseudo-albuminurie, schijnbare albuminurie.
pseudoalopecia, alopecia-achtige aandoening.
pseudoanaemia, schijnbare anemie, d.w.z. uitwendige
tekenen van anemie (bleekheid) zonder stoornissen in
het bloed.
pseudoanaemia angiospastica, bleekheid t.g.v.
vaatcontractie.
pseudo-angina pectoris, schijnbare angina pectoris, bij
nerveuze mensen, zonder afwijkingen aan het hart en de
vaten (Huchard), soms als begeleidend symptoom bij
ulcus ventriculi (duodeni) en bij galblaasaandoeningen.
pseudo-apoplexie, een op dat van apoplexie lijkend
klinisch beeld, zonder hersenbloeding.
pseudo-appendicitis, een klinisch beeld, lijkend op dat
bij appendicitis, maar zonder afwijkingen aan de
appendix; syn. appendicitis nervosa.
pseudoappendicitis zooparasitica, het beeld van
appendicitis, gepaard aan de aanwezigheid van parasieten (bijv. wormen) in de appendix.
pseudo-apraxie, een op apraxie lijkende toestand die
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pseudo-erysipelas
pseudohypertr phia musculorum, zie dystrophia
musculorum progressiva.
pseudo-hypoparathyr(e)oidie, tetanie die niet het
gevolg is van gebrek aan parathyr(e)oid-hormoon, maar
van onvermogen van de doelwit-organen om op dit
hormoon te reageren; het calciumgehalte is verlaagd, het
fosfaatgehalte verhoogd, het fosfatasegehalte normaal.
pseudo-icterus, geelkleuring van de huid zonder hyperbilirubinemie.
pseudo-ileus, schijnbare ileus, ileus zonder darmafsluiting, ev door verlamming van de darmspieren (adynamische ileus) na een operatie.
pseudo-infarctpatroon, ECG-patroon dat lijkt op dat
van een myocardinfarct, maar waaraan jets anders ten
grondslag ligt.
pseudo-isochromatische platen, platen met verschillend gekleurde vlekken waarvan de kleuren zo gekozen
zijn, dat ze alleen door mensen met normaal kleuronderscheidingsvermogen als verschillend kunnen worden
herkend.
pseudo-kroep, zie laryngitis subglottica.
pseudo-kyesis [G., kyesis = zwangerschap] schijnzwangerschap.
pseudo-levercirrose, stuwing en induratie van de lever
bij pericarditis.
pericarditische pseudo-levercirrose, zie Pick (Friedel).
pseudologia, ziekelijk liegen.
pseudologia phantastica, het ziekelijk opdissen van
verzonnen verhalen waarin de verteller een centrale rol
speelt, en waar hij zelf in gelooft.
pseudomarginatus [L., -ta, -turn], schijnbaar voorzien van
een rand (margo); vb. placenta p-ta.
pseudo-melanose, pseudomelanosis [G.] i donkere
kleur van huid of slijmvliezen met een andere oorzaak
dan de toename van melanine; 2 (in engere zin) zwarte of
donkergroene vlekken op gedeelten van een lijk, vooral
van de buikingewanden, door sulfhemoglobine (niet
door melanine).
pseudomelanosis coli, grijszwarte verkleuring van het
colonslijmvlies t.g.v. stapeling van donkerbruin pigment
in de macrofagen, optredend bij langdurig gebruik van
laxeermiddelen, zoals antraceen.
pseudomelia [G., melon = lid] fantoom-gevoel in een
geamputeerde extremiteit.
pseudomelia paraesthetica, paresthesieen in een
afgezet lid.
pseudo-membraan, schijnmembraan zoals bij difterie,
gevormd uit afscheidingsproducten en afgestorven
cellen, terwijl een echte membraan uit gevormd weefsel
bestaat.
pseudomembranaceus [L., -ea, -eurn], gepaard gaand met
de vorming van een pseudo-membraan; vg. angina p-ea.
pseudo-membranous, met vorming van pseudomembranen; vb. p-euze bronchitis (Lucas-Championniere).
pseudo-membraneuze colitis, zie colitis.
pseudo-meniere, aanvallen (bij epilepsie en hysterie)
met verschijnselen zoals bij het syndroom van Meniere,
zonder afwijkingen in het inwendige oor.
pseudo-menstruatie, baarmoederbloeding, lijkend op
menstruatie, maar zonder de bij een menstruatie
behorende veranderingen van het endometrium.
pseudo-metaplasie, morfologische en functionele
veranderingen van een cel onder bepaalde omstandigheden, bijv druk.
pseudo-methemoglobine, een uit hemoglobine
ontstaan pigment in het serum bij hemolytische ziekten,

van klieren en stroma, vaatveranderingen en atrofie van
het endotheel.
pseudo-erysipelas, zie erysipeloid.
pseudo-flegmone, roodheid en zwelling van de huid
t.g.v. prikkelende laesie van zenuwen.
Hamilton-pseudoflegmone, omschreven zwelling die
rood en hard kan worden, maar niet verettert.
pseudo-fluctuatie, het gevoel van fluctuatie bij palpatie
van een lipoom (dus zonder dat er vloeistof is).
pseudo-fungus, een op een Schimmel lijkend vormsel;
vb. mozalek-fungi.
pseudo-ganglion, fibreuze verdikking van een zenuw,
lijkend op een ganglion.
pseudo-glioom, pseudoglioma [L.] op een glioom
(retinoblastoom) gelijkende afwijking van het oog
waarbij achter de lens een grijze reflex zichtbaar is.
pseudo-globulins, eiwitfractie in serum, melk, dierlijke
weefsels, oplosbaar in water, slaat pas neer bij hoge
zoutconcentratie (40 vol. pct ammoniumsulfaat); zie ook
euglobuline.
pseudo-glottis, de opening tussen de valse stembanden.
pseudo-graviditeit, schijnzwangerschap.
pseudo-groei, toename van de grootte van een orgaan
waarbij de hoeveelheid levende materie gelijk blijft,
bijvoorbeeld wanneer er stapeling optreedt in een cel
van anorganische producten.
pseudohaempptoe, pseudohaemopt y sis, bloedspuwing waarbij het bloed niet afkomstig is van
longweefsel of bronchi; zie ook haemoptoe.
pseudo-hallucinatie, een hallucinatie die als zodanig
door de patient zelf wordt herkend.
pseudo-hemagglutinatie, rangschikking van erytrocyten in geldrolvorm, lijkend op hemagglutinatie.
pseudo-hemofilie, i een op hemofilie lijkende hemorragische diathese; z. ziekte van Von Willebrand Jiirgens.
hepatische pseudo-hemofilie, bij levercirrose voorkomende neiging tot bloeding, door verlengde stollingstijd.
hereditaire pseudo-hemofilie, een bij beide seksen
voorkomende neiging tot bloedingen, met normaal
aantal trombocyten, normale stollingstijd, maar
verlengde bloedingstijd, vertraagde stolselretractie,
verhoogde capillaire fragiliteit.
pseudo-hermafroditisme, oneigenlijk hermafroditisme; hierbij gaan gonaden van het ene geslacht
gepaard met kenmerken van het andere geslacht; zie ook
androgynie, gynandrie.
pseudohermaphroditismus femin i nus, onvoldoende
differentiering van het ovarium.
pseudohermaphroditismus masc. internus, zie
oviduct-persistentie.
pseudohermaphroditismus masculinus, onvoldoende differentiering van de testis.
pseudo-hernia, een ontstoken lieslymfeklier of een
breukzak die de indruk wekt van een beklemde breuk.
pseudohydrarthros genus [G., hydros = water, arthron =
gewricht] schijnbare waterzucht van het kniegewricht,
door ontsteking van de bursa subcutanea prepatellaris
(bursitis serosa); er is echter geen ballottement van de
patella op te wekken.
pseudo-hydrofobie, zie hydrofobie.
pseudo-hyfe, op hyfe lijkende uitstulping van een
gistcel; een rigide celtussenwand ontbreekt echter.
pseudo-hypertrofie, schijnbare hypertrofie, volumevermeerdering (door vetafzetting of bindweefselgroei)
zonder hypertrofie van de functionele elementen.
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pseudo-sclerose
lies in de spieren zonder echte verlamming; soms bij
kinderen met rachitis, scorbuut, syfilis.
pseudoparalysis agitans, zie paralysis agitans.
pseudoparalysis myasthenica, zie myasthenie.
pseudoparalysis spastica, spastische verschijnselen
waardoor schijnbaar een verlamming wordt teweeggebracht.
pseudoparalysis van Parrot, zie Parrot.
pseudoparalyticus [L., -ca, -cum], lijkend op paralyse;
vb. myasthenia gravis p-ca.
pseudo-paraplegia, schijnbare verlamming van de
ledematen bij intacte zenuwfunctie, o.a. bij rachitis.
pseudo-parese, hysterische verlamming.
pseudo-perceptieverlies, beperkt beengeleidingsverlies;
veroorzaakt door middenoorafwijkingen, bijv. vocht in
het middenoor; dit i.t.t. het perceptieverlies dat words
veroorzaakt door een stoornis in het binnenoor en/of het
zenuwstelsel.
pseudo-peritonitis, een op het beeld bij peritonitis
lijkende toestand bij shock of acute neurose.
pseudophakia [G., phakos = lens] uitgebleven vorming van
de ooglens; in plaats daarvan bevindt zich hier vetweefsel (p. adiposa) of bindweefsel (p. fibrosa).
pseudophakos [G., phakos = lens] van kunststof vervaardigde ooglens.
pseudo-plasma, schijngezwel, een op neoplasma
lijkende tumor die vanzelf weer verdwijnt.
pseudoplegie, 1 pseudo-paraplegia; z hysterische verlamming.
pseudopodium [G., mv. -dia, pous, podos = voet] schijnvoetje,
een protoplasma-uitsteeksel van een eencellig
organisme, voor de voortbeweging of voor de opneming
van voedseldeeltjes.
pseudo-polie , gesteelde, tumorachtige slijmvlieshyperplasie bij chronisch-inflammatoire processen (bijv. lang
bestaande colitis ulcerosa); zie ook poliep.
pseudo-porencefalie, afwijkingen in de hersenen zoals
bij porencefalie, maar zonder de daarbij behorende
intelligentiestoornis.
pseudo-primair affect, een grote papel, lijkend op een
syfilitisch primair affect, maar door schurftmijten
veroorzaakt.
pseudo-pseudohypoparathyreoidie, syndroom met
dezelfde klinische afwijkingen als pseudo-hypoparathyreoidie zonder biochemische afwijkingen.
pseudoptery gium [G., pterygion = vleugel] littekenpterygium, ontstaan doordat bij ontsteking van de cornea een
plooi van de conjunctiva ter plaatse is blijven vastkleven.
pseudo-ptosis, verkleining van de ooglidspleet door
schijnbare verlamming van het bovenooglid.
pseudo-ptyalisme, onechte speekselvloed, als gevolg van
slikstoornis.
pseudopubertas praecox, verschijnselen van een vroege
puberteit t.g.v. overproductie van geslachtshormonen
door tumoren van gonaden of bijnier zonder gonadotrope stimulatie.
pseudo-reminiscentie, confabulatie.
pseudo-retinoblastoom, het verschijnsel van leukokorie
zonder aanwezigheid van een echt retinoblastoom.
pseudo-rubella, zie exanthema subitum.
pseudo-scarlatina, koorts met roodvonk-achtig
exantheem, voorkomend bij vergiftiging, bij sepsis, en
als reactie op serum-inspuiting.
pseudosclerema [G., skleros = hard] zie adiponecrosis
subcutanea neonatorum.
pseudo-sclerose, hepatolenticulaire degeneratie van
Wilson (Westphal-Strumpell).

vnl. bij zwartwaterkoorts en na transfusie met incompatibel bloed.
pseudo-microgyrie, microgyrie die zich van de aangeboren vorm onderscheidt door het ontbreken van
richeltjes op de hersenschors.
pseudomilium, gierstkorrelgrote retentiecyste in de
huid, met hoornvorming, voorkomend na allerlei
huidafwijkingen, waarbij epidermis to gronde gaat;
komt ook wel spontaan voor; syn. secundair milium.
pseudomilium colloid ale, zie colloid-milium.
Pseudomonadaceae, een familie van de orde Pseudomonadales; ze omvat 12 geslachten, o.a. Aeromonas, Photo bacterium,

Pseudomonas.
Pseudom o nas [G., monas = eenheid] geslacht van de fam.
Pseudomonadaceae, Gram-negatieve staafjes met zweepdraden, kleurstofvormend;
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soorten.

Pseudomonas aeruginosa, staafjesbacterie met 1 -3 polaire
zweepdraden, vormt blauwgroene kleurstof (pyocyanine,
fluorescine), alsook toxinen; vroegere naam Bacterium

pyocyaneum.
Pseudomonas mallei, verwekker van malleus (kwade
droes) bij dieren en mensen.
pseudo-monochromasie, monochromasie, waarbij nog
sporen van kleurwaarneming bestaan; syn. incomplete
achromatopsie.
pseudo-mucine, een op mucine lijkende substantie in
ovariumcysten, niet neerslaand met verdund azijnzuur
(mucine slaat wel veer); syn. paramucine, metalbumine,
paralbumine.
pseudomucinosus [L., -sa, -sum], zie mucinosus;
vb. cystadenoma p-sum.
pseudo-mycelium, keten van gistcellen, lijkend op
mycelia, kenmerkend voor Candida.
pseudo-myopia, door accomodatiekramp veroorzaakte
`bijziendheid'.
pseudo-myxoom [G., myxa = slijm] een slijmbevattende
tumor.
pseudomyx o ma peritonci, uitzaaiing van slijmproducerende cellen (afkomstig van een gebarsten mucokele
van de appendix of van ovariumcystomen) over het
peritoneum; zie ook cystadenoma mucinosum.
pseudo-neurasthenic, symptomencomplex, ongeveer
overeenkomend met dat van neurasthenie, voorkomend
tijdens de reconvalescentie van vele ziekten, of in de
beginfase van zeer langzaam progressieve aandoeningen
zoals maligne tumoren; het begrip komt ongeveer
overeen met hyperesthetisch-emotioneel syndroom.
pseudoneuritis optica, aangeboren afwijking van de
discus nervi optici, met roodheid, onscherpe begrenzing,
verminderde excavatie, promineren, zodat er gelijkenis
bestaat met een stuwingspapil of neuritis optica;
syn. pseudo-stuwingspapil.
pseudo-neuroom, zie neuroma spurium.
pseudo-nucleine, zie nucleo-albumine.
pseudo-nystagmus, horizontale nystagmus-achtige
bewegingen bij extreem opzij gedraaide oogbollen.
pseudo-obstructie, intestinale, acute of chronische
motiliteitstoornis van dunne en dikke darm waardoor
verwijding van de darm ontstaat met een beeld dat lijkt
op dat bij een mechanische obstructie; kan voorkomen
bij amyloidosis, sclerodermie, diabetes mellitus, ziekte
van Parkinson en t.g.v. geneesmiddelengebruik; zie ook
pseudo-ileus.
pseudo-papillitis, promineren van de papilla n. optici
als aangeboren anomalie en niet t.g.v. een papillitis;
syn. pseudo-stuwingspapil.
pseudo-paralyse, schijnbare verlamming, met krachtver-
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pseudoscoop
psoitis, psoitis [G., psoa] ontsteking van een musculus
psoas.
psora [G., = jeukend uitslag] verouderde term voor jeukende
uitslag (scabies, pityriasis, impetigo).
psoralenen [G., psora] stoffen die in combinatie met
ultraviolet-bestraling, o.a. zonbestraling, aanleiding
geven tot het ontstaan van fototoxische dermatitis.
psoriasiform, psoriasis-achtig, lijkend op psoriasis.
psoriasiformis [L., -me], psoriasiform; vb. parakeratosis
p-mis (ziekte van Broccl).
psoriasis [G., schurftigheid] een chronisch-recidiverende
erythematopapuleuze dermatose met typische zilverachtige schilfering.
nagelpsoriasis, bij psoriasis voorkomende nagelafwijkingen, zoals putjes, distale onycholysis en het
olievlekfenomeen (plaatselijk bruine verkleuringen door
uittreden van eiwitrijk exsudaat).
psoriasis annularis, p. met cirkelvormige of ringvormige plekken.
psoriasis arthropathica, psoriasis die met artritis
gepaard gaat; zie ook arthritis psoriatica.
psoriasis guttata, p. met vele kleine wasdruppelvormige plekken.
psoriasis inversa [F.] p. op ongewone plaatsen, i.h.b. aan
de buigplooien.
psoriasis nummularis, p. met muntvormige plekken.
psoriasis palmaris, plantaris, p. van de handpalm
resp. voetzool.
psoriasis pustulosa, p. gepaard met vorming van
pustels.
psoriasis pustulosa palmoplantaris, bijzondere vorm
van psoriasis met kenmerkende pustels in verschillende
stadia op handpalmen en voetzolen; komt vooral voor
op middelbare leeftijd, hoofdz. bij vrouwen; verloopt in
remissies en exacerbaties; verdwijnt gewoonlijk op den
duur vanzelf; syn. pustulosis palmoplantaris, ziekte van
Andrews.
psoriasis universalis, p. over het hele lichaam.
psoriasis vulgaris, 'gewone' p., met de plekken die
gewoonlijk worden gezien en met de meest voorkomende lokalisatie.
psoriaticus [L., -ca, -cum], gepaard gaande met psoriasis;
vb. arthritis p-ca.
PSP, fenolsulfo(n)ftaleIne.
P-substantie [< E. substance P(owder)] aanvankelijk in 1931
door Von Euler en Gaddum uit paardenhersenen en
-ingewanden verkregen stof met bloeddrukverlagende
werking; heeft mogelijk ook een betekenis als sensore
neurotransmitter; zie ook transmitter.
psych- [G., psyche = geest] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. de geest.
psychalgie [G., psyche; algos = pijn] pijn van psychische
oorsprong, pseudo-neuralgie, pijn die in uitbreiding
niet overeenkomt met de vertakking van bepaalde
zenuwen.
psychasthenicus, lijder aan psychasthenie.
psychasthenie [G., psyche; astheneia = krachteloosheid] 1 alle
psychoneurosen behalve hysteric (Janet); a de psychoneurosen die gepaard gaan met angst, fobieen, geobsedeerdheid, insufficientiegevoelens, gevoelens van
vreemdheid en onwerkelijkheid, depersonalisatiegevoelens; zie ook neurasthenia.
psychasthenisch, gekenmerkt, veroorzaakt door
psychasthenie.
psyche [G., (Gr.: soma)] ziel, geest, als tegenhanger van
lichaam.
psychedelicum [G., mv. -ca, psyche; delos = manifest, duidelijk]

pseudoscoo , toestel dat van beschouwde objecten de
linker- en rechterzijde verwisselt.
pseudosmie [G., osme = reuk] het ruiken van geuren die er
niet zijn.
pseudo-spastische parese, stoornis in het lopen zoals bij
spastische parese, niet berustend op zenuw-afwijkingen,
maar op psychische oorzaken.
pseudo-stgpor, schijnbare stupor bij psychiatrische
patienten, wier aandacht geheel in beslag words
genomen door hun hallucinaties.
pseudo-stuwingspapil, zie pseudoneuritis optica,
pseudo-papillitis.
pseudo-tuberculoom, een op een tuberculoom lijkende
tumor, niet veroorzaakt door de tuberkelbacil.
pseudotuberculoma silicoticum, p. veroorzaakt door
kiezelstof.
pseudo-tuberculose, samenvattende term voor tuberculose-achtige longziekten, niet veroorzaakt door tuberkelbacillen, maar bijv. door Pasteurella pseudotuberculosis; ook
als synoniem voor sarcofdose (ziekte van Besnier-Boeck).
pseudo-tuberkel, een tuberkel, lijkend op die bij tuberculose, maar niet veroorzaakt door de tuberkelbacil.
pseudo-tumor, schijngezwel, gezwel-achtige tumor
zonder gezwelcellen, meestal vanzelf verdwijnend.
pseudotumor cerebri, ziektebeeld, lijkend op dat bij
een hersengezwel: paresen, stuwingspapil, braken,
zonder dat een hersengezwel aanwezig is, meestal t.g.v.
zwelling (oedeem) van hersenweefsel.
pseudo-uremie.
hypochloremische pseudo-uremie, uremische
symptomen bij hyponatriemie.
pseudoxanthoma elasticum, zeldzame, autosomaal
recessief erfelijke huidziekte met vorming van wit-gele
papels aan de buigzijde der gewrichten en opzij aan de
hals, t.g.v degeneratie van elastisch weefsel (elastorrhexis generalisata) met secundair calciumafzetting en
vaatafwijkingen in allerlei organen; syn. syndroom van
Groenblad-Strandberg; zie ook angioid streaks.
pseudo-zwangerschap, schijnzwangerschap.
psilosis pigmentosa, zie pellagra.
psilosis [< G., het ontbloten] 1 alopecia; s. (Indische) spruw.
psittacose, psittacosis [G., psittakos = papegaai] infectieziekte veroorzaakt door Chlamydia psittaci, het eerst
gevonden bij papegaaien, maar ook bij andere vogels
voorkomend en soms via ingedroogde feces van de
besmette vogel op de mens overgaand; de ziekte wordt
bij vogels tegenwoordig `ornithose' genoemd;
syn. papegaaienziekte.
psoas [G., psoa = lendenspier] musculus psoas.
psoas-abces, typische vorm van tuberculeus verzakkingsabces bij spondylitis tuberculosa van de onderste
borst- en bovenste lendenwervels, door omlaagzakken
van de etter over de psoasfascie tot in de lendenstreek.
psoas-arcade, peesboog, gevormd door het ligamentum
arcuatum mediale, dat de m. psoas overbrugt.
psoas-symptoom, bij ontsteking in de buurt van de
musculus psoas raakt deze in pijnlijke kramp, als men
het been in de heup buigt en strekt (onderzoek bij
appendicitis).
psoas-hitch-operatie [< E. to hitch = bevestigen, aanhaken]
methode om een operatief ingekorte ureter toch in de
blaas te kunnen reimplanteren; de blaas wordt hierbij
craniaalwaarts gemobiliseerd voor fixatie aan de m.
psoas om de reImplantatieplaats spanningsvrij te
maken.
psoicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de psoas.
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psychogeriatrie
psychobiologic, de wetenschap betreffende de wisselwerking tussen ziel en lichaam bij het functioneren van
de persoonlijkheid.
psychochirurg ie, operatieve behandeling van psychische
aandoeningen en van ondraaglijke pijn, door onderbreking van bepaalde zenuwbanen; bijv. prefrontale
lobotomie.
ps y chochromesthesie [G., psyche; chroma = kleur, aisthesis =
gewaarwording] de gewaarwording van kleur bij inwerking van een niet visuele prikkel.
psychodelisch, zie psychedelisch.
psychodermatologie, deelgebied in dermatologie dat de
relatie tussen psychologische en sociale factoren en
dermatologische ziekten bestudeert.
Psychodidae [G., psyche = vlinder; eidos = vorm] tweevleugelige
familie van de suborde Nematocera; van medisch belang is
het geslacht Phlebotomus.
ps y chodrama, toepassing van toneelspel als therapeutische methode; de patienten spelen toneel en beelden
daarbij een gebeurtenis of situatie uit, waardoor zij hun
eigen reacties op dergelijke gebeurtenissen kunnen
opmerken en later in de groep of met de therapeut
kunnen bespreken.
psychodynamiek, het krachtenspel van driften, strevingen, wensen, idealen, maar ook van angsten, afweermechanismen.
psychodynamisch, m.b.t. psychodynamiek.
psychodynamische psychiatric, zie psychiatrie.
psychodyslgptica, groep psychofarmaca met desorganiserende werking op de psyche, onder te verdelen in: a.
hallucinogenen (bijv. mescaline, marihuana); b. depersonalisantia (LSD, psilocybine).
psycho-educatie, geven van voorlichting over bijv.
schizofrenie aan patient en gezinsleden om ziektebesef
bij te brengen en zo ongewenste reacties en gedragspatronen tegen te gaan.
psycho-epilepsie, een functionele neurose met verschijnselen lijkende op die van echte epilepsie.
psychofarmaca [L., mv. van -con] geneesmiddelen die
invloed op de psyche uitoefenen; een praktische indeling
onderscheidt drie groepen: psycholeptica, psychoanaleptica en psychodysleptica.
psychofarmacologic, leer der psychofarmaca.
psychofysica, het psychologisch onderzoek naar het
verband tussen fysische prikkels en psychische reacties.
psychofysisch, m.b.t. de psychische en de organische
processen.
psychofysisch parallellisme, de leer dat psychische en
organische cerebrale processen met elkander gepaard
gaan zonder dat het ene oorzaak is van het andere.
psychofysisch probleem, het probleem betreffende de
samenhang tussen het lichamelijk en het psychisch
functioneren.
psychogalvanisch, m.b.t. psychisch functioneren en
galvanische stroom.
psychogalvanische reflex, zie reflex.
psychogeen [G., psyche; genein = voortbrengen] door de
psyche veroorzaakt, als tegenstelling tot somatogeen;
N.B. de neutrale term p. en de meer specifieke term
hysterisch worden vaak onzorgvuldig door elkaar
gebruikt; zie ook functioneel (sub 3).
psychogenese [< G., psyche; genesis = wording] i de ontwikkeling van de psyche en de psychische functies; z het
aandeel van de psyche bij de ontwikkeling van lichamelijke afwijkingen; zie ook psychosomatiek.
psychogeriatrie, behandeling en verzorging van bejaarden met psychische problemen en afwijkingen.

`bewustzijnsverruimer', de door Osmond (1957) gegeven
naam aan hallucinogenen (Hofmann) en psychodysleptica (Delay).
psychedelisch, m.b.t. de werking van psychedelica.
psychiater [G., psyche; iatros = arts] specialist in de psychiatrie.
psychiatric [G., iatreia = genezing] het specialisme betreffende geestesziekten en hun behandeling.
alternatieve psychiatric, zie antipsychiatrie.
biologische psychiatr ic, tak van psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek, gericht op bestudering van
biochemische processen in de hersenen.
consultatieve psychiatric, mogelijkheid tot psychiatrisch consult die de psychiatrische afdeling van
algemene ziekenhuizen aan somatisch zieken van het
gehele ziekenhuis biedt; zie ook consultatie.
dynamische psychiatric, zie psychodynamische p.
existentiele psychiatric, p. gebaseerd op o.a. de
existentiele filosofie (Kierkegaard, Heidegger, Husserl,
Sartre); syn. antropologische p.
forensische psychiatric, toepassing van psychiatrie in
dienst van enigerlei vorm van rechtspraak; syn. gerechtelijke psychiatrie.
gerechtelijke psychiatric, zie psychiatrie, forensische
klinische psychiatr ic , onderzoek en behandeling van
psychiatrische patienten in een ziekeninrichting.
liaisonpsychiatrie, psychiatrische bemoeienissen met
patienten die in een niet-psychiatrische ziekenhuisafdeling worden verpleegd.
psychodynamische psychiatric, denkrichting in de p.
waarbij gelet wordt op stoornissen in de psychodynamiek.
sociale psychiatric, het onderdeel van de p. dat zich
bezighoudt met het verband tussen psychische stoornissen en maatschappelijke omstandigheden.
psychisch, geestelijk, afkomstig van of gericht op de
psyche (als pendant van somatisch).
psychisch affect, kortdurende hevige gemoedsbeweging.
ps y chisch equivalent, zie psychomotore epilepsie.
psychische reactietijd, zie reactietijd.
psychisch trauma, zie trauma.
psychoanaleptica, groep psychofarmaca met opwekkende, stimulerende werking op de psyche, onder te
verdelen in a. psychotonica (wekaminen, coffeine); b.
thymoleptica (antidepressiva); c. euphorica (ethanol,
opium, morfine, cocaine); d. lithiumzouten.
psychoanal y se, 1 de theorieen van Sigmund Freud en
navolgers o.a. inhoudend: a. dat er bij ieder mens allerlei
onbewuste gevoelens en strevingen zijn, die een belangrijke invloed uitoefenen op het bewuste denken en
handelen; b. dat deze onbewuste gevoelens en strevingen
zich ontwikkeld hebben enerzijds door biologische
factoren, anderzijds door ervaringen in de vroege jeugd,
vooral in de relatie tot de ouders; c. dat door te grote
spanningen tussen onbewuste en bewuste strevingen
allerlei (neurotische) ziekteverschijnselen ontstaan, die
door bewustwording, analyse en verwerking van de
onbewuste strevingen kunnen verdwijnen; z psychotherapeutische methodiek op de basis van de genoemde
theorieen.
neopsychoanalyse, samenvattende term voor een
aantal aan de p. verwante, maar van de oorspronkelijke
(`orthodoxe') Freudiaanse opvattingen iets afwijkende
theorieen, die geleid hebben tot verschillende psychotherapeutische methodieken.
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psychogerontologie
psychologische variabelen meet, registreert, objectiveert
en systematiseert.
psychologiseren, het benadrukken van de psychologische aspecten van klachten.
psycholoog, beoefenaar van de psychologie.
bedrijfspsycholoog, beoefenaar van bedrijfspsychologie.
kinderpsycholoog, p. die is ingeschakeld bij het werk
met normale of gestoorde kinderen.
klinisch psycholoog, beoefenaar van klinische psychologie.
psychometric, i meting van de psychische reactietijd
d.m.v. een psychometer; 2 kwantitatieve bepaling van de
intelligentie.
psychomotore banen, obsolete term voor de corticospinale banen waardoor de willekeurige motoriek tot stand
komt.
psychomotore epilepsie, zie epilepsie.
psychomotore illusie, het subjectieve gevoel van een
beweging te maken zonder dat deze in werkelijkheid
plaatsvindt.
psychomotoriek, motoriek bij psychische activiteit of
een psychische stoornis.
psychomotorisch, m.b.t. de motoriek bij psychische
activiteit.
ps y chomotorisch centrum, obsolete term voor het
motorische centrum in de gyrus precentralis.
psychomotorische aanval, zie epilepsie, psychomotorische -^-.
psychomotorische regressie, zie retardatie, psychomotorische -^-.
psychoneuro-immunologie, vakgebied m.b.t. de
interactie tussen psychologische en emotionele factoren
enerzijds en het neuro-endocriene- en immunologische
systeem anderzijds bij het opbouwen van weerstand
tegen ziekte.
psychoneurose, zie neurose; de term werd vroeger
gebruikt als tegenstelling tot de organische zenuwaandoeningen.
ps ychopaat [G., psyche; pathos = ziekte] lijder aan psychopathie; de term wordt vaak onzorgvuldig in denigrerende
zin gebruikt.
psychopath ie, zie persoonlijkheidsstoornis.
psychopathisch [obsoleet], m.b.t. een persoonlijkheidsstoornis; vb. p-sche constitutie.
psychopathologic, de ziekteleer betreffende psychische
afwijkingen.
psychoreflex, zie reflex.
psychose, psychosis [G.] samenvattende term voor
ernstige geestesziekten waarbij de controle van het ik
over zichzelf en het eigen gedrag en handelen gestoord
is en waarbij het contact met de omringende werkelijkheid ziekelijk veranderd is; de term words vaak gecombineerd met voorvoegsels waarmee psychotische toestanden worden aangeduid in bepaalde levensfasen (bijv.
involutiep.), bij bepaalde intoxicaties (bijv. alcoholp.),
uitzonderlijke omstandigheden (bijv gevangenisp.) enz.
affectieve psychose, p. met primaire stoornis van de
stemming, i.h.b. manisch-depressieve p.
angstpsychose, p. met as hoofdsymptoom angst.
degeneratiepsychose, aanduiding voor een aantal vaag
omschreven psychotische aandoeningen, nogal eens met
fasisch verloop (zoals bij de manisch-depressieve
psychose) ook met vreemde, oninvoelbare gedachtengangen (zoals bij schizofrenie), echter zonder progressieve geestelijke achteruitgang; wordt soms aangeduid

psychogerontologie, subdiscipline van gerontologie die
zich richt op ontwikkelingsaspecten en functiepsychologische aspecten van het verouderingsproces van de
mens.
psychogeusisch centrum [G., psyche; geusis = smaak] het
smaakcentrum in de hersenschors.
psychoglossie [G., psyche; glossa = tong] stotteren.
psychognosis [<G., psyche; gnosis = kennis] psychische

diagnostiek d.m.v hypnose.
psychokines ie, explosieve hersenwerking t.g.v ontbrekende remming.
psychokinesis, psychokinese [G., psyche; kinesis =
beweging] de veronderstelde invloed van de wil op een
stoffelijk object, het laten bewegen van een voorwerp
uitsluitend door invloed van de wil.
psycholinguistiek, de wetenschap betreffende de
psychische en intellectuele factoren die bepalend zijn
voor de communicatie tussen mensen en het begrijpen
van taal.
psychologie [G., psyche; logos = kennis] zielkunde, kennis en
bestudering van de geest en de geestesverrichtingen.
analytische psychologie, p. volgens introspectieve
methoden, als tegenhanger van experimentele p.
bedrijfspsychologie, de tak van p. die zich bezighoudt
met menselijke factoren in bedrijven.
behaviouristic psychology [E ., N.B.: uitspraak [saaiko...], de `p'
wordt i.h. Engels bij `psych-' niet uitgesproken] , de school die
uitsluitend uitgaat van objectieve reacties en gedragingen, met voorbijgaan van introspectie en bewustzijnsprocessen.
cognitieve psychologie, de tak van p. die het weten en
het intellect bestudeert.
constitutionele psycholog ie, de tak van p. die de
relatie van de psyche tot de constitutie bestudeert.
dieptepsychologie, zie aldaar.
empirische psycholog ie, p. die op waarneming berust
(i.t.t. rationalistische p.).
experimentele psycholog ie, p. op basis van het
experiment.
fysiologische psycholog ie, de tak van p. die zich
bezighoudt met processen zoals waarneming en reacties
van de mens op waarnemingen, vaak op basis van het
experiment.
Ganzheitpsychologie [D.] uit de Gestaltpsychologie
voortgekomen school die de totaliteitsopvatting in de
psychologie op de voorgrond stelt (Kreuger e.a.).
Gestaltpsychologie [D.] psychologische opvatting (`Berliner Schule') die de totaliteit van de psyche beschouwt als
meer dan de som van de afzonderlijke elementen;
psychische processen kunnen niet zonder verlies van
hun wezenlijke kenmerken worden uiteengerafeld, ze
vormen een eenheid, een `Gestalt'.
klinische psychologie, de tak van p. die zich bezighoudt met geestelijk en lichamelijk zieken.
medische psychologie, psychologie van de (lichamelijk) zieke mens en van de relatie arts-patient.
ontwikkelingspsychologie, de tak van p. die de
geestelijke ontwikkeling van het kind tot volwassene
bestudeert.
sociale psycholog ie, de tak van p. die zich vooral
bezighoudt met de mensen en hun sociale relaties.
topologische psychologie, psychologisch stelsel van
Kurt Lewin, waarbij getracht wordt de totale omgeving
('life space') van het individu to beschrijven en te analyseren.
psychologische test, test die een of meerdere individuele
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psychotogeen
als mengpsychose; wordt gerekend tot de randpsychosen; het ziektebeeld is zeer omstreden.
endogene psychose, p. die vermoedelijk samenhangt
met een bepaalde aanleg, constitutie.
exogene psychose, samenvattende term voor symptomatische en organische p-n.
fasische psychose, samenvattende term voor psychosen
die in fasen verlopen, bijv. manisch-depressieve p.;
ant. procespsychose.
generatiepsychose, zie psychose, zwangerschaps-^-.
inductiepsychose, een geInduceerde, d.i. door psychische besmetting ontstane p. zoals de 'folie a deux'; soms
grijpt een dergelijke p. over op grotere groepen personen.
involutiepsychose, p. ontstaan tijdens de involutie, en
misschien daarmee samenhangend.
kernpsychose, zie aldaar.
kraambedpsychose, zie psychose, zwangerschaps-^-.
manisch-depressieve psychose, p. die in vaak cyclisch
terugkerende fasen verloopt, met manische en depressieve toestandsbeelden (syn. cyclische of cyclothyme p.);
men onderscheidt bipolaire van unipolaire manischdepressieve p. (de eerste met zowel manische als depressieve fasen de tweede met alleen depressieve of - zelden alleen manische fasen).
massapsychose, paranoIde instelling van een menigte,
een bevolkingsgroep of een heel yolk, met neiging tot
agressieve explosies (bijv. beeldenstorm, pogroms).
mengpsych o se, zie degeneratiepsychose.
organische psychose, psychose die is ontstaan door een
organische aandoening of intoxicatie.
procespsychose, p. die opeens ontstaat en geleidelijk
verergert (soms echter met `Schube' [D.]) en tot dementie
leidt, zoals schizofrenie; ant. fasische psychose.
psychogene psychose, p. ontstaan in aansluiting op
zeer ernstige of zeer langdurige psychotraumata.
puerperale psychose, kraambed-p.
ra ndpsychose, zie aldaar.
reactieve psychose, p. als reactie op abnormale belevenissen.
seniliteitspsych o se, seniele p., p. bij bejaarden,
gekenmerkt door confabulaties, defecte herinnering aan
recente gebeurtenissen, prikkelbaarheid, agressiviteit.
situatiepsych o se, situatieve p., voorbijgaande p. als
gevolg van een ondraaglijke situatie.
symptomatische psychose, p. waarbij de geestelijke
stoornissen een onderdeel van een lichamelijke ziekte
zijn (maar met buiten het cerebrum gelegen oorzaak,
vgl. organische psychose); vb. een infectieziekte, intoxicatie, hartafwijking; syn. exogeen reactietype volgens
Bonhoeffer.
traumatische psychose, p. als gevolg van schedeltrauma (niet een psychisch trauma).
zwangerschapspsychose, ernstige psychose die zich
onder invloed van zwangerschap ontwikkelt; syn. kraamvrouwenpsychose, generatiepsychose, gestatiepsychose;
zie ook depressie, postpartum—.
ps y chosensoor, psychosensorisch, m.b.t. de bewuste
perceptie van sensore prikkels.
psychosens o re banen, zenuwbanen die de eindapparaten der gevoelszenuwen verbinden met de (heterolaterale) hersenschors.
psychosensore centra, plaatsen in de hersenschors
waar de bewuste verwerking van zintuiglijke indrukken
plaatsvindt.
psychosensore illusie, schijngewaarwording zonder
adequate exogene prikkel.

psychosociaal, m.b.t. de psychische en sociale aspecten.
psychosociale factor, zie psychosociale stressor.
psychosociale stressor, stressor die het psychosociaal
functioneren belast en die invloed kan hebben op (het
ontstaan van) een psychiatrische stoornis; geclassificeerd
naar ernst op as IV van DSM-IV.
psychosomatiek, de theorie omtrent de invloed van de
psyche op het soma, i.h.b. het aandeel van de psyche (c.q.
frustrerende ervaringen, overheersende moederfiguur)
op de pathogenese van sommige aandoeningen (colitis,
ulcus ventriculi, astma).
ps y chosom atisch, m.b.t. de psychosomatiek.
psychosomatische geneeskunde, de geneeskundige
richting die zich op de theorie der psychosomatiek
baseert; d.m.v. een 'biografische anamnese' tracht men
de psychische momenten te ontsluieren die tot de
pathogenese kunnen hebben bijgedragen.
ps y chosomatose, een organische ziekte die (mede) onder
invloed van psychische factoren is ontstaan; zie ook
somatopsychose.
psychosomim e ticum [G., mv. -ca, mimetikos = nabootsend,

dus psychose-nabootsend] een stof die psychotische
verschijnselen teweegbrengt, met karakterveranderingen, hallucinaties.
psychostimulantia, stoffen met een opwekkende effect:
vermindering van slaapbehoefte, stemmingsverbetering,
toenemende waakzaamheid en sympathicomimetische
effecten; subjectieve effecten vertonen grote individuele
verschillen; vb. amfetaminen, cocaine, caffeine, nicotine,
THC (in hasjiesj en marihuana); zie ook psychoanaleptica.
psychosyndroom, complex van psychische afwijkingen.
frontaal psychosyndroom, door frontale hersenlaesie
veroorzaakte psychische stoornis waarbij remming
(apathie, initiatiefverlies) of juist ontremming (decorumverlies, bizar gedrag, moria) van psychische functies
optreedt; dikwijls gepaard met opvattings- en kritiekstoornis en incontinentie; zie ook moria.
organisch psychosyndroom, een door somatische
hersenafwijkingen veroorzaakt psychosyndroom;
vb. Korsakoff-syndroom.
psychotechniek, i de toepassing van psychologische
methoden bij de bestudering van sociologische en
andere problemen; z het psychologisch onderzoek naar
ev. geschiktheid voor een bepaald beroep.
psychotherapeut, deskundige op het gebied der psychotherapie.
psychotherapie, i (in ruimere zin) behandeling van
psychische afwijkingen; z aanduiding voor bepaalde
vormen van (meest verbale) psychiatrische behandeling,
volgens bijzondere technieken en door speciaal
opgeleide psychotherapeuten, meestal op basis van
specifieke psychologische resp. psychiatrische theorieen;
men onderscheidt a. dieptepsychologische p. (o.a.
psychoanalyse), b. non-directieve p., c. gedragstherapie.
groepspsychotherapie, groepsgewijze psychotherapeutische behandeling waarbij o.a. gesprekken en psychodrama worden toegepast.
inzichtgevende psychotherapie, persoonsgerichte
psychotherapie die zich ten doel stelt de patient inzicht
in zijn problemen te geven.
psychoticisme, (volgens Eysenck) een van de drie
onafhankelijke dimensies die de individuele persoonlijkheidsverschillen verklaren; de overige zijn introversie/
extraversie en neuroticisme.
psychotisch, m.b.t. of gekenmerkt door psychose;
vb. p-sche reactie.
psychotogeen, psychose-veroorzakend.
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psychotomimetica
psychotomimetica, zie psychoanaleptica.
psychotomimetisch [G., psyche, psychosis; mimetikos =
nabootsend] 1 lijkend op psychose of psychotische
verschijnselen; 2 psychoseverwekkend, of psychotische
verschijnselen veroorzakend.
psychotonica, groep psychoanaleptica met toniserende
(opwekkende) werking; hiertoe behoren wekaminen en
coffelne.
psychotrauma, zie psychisch trauma.
psychotrpo [G., psyche; trepein = wenden, neigen] met
affiniteit tot de psyche, invloed uitoefenend op de
psyche.
psychotrope stoffen, zie psychofarmaca.
PTA, i plasma-tromboplastine-antecedent = stollingsfactor XI, Rosenthal-factor; 2 percutane transluminale
angioplastiek; zie ook angioplastiek.
ptarmica, niesmiddelen; syn. sternutatoria.
ptarmos [G.] zie niezen.
PTB, patella-tendon bearing.
PTC, i plasmatromboplastinecomponent = stollingsfactor
IX; syn. Christmas-factor; 2 percutane transhepatische
cholangiografie; zie cholangiografie, percutane transhepatische
PTCA, zie ook angioplastiek.
pterine [G., pteron = vleugel] een stikstofverbinding, zo
genoemd omdat ze voor het eerst is gevonden in de
vleugels van vlinders.
pterion [G., pteron] een punt op de schedel waar de ala
magna van het sfenoId, het wandbeen en de pars
squamosa van het slaapbeen samenkomen.
pteroylglutaminezuur, zie foliumzuur.
pterygium [G., pterygion = vleugeltje] vleugelvlies, driehoekig, gevasculariseerd bindweefselvlies, op de voorzijde
van de oogbol, met de basis in de mediale ooghoek, en
met de top over de cornea heengroeiend; zie ook
pseudopterygium.
pterygium colli, aangeboren huidplooi opzij aan de
hals ('webbed neck') tussen processus mastoideus en
acromion, in de vorm van het vliegvlies bij vliegende
zoogdieren, komt voor bij het Ullrich-Turner-syndroom.
pterygium congenitale, een bij de geboorte reeds
aanwezig p. van het oog; syn. epitarsus.
pterygium pingue, zie pinguecula.
pterygium unguium, vergroot en vastgegroeid nagelriempje.
pterygoideus [L., -ea, -eum, van Gr. pterygion] i vleugelvormig; 2 m.b.t. de processus p-eus; vb. canalis p-eus,
fossa p-ea.
pterygomandibularis [- re, G., pterygion; L. mandibula]
m.b.t. de processus pterygoideus van het sfenoId, en de
mandibula; vb. raphe p-ris.
pterygomaxillaris [L., -re], m.b.t. de processus pterygoideus van het sfenoId en de maxilla; vb. fissura p-ris.
pterygonuchaal [G., pterygion]; vb. p. infantilism; met
korte, verbrede hals (webbed neck).
pterygopalatinus [L., -na, -num], m.b.t. de processus
pterygoideus van het sfenoId en het palatum; vb. sulcus
p-nus, nervi p-ni (mv. van p-nus), ganglion p-num.
pterygopharyngeus [L., -ea, eum], m.b.t. de processus
pterygoideus en de pharynx; vb. pars p-ea (musculi
constrictoris pharyngis superioris).
pterygospinalis [L., -1e], m.b.t. de processus pterygoideus
en de spina van het sfenoId; vb. ligamentum p-le.
pterygospinosus [L., -sa, -sum], m.b.t. de processus pterygoideus en de spina van het sfenoId; vb. processus p-sus.
PTH, parathyreoIdaal hormoon; zie ook parathormoon.
PTH-infusietest, test om onderscheid te maken tussen

hypoparathyreoYdie en pseudo-hypoparathyreoidie: na
parathormooninfusie worden concentratiewaarden van
Ca, P. creatinine en cAMP in het bloed bepaald; bij
hypoparathyreoIdie nemen P en cAMP i00% toe;
syn. Ellsworth-Howard-test.
PTH-resistentie, geen of onvoldoende reactie van de
nieren op endo- en exogeen PTH; symptomen: achterblijvende lengtegroei, rond gelaat, korte nek en extremiteiten en bradydactylie; zie ook deficientie, PTH---.
ptilose, ptilosis [G., ptilon = omlaag] 1 vorm van pneumoconiose door inhalatie van stof uit struisvogelveren;
2 uitval van de oogharen; zie ook madarose.
ptomanen [G., ptoma =1ijk] stikstofhoudende basen die
bij rotting van dierlijk eiwit ontstaan; syn. lijkengiffen;
zie ook kadaverine, putrescine.
ptomatopsie [G., ptoma; opsis = bezichtiging] lijkschouwing.
ptomatropisme, ptomatropinisme, vergiftiging met
rottingsproducten; het klinisch beeld lijkt op dat bij
atropinevergiftiging, vandaar de naam.
P-top, ECG-weergave van de elektrische activatie van de
atria.
retrograde P-top, weergave op een ECG van de activatie
van de atria door een uit de hartventrikels afkomstige
prikkel, in het algemeen bij ventriculaire ritmestoornissen.
ptosis, ptose [< G., ptosis = val, instorting] 1 verzakking, i.h.b.
van buikorganen; 2 het omlaaghangen van het bovenste
ooglid.
mechanische ptosis, omlaaghangend bovenooglid door
zwaarte en verdikking, bijv. bij trachoom.
myasthene ptosis, p. bij een myasthene stoornis, bijv.
myasthenia gravis.
myogene ptosis, omlaaghangend bovenooglid door
aandoening van de m. levator palpebrae superioris, bijv.
bij myasthenia gravis.
neurogene ptosis, ooglidp. bij aandoening van de 3e
hersenzenuw.
ptosis sympathica, ptosis t.g.v. verlamming van de
halssympathicus (Horner); zie ook blepharoptosis,
nephroptosis.
PTS, prothese tibiale supracondylienne [F.].
PTT, protrombinetijd.
ptyaliet [G., ptyalon; lithos = steen] speekselsteen.
ptyaline [G., ptyalon] een in speeksel voorkomend enzym
dat zetmeel splitst in maltose en dextrose; syn. speekselamylase.
ptyalokele [G., ptyalon; kele = hernia] een speekselbevattende cyste, ontstaan door stenose in een speekselafvoergang.
sublinguale ptyalokele, zie ranula.
ptyaloliet [G., ptyalon; lithos = steen] speekselsteen.
ptyalolithiase, ptyalolithesis, aanwezigheid van speekselstenen.
pubarche [L., puber = jeugdige; Gr. arche = begin] 1 begin van
de puberteit; 2 begin van de groei van de schaamharen.
premature pubarche, te vroeg beginnende groei van de
schaamharen.
puber [L.] jongen of meisje in de puberteit.
puberaal, gedurende de puberteit plaatshebbend.
pubertas [L.] puberteit.
pubertas praecox, voortijdig begin van de puberteit.
pubertas tarda, vertraagde puberteit.
puberteit [L., pubertas] de periode tussen de beginnende
ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken en
de voleindigde lichamelijke groei.
puberteitsascese, het afwijzen door de puber van elk
genot, m.n. de seksualiteit, ter beheersing van driftim650

pulmotor
puerperium [L., puer = kind; pario = baren] kraambedperiode.
PUFA polyunsaturated fatty acid [E.] , veelvoudig onverzadigd vetzuur.
pugilisticus [L., -ca, -cum, pugnus = vuist] samenhangend
met vuistvechten, boksen; vb. dementia p-ca.
puist [L.] zie pustula.
P u lex, vlooiengeslacht van de fam. Pulicidae, parasitair
levend bij mensen, katten, honden, ratten.
Pulex irritans, de algemeen voorkomende mensenvlo
(ook bij varkens en runderen aangetroffen).
puli(ci)cide, zie pulicidum.
Pulicidae, een familie (van de orde Siphonaptera), waartoe
de meeste vlooien behoren; voor de mens belangrijk zijn
4 geslachten: Ctenocephalides, Hoplopsyllus, Pulex en

pulsen die door biologische rijping versterkt aanwezig
zijn.
puberteitsmagerzucht, zie anorexia nervosa.
puberum [L.] gen. my van puber; vb. dysphonia p.
pubes [L.] 1 schaamharen; z schaambeenderen.
pubescent [L., pubescens = behaard wordend] I m.b.t. de
puberteit; z een kind dat weldra de puberteit zal bereiken.
pubicus [L., -ca, -cum], m.b.t. het os pubis; vb. symphysis
p-ca, tuberculum p-cum.
pubis, i os pubis; 2 genitief enkelvoud van pubes.
publicatiebias, zie bias.
pubococcygeus [L., -ea, -eum], m.b.t. pubis en coccyx;
vb. musculus p-eus.
pubofemoralis [L., -le], m.b.t. os pubis en os femoris;
vb. ligamentum p-le.
pubomanuele compressie, handgreep waarbij de
baarmoeder met de hand tegen de symfyse wordt
gedrukt, ter stelping van een uterusbloeding.
puboprostaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. os pubis en de
prostaat; vb. musculus p-cus, ligamentum p-cum.
puborectalis [L., -le], m.b.t. pubes en rectum; vb. musculus p- us.
pubovesicalis [L., -le], m.b.t. os pubis en urineblaas;
vb. musculus p-lis, ligamentum p-le.
pucker [E., rimpel] rimpeling van het netvlies, m.n. in de
macula lutea.
puddle sign [E., puddle = (modder)poell een verschijnsel dat
duidt op de aanwezigheid van (zelfs geringe hoeveelheid) ascitesvocht; de patient wordt in knie-elleboogligging onderzocht. Met een stethoscoop op het laagst
hangende deel van de buik luistert de onderzoeker naar
geluid dat hij door tikken tegen een flank teweegbrengt.
De stethoscoop wordt naar een flank toe verschoven. Een
duidelijke toeneming in intensiteit van de klopgeluiden
geeft de plaats van het vochtniveau aan.
pudenda [L., mv van pudendum] geslachtsdelen, schaamdelen; zie ook pudendus.
pudendalis [L., -le], m.b.t. de geslachtsdelen; vb. canalis

Xenopsylla.
pulicidum [L., mv. -da, pulex; caedo = doden] vlooiendodende
substantie.
pulled elbow [E., verrekte elleboog] subluxatie van het
radiuskopje.
pulmo [L., mv. pulmones], long.
pulmo dexter, rechter long, bestaande uit Brie
kwabben (lobus inferior, medius, superior).
pulmo sinister, linker long, bestaande uit twee
kwabben (lobus inferior, superior).
pulmon aal, pulmonalis [L.] m.b.t. de long.
pulmonale wiggedruk, de arteriole bloeddruk in een
tak van de truncus pulmonalis (die een bepaalde `wig'
van de long van bloed voorziet), gemeten via een door de
vena subclavia ingebrachte katheter.
pulmonale circulatie, zie circulatie, kleine -.
pulmonalis [L., -le], m.b.t. de long of tot de arteria p-lis;
vb. plexus p-lis, ligamentum p-le.
pulmonalisatresie, ernstige aangeboren stenose tussen
het rechter hartventrikel en de a. pulmonalis, veelal
geassocieerd met de tetralogie van Fallot en transpositie
van de grote vaten.
pulmon alisgerui s, een geruis (souffle) bij insufficientie
of bij stenose van de pulmonalisklep.
pulmonalis-insufficientie, gebrekkige sluiting van de
pulmonalisklep; zie ook insufficientie.
pulmonalisklep, valva trunci pulmonalis.
pulmonalisstenose, vernauwing van de pulmonalisklepopening; zie ook stenose.
pulmonalistoon, de door de pulmonalisklep opgewekte
toon.
pulmonalium [L.] gen. mv. van het bijv. nw. pulmonalis;
vb. ostia venarum p.

p-us.
pud e ndi [L.] gen. van pudendum; vb. granuloma p.,
commissura labiorum p.
pud e ndum [L., my -da, pudere = zich schamen] schaamdeel.
pudendum femininum, vrouwelijk schaamdeel;
syn. cunnus, vulva.
pudendus [L., -da, -dum], m.b.t. de schaamdelen;
vb. nervus p-dus, arteria p-da.
puella [L.] meisje, maagd.
puella publica, publieke vrouw, prostituee.
puellarum [L.] gen. mv. van puella (maagd); vb. erythrocyanosis crurum p-rum.
puericultuur [L., puer = kind] de opvoeding van kinderen.
pueriel [L., puerilis] kinderlijk.
pueriel ademgeruis, het normale versterkte vesiculaire
ademgeruis bij kinderen (bij volwassenen ook to horen
bij lichte aandoening van de longtoppen).
puerilisme, i clownesk kinderlijk gedrag, o.a. bij schizofrenie (hebefrenie); seniliteitspsychose; a kinderlijke
opgewektheid bij ernstig invalide patienten in chronisch
stadium van MS.
puerpera, vrouw die pas of enkele dagen geleden bevallen is; syn. kraamvrouw; zie ook puerperium.
puerperaal, zie puerperalis.
puerperale koorts, kraamvrouwenkoorts (endometritis
puerperalis).
puerperalis [L., -le], m.b.t. het puerperium; vb. sepsis
p-lis, erysipelas p-le.

pulmonary infiltrates and eosinophilia (PIE) syndrome

[E.]

longinfiltraten met eosinofilie; komen voor bij het
syndroom van Loffler, de chronisch eosinofiele pneumonie, het hypereosinofiel syndroom, polyarteriitis nodosa,
verder t.g.v contact met diverse parasieten, en bij
sommige tumoren en collageenziekten.
pulmonary veno-occlusive disease [E.] zeldzame aandoening
van longvenen, gepaard gaand met obstructie van lumen
door bindweefsel, leidend tot pulmonale hypertensie;
oorzaak van het ziekteproces is onbekend.
pulmonis [L.] gen. van pulmo (long); vb. margo inferior
p-nis.
pulmonologie [L., pulmo; Gr. logos = wetenschap] het geneeskundig specialisme betreffende de longen en de
longziekten.
pulmonum [L., gen. mv. van pulmo = long]; vb. emphysema
p., volumen p. a.
pulmotor, toestel voor beademing en zuurstoftoediening.
651

pulpa
pulsus durus, harde, moeilijk door de tastende vinger
te onderdrukken polsslag.
pulsus fortis, sterke pols.
pulsus inaequalis, pols waarvan de kloppingen
ongelijk van kracht zijn.
pulsus inanis, ledige pols, met slecht gevulde slagader.
pulsus intermittens, van tijd tot tijd blijft een polsslag
uit.
pulsus irregularis, onregelmatige pols, waarbij de
slagen ongelijk van kracht zijn en de pauzes tussen de
slagen ongelijk van duur.
pulsus irregularis perpetuus, blijvend irregulaire
pols.
pulsus mollis, zachte, gemakkelijk weg te drukken
pols.
pulsus paradoxus, een pols waarvan de grootte duidelijk afneemt tijdens de inspiratie (o.a. bij pericarditis
adhaesiva, bij ernstig astma).
pulsus parvus, kleine pols.
pulsus pseudoalternans, onechte alternans, veroorzaakt door extrasystolen.
pulsus regularis, regelmatige pols.
pulsus tardus, abnormaal trage pols door verlenging
van systole of diastole.
pulsus venosus, aderpols.
pultiformis [L., puls, pultis = brij] brijachtig, op pap
lijkend.
pulverisator [L., pulvis, pulveris = poeder] toestel om poeder
te verstuiven.
pulvinar [L., kussen] het achterste deel van de thalamus.
pulvinar thalami [BNA, JNA, PNA], nucleus posterior.
pulvis [L., mv p-veres], poeder.
punch drunkenness, punch-drunk syndrome [E.] traumatische encefalopathie bij boksers, gekenmerkt door
onstabiele gang, langzame bewegingen, aarzelende
spraak, tremor, en intelligentiestoornissen.
punched-out areas [E.] 'uitgeponste veldjes' op de rontgenfoto van beenderen bij jicht en reumatoide artritis, alsof
er gaatjes in de beenderen zijn.
puncta, my van punctum.
punctaat, de vloeistof of weefselmassa die bij een punctie
wordt opgezogen.
punctatus [L., -ta, -tum], van stippen voorzien, gespikkeld;
vb. cataracta p-ta.
punctie [L., punctio = prik] het puncteren, het afzuigen van
vloeistof of van orgaanweefsel (lever, nier, lymfeklier,
beenmerg) via een ingestoken naald of canule;
vb. ascites-p., blaas-p., lumbale p., suboccipitale p.,
vena-p.
amnionpunctie, transabdominale p. van de vruchtzak
ter verkrijging van vruchtwater voor antenatale diagnostiek.
follikelpunctie, follikelaspiratie; zie ook aspiratie.
punctiecytologie, cytologisch onderzoek van materiaal
verkregen door een punctie, bijvoorbeeld om vast te
stellen of cellen uit een tumor maligne zijn.
punctiemateriaal, zie punctaat.
punctum [L., my. -ta], punt.
punctum lacrimale, het pun'tvormig begin van het
traanafvoersysteem op de papilla lacrimalis.
punctum maximum, punt van maximale waarneembaarheid, bijv het punt waar men bij het ausculteren
een bepaald geruis het duidelijkst hoort.
punctum ossificationis, punt van beenvorming (in het
embryo, in het jonge skelet).
punctum proximum, het dichtstbij het oog gelegen

pulpa [L., moes, weke massa].
pulpa coronalis, het in de kroon gelegen deel van de
tandpulpa.
pulpa dentis, het van vaten en zenuwen voorziene
losmazige bindweefsel dat de tandholte vult.
pulpa lienis, miltpulpa, miltparenchym, bestaand uit
witte pulpa (lymforeticulaire arterie-scheden) en rode
pulpa (miltsinus met erytrocyten, en reticulum).
pulpa radicularis, het in de tandwortel gelegen deel
van de tandpulpa.
pulpa-amputatie, operatieve verwijdering van het in de
tandkroon gedeelte der pulpa.
pulpa-extirpatie, operatieve verwijdering van de gehele
tandpulpa.
pulpagangreen, gangreen van de tandpulpa.
pulpagranuloom, afgegrensde granulerende ontsteking
van de tandpulpa.
pulpaholte, zie cavitas dentis.
pulpectomie, zie pulpa-extirpatie.
pulpitis, ontsteking van de tandpulpa.
pulposus [L., -sa, -sum], moes-achtig; vb. nucleus p-sus.
puls, zie impuls (sub 3).
pulsans [L., pulsare = kloppen, slaan] kloppend; vb. exophthalmus p.
pulsatie, klopping van het hart, een slagader, ook
klopping in het algemeen.
epigastrische pulsatie, de synchroon met de hartwerking waarneembare kloppingen van het epigastrium,
versterkt waarneembaar bij hypertrofie van de rechter
hartkamer.
pulsatilis [L., -le], kloppend; vb. fons p-lis.
pulse [E.] pols.
pistolshot pulse [E.] plotselinge uitzetting en samenvalling van de polsarterie, door de polsgolf.
pulseless disease [E.] zie aortaboogsyndroom [E.].
pulseren, kloppen van het hart en van de slagaderen.
pulserende pijn, kloppende pijn.
pulsiedivertikel [L., pulsio = stoot] zie divertikel.
pulsimeter, toestel om de kracht van de pols te meten.
pulstherapie, eenmalige intraveneuze toediening van
een grote hoeveelheid corticosterolden bij reumatische
aandoeningen ter overbrugging van de periode totdat de
langzaam werkende middelen gaan werken; zie ook dosis,
start---.
pulstrein, een groep pulsen in een neuriet, varierend in
onderlinge tijdsafstand, waardoor informatie kan
worden overgebracht naar andere zenuwcellen.
pulsus [L.] pols, de klopping in de arterien, teweeggebracht door de hartslag.
pulsus abdominalis, het door de aortapols teweeggebrachte kloppen van de buikwand, vooral bij magere
mensen zichtbaar.
pulsus aequalis, pols met steeds even sterke kloppingen.
pulsus alternans, pols met afwisselend een sterke en
een zwakke klopping.
pulsus arteri o sus, slagaderpols.
pulsus bigeminus, pols met twee snel achter elkaar
volgende kloppingen (dubbelslag), gevolgd door een
langere pauze.
pulsus celer, steil opkomende polsgolf, gepaard met
grote polsdruk en vaak met verhoogde frequentie (p.
frequens), bijv. bij aortaklep-insufficientie en hyperthyr
(e)oidie.
pulsus cordis, de hartslag.
pulsus differens, ongelijke grootte van de pols aan de
linker en rechter zijde.
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purpura
wel aanwezig, indien de (blinde) ogen kunnen convergeren.
consensuele pupilstijfheid, uitblijvende pupilvernauwing bij belichting van het andere oog.
hemianopische pupilstijfheid, het uitblijven van
pupilvernauwing bij lichtinval aan de kant van de
hemianopsie; zie ook hemianopsie.
reflectoire pupilstijfheid, bij tabes dorsalis en progressieve paralyse: het uitblijven van pupilvernauwing bij
lichtinval (er is ook geen consensuele pupilreflex), maar
de pupil wordt wel nauwer bij convergentie; syn. Argyll
Robertson-fenomeen.
PUPPP, zie pruritic urticarial papules and plaques of
pregnancy.
purgans [L., mv. -antia, purgo = zuiveren] purgatief, purgeermiddel, laxans.
purggren, zie laxeren.
purified protein derivative (PPD) [E.] een uit tuberculine
gezuiverd antigeenpreparaat van M. tuberculosis waarmee
de T-cel-reactiviteit in de huid kan worden getest. Een
negatieve huidtest bij een bewezen blootstelling aan M.
tuberculosis duidt op een cellulaire afweerstoornis.
purine, C 5 H 4 N 4 , het door E. Fischer ontdekte kernbestanddeel van de purinebasen en overige purinestoffen
(urinezuur, theobromine enz.).
purineantagonisten, antimetabolieten die als chemotherapeuticum worden toegepast; hebben cytostatische
werking doordat ze worden ingebouwd in DNA op
plaatsen waar normaliter purine zit; remmen tevens
enzymen die betrokken zijn bij de nucleotidensynthese;
bijv. azathioprine.
purinebasen, basische purine-verbindingen zoals
adenine, guanine, hypoxanthine en xanthine.
purinemie [G., haima = bloed] de aanwezigheid van purinestoffen in het bloed.
purine-nucleoside-fosforylase (PNP), een enzym dat
purine-nucleosiden omzet in de corresponderende base
+ ribose-5-fosfaat.
purinergsysteem, zie systeem.
Purkinje, Johannes Evangelista (1787-1869; Boheems
anatoom-fysioloog to Praag en Breslau).
aderfiguur van Purkinje, de entoptische afbeelding
van de retinale vaten op het netvlies.
Purkinje-cellen, grote, multipolaire, peervormige
ganglioncellen in de kleine-hersenschors.
Purkinje-fenomeen, als men bij even sterke verlichting
van een blauw en een rood voorwerp de lichtsterkte
vermindert, lijkt het alsof het blauwe helderder verlicht
is dan het rode.
vezels van Purkinje, prikkelgeleidende hartspiervezels
onder het endocard, die deel uitmaken van het prikkelgeleidingssysteem van het hart.
beeldjes van Purkinje-Sanson, een voor een oog
gehouden voorwerp brengt drie spiegelbeeldjes teweeg
resp. op de voorkant van de cornea, op de voorkant van
de lens en op de achterkant van de lens.
Purkinje-geleidingssysteem, zie Purkinje-netwerk.
Purkinje-netwerk, uit de linker en rechter bundeltak in
het hart ontspringend geheel van subendocardiaal
gelegen geleidingsvezels van Purkinje dat zich over
linker en rechter ventrikel vertakt en zorgdraagt voor
een snelle activatie van de ventriculaire hartspiercellen.
purpura [L., purper, de kleurstof van porphyra, de purperslak]
bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen; zie ook
petechiae, ecchymose, hemorragie.
allergische purpura, een non-trombocytopenische p.

punt waar men, door accomodatie, een object nog scherp
kan zien.
punctum remotum, vertepunt, het verst van het oog
verwijderd punt waar, bij ontspanning van de accomodatie, een object nog scherp kan worden gezien.
punten, plaatsen op het lichaam, die door een bepaalde
eigenschap gekenmerkt zijn.
motore punten, p. op het lichaamoppervlak waar
spieren en bewegingszenuwen afzonderlijk elektrisch
prikkelbaar zijn; zie ook drukpunt.
puntprevalentie, totaal aantal personen dat een bepaald
verschijnsel of bepaalde ziekte op een gegeven moment
heeft.
puntstoot, ictus cordis, de plaats op de thoraxwand waar
men de hartpunt ziet, dan wel voelt kloppen.
pupa [L., meisje] pop, een tussenstadium in het leven van
een insect, volgend op het larvestadium en overgaand in
het imago-stadium.
pupil, pupilla [L.] de door de margo pupillaris begrensde
ronde opening in de iris, die door reflexwerking, afhankelijk van de lichtinval, groter of kleiner wordt; zie ook
pupilreactie.
Argyll Robertson-pupil, zie ook pupilstijfheid.
Hutchinson-pupil, zie Hutchinson (Sir J.).
lichtstijve pupil, zie pupilstijfheid.
pupildefect, afferent, gestoorde pupilreactie t.g.v. laesie
van n. opticus; bij belichting van het niet-aangedane oog
treedt een normale directe en consensuele pupilreactie
op, terwijl bij belichting van het aangedane oog beiderzijds pupilverwijding optreedt.
pupildilatatie, zie mydriase.
pupilklonus, klonische contracties van de m. sphincter
pupillae; syn. hippus.
pupillaris [L., -are], m.b.t. de pupil; vb. membrana p-ris.
pupillometer, instrument waarmee de wijdte van de
pupil kan worden gemeten.
pupillomotoor, invloed hebbend op de bewegingen van
de pupil.
pupilloscopie [G., skopein = kijken] 1 retinoscopie;
2 skiascopie.
pupillostatometer [G., statos = geplaatst] instrument
waarmee de afstand tussen de pupillen wordt bepaald
(bij het aanmeten van een bril).
pupillotonie, myotonische pupilreactie, langzame
pupilvernauwing bij lichtinval, gevolgd door vertraagde
verwijding; symptoom bij myotonia congenita en bij het
syndroom van Adie; zie ook hippus.
pupilreactie, pupilreflex, reflectoire beweging van de
pupil bij lichtinval, accommodatie en psychische activiteit.
consensuele pupilreactie, vernauwing van een pupil
bij lichtinval in de andere pupil.
corticale pupilreactie, zie Haab.
hemianopische pupilreactie, de p. bij hemianopsie;
bij belichting van de blinde netvlieshelft volgt wel of
niet een pupilvernauwing, afhankelijk van de plaats
waar de zenuwbaan gelaedeerd is.
myotonische pupilreactie, zie pupillotonie.
paradoxe pupilreactie, verwijding i.p.v vernauwing
van de pupil bij belichting.
pupilstijfheid, uitblijven van pupilreactie.
absolute pupilstijfheid, het uitblijven van pupilvernauwing bij lichtinval en bij convergeren.
amaurotische pupilstijfheid, het uitblijven van
pupilvernauwing bij lichtinval en afwezigheid van de
consensuele pupilreflex; vernauwing bij convergentie is
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Purtscher, Otmar
butaan, een der lijkengiffen (ptomainen) die bij rotting
van dierlijk eiwit ontstaan.
putride, rottend.
Putti-Platt-techniek (Vittorio Putti (1880-1940), Italiaans
orthopeed, Bologna; Sir Henry Platt (1886-1986), Brits
orthopeed, Oxford), chirurgische behandeling ter
correctie van een te ruime voorste kapselstructuur bij
habituele anterieure schouderluxatie.
PUVA, psoralenen, gecombineerd met ultraviolet-A
therapeutisch bij psoriasis toegepast.
P/V-diagram, zie drukvolumediagram.
PVL, periventricular lucency.
PVR, proliferative vitreal retinopathy; zie ook retinopathie.
P-V relatie, volume/drukverhouding in een hartcompartiment gedurende een hartcyclus.
P-waarde, statistische kans dat het in een onderzoek
gevonden resultaat op toeval berust wanneer men ervan
uitgaat dat de nulhypothese juist is; zie ook significantie,
statistische —, betrouwbaarheidsinterval.
pycnicus [L., -ca, -cum, Gr. pykos = dik] i [bijv.nw.], gezet, breed
en kort van gestalte; vb. habitus p-cus; z [z.nw], persoon
met gedrongen, brede, gezette gestalte, volgens Kretschmer samengaand met een cyclothym temperament.
pycnisch, gezet, kort en breed van gestalte, ongeveer
overeenkomend met eurysoom.
pycnische habitus, zie habitus.
pycnomorf, aanduiding van zenuwcellen, waarin de
gekleurde elementen dicht opeengepakt liggen.
pycnose, kernverval met schrompeling en verdichting,
ten slotte oplossing van de chromatine.
pycnotisch, onderhevig aan pycnose; vb. p-sche kernen.
pycnotische kern, kern waarbij het gehele chromatine
tot een dichte massa is samengepakt; heeft lage transcriptieactiviteit; soms eerste teken van verval van de eel
(celdood).
pyel-, pyelo- [G., pyelos = wasbekken] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. het pyelum.
pyelectasie [G., pyelos; ektasis = verwijding] verwijding van
het pyelum.
pyelitis [G., pyelos] nierbekkenontsteking.
ascenderende pyelitis, p. die vanuit de blaas is
ontstaan door opstijgende infectie via een ureter.
pyelitis cystica, p. waarbij zich onder het slijmvlies
multipele cysten vormen.
pyelitis gravidarum, p. tijdens de zwangerschap.
hemorragische pyelitis, p.gepaard gaande met
bloedingen.
pyelocystitis, ontsteking van nierbekken en urineblaas;
zie ook cystitis.
pyelografie [G., pyelos; graphein = tekenen] rontgenografie
van het nierbekken na vulling met een contraststof.
antegrade pyelografie rontgenografie van het nierbekken d.m.v. contraststof die percutaan in de nier wordt
gespoten.
ascenderende pyelografie, zie retrograde p.
intraveneuze pyelografie (IVP), rontgenografie van
het nierbekken na intraveneuze injectie van een
contraststof.
retrograde pyelografie ' rontgenografie van het
nierbekken na vulling met contraststof via de ureter.
pyelogram, de bij pyelografie verkregen rontgenfoto.
intraveneus pyelogram (IVP), de bij intraveneuze
pyelografie verkregen rontgenfoto.
pyelolithotomie [G., pyelos; lithos = steen; temnein = snijden]
incisie van het nierbekken, ter verwijdering van daarin
aanwezige stenen.
pyelometrie, drukmeting in het nierbekken via een

door verhoogde capillaire fragiliteit, op allergische basis;

syn. anafylactoide purpura.
anafylactoide purpura, zie purpura, allergische
auto-immuun-trombocytopenische purpura,
auto-immuunproces waarbij antilichamen de trombocyten zodanig beschadigen dat deze in milt en ook wel
lever worden geelimineerd; de aanmaak in het beenmerg
kan de verhoogde afbraak niet bijhouden; dit leidt tot
trombocytopenie, purpura en andere trombocytopenieverschijnselen; oorzaak is onbekend, maar multifactorieel; treedt vaak op na virusinfectie of geneesmiddelengebruik; acute vorm van de ziekte, die vooral bij
kinderen en jonge volwassenen voorkomt, wordt ook
wel `ziekte van Werlhof' genoemd; syn. idiopathische
trombocytopenische purpura.
hematogene purpura, huidbloedingen door afwijkingen in het bloed zoals trombopenie, afwijkingen van de
bloedeiwitten.
idiopathische trombocytopenische purpura (ITP),
zie auto-immuun-trombocytopenische purpura.
purpura fulminans, niet-trombocytopenische p. met
snel dodelijk verloop, bij kinderen, met acute ingewandsymptomen (braken, opgezette buik, hematurie, nierkolieken) en huidbloedingen, gewoonlijk na infectieziekten.
purpura hyperglobulinaemica, p. met onbekende
oorzaak, gepaard gaand met toeneming van gammaglobulines in het bloed.
trombotische trombocytopenische purpura,
trombocytopenie, hemolytische anemic en multipele
thrombi in capillairen en arteriolae.
purpura van Henoch, p. abdominalis.
vasculaire purpura, p. als gevolg van doorlaatbaar
geworden vaatwand.
Purtscher, Otmar (185z-1927; Zwitsers oogarts te
Innsbruck).
ziekte van Purtscher, traumatische angiopathie van de
retina.
purulentus [L., -ta, -turn, pus = etter] etterig, veretterend;
vb. choroiditis p-ta, sputum p-tum.
purus [L., -ra, -rum], zuiver.
pus [L.] etter.
pus bonum et laudabile [L.] goede en prijzenswaardige
etter, de roomachtige etter in gewone abcessen.
`ubi pus, ibi evacua' [L.] 'daar waar etter is, moet men
openmaken'.
pustel, zie pustula.
pustula [L., mv. -ad, een zichtbare holte in de huid, gevuld
met purulent vocht, <i cm in diameter.
pustuleus, gepaard gaand met vorming van pustels.
pustulose, pustulosis [L.] aanwezigheid van grotere
aantallen pustels op de huid.
pustulosis neonatalis, zeer vluchtige pustuleuze
eruptie bij pasgeborenen. De pustels zijn steriel en
gevuld met eosinofiele granulocyten.
pustulosis palmaris et plantaris, pustuleuze bacteriden van handpalmen en voetzolen (zeldzaam).
pustulosus [L., -sa, -sum], pustuleus, gepaard gaand met
pustelvorming; vb. miliaria p-sa.
putamen [L., schil] het laterale deel van de nucleus lentiformis.
putjes drukken, methode om subcutaan oedeem aan te
tonen, vooral aan de onderbenen; men kan er met een
vinger putjes in drukken, die enige tijd blijven bestaan.
putjesnagel, zie onychia punctata.
putrescine, CH 2 NH 2 (CH 2 ) 2 CH 2 NH 2 , alfa-delta-diamino-
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pyramis
pylorushypertrofie, zie pylorusstenose, congenitale ---.
pylorusreflex, als de (zure) maaginhoud de pylorus is
gepasseerd, sluit de pylorus zich en gaat pas weer open
als de spijsbrok door menging met pancreassap geneutraliseerd is.
pylorusresectie [L., resectio = uitsnijding] excisie van de
(vernauwde) pylorus.
pylorusstenose, vernauwing of afsluiting van de pylorus;
zie ook stenose.
hypertrofische pylorusstenose, verdikking van de
maaguitgangsspier; aangeboren, bij zuigelingen voorkomend; words veelal chirurgisch behandeld; gaat gepaard
met projectielbraken; syn. congenitale pylorusstenose.
pyocyanose, infectie met Pseudomonas pyocyanea.
pyoderma, zie pyodermia.
pyoderma gangraenosum, zie pyodermia gangraenosa.
pyodermie, pyodermia [G., pyon = etter, derma = huid]
huidaandoening waarbij etter wordt gevormd, veroorzaakt door stafylokokken of streptokokken.
endogene pyodermie, p. die wordt veroorzaakt door
pyemie; meestal wordt er geen etter gevormd.
exogene pyodermie, p. veroorzaakt door van buitenaf
komende kokken (de primaire exogene p-ie ontstaat op
een niet zichtbaar veranderde huid, de secundaire op een
reeds veranderde huid).
folliculaire pyodermie, huidontstekingen (folliculitis,
folliculitis decalvans, hordeolum, furunkel, karbunkel,
impetigo Bockhart, sycosis, sycosis lupoides, sycosis van
de vibrissae, acne necroticans, pyodermia facialis),
veroorzaakt door Staphylococcus pyogenes aureus.
pyodermia gangraenosa, acuut ontstaande multipele
subcutane infiltraten, die verweken, terwijl de huid
erboven gangreneus wordt; vaak gepaard met colitis
ulcerosa; syn. ecthyma gangraenosum, phagedena
geometricum.
pyoggen, 1 etterverwekkend; vb. pyogene kokken;
z veroorzaakt door een veretteringsproces; vb. pyogene
peptonurie, pyogene membraan (= abcesmembraan).
pyokele [G., kele = hernia] ophoping van etter in een
sereuze holte, bijv. in de excavatio recto-uterina of in de
tunica vaginalis testis; zie ook hydrokele.
pyometra [G., pyon; metra = baarmoeder] ophoping van etter
in de uterus.
pyon [G.] etter.
pyonefritis, etterige nier-ontsteking, nierabces; zie ook
nefritis.
p y onefrose [< G., pyon; nephros = nier] uitzetting van de met
etter gevulde nierkelken en van het pyelum t.g.v. pyelonefritis, of van een met infectie gecompliceerde hydronefrose, waardoor ten slotte de nier in een etterzak
verandert.
pyonychia, etterige ontsteking van de nagelwal
('omloop') door pathogene stafylo- en streptokokken; zie
ook onychia.
pyo-ovarium, verettering van een ovarium.
pyorroe, pyorrhoea [G.] ettervloed.
pyorrhoea alveolaris, etterige ontsteking van het
periodontium met progessieve necrose van de tandkassen en uitval van tanden; syn. periodontitis suppurativa.
pyosalpinx [G., pyon; salpigx] ophoping van etter in een
eileider.
pyose, pyosis [G.] verettering.
pyramidalis [L., -le], piramide-vormig of m.b.t. een
piramide; vb. musculus p-lis.
pyramide, zie piramide, pyramis.
pyramides renales, nierpiramiden; zie ook pyramis.
pyramis [G., mv pyramides], piramide.

percutaan ingebrachte katheter; de druk kan continu
gemeten worden bij normale vochtinname of tijdens
geforceerde diurese na injectie van een diureticum; kan
bij hydronefrose een obstructie aantonen.
pyelon [G.] pelvis renalis.
pyelonefritis, ontsteking van het nierbekken en van het
nierparenchym; zie ook nefritis.
acute pyelonefritis, acute ontsteking van het nierbekken en nierparenchym, leidend tot een algemeen
ziekzijn, met koorts, eenzijdige flankpijn en productie
van troebele, stinkende urine; toediening van antibiotica
voorkomt urosepsis en aantasting van de nierfunctie.
chronische pyelonefritis, chronische ontsteking van
nierbekken en nierparenchym, leidend tot littekenvorming met schorsintrekking en nierfunctieverlies;
veelal is er onderliggende urologische pathologie, zoals
reflux.
p y eloplastiek, een plastische operatie aan het nierbekken.
pyeloplicatie, pyeloplicatio [G., pyelos; L. plicare = vouwen]
operatieve verkleining van een verwijd nierbekken door
vorming van een plooi d.m.v. naden volgens Lembert.
pyelotomie [G., pyelos; temnein = snijden] het incideren van
een nierbekken.
pyelum [L., van Gr. pyelos] nierbekken; zie ook pelvis renalis.
pyelumplastiek, zie pyeloplastiek.
pyemie [G., pyon; haima = bloed] aanwezigheid en vermeerdering van ettervormende micro-organismen in het
bloed, leidende tot ontwikkeling van een aantal abcessen
in verschillende delen van het lichaam.
pyle- [G., pyle = poort; niet verwarren met pyelo -] voorvoegsel
in woordverbindingen m.b.t. de leverpoort.
pyleflebectas ie, pylephlebectasis, verwijding van de
vena portae (poortader).
p ylephlebitis, ontsteking van de vena portae; zie ook
phlebitis.
p ylephlebitis adhaesiva, niet-etterige p. met thrombusvorming.
p ylephlebitis purulenta, p. suppurativa, etterige p.
pyletrombose, pylethrombosis, trombose van de
poortader; zie ook trombose.
radiculaire pyletromb o se, trombose in de aanvoerende takken (wortels) van de poortader.
trunculaire pyletrombose, trombose in de poortaderstam.
pylorectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van de
pylorus.
pyloric exclusion [E.] tijdelijk chirurgisch afsluiten van de
pylorus tijdens de helingsfase van een beschadigd
duodenum.
pyloricus [L., -ca, -cum], m.b.t. de pylorus; vb. canalis p-cus,
pars p-ca (ventriculi), ostium p-cum.
pylorisme, zie pylorospasme.
pylorom y otomie [G., mys = spier] doorsnijding van de
pylorusspier (operatie van Weber-Ramstedt bij congenitale pylorusstenose).
pyloroplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatie
aan een vernauwde pylorus, meestal door een longitudinale incisie, gevolgd door dwarse hechting.
pylorospasme, vernauwing van de pylorus door kramp
van de sluitspier; zie ook spasme.
congenitale pylorospasme, zie congenitale pylorushypertrofie (een echte spasmus is er hierbij niet).
p ylorotomie [G., temnein = snijden] incisie van de pylorus.
pylorus [G., pyle = poort; ouros = wachter] maagpoort, portier,
het caudale, vernauwde, van een sphincter voorziene
einde van de maag.
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pyreticum
bacterieel pyrogeen, een van bacterien afkomstige
koortsverwekkende substantie.
endogeen pyrogeen, koortsverwekkende stof die door
het lichaam zelf (nl. granulocyten en weefselmacrofagen)
geproduceerd wordt; vb. interleukine i en 6 (IL-i, IL-6),
tumornecrosefactor (TNF).
pyromanie [G., pyr; mania = waanzin] ziekelijke aandrift om
brand to stichten.
pyrometer, instrument voor het meten van temperaturen die boven het bereik van de kwikthermometer
liggen.
pyrose, pyrosis [G.] regurgitatie van zure maaginhoud,
gepaard gaand met een branderig gevoel in slokdarm en
keel; syn. zuurbranden, brandend maagzuur; zie ook
hartwater.
pyruvaat, geioniseerde vorm van pyrodruivenzuur.
pyruvaatdecarboxylase, een niet-oxiderende decarboxylase vgl. pyruvaat-dehydrogenase.
pyruvaatdehydrogenase, een oxidatieve decarboxylase,
d.w z. tegelijkertijd dehydrerend en decarboxylerend.
pyruvaatdehydrogenasefosfatase, fosfatase van het
enzym pyruvaatdehydrogenase; essentieel enzym bij
pyruvaatmetabolisme (vorming van acetyl -CoA en
NADH); bij enzymdefect ontstaat een metabole acidose;
zie ook fosfatase.
pyruvaatkinase, enzym dat fosfo-enolpyruvaat + adenosinedifosfaat (ADP) omzet in pyruvaat + adenosinetrifosfaat (ATP).

pyramis medullae oblongatae, langwerpige zwelling
aan de voorzijde van het verlengde merg, gevormd door
vezels van de piramidebaan, ter weerszijden van de
fissura mediana anterior.
pyramides renales, de 6 a zo door de columnae renales
van elkaar gescheiden nierpiramiden, die samen het
niermerg vormen.
pyramis vermis, het gedeelte van de vermis, gelegen
tussen rechter en linker lobulus biventer van het cerebellum.
pyramis vestibuli, bovenste, verbrede deel van de crista
vestibuli van het oorlabyrint.
pyreticum [G., mu -ca, pyretos = koorts] koortsverwekkend
middel; zie ook antipyretica.
pyrexia, pyrexie [G., pyressein = koortsig zijn] koortstoestand.
pyridoxine, adermine = vitamine B 6 .
pyrodruivenzuur, pyruvaat, eindproduct van de
anaerobe glycolyse en de Embden-Meyerhof-keten en
het katabolisme van verschillende aminozuren; kan na
omzetting in acetyl -CoA als substraat voor de citroenzuurcyclus dienen en kan anaeroob in lactaat worden
omgezet; andere mogelijkheden zijn fermentatie tot
ethanol, opslag als vet en precursor voor de gluconeogenese; syn. alfa-ketopropionzuur.
pyrogeen, koortsverwekkend; een koorts-verwekkende
substantie.
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quadrigeminus [L., -na, -nurn], viervoudig, uit vier delen
bestaand; vb. corpora q-na (mv. van q-num).
quadripara [L., quadri-; parere = voortbrengen] vrouw die vier
levensvatbare kinderen heeft gebaard.
quadriplegic [G., quadri-; plege = slag] verlamming van alle
vier ledematen; syn. tetraplegie.
spastische quadriplegic, quadriplegic met rigiditeit en
hyperreflexie van aangedane spieren, komt voor t.g.v.
laesie van centraal motorische neuronen.
quality-adjusted life years (QALY) [E.] maat van voor de
kwaliteit van het leven gecorrigeerde levensverwachting,
uitgedrukt in j aren.
quant, stralingseenheid; zie ook foton.
quantitative computer tomography (QCT), zie tomografie.
quantum libet (q.l.) [L.] zoveel u wilt (rec.).
quantum sufficit (q.s.) [L.] zoveel als voldoende is (rec.).
quantum vis (q.v.) [L.] zoveel u wilt (rec.).
quarantaine [< Italiaans, quaranta = veertig] afzondering,
isolatie van personen bij wie een besmettelijke ziekte
wordt vermoed of geconstateerd; het begrip stamt uit de
tijd toen alle reizigers die uit met pest besmette landen
in een Italiaanse haven aankwamen, gedurende 4o dagen
in observatie werden gehouden.
quartus [L., -ta, -turn], vierde; vb. ventriculus q-tus.
quasi-experimentedl onderzoek, experiment waarbij
op een andere wijze dan d.m.v. randomisatie de vergelijkbaarheid tussen onderzoeksgroep en controlegroep is
bevorderd; zie ook randomized clinical trial.
quaternaire ammoniumverbindingen, groep katione
organische ammoniumverbindingen met antibacteriele
werking; het effect ontstaat door verstoring van de
microbiele celmembraan; wordt als desinfectans toegepast op zowel levende als levenloze oppervlakken;
vb. cetrimide.
Quatrefages de Breau, jean Louis Armand (18lo-1892;
Fr. antropoloog).
hock van Quatrefages dc Breau, parietals hock, d.i. de
hock, gevormd door de lijnen, aan weerszijden van de
schedel getrokken tussen het meest vooruitspringende
punt van een jukbeen en de breedste plaats van het
voorhoofd.
quats, zie quaternaire ammoniumverbindingen.
Queckenstedt, Hans Heinrich Georg (1876-1918; D. arts
te Rostock).
proef van Queckenstedt, onderzoek naar de doorgankelijkheid van de spinale-liquorruimte tijdens lumbale
punctie. Compressie van de venae jugulares veroorzaakt
drukverhoging van de intracraniale liquor, die zich bij

QALY, quality-adjusted life years.
QCT, quantitative computer tomography; zie ook
tomografie.
Q-golf, neerwaartse uitslag op het ECG als begin van het
QRS-complex; indien deze binnen de norm valt, schrijft
men `q-golf', indien deze abnormaal van grootte of
locatie is, schrijft men 'Q-golf'; wijst op een oud
myocardinfarct.
Q golfinfarct, myocardinfarct van voldoende omvang om
zich te uiten in een pathologische Q-golf op het ECG.
Q koorts, zie koorts, Q-- .
q.1., quantum libet, zoveel ge wilt (rec.).
q.1.,
5q-`min'-syndroom, myelodysplastisch syndroom,
gekenmerkt door macrocytaire anemic, een normaal of
toegenomen aantal trombocyten, micromegakaryocyten
en hypoplasie van de rode reeks in het beenmerg; gaat
gepaard met deleties van de lange arm van chromosoom
q.p. quantum placet [L.] , zoveel u belieft (rec.).
qR-complex, beschrijving van een QRS-complex in een
afleiding van het ECG, bestaande uit neerwaartse
uitslag, gevolgd door een grote opwaartse uitslag.
QRS-complex, het gedeelte van het elektrocardiogram
dat de prikkel-uitbreiding over de hartkamers aangeeft.
q.s., quantum sufficit, quantum saris, zoveel als
voldoende is (rec.).
QS-complex, beschrijving van een QRS-complex in een
afleiding van het ECG.
QTc-tijd, QT-tijdsinterval op een ECG, gecorrigeerd voor
de hartfrequentie.
QT-tijd.
verlengde QT-tijd, verlengde prikkelgeleiding in het
hart; komt voor bij Jervell-Lange-Nielson-syndroom en
bij Romano-Ward-syndroom; hierbij kan acute hartdood
optreden.
quadrangularis [L., -re, quadri- = vier; angulus = hock]
vierhoekig; vb. membrana q-ris.
quadrant-anopsie, zie hemianopsie.
quadratum [L., vierkant] 1 het korte, proximale stuk van de
eerste viscerale boog; 2 onz. van quadratus.
quadratus [L., -ta, -turn], vierzijdig, vierkant; vb. musculus
pronator q-tus, frons q-ta, caput q-tum.
quadri- [L., quattuor = vier] voorvoegsel in woordsamenstellingen met de betekenis vier, of viervoudig.
quadriceps [L., quadri-; caput = hoofd] vierhoofdig;
vb. musculus q. femoris.
quadriga [L., vierspan] verband over de borst.

657

quengelen
grootste aantal aan en de afwijkende bij een des te
geringer aantal, naarmate de maat verder van het
gemiddelde afwijkt.
Queyrat, Louis (1856 -1 933, Fr. dermatoloog).
Queyrat-syndroom, erytroplasie.
Quick, Armand James (geb. 1894; arts te Milwaukee, VS).
Quick-one stage method, zie protrombinetijd;
syn. Quick-protrombinetijdbepaling.
Quick-leverproef, proef gebaseerd op het vermogen
van de lever om hippuurzuur te synthetiseren uit
toegediend natriumbenzoaat door dit te conjugeren met
glycine, waarna het hippuurzuur via het bloed met de
urine wordt uitgescheiden; de hoeveelheid uitgescheiden hippuurzuur is omgekeerd evenredig aan de
leverbeschadiging.
Quincke, Heinrich Irenaeus (1842-1922..; arts te Kiel).
ligging van Quincke, ligging op een bed met verhoogd
voeteneind, toegepast bij lijders aan bronchiectasie, om
het secreet beter te doen afvloeien; syn. posturele
drainage.
Quincke-oedeem, zie angioneurotisch oedeem.
Quincke-pols, zie capillairpols.
Quincke-punctie, lumbale punctie in de ruimte van Q
tussen de ze en 3e lendenwervel.
quinolonen, zie chinolonen.
Quinquaud, Charles-Emile (1841-1894; Fr. clinicus te
Parijs).
Quinquaud-panaritium, flegmoneuze ontsteking van
vingers en tenen, veroorzaakt door afwijkingen in het
CZS (in tegenstelling tot de afwijkingen bij syringomyelie wel pijnlijk).
quinta [L.] vr. van quintus.
quintana, zie ook Rickettsia quintana.
quintus [L., -ta, -turn], vijfde; vb. tussis q-ta.
Quix (1875-1945, KNO -arts, hoogleraar te Utrecht).
operatic v. Quix, translabyrintaire verwijdering van
brughoektumoren.
vingerwijsproeven vlgs Quix, de wijzende vinger
wijkt of wanneer hij loodrecht wijst op het vlak van het
aangedane halfcirkelvormige kanaal.
quoad vitam [L.] m.b.t. het leven; zie ook prognose.
quotient, getal dat het resultaat is van deling.
q.v., quantum vis, zoveel u wilt (rec.).

een doorgankelijk spinaal traject tot lumbaal voortzet.
De druk van de lumbale liquor wordt bepaald m.b.v.
stijgbuis c.q. manometer, die aan de lumbale naald
wordt bevestigd. Treedt bij jugulariscompressie geen
drukstijging van de lumbale liquor op, dan is de
communicatie met de intracraniale liquorruimte
gestoord en spreekt men van een negatieve proef van Q.
quengelen, redresseren van een dwangstand in een
gewricht met een quengelgips.
Quengel-gips, quengelgips [< D.] tweedelig gipsverband
waarmee een dwangstand in een gewricht langzaam en
voorzichtig kan worden geredresseerd.
Quenu, Andre Victor Alfred (1852-1933; Fr. chirurg te
Parijs).
Quenu-operatie, operatiemethode bij rectumcarcinoom, waarbij eerst via de buikholte het onderste deel
van het colon wordt losgemaakt, vervolgens het sacrum
words omgeklapt, en van achteren uit het rectum plus
de anus, met de tumor wordt geextirpeerd; ten slotte
wordt een anus praeternaturalis aangelegd.
ziekte van Quenu, phlebalgia ischiadica.
querulantenwaan [L., querulus = klagend] geen echte waan,
maar een waanachtige reactie die op zichzelf nog
begrijpbaar is; de querulant komt op tegen vermeend
onrecht, maar overschrijdt in zijn reactie het redelijke,
hij besteedt zijn hele vermogen aan het voeren van
processen.
Quervain, Fritz de (1868-1940; Zwitsers chirurg te Bern).
De-Quervain-fractuur, breuk van het os scaphoideum,
gepaard met volaire luxatie van het os lunatum.
De-Quervain-syndroom, tendovaginitis stenosans; zie
ook trigger finger.
De-Quervain-ziekte, De-Quervain-thyreoiditis, zie
thyreoiditis, subacute -- van De Quervain.
query fever [E.] zie Q koorts.
Quetelet, Lambert Adolphe Jacques (1796-1874;
Belgisch statisticus en antropoloog te Brussel).
index van Quetelet, Quetelet-index, het quotient g/l,
waarin g = het gewicht in kg, 1 = de lichaamslengte in m;
later is de index door Davenport gewijzigd in g/1 2 ; een
volwassene is te dik als de index boven de 27 komt; zie
ook body-mass index [E.].
Quetelet-regel, bij een grote groep mensen treft men
de gemiddelde maten (lengte, gewicht enz.) bij het
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verkrommingen van de beenderen (bochel, 0-benen);

R, 1 reference (point); z resistance (factor); 3 recipe (aanhef
van een recept); 4 röntgen.
RA, reumatoIde artritis.
rabdomyolyse [N.] rhabdomyolysis [G., rhabdos = staaf;
mys = spier; lysis = oplossing] afbraak van spierweefsel; gaat
gepaard met hevige spierpijn, krachtverlies en vaak
areflexie, sterke stijging van creatinefosfokinase in het
serum en uitscheiding van myoglobine in de urine,
m.a.g. ernstige nierinsufficientie.
rabdomyoom, rhabdomyoma [G., rhabdos; L. myoma]
goed- of kwaadaardig gezwel van dwarsgestreept spierweefsel; syn. myoma striocellulare.
RABE, zie anemic, refractaire - met blastenexces.
rabies [L., uitspr. raabiejes, rabere = razen] hondsdolheid, een
door het rabies-virus veroorzaakte zo6nose die overal ter
wereld voorkomt, in het bijzonder bij honden, wolven,
vossen, katten, skunks, vleermuizen, en die door de beet
van een besmettelijk dier op andere dieren, ook op de
mens kan overgaan; syn. lyssa; histologisch kenmerkend
zijn de Negri-lichaampjes; bij infectie ontstaat na een 1 -6
maanden durende incubatietijd een dodelijke encefalitis
met opwinding, krampen, speekselvloed, dyspnoe,
hydrofobie; hydrofobie (naar een van de belangrijke
symptomen: watervrees).
racemeus, racemisch, zie racemosus.
racemeus mengsel, mengsel van optisch-actieve,
rechts- en linksdraaiende stoffen, zodanig samengesteld
dat het geheel optisch inactief is, zoals acidum racemicum.
racemosus [L., -sa, -sum, racemus = druiventros] druiventrosvormig; vb. livedo r-sa, aneurysma r-sum.
ra chianesthesie, zie lumbale anesthesie.
-rachie [G., rhachis] achtervoegsel in woordsamenstellingen met als betekenis de wervelkolom.
rachiotom ie [G., temnein = snijden] i laminectomie; z (bij
embryotomie) doorsnijding van de wervelkolom.
rachischisis [G., rhachis; schisis = splijting] aangeboren spleet
in de wervelbogen (in 90 pct der gevallen in de regio
lumbosacralis).
rachischisis partialis, partiele spleet in de wervelkolom; syn. merorachischisis.
rachischisis posterior, zie spina bifida.
rachischisis totalis, zeldzaam geval waarin de gehele
wervelkolom gespleten is; syn. holorachischisis.
rachitis [G., rhachis] bij kinderen door gebrek aan vitamine
D veroorzaakte stoornis in de kalkstofwisseling waarbij
de kraakbeengrondstof to traag verbeent en osteoIde
woekeringen aan de metafysen ontstaan, m.a.g.

syn. Engelse ziekte, infantiele osteomalacie, rickets [E.].
rachitis renalis, renale r., combinatie van nierinsufficientie en rachitis-achtige botveranderingen bij kinderen; het is geen echte r., er is geen tekort aan vitamine D;
gaat vaak gepaard met groeistoornissen (renale dwerggroei).
rachitogeen [G., genein = voortbrengen] rachitisverwekkend.
rachitomie, zie rachiotomie.
rad radiation-absorbed dose, eenheid voor de meting van
de geabsorbeerde hoeveelheid ioniserende stralen,
overeenkomend met een energie-overdracht van ioo erg
per gram absorberend materiaal (ook weefsel); N.B.
volgens het SI wordt de rad vervangen door de gray (Gy);
ioo rad = i Gy.
radgewricht, articulatio trochoidea.
radiaal, in de richting van, aan de kant van de radius
(spaakbeen); zie ook ulnair.
radial clubhand, zie hand.
radialis [L., -le], m.b.t. de radius (spaakbeen); vb. incisura
r-lis, caput r-le.
radialisfenomeen, dwangmatige dorsale flexie van de
hand bij buiging van de vingers (vuist-maken).
radi alissymptoom, bij bekloppen van de dorsale kant
van de pols worden de vingers gebogen, soms ook de
elleboog; het symptoom wijst op piramidebaanstoornis.
radialisverlamming, verlamming van de n. radialis, met
als kenmerkend symptoom de `dropping hand'.
radiata [L.] vr. van radiatus; vb. corona r-ta.
radiatio [L., mv radiationes, radiare = stralen] 1 straling,
uitstraling; z straalsgewijs gestructureerd orgaandeel.
radiatio acustica, gehoorstraling, vezels die van het
corpus geniculatum mediale naar de gyri temporales
transversi van de temporale hersenkwab lopen.
radiatio corporis callosi, balkstraling, het complex van
vezels die van het corpus callosum in alle richtingen
uitstralen.
radiatio optica, gezichtsstraling, vezels die van het
corpus geniculatum laterale naar het schorsgebied om
de sulcus calcarinus uitstralen.
radiatio tractus optici [JNA], radix medialis tractus
optici.
radiatus [L., -ta, -tum], straalvormig gerangschikt, (uit)
stralend; vb. corona r-ta, stratum r-tum.
I radicaal, radicalis [L., bijv nw.], m.b.t. de wortels, de
oorsprong.
radicale operatie, een afdoende operatie, ev. met
volkomen verwijdering van een ziektehaard, bijv. een
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carcinoom, als tegenstelling tot palliatieve operatic.
Meer in het bijzonder worden bedoeld; i de lediging van
een chronisch etterend ontstoken middenoor (Kuster
1889); z de sluiting van een breukpoort ter opheffing van
een breuk.
II radicaal [z. nw.], rest van een atoom of molecuul.
vrij radicaal, zeer reactief molecuul door bezit van
ongepaard elektron; vrije radicalen worden gevormd
tijdens normale cellulaire lichaamsprocessen en veroorzaken allerlei schade, bijv. in DNA, enzymen, membranen en collageen; voorname oorzaak van optreden van
ouderdomsveranderingen; vooral het vrije zuurstofradicaal speelt hierbij . een rol.
radicaalholte, holte in het rotsbeen die blijft bestaan na
een radicale ooroperatie en die regelmatige controle
vereist.
radicis [L.] gen. van radix (wortel).
radicolyse, radicolysis [L., radix; Gr. lysis =losmaking]
operatief losmaken van een spinale wortel uit vergroeiing met de omgeving.
r a dicotomie [L., radix = wortel; Gr. temnein = snijden] het
doorsnijden van ruggenmergswortels; syn. rizotomie; zie
ook rhizotomia.
radiculair, m.b.t. een radix (wortel).
radiculaire innervatie, de van een bepaalde ruggenmergswortel uitgaande innervatie.
radiculaire neuralg ia, de van een ruggenmergswortel
uitgaande neuralgie; syn. wortelpijn.
radiculair prikkelingsverschijnsel, radiculaire pijn en
soms ook paresthesieen of sensibiliteitsuitval; zie ook
radiculair syndroom.
radiculaire pyletromb o se, trombose in de aanvoerende takken (wortels) van de poortader.
radiculair syndroom, syndroom gekenmerkt door
prikkeling of uitval van een of meer ruggenmergswortels (radiculopathie); komt veel voor op niveau L.4-5 en
L.5-S.1 (ischias) of op cervicaal niveau (cervicaal radiculair
syndroom); zie ook radiculopathie, cervicaal-radiculair
syndroom, ischias.
radiculaire verlamming, verlamming door vernietiging van een motore ruggenmergswortel.
radicularis [L., -re, radix] m.b.t. de (tand)wortel; vb. pulpa
r-ris, odontoma r-re.
radiculitis [L., radix] neuritis van een ruggenmergswortel.
radiculoganglionitis, ontsteking van de achterste
ruggenmergswortels en de erbij behorende ganglia.
radiculomyelopathie [L., radix; myelum; pathos = ziekte]
aandoening van de spinale-zenuwwortels en het ruggenmerg.
radiculopathie, aandoening van ruggenmergswortel met
als verschijnselen sensibele uitval volgens een dermatoom, 'elektrische' uitstralende pijn in het dermatoom
m.n. bij intrathecale drukverhoging, uitval van peesreflexen, atrofie van de betroffen spieren; oorzaken:
trauma, infectie, compressie door discusprolaps, arthrosis deformans, wervelpathologie of neurinoom.
radii [L.] gen. of mv. van radius; vb. caput radii; radii lentis
(stralen van de ooglens).
radioactief, m.b.t. radioactiviteit, in het bezit van radioactiviteit, radioactiviteit uitstralend.
radio-actieve isotoop, zie isotoop, radio---.
radioactiviteit, activiteit die vrijkomt bij het verval van
atoomkernen van een radioactieve stof; de eenheid van r.
was tot voor kort de curie (Ci), maar is in het SI vervangen door de becquerel (Bq); i Ci = 37 MBq.
radio-allergo-sorbent test (RAST) [E.] laboratoriummethode om specifieke IgE-antistoffen in het serum aan te

tonen. Voor screeningsdoeleinden kan men gebruikmaken van RAST-bepalingen waarbij een aantal allergenen tegelijk wordt getest.
radiobiolog ie, de wetenschap betreffende de invloed van
stralen (licht, ultraviolette en radioactieve) op het
levende organisme.
ra diocardiografie, i bepaling van de concentratie van
een intraveneus ingespoten radioisotoop in de hartkamers; z reocardiografie; 3 radio-elektrocardiografie.
radiocarpaal, m.b.t. radius en carpus (handwortel).
radiocarpaal gewricht, het gewricht tussen de radius
en de handwortel.
radiocarpeus [L., -ea, -eum], m.b.t. radius en carpus;
vb. ligamentum r-eum (dorsale, palmare).
radiochirurgie, niet-operatieve behandeling van intracraniale gezwellen, arterio-veneuze malformaties en
andere pathologische processen d.m.v gerichte rontgenbestraling m.b.v. stereotaxis.
radiodiagnostiek, diagnostiek d.m.v stralen, i.h.b.
rontgenstralen; zie ook radiotherapie.
radio-elektrocardiografie, registratie van potentiaalveranderingen in het hart zonder rechtstreekse verbinding
tussen het hart en het gebruikte apparaat, maar d.m.v.
radioseinen.
radio-elementen, alle elementen met een atoomnummer boven de 83; deze zenden a- en (3-deeltjes uit en
soms ook -'-stralen, waarbij het element verandert in een
element met een lager atoomgewicht en ten slotte een
isotoop van lood wordt; syn. radioactieve elementen.
radio-epidermitis, beschadiging van het huid-epitheel
door ioniserende straling.
radiofibrose, fibrose als late reactie op radiotherapie.
radiofrequente stroom (RF-stroom), wisselstroom met
frequentie van omstreeks Soo kHz; wordt gebruikt bij
katheterablatie.
radiogeen, i (z.nw.) elke radioactieve stof; z (bv.nw )
teweeggebracht door ioniserende straling.
radiografie, het fotograferen d.m.v. rontgenstralen;
syn. rontgenografie.
radiogram, een d.m.v rontgenstralen gemaakte foto;
syn. rontgenogram, rdntgenopname.
radiogrammetrie, methode om het kalkgehalte van bot
te bepalen, gebaseerd op het meten van de dikte van de
cortex van een bot (meestal een os metacarpale).
radioimmunoassa y (RIA), zie assay.
radio-immunodiagnostiek (RID), diagnostische
bepalingen in de immunologic m.b.v radioactief
gelabelde monoklonale antilichamen.
radio-immunoscintigrafie, zie scintigrafie, radioimmuno—.
radio-immunotherapie, oncologische therapie, maakt
gebruik van tumorspecifieke antistoffen (meestal IgG)
die radioactief gelabeld zijn om de tumor zo effectief
mogelijk te bestralen.
radioisot oop , een radioactieve isotoop.
radiokymografie, zie rontgenkymografie.
radiolaesie, weefselbeschadiging door ioniserende
straling.
radioligand, stof met een hoge specifieke radioactiviteit.
radiologie [G., logos = wetenschap] de wetenschap m.b.t. de
geneeskundige toepassing van ioniserende straling.
radioloo , specialist in de radiologie.
radiolucent [L., lucere = schijnen] doorlaatbaar voor
rontgenstralen, met weinig filtering (maar toch zo veel,
dat er bij opname een schaduw zichtbaar wordt); zie ook
radiopaak.
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radiometer, een apparaat voor de meting van de kwantiteit en de kwaliteit van rontgenstralen.
radiomim e tisch [G., mimetikos = imiterend] met een
werking zoals die van ioniserende stralen.
radionecrose, necrose door inwerking van ioniserende
stralen.
radioneuritis, neuritis door inwerking van ioniserende
stralen.
radionuclide, element (nuclide) met een instabiele kern
die naar een rusttoestand vervalt onder het uitzenden
van straling; zie ook isotoop.
radio-opaak, radiopaak [L., opacus = donker, duister]
ondoorlaatbaar voor rontgenstralen, zodat er bij opname
een witte plek ontstaat; zie ook radiolucent.
radioscopic [G., skopein = bekijken] rontgendoorlichting,
rontgenoscopie; zie ook doorlichten.
r adiosensibiliteit [L., sensibilitas = gevoeligheid] gevoeligheid voor rontgenstralen.
radiosensitizer, chemische stof die de werking van
straling verhoogt.
radiotelemetrie, meting op afstand van allerlei factoren
waarbij een radiozender op het object signalen uitzendt
die door een ontvangstapparaat worden opgevangen en
geregistreerd.
radiotherapie [niet verwarren met radiumtherapie], behandeling
d.m.v. rontgenstralen of andere stralen; zie ook radiodiagnostiek.
radiothermie [G., therme = warmte] kortegolfdiathermie;
zie ook diathermie.
radiotomie [G., tome = snede] radiografie van lichaamscoupes; syn. tomografie.
ra diotoxiciteit, beschadigende werking van radioisotopen in het lichaam.
radio-ulnaris [L., -re], radio-ulnair; m.b.t. radius en ulna;
vb. articulatio r-ris.
radium, het belangrijkste van de natuurlijke radioactieve
elementen, in 1898 ontdekt door het echtpaar Curie, als
bijmenging in uraanerts; het produceert behalve warmte
en licht ook a- en (3-stralen en 'y-deeltjes, alsmede een
radioactief gas (radium-emanatie, radon).
radium-emanatie, een radioactief edelgas dat bij de
zelfontleding van radium ontstaat; syn. radon.
ra diumpunctuu r, behandeling d.m.v. radiumnaalden,
die in het weefsel worden gestoken.
radiumtherapie, behandeling d.m.v. radium (niet
verwarren met radiotherapie).
ra dius [L., mv. -ii, straal, spaak van een wiel] 1 het spaakbeen,
een der twee pijpbeenderen van de onderarm, aan de
duimzijde; s, straal, een van een middelpunt naar de
periferie to trekken lijn.
radius curvus, zie Madelung-deformiteit.
radii lentis, dunne lijntjes in de ooglens, uitstralend
van de polen naar de equator.
radii medullares, merguitlopers in de nier; bestaan uit
de verzamelbuisjes die in de schors lopen.
ra dius (periost)reflex, zie reflex.
radiuskop, het proximale uiteinde van de radius dat
articuleert met de condylus lateralis van de humerus en
de ulna; syn. caput radii [L.].
radiuskopluxatie, dislocatie van het caput radialis;
wordt veroorzaakt door (geboorte)trauma; veroorzaakt
bij kinderen een instabiel ellebooggewricht door een
deformatie van capitulum humeri en caput radialis.
radix [L., my radices, wortel] begindeel van een langwerpige
structuur zoals een haar, een ruggenmergszenuw.
radix anterior, vezels uit C.i tot en met C.3 die tijdelijk
meelopen met de n. hypoglossus.

radix anterior nervorum spinalium [BNA], r. ventralis
nervorum spinalium.
radix arcus vertebrae [BNA], pediculus arcus vertebralis.
ra dix brevis ganglii ciliaris [BNA, JNA], r. oculomotoria
ganglii ciliaris.
r a dix clinica dentis, het onder het tandvlees gelegen
deel van een tand.
radices cranialis n e rvi accessorii, vezels uit de nucleus
ambiguus, die zich afsplitsen van de n. accessorius, en
zich bij de n. vagus voegen.
r a dix dentis, tandwortel, het door cement bedekte deel
van een tand.
radix dorsalis nervi spinalis, de achterste (sensibele)
wortel van een ruggenmergszenuw.
ra dix facialis, alternatieve NA-term voor nervus canalis
pterygoidei.
r a dix inferior ansae cervic alis, de rechtstreeks uit
C.1 -3 komende vezels van de ansa cervicalis.
radix inferior nervi vestibulocochlearis, onderste
(dorsale) deel van de uit de pons uittredende achtste
hersenzenuw.
radix lateralis nervi medi a ni, de uit de fasciculus
lateralis van de plexus brachialis komende vezels, die
zich met de mediale verenigen en de n. medianus
vormen.
radix lateralis tr actus ptici, vezels van de tractus
opticus die in het corpus geniculatum laterale eindigen.
radix linguae, tongwortel.
radix medialis nervi medi a ni, de uit de fasciculus
medialis van de plexus brachialis komende vezels, die
zich met de laterale verenigen en de n. medianus
vormen.
radix medialis tractus o ptici, vezels van de tractus
opticus die in de colliculus superior eindigen.
radix mesenterii, wortel van het mesenterium, d.i. het
gedeelte waarmee het mesenterium aan de achterwand
van de buikholte bevestigd is.
ra dix mot o ria nervi trigemini, het kleinste (portio
minor), uit motore vezels bestaande gedeelte van de
trigeminus-wortel die uit de pons ontspringt.
radix n asi, neuswortel, het deel van de neus tussen de
beide oogkassen.
radix oculomotoria ganglii ciliaris, een korte dikke
bundel vezels van de ramus inferior nervi oculomotorii
naar het voor-onderste deel van het ganglion ciliare.
ra dix paramol a ris, zie paramolaris.
radix penis, wortel van de penis, het gedeelte van de
penis dat aan de romp bevestigd is.
radix phi, haarwortel, het in de huid gelegen deel van
een haar, vanaf de haarpapil tot aan het huidoppervlak.
radix posterior, vezels van de ansa cervicalis die direct
uit C.i tot en met C.3 komen.
radix posterior nerv o rum spinalium [BNA], r. dorsalis
nervorum spinalium.
radix pulmonis, het uit longvaten en bronchi
bestaande gedeelte van de longhilus.
radix sensoria nervi trigemini, het grootste (portio
major), uit sensibele vezels bestaande gedeelte van de
trigeminuswortel die uit de pons ontspringt.
radices spinales nervi access o rii, vezels uit een
kerngebied aan de basis van de voorhoorn ter hoogte van
C.i-6; ze lopen in de subarachnoidale ruimte omhoogin
de schedel, waar ze zich met de craniale wortel verenigen tot de n. accessorius.
radix superior ansae cervicalis, vezels van C.i en 2, die
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radon
ramus [L., my. -mi], tak (van een bloedvat, zenuw, groeve,
bronchus).
ramus acetabul a ris arteriae circumfl exae fe moris
medialis, tak van de a. circumflexa femoris medialis,
verzorgt de kop van het os femoris en het acetabulum.
ramus acetabularis arteriae obturat o riae, tak van de
a. obturatoria, verzorgt het heupgewricht.
ramus acromialis arteriae suprascapularis, tak van
de a. suprascapularis, loopt naar het acromion.
ramus acromialis arteriae thoraco-acromialis, tak
van de a. thoraco-acromialis, verzorgt de m. deltoideus
en het acromion.
rami ad pontem arteriae basilaris, takken van de a.
basilaris; verzorgen de pons en de hersenstam.
rami alveolares superiores anteriores nervi infraorbit, takken van de n. infra-orbitalis; innerveren de
snijtanden en hoektanden van de bovenkaak, vormen
een deel van de plexus dentalis superior.
rami alveolares superiores posteriores nervi maxillaris, takken van de a. maxillaris, met sensibele vezels
die de sinus maxillaris en de bovenste molaren verzorgen en deel uitmaken van de plexus dentalis superior.
ramus alveolares superior medius nervi infraorbitalis, tak van de n. infra-orbitalis, met sensibele
vezels die de bovenste premolaren innerveren en een
deel van de plexus dentalis superior vormen.
ramus anastomoticus arteriae meningeae mediae
cum arteria, tak van de a. meningea media, loopt naar
de orbita, anastomoseert met een tak van de a. lacrimalis.
ramus anterior arteriae obturatoriae, tak van de a.
obturatoria, loopt naar voren rondom de mediale rand
van het foramen obturatum, verzorgt de m. obturatorius
ext. en int. en de adductoren.
ramus anterior arteriae recurrentis ulnaris, tak van
de a. recurrens ulnaris, verzorgt de m. pronator teres, de
m. brachialis en de bedekkende huid.
ramus anterior arteriae renalis, voorste tak van de a.
renalis, verzorgt het voorste, bovenste en onderste deel
van de nier.
ramus anterior arteriae thyroideae superioris, tak
van de a. thyroidea superior, verzorgt het bovenste deel
van de schildklier, anastomoseert met de gelijknamige
tak van de andere zijde.
ramus anterior ductus hepatici dextri, de voorste
(aanvoerende) tak van de rechter ductus hepaticus.
ramus anterior nervi auricularis magni, tak van de
n. auricularis magnus, met sensibele vezels, innerveert
de huid boven de parotis.
ramus anterior nervi cutanei antebrachii medialis,
tak van de n. cutaneus antebrachii medialis, innerveert
de huid voor en mediaal van de onderarm.
ramus anterior nervi obturatorii, tak van de n.
obturatorius, met motore en sensibele vezels, innerveert
de m. gracilis, adductor longus, adductor brevis, en de
huid aan de mediale zijde van het bovenbeen.
ra mus anterior sulci lateralis cerebri, een aftakking
van de sulcus lateralis cerebri, loopt een eindweegs in de
frontale hersenkwab.
rami articulares arteriae genus descendens, takken
van de a. genus descendens, eindigen in het rete articulare genus.
r amus asc e ndens art e riae circumfl e xae fe moris
lateralis, tak van de a. circumflexa femoris lateralis,
loopt omhoog langs het os femoris, verzorgt de bovenste
dijspieren.
ramus ascendens arteriae circumflexae femoris

met de n. hypoglossus omlaag lopen en deze met de ansa
cervicalis verbinden.
radix superior nervi vestibulocochlearis, het bovenste (ventrale) deel van de uit de pons uittredende achtste
hersenzenuw.
radix sympathica ganglii ciliaris [JNA], ramus sympathicus ad ganglion ciliare.
radix sympathica ganglii submandibularis [JNA],
ramus sympathicus ad ganglion submandibulare.
radix unguis, nagelwortel, het in de sinus unguis
stekende deel van de nagel.
radix ventralis nervi spinalis, de voorste (motore)
wortel van een ruggenmergszenuw.
radon, zie radium-emanatie.
radspaakkern, kern van een plasmacel, zo genoemd naar
de spaakvormig radiair gerichte chromatine.
RAEB, zie anemie, refractaire --- met blastenexces.
raffinase, een in gist voorkomend enzym dat raffinose
ontleedt in fructose en melibiose.
raffinose, een trisacharide in suikerbieten, katoenzaad,
bestaande uit glucose, fructose en galactose.
-rafie [G., rhaphe = zoom, hechting] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. een hechting, bijv. perineorafie.
R-afname, mindering van het R-topvoltage bij sequentiele vergelijking van de afleidingen Vi tot V6 van het
ECG.
ragade [G., rhagas = scheur] kloof in huid of slijmvlies,
vooral aan lippen, anus, tepel, tong, vingers.
-ragie [G., rhegnynai = openbarsten] achtervoegsel in woord verbindingen m.b.t. een sterke vloeiing of bloeding, bijv.
menorragie, hemorragie.
ragocyt, zie cel, RA—.
Raillietina, een geslacht lintwormen.
railroading [E.] het heen en weer schuiven van bloedcellen
in netvliesvaten bij falende hersencirculatie; syn. cattletracking.
railway spine [E., spoorwegrug] zie commotio spinalis.
Raimiste, J. M. (psychiater te Berlijn).
teken van Raimiste, de hand van de liggende patient
wordt zodanig door de onderzoeker vastgehouden, dat
de onderarm verticaal staat; laat de onderzoeker de hand
los, dan blijft deze normaliter zo staan, maar bij parese
valt ze in het polsgewricht om.
rainbow worm [E., regenboogworm] herpes iris.
role [F.] rale [E.] rhonchus.
ramex [L.] 1 hernia (ingewandbreuk); z varicokele.
ramicotomie, zie ramisectie.
ramificatie, ramificatio [L., ramus = tak; facere = maken]
vertakking, het zich vertakken.
ramisectie [L., ramus; secare = snijden] het doorsnijden van
de rami communicantes die het ruggenmerg verbinden
met de sympathicus-ganglia, ter opheffing van spasmus
van bloedvaten; de operatie maakt deel uit van sympathectomie.
ramitis, ontsteking van een zenuwtak (ramus).
ramorum [L.] gen. mv. van ramus (tak).
rampengeneeskunde, omvattend begrip voor alle
geneeskundige maatregelen m.b.t. het voorkomen van
civiele rampen (rampenpreventie) en het behandelen van
slachtoffers van een civiele ramp (rampenbestrijding).
Ramsay Hunt, zie Hunt.
Ramstedt, Wilhelm Conrad (geb. 1867; chirurg te
Munster).
operatie van Weber-Ramstedt, pyloromyotomie.
ramulus [L., verkleinwoord van ramus] takj a (van een zenuw
of bloedvat).
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ra mi caroticotympanici arteriae car o tidis int e rnae,
takken van de a. carotis interna, verzorgen de trommelholte.
ramus carpeus dors alis arteriae radialis, een tak van
de a. radialis, die in de diepte naar de strekpezen loopt
en het rete carpi dorsale helpt vormen.
ramus carpeus dorsalis arteriae uln a ris, een variabele
tak van de a. ulnaris, die aan de ulnaire zijde in de diepte
naar de pezen van de ulnaire spieren loopt en het rete
carpi dorsale helpt vormen.
ramus carpeus palmaris arteriae radialis, een tak van
de a. radialis, aan de distale rand van de m. pronator
quadratus, overgaand in het rete carpi.
ramus carpeus palmaris arteriae ulnaris, tak van de
a. ulnaris, distaal van de m. pronator quadratus,
overgaand in het rete carpi.
rami caudati rami sinistri venae portae, vertakkingen van de linker tak van de poortader, lopen naar de
lobus caudatus.
rami centrales arteriae cerebri anterioris, takken van
de a. cerebri anterior die in de hersenbasis opstijgen en
zich verdelen over hypothalamus, nucleus caudatus,
capsula interna.
rami centrales arteriae cerebri mediae, centrale
takken van de a. cerebri media, die door de substantia
perforata anterior dringen.
rami centrales arteriae cerebri posteri o ris, takken
van de a. cerebri posterior; verzorgen het gebied van de
thalamus.
ra mus choroideus (rami choroidei) arteriae cerebri
posteri, een of meer takken van de a. cerebri posterior,
naar de plexus choroideus van de derde ventrikel en de
zijventrikel.
ramus circumfl e xus arteriae coronariae sinistrae,
een tak van de linker kransslagader, loopt in de sulcus
coronarius naar de achterkant van de linker hartkamer,
verzorgt linkerkamer en boezem.
ramus circumflexus fibulae arteriae tibialis posterioris, tak van de a. tibialis posterior, loopt om de hals
van de fibula, verzorgt de m. soleus, voegt zich bij het
rete articulare genus.
ramus clavicularis arteriae thoraco-acromialis, tak
van de a. thoraco-acromialis, die de m. subclavius
verzorgt.
ramus cochlearis arteriae labyrinthi, tak van de a.
labyrinthi die de cochlea verzorgt.
rami coeliaci nervi vagi, takken van de voorste en
achterste vagusstam, die zich bij de plexus coeliacus
voegen.
ramus collateralis arteriarum intercost alium
posteri o rum (II), tak van elk der onderste negen
achterste intercostale arterien, verzorgen met elkaar de
voorste borstwand.
ra mus c o lli nervi facialis, tak van de n. facialis,
verzorgt het platysma, anastomoseert met de n. transversus colli.
ra mus communicans, een verbindende tak tussen twee
zenuwen of tussen twee arterien.
ramus communicans albus, witgekleurd zenuwtakje
dat een spinale zenuw met de grensstreng verbindt;
bevat preganglionaire merghoudende (witte) vezels
waarvan de cellichamen in de zijhoorn van het ruggenmerg liggen.
ramus communicans arteriae peroneae, tak van de a.
peronea, communiceert met de a. tibialis posterior.
ramus communicans ganglii cili a ris cum nervo
nasociliari, zenuwtak met sensibele vezels van cornea,

medialis, tak van de a. circumflexa femoris medialis,
loopt omhoog naar de fossa trochanterica, anastomoseert met gluteale arterien.
ra mus ascendens arteriae circumflexae ilium
profundae, tak van de a. circumflexa ilium profunda,
loopt omhoog, verzorgt de m. transversus en de m.
obliquus internus abdominis.
ramus asc e ndens sulci lateralis cerebri, aftakking
van de sulcus lateralis cerebri, loopt een eindweegs in de
frontale hersenkwab.
rami auriculares anteri o res arteriae temporalis
superfi, takken van de a. temporalis superficialis die de
laterale zijde van de oorschelp en de uitwendige gehoorgang verzorgen.
ramus auricularis arteriae auricularis posterioris,
tak van de a. auricularis posterior, verzorgt de oorschelp
en de naburige huid.
ramus auricularis arteriae occipitalis, tak van de a.
occipitalis, verzorgt de mediale zijde van de oorschelp.
ra mus auricularis n e rvi vagi, tak uit het ganglion
superius van de vagus, innerveert het mediale oppervlak
van de oorschelp, de bodem van de uitwendige gehoorgang en het aangrenzende deel van het trommelvlies.
ramus basalis anterior, longvene uit het segmentum
basale anterius en deels uit het segmentum basale
laterale.
ra mi bronchiales a o rtae thoracicae, takken van de
thoracale aorta naar de bronchi en het onderste deel van
de trachea.
rami bronchiales arteriae thoracicae internae,
kleine, variabele takken van de a. thoracica interna,
verzorgen bronchi en trachea.
r a mi bronchiales nervi vagi, takken van de n. vagus,
innerveren bronchi en longvaten, vormen deel van de
plexus pulmonalis.
r a mi bronchiales segmentorum, kleine takken uit de
segmentale bronchi.
r a mi buccales n e rvi facialis, takken van de n. facialis
met motore en sensibele vezels, innerveren de m.
zygomaticus, levator labii superioris, buccinator en
orbicularis oris.
ra mi calcanei later ales nervi suralis, takken van de n.
suralis, met sensibele vezels, innerveren de huid achter
op het been en opzij van voet en hiel.
ra mi calcanei medi ales nervi tibialis, takken van de
n. tibialis met sensibele vezels, innerveren de mediale
zijde van de hiel en het achterste deel van de voetzool.
ra mi calcanei ram o rum malleol arium lateralium
arteriae per, takken van de rami malleolares laterales
van de a. peronea, verzorgen de zijkant en de achterkant
van de hiel.
rami calcanei ramorum malleolarium medi alium
arteriae tibi alis posteri, takken van de rami malleolares mediales van de a. tibialis posterior, verzorgen de
binnenkant en achterkant van de hiel.
rami capsulares arteriae renis, takken van de a. renis,
verzorgen het nierkapsel.
ra mi cardiaci cervicales inferi o res nervi vagi, onderste halstakken van de n. vagus, lopen naar de plexus
cardiacus.
rami cardiaci cervicales superiores nervi vagi,
takken van de n. vagus met parasympathische vezels,
vormen de plexus cardiacus.
ra mi cardiaci thoracici nervi vagi, intrathoracale
takken van 1. en r. nervus vagus, lopen naar de achterkant van de hartboezems.
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hypoglos, plexusachtige verbindingstakken tussen de n.
lingualis en de n. hypoglossus.
rami communicantes nervorum spinalium, takken
die ruggenmergszenuwen verbinden met sympathische
ganglia, waarbij elke ruggenmergszenuw een grijze tak
ontvangt, terwiji de thoracale en de bovenste lumbale
ruggenmergszenuwen ook een witte verbindingstak
hebben.
rami corticales arteriae cerebri anterioris, orbitale,
frontale en parietale takken van de a. cerebri anterior,
verzorgen de schors van de frontale en de parietale
hersenkwabben.
rami corticales arteriae cerebri mediae, orbitale,
frontale, temporale en parietale takken van de a. cerebri
media, verzorgen de schors van de insula en het laterale
oppervlak van de hemisfeer.
rami corticales arteriae cerebri posterioris, temporale, occipitale en parieto-occipitale takken van de a.
cerebri posterior, verzorgen de schors aan de onderste en
mediale zijde van de temporale en de occipitale hersenkwab.
ramus costalis lateralis arteriae thoracicae internae,
een soms aanwezige tak van de a. thoracica interna,
verzorgt de ribben, anastomoseert met de achterste
intercostale arterien.
ramus cricothyroideus arteriae thyroideae superioris, een tak van de a. thyroidea superior, verzorgt het lig.
cricothyroideum, anastomoseert met de gelijknamige
tak van de andere zijde.
rami cutanei anteriores nervi femoralis, huidtakken
van de n. femoralis, innerveren de huid voor en mediaal
van bovenbeen en patella.
ramus cutaneus [merry. rami cutanel], zenuwtak die een
huidgebied innerveert.
ramus cutaneus anterior nervi iliohypogastrici, tak
van de n. iliohypogastricus, loopt tussen de binnenste en
buitenste schuine buikspieren naar de huid van de
pubis.
ramus cutaneus anterior (pectoralis et abdominalis)
nervorum intercostalium, een van elk der intercostale
zenuwen uitgaande tak die het aangrenzende huidgebied innerveert.
rami cutaneus cruris medialis nervi sapheni, takken
van de n. saphenus met sensibele vezels die de huid aan
de mediale kant van het been innerveren.
ramus cutaneus lateralis arteriarum intercostalium
posteriorum, een van de achterste intercostale arterien
uitgaande tak die de aangrenzende huid innerveert.
ramus cutaneus lateralis nervi iliohypogastrici, een
tak van de n. iliohypogastricus, met sensibele vezels;
innerveert de huid opzij van de dij.
ramus cutaneus lateralis (pectoralis et abdominalis)
nervorum intercostalium, een tak van de intercostale
zenuwen, voor de innervatie van de huid opzij en achter
de romp.
ramus cutaneus lateralis rami dorsalis arteriarum
intercostalium posteriorum (III-XI), een afsplitsing
van de dorsale tak van de achterste intercostale arterien,
voor de verzorging van rugspieren en huid achter-opzij
van de borstkas.
ramus cutaneus lateralis ramorum dorsalium
nervorum thoracicorum, laterale afsplitsing van de
dorsale tak van de thoracale ruggenmergszenuwen voor
de innervatie van de m. longissimus thoracis en
iliocostalis thoracis, alsmede van de huid van de rug.
ramus cutaneus medialis rami dorsalis arteriarum
intercostalium posteriorum (III-XI), afsplitsing van

iris en corpus ciliare, passeert het ganglion ciliare naar
de n. nasociliaris.
ramus communicans ganglii otici cum chorda
tympani, kleine tak tussen ganglion oticum en chorda
tympani.
ramus communicans ganglii otici cum nervo
auriculotemporali, tak met postganglionaire parasympathische vezels van het ganglion oticum naar de n.
auriculotemporalis, die de parotis innerveren.
ramus communicans ganglii otici cum ramo
meningeo nervi mandibul, tak met autonome zenuwvezels van het ganglion oticum naar de r. meningeus van
de n. mandibularis, die de hersenvliezen innerveren.
ramus communicans griseus, witgekleurd zenuwtakje dat de grensstreng met een spinale zenuw
verbindt; bevat mergloze (grijze) postganglionaire vezels
die de effectororganen innerveren.
ramus communicans nervi facialis cum nervo
glossopharyngeus, een verbindingstak tussen de n.
facialis en de n. glossopharyngeus.
ramus communicans nervi facialis cum plexu
tympanico, tak tussen de n. facialis en de plexus
tympanicus van de n. glossopharyngeus.
ramus communicans nervi glossopharyngei cum
ramo auriculari ne, kleine verbindingstak tussen
de n. glossopharyngeus en de r. auricularis van de n.
vagus.
ramus communicans nervi lacrimalis cum nervo
zygomatico, tak met parasympathische postganglionaire vezels uit het ganglion pterygopalatinum,
bestemd voor de traanklier.
ramus communicans nervi laryngei recurrentis
laryngeus
de binnenste
van de
cum
ramo recurrens
laryngeo en
i, een
kleine taktak
tussen
de n.
n.
laryngeus recurrens en de binnenste tak van de n.
laryngeus superior.
ramus communicans nervi laryngei superioris cum
nervo laryngeo i, kleine verbindingstak tussen bovenste en onderste n. laryngeus.
ramus communicans nervi lingualis cum chorda
tympani, verbindingstak met parasympathische en
sensibele vezels, tussen de n. lingualis en chorda
tympani.
ramus communicans nervi mediani cum nervo
ulnari, kleine verbindingstak tussen n. medianus en n.
ulnaris.
ramus communicans nervi nasociliaris cum ganglio
ciliari, dunne verbindingstak van de n. nasociliaris naar
het ganglion ciliare.
ramus communicans nervi vagi cum nervo glossopharyngeo, kleine verbindingstak tussen n. vagus en n.
glossopharyngeus.
ramus communicans peroneus (fibularis) nervi
peronei communis, kleine tak van de n. cutaneus surae
lateralis die lager met de n. cutaneus surae medialis de
n. suralis vormt.
ramus communicans ulnaris nervi radialis, kleine
verbindingstak in de hand tussen n. ulnaris en n.
radialis.
rami communicantes ganglii submandibularis cum
nervo, takken tussen ganglion submandibulare en
nervus lingualis, met preganglionaire vezels uit de
chorda tympani, en postganglionaire vezels.
rami communicantes nervi auriculotemporalis
cum nervo faciali, takken met sensibele vezels van de
n. auriculotemporalis die zich in de parotis bij de n.
facialis voegen.
rami communicantes nervi lingualis cum nervo
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ramus dorsalis arteriarum lumbalium, de grootste
van twee takken waarin elk van de 4 of 5 lumbale
arterien zich splitst.
r a mus dors a lis n e rvi coccygei, de dorsale tak van de
laatste ruggenmergszenuw, innerveert de huid van de
stuit.
ramus dors alis nervi ulnaris, een grote sensibele
huidtak van de n. ulnaris naar mediaal-achter de hand.
ramus dorsalis nerv o rum spinalium, kleinste van de
twee takken waarin elke ruggenmergszenuw zich splitst
na het foramen intervertebrale gepasseerd to zijn.
ramus dorsalis venarum intercostalium posteriorum (IV-XI), de dorsale tak van de achterste intercostale
aderen.
ra mi duodenales arteriae pancreaticoduodenalis
superio, takken van de a. pancreaticoduodenalis die het
duodenum verzorgen.
rami epiploici arteriae gastro-epiploicae dextrae,
bloedvaten die het omentum majus verzorgen.
rami esophageales a o rtae thoracicae, takken voor aan
de aorta ontspringend, die de slokdarm verzorgen.
rami esophageales arteriae gastricae sinistrae,
takken van de a. gastrica sinistra, die de slokdarm
verzorgen.
rami esophageales arteriae thyroideae inferioris,
takken van de a. thyroidea inferior, die de slokdarm
verzorgen.
rami esophageales nervi laryngei recurrentis,
takken van de n. laryngeus recurrens, die de slokdarm
innerveren.
ra mus exte rnus nervi access o rii, tak van de n. accessorius, innerveert de m. sternocleidomastoideus en de
m. trapezius.
ra mus externus nervi laryngei superioris, de kleinste
van de twee takken waarin de n. laryngeus superior zich
splitst, bevat motore vezels voor de m. cricothyroideus
en de m. constrictor pharyngis inferior.
r a mus femor alis nervi genitofemoralis, een sensibele
tak van de n. genitofemoralis, innerveert het huidgebied
van de femoralis-driehoek.
rami frontales arteriae cerebri anterioris, takken van
de a. cerebri anterior die de schors van de voorhoofdskwab verzorgen.
r a mi frontales arteriae cerebri mediae, takken van de
a. cerebri media die de schors van de voorhoofdskwab
aan de laterale kant verzorgen.
ramus frontalis arteriae meningeae mediae, een tak
van de a. meningea media; verzorgt de dura mater aan
de voorkant van de hersenen.
ramus frontalis art. tempor alis superficialis, een
kronkelende eindtak van de a. temporalis superficialis,
die de spieren en de huid van het voorhoofd verzorgt.
rami gastrici anteriores nervi vagi, viscerale takken
van de voorste stam van de vagus bij de cardia; innerveren de curvatura minor en de voorvlakte van de maag.
rami gastrici posteriores nervi vagi, takken van de
achterste vagus-stam bij de cardia; innerveren cardia en
fundus en achterkant van de maag.
ramus genitalis nervi genitofemoralis, een tak van de
n. genitofemoralis, loopt door het lieskanaal, innerveert
de m. cremaster en de huid van het scrotum of het
labium majus.
rami gingivales inferiores plexus dentalis inferioris, takken van de plexus dentalis inferior; innerveren
het tandvlees van de onderkaak.
rami gingivales superiores plexus dentalis superio-

de dorsale tak van een intercostale arterie, verzorgt de
huid van de rug.
ramus cutaneus med. ramorum dors alium nerv orum thoracicorum, de mediale van de twee eindtakken
van de dorsale tak van een thoracale ruggenmergszenuw,
innerveert de huid van de rug.
ramus cutaneus nervi obturatorii, tak van de n.
obturatorius, innerveert de huid aan de mediale kant
van boven- en onderbeen.
ramus deltoideus arteriae profundae brachii, tak
van de a. profunda brachii, verzorgt de m. brachialis en
deltoideus.
ramus deltoideus arteriae thoraco-acromialis, tak
van de a. thoraco-acromialis, verzorgt de m. deltoideus
en pectoralis major.
rami dentales arteriae alveolaris inferioris, takken
van de a. alveolaris inferior, verzorgen de onderste
tanden en kiezen.
rami dentales arteriae alveolaris superioris posteri o ris, takken van de a. alveolaris superior posterior,
verzorgen de molaren en premolaren.
rami dentales arteriarum alveolarium superiorum
anteriorum, takken van de arteriae alveolares superiores, verzorgen de snij- en hoektanden.
r a mi dentales inferi o res plexus dentalis inferioris,
takken van de plexus dentalis inferior, met sensibele
vezels, innerveren de onderste tanden en kiezen.
rami dentales superiores plexus dentalis superioris,
takken van de plexus dentalis superior, met sensibele
vezels, innerveren de tanden en kiezen van de bovenkaak.
r a mus desc e ndens arteriae circumflexae femoris
later alis, tak van de a. circumfiexa femoris lateralis,
afdalend naar de knie, verzorgt de spieren van het
bovenbeen.
ramus descendens art e riae occipitalis, tak van de a.
occipitalis, splitst zich in oppervlakkige en diepe takken,
die de m. trapezius en de diepe nekspieren verzorgen.
ra mus dexter arteriae hepaticas propriae, een der
twee takken van de a. hepatica propria, verzorgt de
rechter leverkwab en de galblaas.
ramus dexter venae portae, de rechter tak van de
poortader, vertakt zich in de rechter leverkwab.
ra mus digastricus nervi faci alis, een tak van de n.
facialis met motore vezels, innerveert de achterste buik
van de m. digastricus.
rami dorsales arteriarum intercostalium posteriorum (I-II), dorsale takken van de eerste twee achterste
intercostale arterien.
rami dorsales linguae arteriae lingualis, takken van
de arteria lingualis onder de m. hyoglossus, verzorgen
de tonsil en de tongrug.
rami dorsales nervorum cervicalium, de dorsale
takken van de acht halszenuwen.
rami dors ales nervorum lumbalium, de dorsale
takken van de vijf lumbale zenuwen.
rami dorsales nerv o rum sacralium, de dorsale takken
van de vijf sacrale ruggenmergszenuwen die door de
dorsale foramina sacralia lopen.
rami dorsales nervorum thoracicorum, de dorsale
takken van de iz thoracale ruggenmergszenuwen.
r amus dorsalis arteriae subcostalis, een tak van de
subcostale arterien naar spieren van de rug.
ramus dorsalis arteriarum intercostalium posteriorum (III-XI), een tak van een achterste intercostale
arterie, geeft takken of naar de achterwand van de
borstkas.
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de m. ischiocavernosus, de m. bulbospongiosus, en de
beide schaamlippen.
rami labiales superiores nervi infra-orbitalis,
sensibele takken van de n. infra-orbitalis; innerveren het
slijmvlies van de mond en de huid van de bovenlip.
rami laryngopharyngei ganglii cervicalis superioris,
takken met sympathische vezels van het ganglion
cervicale superius naar de larynx en de wand van de
pharynx.
ramus lateralis ductus hepaticus sin i stri, zijtak van
de linker ductus hepaticus.
ramus lateralis nervi supra-orbitalis, een tak van de
n. supra-orbitalis, met sensibele vezels naar de huid van
voorhoofd en slaap.
ra mus lateralis ram o rum dors alium nervorum
cervicalium, de laterale tak van de dorsale tak van elk
der acht halszenuwen; innerveren aangrenzende
spieren.
ra mus lateralis ramorum dorsalium nervorum
lumbalium, tak van elk der lumbale zenuwen; de
bovenste vormen de nervi clunium superiores, innerveren de huid van de bil.
ramus lateralis ramorum dorsalium nervorum
sacralium, de laterale tak van de dorsale tak van elk der
bovenste drie sacrale zenuwen.
rami lienales arteriae lienalis, de eindtakken van de a.
lienalis, die de trabeculae volgen.
rami linguales nervi glossopharyngei, takken van de
n. glossopharyngeus met sensibele vezels die het achterste derde gedeelte van de tong innerveren.
rami linguales nervi hypoglossi, tak van de n.
hypoglossus met motore vezels naar de tongspieren.
rami linguales nervi lingualis, takken van de n.
lingualis met sensibele vezels die het voorste tweederde
gedeelte van de tong en het tandvlees innerveren.
ramus lingualis nervi facialis, inconstante tak van de
n. facialis, innerveert de m. styloglossus en de m.
palatoglossus.
ramus lumbalis arteriae iliolumbalis, tak van de a.
iliolumbalis; loopt omhoog en verzorgt de m. psoas en
de m. quadratus lumborum.
rami malleolares laterales arteriae peroneae, takken
van de a. peronea, die de buitenenkel en de hiel verzorgen.
rami malleolares mediales arteriae peroneae, takken
van de a. peronea, die de binnenenkel en de hiel verzorgen.
rami mammarii arteriae thoracicae internae, takken
van de a. thoracica interna; verzorgen de melkklier.
ra mi mammarii laterales art e riae thor a cicae later alis, takken van de a. thoracica lateralis; verzorgen de
melkklier.
rami mammarii laterales ramorum cutaneorum
lateralium nervorum intercostalium, takken van
takken van intercostale zenuwen; innerveren het laterale
deel van de melkklier.
rami mammarii mediales ramorum cutaneorum
anteriorum nervorum intercostalium, takken van
intercostale zenuwen, innerveren het mediale deel van
de melkklier.
rami mammarii rami cutanei lateralis arteriarum
intercostalium posteriorum, takken van takken van
de 3e tot 5e intercostale arterien, verzorgen de streek van
de mamma.
ramus mandibulae, het opstijgende deel van de
mandibula met de processus condylaris en coronoideus.
ramus marginalis mandibulae nervi facialis, tak van

ris, takken van de plexus dentalis superior; innerveren
het tandvlees van de bovenkaak.
rami glandulares arteriae facialis, takken van de a.
facialis naar de glandula submandibularis.
rami glandulares ganglii submandibularis, korte
takken van het ganglion submandibulare, met postganglionaire parasympathische, secretore vezels en postganglionaire sympathische vezels uit het ganglion cervicale
superior.
rami hepatici nervi vagi, takken van de voorste
vagusstam, die zich voegen bij de plexus hepaticus.
ramus iliacus arteriae iliolumbalis, een van de twee
takken waarin de a. iliolumbalis zich splitst; voorziet de
m. iliacus en geeft een voedingstak of naar het ilium.
ramus inferior arteriae gluteae superioris, het
onderste deel van de diepe tak van de a. glutea superior,
verzorgt de m. obturatorius internus, m. piriformis, m.
levator ani, de musculi coccygei, het heupgewricht en
het ilium.
rami inferiores nervi transversi colli, de onderste
takken van de n. transversus colli; innerveren huid en
subcutaan weefsel voor aan de hals.
ramus inferior nervi oculomotorii, de tak van de n.
oculomotorius die drie uitwendige oogspieren innerveert, alsmede, via het ganglion ciliare, de m. sphincter
pupillae en de m. ciliaris.
ramus inferior ossis pubis, onderste tak van het
schaambeen.
ramus infrahyoideus arteriae thyroideae superi o ris,
een onder het tongbeen lopende tak van de a. thyroidea
superior; anastomoseert met de heterolaterale tak.
ramus infrapatellaris nervi sapheni, een sensibele tak
van de n. saphenus onder de knieschijf.
rami inguinales art e riae femoralis, takken van de
arteriae pudendae externae; verzorgen de huid en de
spieren in de liesstreek.
ra mi intercostales anteri o res arteriae thoracicae
internae, takken van de a. thoracica interna, die de
intercostale ruimten verzorgen.
rami interganglionares, de takken die de ganglia van
de sympathische grensstreng onderling verbinden.
ramus internus nervi accessorii, een tak uit de
craniale wortels van de n. accessorius met motore vezels
die via takken van de vagus naar het zachte gehemelte,
de pharynxconstrictoren en de larynx lopen.
ramus internus nervi laryngei superioris, de grootste van de twee takken van de n. laryngeus superior, die
sensibele vezels voert naar het slijmvlies van de epiglottis, de tongbasis en de larynx.
ramus interventricul aris ante rior art e riae coronariae sinistrae, de tak van de linker kransslagader die in
de sulcus interventricularis cordis anterior naar de
hartpunt loopt.
ramus interventricularis posterior arteriae coronariae dextrae, tak van de rechter kransslagader; loopt in
de sulcus interventricularis cordis posterior naar de
hartpunt.
rami isthmi faucium nervi lingualis, takken van de
n. lingualis naar de isthmus faucium.
rami labiales anteriores arteriae femoralis, takken
van de arteriae pudendae externae, verzorgen de grote
schaamlip.
rami labiales inferiores nervi mentalis, takken van
de n. mentalis; innerveren de onderlip.
rami labiales posteriores arteriae pudendae internae, twee takken van de a. pudenda interna; verzorgen
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rami musculares nervi axillaris, takken van de n.
axillaris, met motore vezels, die de m. deltoideus en de
m. teres minor innerveren.
rami musculares nervi femoralis, takken van de n.
femoralis, met motore vezels die de voorste dijspieren
innerveren.
ra mi musculares nervi mediani, takken van de n.
medianus, met motore vezels, die de meeste buigspieren
aan de voorkant van de onderarm en de meeste korte
duimspieren innerveren.
rami musculares nervi musculocutanei, takken die
de biceps en de m. brachialis innerveren, gemengd
motoor en sensibel.
rami musculares nervi obturatorii, takken van de n.
obturatorius die de m. obturator externus, m. gracilis,
m-li adductores en soms de m. pectineus innerveren.
rami musculares nervi peronei prof u ndi, takken van
de n. peroneus profundus, met motore vezels die de m.
tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor
digitorum longus en peroneus tertius innerveren.
rami musculares n e rvi peronei superficialis, takken
van de n. peroneus superficialis met motore vezels die de
m. peroneus longus en brevis innerveren.
rami musculares nervi radialis, takken van de n.
radialis, met motore vezels, die de m. triceps, anconeus,
brachioradialis en extensor carpi radialis innerveren.
rami musculares nervi tibialis, takken van de n.
tibialis, met motore vezels, die de spieren aan de achterkant van het been innerveren.
rami musculares nervi ulnaris, takken van de n.
ulnaris, met motore vezels; innerveren de m. flexor carpi
ulnaris en de ulnaire helft van de m. flexor digitorum
profundus.
ramus muscularis, tak van een perifere zenuw die een
spier innerveert.
ramus musculi stylophar y ngei nervi glossopharyngei, tak van de n. glossopharyngeus met motore
vezels die de m. stylopharyngeus innerveren.
ramus mylohyoideus arteriae alveolaris inferioris,
tak van de a. alveolaris inferior die de mondbodem
verzorgt.
rami nasales externi nervi infra-orbitalis, takken van
de n. infra-orbitalis, met sensibele vezels, die de zijkant
van de neus innerveren.
rami nasales interni nervi ethmoidalis anterioris,
takken van de n. ethmoidalis anterior, met sensibele
vezels, die het neustussenschot en het slijmvlies van de
zijwand van de neus innerveren.
rami nasales interni nervi infra-orbitalis, takken van
de n. infra-orbitalis, die het neustussenschot innerveren.
rami nasales laterales nervi ethmoidalis anterioris,
takken van de n. ethmoidalis anterior, met sensibele
vezels die het slijmvlies van de zijwand van de neus
innerveren.
rami nasales mediales n e rvi ethmoidalis anterioris,
takken van de n. ethmoidalis anterior, met sensibele
vezels, die het neustussenschot innerveren.
rami nasales nervi ethmoid alis anteri o ris, interne en
externe takken van de n. ethmoidalis anterior.
rami nasales posteriores inferiores (laterales)
ganglii pterygopalatini, takken van het ganglion
pterygopalatinum, met sensibele vezels die de middelste
en onderste meatus nasalis en de onderste concha
innerveren.
rami nasales posteriores superiores (laterales)
ganglii pterygopalatini, takken van het ganglion

de n. facialis, loopt langs de onderkant van de onderkaak, met motore vezels naar m. depressor anguli oris,
m. depressor labii inferioris en m. mentalis.
rami mastoidei arteriae auricularis posterioris,
takken van de a. stylomastoidea; verzorgen de mastoidcellen.
ramus mastoideus arteriae occipitalis, tak van de a.
occipitalis die door het foramen mastoideum de schedelholte binnendringt en de dura mater, de diploid en de
mastoldcellen verzorgt.
ramus medialis ductus hepatici sin i stri, de mediale
tak van de linker ductus hepaticus.
ramus medialis nervi supra-orbitalis, tak van de n.
supra-orbitalis met sensibele vezels die de huid van het
voorhoofd innerveren.
ramus medialis ram o rum dors alium nerv o rum
cervicalium, de mediale tak van de dorsale tak van elk
der acht halszenuwen, verzorgt spieren, periost, banden
en gewrichten.
ramus medialis ramorum dorsalium nervorum
lumbalium, de mediale tak van de dorsale tak van elk
der vijf lumbale zenuwen, innerveert diepe spieren,
banden, periost en gewrichten.
r a mus medialis ramorum dorsalium nervorum
sacralium, de mediale tak van de dorsale tak van elk der
bovenste drie sacrale zenuwen.
rami mediastinales aortae thoracicae, kleine vaten
uit de borst-aorta in het mediastinum posterius.
ra mi mediastinales arteriae thoracicae internae,
takken van de a. thoracica interna; verzorgen pericard,
lymfeklieren en thymus, in het mediastinum anterius en
superius.
ramus membranae tympani nervi auriculotemporalis, tak van de n. auriculotemporalis, innerveert het
trommelvlies.
ramus meningeus, loopt door het foramen spinosum,
begeleidt de twee takken van de a. meningea media en
verzorgt naast de dura een deel van de sinus sphenoidalis en de cellulae mastoideae; syn. nervus spinosus.
ramus meningeus accessorius arteriae meningeae
mediae, tak van de a. meningea media, dringt door het
foramen ovale in de middelste schedelgroeve, verzorgt
het ganglion trigeminale, de wanden van de sinus
cavernosus en de aangrenzende dura mater.
ramus meningeus arteriae occipitalis, tak van de a.
occipitalis, dringt in de achterste schedelgroeve en
verzorgt de dura mater.
ramus meningeus arteriae vertebralis, tak van de a.
vertebralis die in de achterste schedelgroeve de dura
mater, de falx en het bot verzorgt.
ramus meningeus (medius) nervi maxillaris, tak van
de n. maxillaris; begeleidt de a. meningea media,
innerveert de dura mater.
ramus meningeus nervi mandibularis, tak van de n.
mandibularis; dringt via het foramen spinosum de
schedel weer binnen, begeleidt de a. meningea media,
innerveert de dura mater, alsmede het slijmvlies van de
mastoidcellen.
ramus meningeus nervi vagi, tak van het ganglion
superius nervi vagi; innerveert de dura mater van de
achterste schedelgroeve.
ramus meningeus nervorum spinalium, kleine tak
van elk der ruggenmergszenuwen; loopt via het foramen
intervertebrale naar het ruggenmerg en het aangrenzende weefsel.
ra mi mentales nervi mentalis, takken van de n.
mentalis met sensibele vezels naar de huid van de kin.
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de a. cerebri media, die de schors onder-opzij van de
temporale hersenkwab verzorgen.
ramus parietales arteriae meningeae mediae, tak die
in de middelste schedelgroeve ontspringt en het achterste deel van de dura mater verzorgt.
ramus parietales arteriae temporalis superficialis,
de achterste eindtak van de a. temporalis superficialis;
verzorgt de oogspieren en de huid van het parietale deel
van het epicranium.
rami parietales nervi auriculotemporalis, takken van
de n. auriculotemporalis met parasympathische
postganglionaire vezels uit het ganglion oticum, voor de
oorspeekselklier.
ramus paricto-occipitalis arteriae cerebri posterioris, een tak van de a. cerebri posterior, die de schors van
het mediale oppervlak van de hemisfeer verzorgt tot aan
de sulcus parieto-occipitalis.
rami parotidei arteriae temporalis superficialis,
takken van de a. temporalis superficialis; verzorgen de
oorspeekselklier en het kaakgewricht.
rami parotidei venae facialis, kleine aderen die in het
parenchym van de parotis ontspringen, de ductus
parotideus begeleiden, en uitmonden in de vena facialis.
rami pectorales arteriae thoraco-acromiales, takken
van de a. thoraco-acromialis, die de m. pectoralis major
en minor, alsmede de melkklier verzorgen.
ramus perforans arteriae peroneae, een tak van de a.
peronea; verzorgt de syndesmose en het enkelgewricht.
rami perforantes arteriae thoracicae internae, zes
takken van arterien in de bovenste zes intercostale
ruimten; verzorgen de m. pectoralis major en de aangrenzende huid.
rami perforantes arteriarum metacarpearum
palmarium, vaten die de palmaire metacarpale arterien
met de dorsale verbinden.
rami perforantes arteriarum metatarsearum
plantarium, vaten die de plantaire metatarsale arterien
via de interossale ruimten verbinden met de dorsale.
rami pericardiaci aortae thoracicae, kleine takken
van de aorta, die zich over het oppervlak van het
pericard verdelen.
ramus pericardiacus nervi phrenici, tak van de n.
phrenicus of n. accessorius, met sensibele vezels, die het
pericard innerveren.
rami perineales nervi cutanei femoris posterioris,
takken van de n. cutaneus femoris posterior, met sensibele vezels, die de huid van de uitwendige geslachtsdelen innerveren.
ramus petrosus arteriae meningeae mediae, tak van
de a. meningea media; anastomoseert met de a. stylomastoidea.
rami pharyngeales arteriae pharyngeae ascendentis, onregelmatig aanwezige vaten voor de pharynxconstrictoren.
rami pharyngeales arteriae thyroideae inferioris,
vaten die het pharynx-gebied verzorgen.
rami pharyngeales nervi glossopharyngei, takken
van de n. glossopharyngeus met sensibele vezels, die het
slijmvlies van de oropharynx verzorgen.
rami pharyngeales nervi vagi, takken van de n. vagus
met motore en sensibele vezels voor de pharynx-spieren
en het slijmvlies.
ramus pharyngeus ganglii pterygopalatinii, een
zenuwtak die uit het achterste deel van het ganglion
pterygopalatinum komt en door de canalis pharyngeus
naar het slijmvlies van de pharynx loopt.
rami phrenico-abdominales nervi phrenici, takken

pterygopalatinum, met sensibele vezels die de bovenste
en de middelste neusschelp innerveren.
rami nasales posteriores superiores (mediales)
ganglii pterygopalatini, takken van het ganglion
pterygopalatinum, met sensibele vezels die het neustussenschot innerveren.
ramus nasalis externus nervi ethmoidalis anterioris, tak van de n. ethmoidalis anterior, met sensibele
vezels, die de huid van de neusrug innerveren.
ramus obturatorius arteriae epigastricae inferiores,
een tak die de rami pubici van de a. epigastrica inferior
en de a. obturatoria onderling verbindt.
rami occipitales arteriae cerebri posterioris, takken
van de a. cerebri posterior, die de schors van de occipitale
hersenkwab verzorgen.
rami occipitales arteriae occipitalis, een mediale en
een laterale tak van de a. occipitalis die zich in het
epicranium vertakken en de dura mater verzorgen.
ramus occipitalis arteriae auricularis posterioris,
een tak van de a. auricularis posterior, die de m. epicranius verzorgt.
ramus occipitalis nervi auricularis posterioris, tak
van de n. auricularis posterior die de occipitale spierbuik
van de m. occipitofrontalis innerveert.
rami orbitales arteriae cerebri anterioris, takken van
de a. cerebri anterior naar de schors van het mediale deel
van het orbitale oppervlak van de frontale hersenkwab.
rami orbitales arteriae cerebri mediae, takken van de
a. cerebri media die de lateraal van de gyrus rectus
gelegen gyri orbitales van het cerebrum verzorgen.
rami orbitales ganglii pterygopalatini, takken van
het ganglion pterygopalatinum met sensibele en
parasympathische vezels naar het periost van de orbita,
de etmoidale en sfenoIdale sinussen en de traanklier.
ramus ossis ischii, platte beenspaak die onder aan het
zitbeen uitsteekt en zich verenigt met de onderste
schaambeentak.
ramus ovaricus arteriae uterinae, de laatste tak van
de a. uterina, die de eierstokken verzorgt.
ramus palmaris nervi mediani, tak van de n. medianus met sensibele vezels, die de huid van de handpalm
innerveren.
ramus palmaris nervi ulnaris, tak van de n. ulnaris,
met sensibele vezels die het mediale deel van de
handpalm innerveren.
ramus palmaris profundus arteriae ulnaris, tak van
de a. ulnaris, die zich verbindt met de a. radialis en
meedoet aan de vorming van de diepe arcus palmaris.
ramus palmaris superficialis arteriae radialis, tak
van de a. radialis, die de thenar verzorgt.
rami palpebrales inferiores nervi infra-orbitalis,
takken van de n. infra-orbitalis, met sensibele vezels, die
de huid en de conjunctiva van het onderste ooglid
innerveren.
rami palpebrales nervi infratrochlearis, takken van
de n. infratrochlearis, met sensibele vezels die de oogleden innerveren.
rami pancreatici arteriae lienalis, takken van de a.
lienalis, die het pancreas verzorgen.
rami pancreatici art. pancreaticoduodenalis
superioris, takken die meedoen aan de verzorging van
het pancreas.
rami parietales arteriae cerebri anterioris, takken
van de a. cerebri anterior, die de schors van de temporale
hersenkwab verzorgen, behalve onder-opzij.
rami parietales arteriae cerebri mediae, takken van
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van de n. phrenicus of n. accessorius met sensibele en
motore vezels die het middenrif innerveren.
ramus plantaris profundus arteriae dorsalis ppdis,
de voornaamste eindtak van de a. dorsalis pedis; dringt
door de eerste intermetatarsale ruimte, doet mee aan de
vorming van de arcus plantaris.
ramus posterior arteriae obturatoriae, een tak van de
a. obturatoria; verzorgt de spieren rondom het tuber
ischiadicum.
ramus posterior arteriae recurrentis ulnaris, een tak
van de a. recurrens ulnaris, loopt naar de achterkant van
de mediale epicondylus, verzorgt het elleboogsgewricht
en de omringende spieren.
ramus posterior arteriae renalis, achterste tak van de
a. renalis, verzorgt het achterste deel van de Hier.
ramus posterior arteriae thyroideae superioris, een
tak van de a. thyroidea superior, die het achterste deel
van de schildklier verzorgt.
ramus posterior ductus hepatici dextri, achterste
(aanvoerende) tak van de rechter ductus hepaticus.
ramus posterior nervi auricularis magni, een tak,
gevormd bij splitsing van de n. auricularis magnus, met
sensibele vezels; innerveert de huid boven de processus
mastoideus en de achterkant van de oorschelp.
ramus posterior nervi obturatorii, tak van de n.
obturatorius met sensibele en motore vezels; innerveert
het kniegewricht, met takken naar de m. obturatorius
externus en adductor magnus.
ramus posterior sulci lateralis cerebri, het deel van
de sulcus lateralis cerebri dat schuin tussen de temporale
en parietale hersenkwabben loopt.
ramus profundus arteriae circumflexae femoris
medialis, tak van de a. circumflexa femoris medialis die
naar de fossa trochanterica loopt en anastomoseert met
gluteale takken.
ramus profundus arteriae gluteae superioris, een
tak van de a. glutea superior die zich in tweeen splitst en
de musculi glutei, obturatorius internus, piriformis,
levator ani en coccygeus verzorgt.
ramus profundus arteriae plantaris medialis, tak
van de a. plantaris medialis; verzorgt spieren, gewrichten en huid van het anteromediale deel van de zool.
ramus profundus arteriae transversae colli, tak van
de a. transversa colli; verzorgt de mediale en diepe
spieren van de rug.
ramus profundus nervi plantaris lateralis, tak van de
n. plantaris lateralis; innerveert de musculi interossei,
lumbricales en adductor hallucis, alsmede sommige
gewrichten.
ramus profundus nervi radialis, tak van de n. radialis;
innerveert de m. supinator, extensor digitorum, extensor digiti minimi en extensor carpi ulnaris.
ramus profundus nervi ulnaris, diepe tak van de n.
ulnaris; innerveert de polsgewrichten en vele korte
handspieren.
rami pterygoidei arteriae maxillaris, takken van de a.
maxillaris; verzorgen de musculi pterygoidei.
ramus pubicus arteriae epigastricae inferioris, een
tak van de a. epigastrica inferior, loopt achter het
schaambeen omlaag en anastomoseert met de r. pubicus
arteriae obturatoriae.
ramus pubicus arteriae obturatoriae, een tak van de
a. obturatoria, opstijgend langs het ilium, anastomoserend met de gelijknamige tak van de andere kant en met
de r. pubicus a. epigastricae inferioris.
rami pulmonales systematis autonomici, takken van
de sympathicus-grensstreng en plexus cardiacus, via de

pulmonaire plexus; begeleiden de bloedvaten en bronchi
in de longen.
rami renales nervi vagi, takken van de n. vagus, via de
plexus coeliacus naar de vier lopend.
ramus renalis nervi splanchnici minoris, een tak van
de n. splanchnicus minor naar het ganglion aorticorenale.
ramus saphenus arteriae genus descendens, een tak
van de a. genus descendens, die de huid aan de mediale
kant van de knie innerveert, en anastomoseert met de a.
genus inferior medialis.
rami scrotales anteriores arteriae femoralis, takken
uit de arteriae pudendae externae; verzorgen het voorste
deel van het scrotum.
rami scrotales posteriores arteriae pudendae
internae, twee takken van de a. pudenda interna,
meehelpend aan de verzorging van de m. ischiocavernosus en de m bulbospongiosus, en zich over het scrotum
vertakkend.
ramus sinister arteriae hepaticas propriae, een tak
van de a. hepatica propria, verzorgt de linker leverkwab.
ramus sinus carotici nervi glossopharyngei, een tak
van de n. glossopharyngeus met viscerale afferente
vezels voor de pressoreceptoren en chemoreceptoren van
de sinus caroticus en het glomus caroticum.
ramus sinus venae portae, de linker tak van de poortader, vertakt zich in de linker leverkwab.
rami spinales arteriae cervicalis ascendentis, takken
van de a. cervicalis ascendens; helpen het wervelkanaal
verzorgen.
rami spinales arteriae intercostalis supremae,
takken van de dorsale takken van de eerste twee achterste intercostale arterien; doen mee aan de verzorging van
de wervels en de inhoud van het wervelkanaal.
rami spinales arteriae vertebralis, spinale takken van
de a. vertebralis; verzorgen de halswervels en het halsgedeelte van het wervelkanaal.
rami spinales arteriarum sacralium lateralium,
takken van de twee laterale sacrale arterien; doen mee
aan de verzorging van het wervelkanaal.
ramus spinalis arteriae subcostalis, een tak van de a.
subcostalis; doet mee aan de verzorging van het ruggenmerg, de meninges en de wervels.
ramus spinalis arteriarum lumbalium, een tak van
de dorsale tak van de lumbale arterien; doet mee aan de
verzorging van het wervelkanaal.
ramus spinalis rami dorsalis arteriarum intercostalium posteriorum (III-XI), een der twee takken waarin
een dorsale tak van een a. intercostalis posterior zich
splitst; doet mee aan de verzorging van de inhoud van
het wervelkanaal en de wervels.
ramus spinalis rami lumbalis arteriae iliolumbalis,
een vat dat ontspringt uit de lumbale tak van de a.
iliolumbalis; passeert het foramen vertebrale tussen L.
en S.1, doet mee aan de verzorging van het wervelkanaal.
ramus spinalis venarum intercostalium posteriorum (IV-XI), een vena comitans van de arteriole spinale
tak, komt uit het wervelkanaal en mondt uit in de
dorsale tak van elke v. intercostalis posterior.
ramus stapedialis arteriae stylomastoideae, variabele tak van de a. stylomastoidea; verzorgt de m. stapedius.
rami sternales arteriae thoracicae internae, takken
van de a. thoracica interna; verzorgen sternum en m.
transversus thoracis.
rami sternocleidomastoidei arteriae occipitalis,
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ramus tentorii nervi ophthalmici, tak van de
n.ophthalmicus, die terugloopt en de dura mater van het
tentorium cerebelli en falx innerveert.
rami thymici arteriae thoracicae internae, takken
van de a. thoracica interna; verzorgen de thymusklier.
ramus thyrohyoideus ansae cervicalis, een tak van de
ansa cervicalis, met motore vezels; innerveert de m.
thyrohyoideus.
rami tonsillares nervi glossopharyngei, takken van
de n. glossopharyngeus; innerveren de mucosa van de
tonsilla palatina.
ramus tonsillaris arteriae facialis, een tak van de a.
facialis; loopt omhoog en verzorgt de tonsil en de
tongwortel.
rami tracheales arteriae thyroideae inferioris,
takken van de a. thyroidea inferior, die de trachea
verzorgen.
rami tracheales nervi laryngei recurrentis, takken
van n. laryngeus recurrens, met sensibele vezels; innerveren slijmvlies van de trachea.
ramus transversus arteriae circumflexae femoris
lateralis, tak van de a. circumflexa femoris lateralis, die
dwars om het os femoris loopt en samen met andere
arterien de m. gluteus maximus verzorgt.
ramus transversus arteriae circumflexae femoris
medialis, dwars verlopende tak van de a. circumflexa
femoris medialis; verzorgt de adductoren en de m.
gluteus maximus.
ramus tubarius arteriae uterinae, een tak van de a.
uterina die de tuba uterina en het lig. teres uteri
verzorgt.
ramus tubarius plexus tympanici, een tak van de
plexus tympanicus naar de tuba auditiva.
ramus ulnaris nervi cutanei antebrachii medialis,
tak van de n. cutaneus antebrachii medialis die de huid
innerveert achter en mediaal van de onderarm.
rami ureterici arteriae ductus deferentis, takken van
de a. ductus deferentis, die het ondereind van de ureter
verzorgen.
rami ureterici arteriae ovaricae, takken van de a.
ovarica, die de ureter verzorgen.
rami ureterici arteriae renalis, takken van de a.
renalis, die het boveneind van de ureter verzorgen.
rami ureterici arteriae testicularis, takken van de a.
testicularis, die de ureter verzorgen.
rami ventrales nervorum cervicalium, ventrale
takken van de cervicale ruggenmergszenuwen; de
bovenste vier vormen de plexus cervicalis, de onderste
vier de plexus brachialis.
rami ventrales nervorum lumbalium, de ventrale
takken van de vijf lumbale ruggenmergszenuwen; de
bovenste vier vormen de plexus lumbalis, de vijfde en
een deel van de vierde vormen een deel van de plexus
sacralis.
rami ventrales nervorum sacralium, de ventrale
takken van de vijf sacrale ruggenmergszenuwen; de
bovenste vier vormen een deel van de plexus sacralis, de
vijfde vormt een deel van de plexus coccygeus.
rami ventrales nervorum thoracicorum, de ventrale
takken van de twaalf thoracale ruggenmergszenuwen;
syn. nervi intercostales.
ramus ventralis nervi coccygei, ventrale tak van de
laatste ruggenmergszenuw; vormt een deel van de
plexus coccygeus.
ramus ventralis nervorum spinalium, de grootste
van de twee takken waarin elke ruggenmergszenuw zich
splitst na het uittreden uit het foramen intervertebrale;

takken van de a. occipitalis; verzorgen de m. sternocleidomastoideus en de aangrenzende spieren.
ramus sternocleidomastoideus arteriae thyroideae
superioris, een tak uit de a. thyroidea superior; verzorgt
het middendeel van de m. sternocleidomastoideus.
rami striati arteriae cerebri mediae, centrale takken
die de basale ganglia, de thalamus en de capsula interna
verzorgen.
ramus stylohyoideus nervi facialis, een tak van de n.
facialis; innerveert de m. stylohyoideus.
rami subscapulares arteriae axillaris, takken van de
a. axillaris, die de m. subscapularis verzorgen.
ramus superficialis arteriae gluteae superioris, een
tak van de a.glutea superior die de m. gluteus maximus
en de bedekkende huid verzorgt.
ramus superficialis arteriae plantaris medialis, een
tak van de a. plantaris medialis die de mediale kant van
de grote teen verzorgt.
ramus superficialis arteriae transversae colli, een tak
uit de a. transversa colli; verzorgt de m. levator scapulae,
trapezius en splenius.
ramus superficialis nervi plantaris lateralis, een tak
van de n. plantaris lateralis, met sensibele vezels voor de
huid van voetzool en kleine teen, de gewrichten van de
teen, en de m. flexor digiti minimi brevis.
ramus superficialis nervi radialis, oppervlakkige tak
van de n. radialis; innerveert de huid van handrug en
vingers.
ramus superficialis nervi ulnaris, oppervlakkige tak
van de n. ulnaris; splitst zich in de nervi digitales
palmares communes en een dunne tak naar de m.
palmaris brevis.
ramus superior arteriae gluteae superioris, bovenste
tak van de a. glutea superior, helpt aan de verzorging
van de m. gluteus medius, gluteus minimus en tensor
fasciae latae.
rami superiores nervi transversi colli, bovenste tak
van de n. transversus colli, met sensibele vezels; innerveert de huid voor aan de hals.
ramus superior nervi oculomotorii, bovenste en
kleinste van de twee takken van de n. oculomotorius,
met motore vezels, die de m. rectus superior en levator
palpebrae superioris innerveren.
ramus superior ossis pubis, de boven het foramen
obturatum gelegen schaambeentak.
ramus suprahyoideus arteriae lingualis, een tak van
de a. lingualis; verzorgt de musculi suprahyoidei en
anastomoseert met de gelijknamige tak van de andere
kant.
ramus sympathicus ad ganglion ciliare, een bundel
sympathische vezels tussen ganglion cervicale superius
naar ganglion ciliare.
ramus sympathicus ad ganglion submandibulare,
een bundel sympathische vezels van het ganglion ciliare
naar het ganglion submandibulare.
rami temporales arteriae cerebri mediae, takken van
de a. cerebri media; verzorgen de schors opzij van de
temporale hersenkwab.
rami temporales arteriae cerebri posterioris, takken
van de a. cerebri posterior; verzorgen de schors onderaan
en mediaal van de temporale hersenkwab.
rami temporales nervi facialis, eindtakken van de n.
facialis, met motore vezels, die de m. occipitofrontalis,
orbicularis oculi en corrugator innerveren.
rami temporales superficiales nervi auriculotemporalis, takken met sensibele vezels die de huid van de
slaapstreek innerveren.
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ras-gen
ganglioncellen van het ruggenmerg die zich T-vormig
deelt.
raphe [G., rhaphe = naad] zoom, verbindingslijn tussen de
twee helften van een symmetrische structuur.
r phe medullae oblongatae, naadvormige lijn waar de
twee helften van de medulla oblongata in het mediane
vlak aan elkaar grenzen.
raphe metencgphali, mediane lijn van schuin verlopende vezels uit de trigeminuskern.
raphe palati, mediane slijmvliesnaad op de plaats waar
rechter en linker processus palatini zich met elkaar
verenigen.
raphe palpebralis later alis, smalle horizontale lijn,
bestaande uit bindweefsel, tussen rima palpebralis en
laterale rand van de orbita.
raphe p e nis, een huidnaad in het mediane vlak onder
aan de penis; vormt de voortzetting van de raphe scroti.
raphe perin e i, mediane huidnaad op het perineum,
voortzetting van de raphe scroti.
raphe pharyngis, bindweefselnaad op de achterkant
van de pharynx, midden tussen rechter en linker
pharynxspieren.
raphe pontis, mediane lijn van aaneengesloten vezels
uit de trigeminuskern.
raphe pterygomandibularis, peesnaad tussen
hamulus pterygoideus en onderkaak, scheidingslijn
tussen m. buccinator en m. constrictor pharyngis.
raphe scro ti, mediane huidnaad op het scrotum.
raphe-kern, raphekern, kern in de formatio reticularis
van de medulla oblongata, behorend tot het serotoninerge systeem, waarin serotonine de belangrijkste
transmitter is, met een belangrijke invloed op het
ruggenmerg, waar in de dorsale hoorn inkomende
pijnimpulsen worden onderdrukt, en op de formatio
reticularis, voor regeling van het slaapritme.
rapid cycler [E., = snelle doordraaier] manisch-depressieve
patient die jaarlijks vier of meer manische, depressieve
of gemengde (manisch en depressieve) episoden
doormaakt.
rapid eye movement (REM) [E.] de oogbolbewegingen die
de paradoxe slaap kenmerken.
rapid plasma reagin test (RPR test) [E.] reaginetest (m.b.v.
cardiolipine) op syfilis; geeft evenals de Wassermanreactie en de VDRL een klein percentage fout-positieve
uitkomsten.
rappel [< F. het terugroepen, ophalen].
injection de rappel [F.] rappel-injectie; zie ook boosterinjectie.
rapport [F., uitspr. rappor], geestelijk contact of binding bij
hypnose, tussen gehypnotiseerde en hypnotiseur, zodat
de eerste alleen reageert op vragen, gedachten en
bevelen van de laatste.
raptus [L., rapere = grijpen, wegsleuren] plotselinge hevige
aanval.
rarefactie, rareficatio [L., rarus = zeldzaam; facere = maken]
1 afneming in gewicht door verlies in massa zonder
afneming van het volume; z het verdwijnen van weefsel
of van bepaalde weefselelementen, bijv. verdwijning van
de spongiosa of van de corticalis in beenstukken.
rareficans [L.] rareficerend, gekenmerkt door rareficatio;
vb. ostitis r.
ra rus [L., -ra, -rum], zeldzaam, met geringe frequentie,
traag, i.t.t. celer; vb. pulsus rarus.
RAS, reticulair activerend systeem.
rascetta [L., rasare = dikwijls schrapen] de distale plooi van de
handpalm.
ras-gen, zie oncogen, RAs----.

ze innerveren de voor- en zijkant van de romp en alle
delen van de ledematen.
rami vestibulares art e riae labyrinthi, takken van de
a. labyrinthi die het vestibulum verzorgen.
rami zygomatici nervi faci alis, takken van de n.
facialis, met motore vezels; innerveren de m. zygomaticus major en de m. orbicularis oculi.
ramus zygomaticofacialis nervi zygomatici, tak van
de n. zygomaticus, met sensibele vezels die de huid
boven het jukbeen innerveren.
ramus zygomaticotemporalis nervi zygomatici, een
tak van de n. zygomaticus, met sensibele vezels, die de
huid voor aan de slaap innerveert.
Rand, zie HRR-test.
randkeratitis, ontsteking van de hoornvliesrand.
random [E.] aselect, willekeurig, planloos, zonder bedoeling of voorkeur, lukraak; zie ook bias.
randomiseren,
aselect armen
trekken(groepen)
of toewijzen
elementen aan verschillende
van van
een onderten aan verschillende armen (groepen) van een onderzoek; syn. aselecteren.
randomized controlled trial (RCT) [E.] vergelijking van
behandelingen in controlegroepen en onderzoeksgroepen die d.m.v. randomisatie zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn in prognose; krachtigste onderzoek om
verschillen in effectiviteit tussen therapieen aan to
tonen.
random-verdeling [< E.] verdeling van patienten over de
onderzoeksgroep en de controlegroep op basis van
aselecte trekking (toeval).
randpsych o sen, verzamelnaam voor endogene psychosen, die niet tot de schizofrenie of manisch-depressieve
psychosen worden gerekend, o.a. degeneratiepsychose.
randsinus, 1 ruimte onder lymfeklierkapsel waarin
afferente lymfe uitstroomt; z gedeelte van de intervilleuze ruimte dat aan de periferie (rand) van de placenta
is gelegen.
randulcus, zie ulcus.
randzone van Lissauer, zie Lissauer.
Rangoon fever [E.] Rangoonkoorts (= dengue).
Ranke, Hans Rudolph (1849-1887; Ned. anatoom).
hock van Ranke, de hoek tussen een mediane lijn over
de schedelbasis en een lijn door de kaak en de sutura
frontonasalis.
ranselverband, een bij sleutelbeenfractuur toegepast,
kruislings over de rug lopend verband, dat de schouders
naar achteren trekt (van twijfelachtige waarde).
r a nula [L., verkleinwoord van rana = kikvors] cystische tumor
onder de tong, t.g.v. obstructie en dilatatie van een der
speekselklieren.
ranula pancreatica, retentiecyste van de ductus
pancreaticus.
plunging ranula [E.] ranula die zich voor het grootste
deel bevindt onder het niveau van de m. mylohyoideus
en soms een diffuse submandibulaire zwelling geeft;
therapie: operatieve verwijdering van de cyste en de
bijbehorende glandula sublingualis.
Ranvier, Louis Antoine (1835-1922; Fr. patholooganatoom).
knopen van Ranvier, plaats waar twee Schwann-cellen
aaneengrenzen; hier is de zenuw niet door myeline
omgeven; vervult een cruciale rol bij saltatore prikkelgeleiding; syn. insnoering van Ranvier, etranglement
annulaire [F.].
kruis van Ranvier, kruisfiguur ter plaatse van een
insnoering van R., gevormd door zenuwvezels die met
zilvernitraat geimpregneerd zijn.
de `T' van Ranvier, de uitloper van unipolaire
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rash

rash [E.] vluchtig exantheem, soms (zoals bij variola)

tubulaire reabsorptie, terugresorptie in de niertubuli
van water en daarin opgeloste stoffen (glucose, zouten)
uit de voorurine.
reactie [L., re = opnieuw, wederom; agere = werken] 1 tegengestelde werking, tegenwerking; 2 het proces of de reeks
van processen die in werking worden gezet door een
(chemische, fysische, psychische) prikkel; deze kan
fysiologisch of pathologisch in het lichaam of in een
lichaamsdeel zijn (zie ook reflex) of een reactie op een
laboratoriumproef betreffen; zie ook de namen van
onderzoekers naar wie reacties zijn vernoemd (vb.
Wassermann, Widal) en de termen die het karakter van
de reactie aangeven (bijv alarmreactie, diazoreactie).
anamnestische reactie, zie anamnestisch, booster.
antistofantigeenreactie, zie aldaar.
complementbindingsreactie (CBR), zie aldaar.
convergentiereactie, zie aldaar.
directe lichtreactie, r. van de pupil na lichtinval in het
betrokken oog.
flocculatiereactie, zie aldaar.
ide-reactie [< G. -eides = `-achtig, gelijkend op] strooireactie
van de huid die optreedt op afstand van de oorspronkelijke aandoening; wordt vaak gezien in de handpalmen
bij schimmelinfecties aan de voeten, bij acuut contacteczeem en bij patienten met een focale bacteriele haard;
wordt beschouwd als een van de mogelijke oorzaken van
acrovesiculeus eczeem.
immobilisatiereactie, serologische diagnostische
reactie op syfilis; vb. TPI-reactie.
kruisreactie, zie aldaar.
myasthen(isch)e re actie, vermindering van faradische
prikkelbaarheid van een spier, zoals bij periodische
paralyse.
myoton(isch)e reactie, verhoogde faradische prikkelbaarheid van spieren.
parachutereactie, r. die opwekbaar is bij de normale
zuigeling van de 7de tot de i2de maand: wanneer men
het zittende kind plotseling naar een kant omduwt,
strekt het de hand naar die kant uit met spreiding van
de vingers; de r. s afwezig bij een hemisyndroom.
persisterende lichtreactie, lichtovergevoeligheid die
blijft bestaan nadat het contact met foto-allergeen is
gestaakt.
uitvlokkingsreactie, zie flocculatiereactie.
re actiecentrum, zie kiemcentrum.
reactief, als een reactie verlopend; vb. r-ieve hyperemie,
r-ieve psychose.
reactietjjd, de tijd die verloopt tussen prikkel en reactie.
fysiologische reactietjjd, het deel van de reactietijd dat
bepaald wordt door fysieke processen.
ps y chische reactietjjd, het deel van de reactietijd dat
bepaald words door psychische processen.
reactiveren, i opnieuw actief maken, bijv. van een serum
zonder complement (geinactiveerd serum), door complementbevattend vers serum eraan toe te voegen; 2 het
weer actief maken van een (genezende) patient, i.h.b. de
oudere patient, ten onderscheid van revalidatie.
Read, Jay Marion (geb. 1889; Amer. arts te San Francisco).
formule van Read, voor benaderende berekening van
het basaal metabolisme: de procentsgewijze afwijking
van het basaal metabolisme bedraagt o,75(P+o,74D)-72,
waarin P = polsfrequentie en D = de bloeddruk-amplitudo.
reageerbuisbevruchting, zie in-vitrofertilisatie.
reageerpapier, papier, doordrenkt met een reagens.
reagens, een substantie die met een bepaalde stof een
waarneembare reactie geeft (kleurverandering, uitvlok-

voorafgaand aan het definitieve exantheem.
diaper rash [E.] zie luieruitslag; syn. napkin erythema [E.]
drug rash [E.] erytheem als allergisch verschijnsel na
gebruik van bepaalde geneesmiddelen.
heat rash [E.] zie miliaria rubra.
Rashkind-techniek, techniek waarbij een kunstmatig
atriumseptumdefect wordt aangelegd bij kinderen met
een transpositie van de grote bloedvaten.
raspatorium [L., schaafijzer] instrument waarmee periost
van een beenstuk kan worden afgekrabd.
raspberry naevus [E., raspberry = framboos] angioma tuberosum cutaneum.
RAST, zie radio-allergo-sorbent-test.
rat-bite fever [E.] rattenbeetziekte.
Rathke, Martin Heinrich (1793-1860; anatoom te
Koningsbergen).
schedelbalken van Rathke, trabeculae cranii, het
voorste deel van een paar longitudinale kraakbeenstaven aan weerszijden van de hypofyse, die deel uitmaken van het zich ontwikkelende neurocranium.
zakje van Rathke, embryonale uitstulping van het
monddak; vormt de aanleg van het voorste (viscerale)
deel van de hypofyse.
rationalisatie, (psychiatrie) afweermechanisme waarbij
werkelijke motieven door uitvoerige verklaringen
worden verborgen.
rationedl [ L., ratio = rede] op de rede dan wel op wetenschappelijke gronden of feiten berustend; vb. r-nele
therapie.
rattenbeetziekte, infectieziekte na de beet van een rat; er
zijn twee vormen: Haverhill-koorts en sodokoe; syn. ratbite fever [E.].
rattenvlo, zie Xenopsylla cheopis.
Rau, Johannes Jacobus (1668-1719; anatoom te Amsterdam; ook wel Ravius genoemd).
apofyse van Rau, apofy se van Ravius, processus
anterior van de malleus.
raucedo, raucitas [L.] heesheid.
raucedo syphil i tica, chronische heesheid bij laryngitis
syphilitica.
Rauchfuss, Karl Andrewitsj (1835-1915; internist te Sint
Petersburg).
driehoek van Grocco-Rauchfuss, zie Grocco.
Rautek-greep, wijze van vervoer van een (bewusteloos)
slachtoffer waarbij men deze van achteren benadert, de
armen onder diens armen steekt, een der onderarmen
van het slachtoffer met beide handen vastgrijpt en de
hangende persoon zo achterwaarts voorttrekt.
rauwkost [< D., Rohkost] dieet van onverhit voedsel, dus
met zoveel mogelijk werkzame vitamines en vezelstof.
ravenbeksuitsteeksel, processus coracoideus scapulae.
Ravius, zie Rau.
Raynaud, Maurice (1834-1881; Fr. arts te Parijs).
Raynaud-fenomeen, bleekheid of cyanose van de
vingers of tenen, door koude of emotie.
ziekte van Raynaud, recidiverende aanvallen van het
R.-fenomeen, vnl. bij vrouwen; syn. angioneurose,
syn. `episodic digital vasospasm'.
RBE relative biological effectiveness [E.] , een uitdrukking
voor het effect van stralen in vergelijking met dat van i
röntgen.
RBTB, zie blok, rechterbundeltak-.
RDS, idiopathic respiratory-distress syndrome.
RDW red-cell distribution width [E.] , de variabiliteit in
grootte van rode bloedcellen; maat voor anisocytose.
reabsorptie, terugresorptie.
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receptor
in staat is endogene of exogene stoffen te binden;
endogeen betreft het bijv. hormonen of neurotransmitters, exogeen betreft het antigenen of farmaca; na
hechting treedt een specifieke reactie in de eel op; zie ook
Ehrlich, zijketentheorie van —; 3 recipient.
acetylcholinemuscarinereceptor, receptor met
specifieke affiniteit voor acetylcholine en muscarine;
binding van een van deze stoffen geeft, afhankelijk van
de lokalisatie van de receptor, gladde spiercelcontractie
in het oog, maag-darmkanaal, galblaas, arteriolen en
urinewegen; daarnaast stimuleert het de zweetsecretie.
acetylcholinenicotinereceptor, receptor met specifieke affiniteit voor acetylcholine en nicotine; stimulatie
door nicotine geeft algehele stimulatie van autonome
ganglia en de myoneurale eindplaat, resulterend in
zowel sympathische als parasympathische effecten
(vasoconstrictie, noradrenalinerelease, toename van
zweet-, speeksel- en mucussecretie).
ACh-receptor acetylcholinereceptor, membraangebonden eiwit waaraan acetylcholine specifiek bindt; o.a. in
CZS en op musculaire zijde van neuromusculaire synaps.
alfareceptor, alfa-adrenerge receptor van sympathische
zenuwen; reageert op adrenerge stoffen door activering
van bloedvaten en uterus en door remming van de darm;
syn. alfa-adrenoreceptor.
angiotensine-Il-receptor, celreceptor voor angiotensine II.
antigeenreceptor, eiwit op celmembraan van B(membraangebonden Ig) en T-lymfocyten (T-celreceptor)
waarmee een antigeen specifiek wordt herkend; binding
met antigeen leidt tot activatie en proliferatie van de
lymfocyt.
autoreceptor, receptor voor de eigen transmitterstof in
de presynaptische membraan van neuronen; nieuwe
afgifte van neurotransmitter wordt geremd zolang de
concentratie in de synaps voldoende hoog is.
b a roreceptoren, l fijne vertakkingen van sensibele
zenuwen in de tunica adventitia van aorta en carotissinus, gevoelig voor verandering in druk; bij prikkeling
circulatiereflex; syn. pressoreceptoren; z lichaampjes van
Vater-Pacini in het mesenterium.
beta-i-receptor, receptor die voornamelijk in het hart
voorkomt; heeft affiniteit voor adrenaline en noradrenaline; stimulatie verhoogt hartfrequentie en contractiekracht.
beta-2- receptor, beta-adrenerge receptor, vooral
aanwezig in de bronchiale musculatuur en in skeletspierarterien; heeft grootste affiniteit voor adrenaline en
in mindere mate voor noradrenaline; stimulatie leidt tot
broncho- of vasodilatatie.
Cab-receptor, zie complementreceptor, CR1-----.
calorireceptor, r. die gevoelig is voor warmte.
chemoreceptor, i receptor die langs chemische weg
geprikkeld wordt (bijv. in smaak- en reukorgaan,
glomera carotica en aortica); z hypothetische atoomgroep in cytoplasma, die langs chemische weg stoffen
kan binden (bijv. arsenoceptor).
complementreceptor, membraangebonden eiwit dat
complementfactoren kan binden; complementreceptoren komen voor op verschillende celtypen (o.a. T- en
B-lymfocyten, erytrocyten en granulocyten); de
Cab-receptor (= CRi) is fysiologisch het meest van belang
i.v.m. de verwijdering van circulerende immuuncomplexen.
co-receptoren, membraangebonden moleculen op
T-lymfocyten CD4 en CD8 die interacties aangaan met
niet-polymorfe delen van HLA-klasse-I- en HLA-klasse-

king enz.) en derhalve kan worden gebruikt om in een
mengsel de aanwezigheid van die bepaalde stof aan te
tonen.
reagine, een antistof, vermoedelijk identiek met IgE; zie
ook immunoglobuline.
at o pische reagine, antistof in het serum van personen
die allergisch zijn voor bepaalde substanties; deze
reaginen worden bij de Prausnitz-Kustnertest intradermaal bij een normaal persoon ingespoten en veroorzaken dan plaatselijk een specifieke overgevoeligheid.
realiteitsprincipe, volgens Freud de neiging van het
`Ich, van een bepaalde lustbevrediging of te zien, op
grond van de ervaring dat deze bevrediging niet
haalbaar is of tot grote problemen aanleiding geeft; zie
ook lustprincipe.
real-time echography [E.] echografische techniek ter
verkrijging van in tijd snel opeenvolgende echobeelden;
hierdoor is het te observeren object voortdurend zichtbaar.
r e amputatie, hernieuwde amputatie-operatie ter verbetering van een slechte amputatiestomp.
reanimatie, het bijbrengen van een bewusteloze of
schijndode; syn. resuscitatie.
voortgezette reanimatie, zie ALS.
r e ankylose, hernieuwde ankylose na operatie.
rebound-effect [< E., to rebound = terugkaatsen] het tegengesteld gerichte effect bij wegvallen van een prikkel, bijv.
de verhoogde afscheiding van een hormoon na de
stopzetting van behandeling met een substantie die de
productie van dat hormoon tegengaat; syn. reboundfenomeen.
rebreathing [E.] het opnieuw inademen van uitgeademde
lucht, bijv. bij het gebruik van narcosemaskers.
Rec. recenter [L.] , pas geleden, vers (rec.).
rec. par. [L., vers bereid] zie recenter paratus.
recalcificatie, herstel van het calciumgehalte in de
weefsels.
Recamier, Joseph Claude Anselme (1774-1852; Fr.
gynaecoloog).
operatie van Recamier, curettage van de baarmoeder.
re canalis a tie, zie rekanalisatie.
recenter [L.] pas geleden, vers.
recenter paratus (rec. par.) [L., -ta, -turn], vers bereid
(tee.).
recept [L., receptum = algerneen aangenomen, gebruikelijk; recipe
= neem] bereidings- of gebruiksvoorschrift van een
geneesmiddel.
receptaculum [L., mv. -la], een vat, zak, enz. waarin iets
wordt opgevangen.
receptaculum ch y li, cisterna chyli.
receptaculum ganglii petrosi, fossula petrosa.
receptacula lactis, de verwijdingen van de afvoerbuizen van de melkklier, dicht bij hun uitmonding op de
tepel.
receptaculum Pecqueti, cisterna chyli.
receptaculum seminis, vesicula seminalis.
recepteerkunde, leer van het schrijven en bereiden van
geneesmiddelen.
receptive field [E.] zie sensitief.
receptive relaxation [E.] spierontspanning van maag,
endeldarm en blaas, optredend bij orgaanvulling
waardoor pas na het bereiken van een bepaald orgaanvolume drukverhoging optreedt; zie ook tonus.
receptoir, ontvangend, receptief; vb. r-re zenuweinden.
receptor [< L.] 1 plaats in een zenuweind (van sensibele
vezels) waar prikkels worden opgevangen; zie ook effector; 2 complex van eiwitten of lipiden in een celwand dat
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receptorblokkerende stoffen
II-moleculen; ondersteunen de HLA- gerestricteerde
antigeenherkenning.
dopaminerge receptor, celstructuur (in de hersenen en
niervaten) die gevoelig is voor dopamine.
exterorecgptor, r. gevoelig voor prikkels afkomstig van
buiten het lichaam.
Fc-receptor, receptor op het oppervlak van cellen van
het immuunsysteem (B- en T-lymfocyten, macrofagen)
die het constante deel (Fc) van een antilichaam bindt;
reguleert de immuunreactie.
fotoreceptor [G., phos] sensibel eindorgaan dat gevoelig
is voor lichtprikkels.
frigorecgptor, r. die gevoelig is voor koude.
Hi-receptor, eerste type receptor voor histamine; komt
voor op diverse cellen; Hi- receptorgemedieerde effecten
zijn o.a. bronchoconstrictie, vasodilatatie en stijging van
de vaatwandpermeabiliteit.
Hz-receptor, tweede type receptor voor histamine;
komt voor op diverse cellen; Hz- receptorgemedieerde
effecten zijn o.a. toename van de maagzuursecretie en
remming van de secretore functie van diverse celtypen.
histaminereceptoren, specifieke chemische groepen in
de plasmamembraan van doelwitcellen waaraan de
mediator histamine kan binden; onder te verdelen in
Hi- receptoren en Hz- receptoren.
homing-receptor [< E.] receptor op lymfocytenmembraan; bindt weefselspecifieke adressinen; reguleert
lymfocytenverkeer en homing; drie groepen: selectinen,
integrinen en de immunoglobulinesupergenfamilie; zie
ook adressinen.
interoreceptor, r. die gevoelig is voor prikkels afkomstig van binnen het lichaam.
irritant recgptor [E.] receptor waarvan het uiteinde vlak
onder de slijmvliezen van trachea en grote bronchi ligt;
zeer gevoelig voor aspecifieke prikkels van chemische,
thermische of fysische aard; speelt een belangrijke rol bij
het ontstaan van bronchusobstructie bij CARA.
laag-affiene receptor, zie receptor, low-affinity IgE--.
low-affinity IgE-receptor [E.] receptoren voor polymeer
IgE en/of IgE, dat gebonden zit op grote lichaamsvreemde oppervlakken (bijv parasieten) en dat voorkomt
op eosinofiele granulocyten, lymfocyten, monocyten en
macrofagen; binden monomeer IgE met lage affiniteit;
syn. laag-affiene receptor.
muscarinereceptor, membraangebonden eiwit met als
agonisten acetylcholine, betanechol, muscarine en
pilocarpine; binding van deze stoffen heeft parasympathicomimetisch effect op betreffend weefsel.
oestroggenrecgptoren, intracellulaire r-ren met
specifieke affiniteit voor oestrogeen; voorkomend in
sommige mamma-tumoren; aanwezigheid betekent
gunstige reactie op endocriene therapie.
postsynaptische receptor, complex eiwitmolecuul in
de postsynaptische membraan waarmee een transmitterstof een binding kan aangaan; het type receptor bepaalt
of vervolgens een excitatie of inhibitie van de membraan
optreedt.
pressorecgptor, een receptor of zenuweinde, gevoelig
voor wisselingen in druk, i.h.b. in de sinus caroticus en
de aorta; syn. baroceptor.
ryanodinereceptoren, calciumkanalen (met een
affiniteit voor ryanodine) in terminale cisternen van een
spiervezel die zich o.i.v een actiepotentiaal openen
waardoor calcium vanuit sarcoplasmatisch reticulum
naar cytoplasma stroomt en een contractie kan beginnen.
steroidreceptor, receptor met affiniteit voor steroId-

hormonen; effect na binding van steroIdhormoon is
afhankelijk van lokalisatie van de receptor (o.a.
mammae, ovariae, hart) en type steroid (o.a corticosteroiden, geslachtssteroIden, hartglycosiden); zie ook steroid.
tangorecgptor, r. gevoelig voor aanraking.
T-celreceptor (TcR), membraangebonden eiwit op
T-lymfocyten; kan antigenen herkennen wanneer deze
door antigeen-presenterende cellen aan het celoppervlak
tot expressie worden gebracht.
thermorecgptor, zenuweinde dat gevoelig is voor
koude of warmte.
vasoreceptor, interoreceptor aan de bloedvaten.
receptorblokkerende stoffen, substanties die zich aan
receptoren hechten en daardoor de binding van noradrenaline eraan beletten, aldus de impulsoverdracht verhinderend (in medisch jargon wordt een betareceptorblokkerende stof veelal aangeduid als `betablokker').
receptordiversiteit, diversiteit in antigeenspecificiteit
van antigeenreceptoren op lymfocyten; ontstaat door
voortdurende genherschikking van de genen die coderen
voor de V-, D- en J-segmenten van de antigeenreceptor.
receptorfarmacologie, leer van de geneesmiddelen die
hun werking uitvoeren door zich te binden aan receptoren, zoals de beta-blokkeerders.
receptorpotentiaal, verandering van de membraanpotentiaal van sensorcellen o.i.v een prikkel; de grootte
van de verandering is afhankelijk van de prikkelsterkte;
syn. sensorpotentiaal.
receptorspecificiteit, de affiniteit van een bepaalde stof
voor een bepaalde receptor.
receptortheorie, de veronderstelling dat geneesmiddelen hun werking uitoefenen door binding aan receptoren.
receptuu r, de kennis omtrent of de arbeid bij het bereiden van recepten.
magistrale receptuur, recepten die voldoen aan
bepaalde eisen omtrent leesbaarheid, volledigheid,
juistheid enzovoort; de apotheker mag een recept niet
afieveren wanneer niet aan die eisen wordt voldaan.
recessief [L., recedere = achteruitgaan] term betreffende de
overerving van eigenschappen die alleen bij homozygotie in het fenotype zichtbaar zijn; zie ook dominant.
autosomaal recessief, recessief overervend en gebonden aan een autosoom.
recessus [L., terugwijking] inzinking, lege holte, nis.
recessus cochlearis, slakkenhuisbocht, een voor-onder
de r. sphericus gelegen groeve, die het onderste eind van
de ductus cochlearis bevat.
recessus costodiaphragmaticus pleurae, pleuraspleet
in de hoek tussen pleura costalis en pleura diaphragmatica.
recessus costomediastinalis, pleuraspleet aan de
voorkant tussen pleura costalis en pleura mediastinalis,
links dieper dan rechts.
recessus duodenalis inferior, nis van het buikvlies
achter de plica duodenalis inferior.
recessus duodenalis superior, nis van het buikvlies
achter de plica duodenalis superior.
recessus ellipticus vestibuli, een ellipsvormige deuk
in het dak en de mediale wand van het vestibulum,
waarin een deel van de utriculus ligt.
recessus gpitympanicus, de koepel van de trommelholte.
recessus hepatorenalis, het door nier en bijnier
begrensde deel van de recessus subhepaticus.
recessus ileocaecalis inferior, nis van het buikvlies
onder de inmonding van het ileum in het caecum.
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recessus ileocaecalis superior, buikvlies-nis boven de
inmonding van het ileum in het caecum.
recessus inferior omentalis, laagste deel van de bursa
omentalis, tussen maag en colon transversum, zich
uitstrekkend tussen voor- en achterblad van het
omentum.
recessus infundibuli, een zich naar onder in het
infundibulum uitstrekkende nis van de derde hersenventrikel.
recessus intersigmoideus, buikvliesnis links onder de
wortel van het mesocolon sigmoideum.
recessus lateralis ventriculi quarti, zijdelingse spitse
uitloper van de vierde hersenventrikel.
recessus lienalis, linkszijdig door de miltligamenten
begrensd gedeelte van de bursa omentalis.
recessus membranae tympani anterior, slijmvliesuitbochting tussen plica mallearis anterior en trommelvlies.
recessus membranae tympani posterior, slijmvliesuitbochting tussen plica mallearis posterior en
trommelvlies.
recessus membranae tympani superior, uitbochting
tussen de pars flaccida van het trommelvlies en kop +
hals van de malleus; syn. ruimte van Prussak.
recessus opticus, een nis van de derde hersenventrikel
boven het chiasma opticum.
recessus paraduodenalis, een soms voorkomende
buikvlies-nis achter de plica paraduodenalis, met
opening naar rechts.
recessus pharyngeus, zijdelingse nis van de pharynx
achter de tuba auditiva.
recessus phrenicomediastinalis, dorsale pleuranis
tussen diafragma en mediastinum.
recessus pinealis, een ten dele in de epifyse reikende
nis van de derde hersenventrikel.
recessus piriformis, peervormige gleuf in de wand van
de laryngopharynx, tussen de plica ary-epiglottica en de
membrana thyrohyoidea of het schildkraakbeen.
recessus pleurales, ruimten waar de pleura een hock
maakt, die niet geheel door longweefsel worden
opgevuld.
recessus retrocaecalis, een vaak aanwezige buikvliesnis rechts achter het caecum of het colon ascendens.
recessus retroduodenalis, een soms aanwezige
buikvlies-nis tussen aorta en duodenum, met opening
naar links.
recessus sacciformis articulationis radio-ulnaris
distalis, proximale uitstulping van het slappe
gewrichtskapsel van het radio-ulnair gewricht.
recessus sacculi [JNA], r. sphericus vestibuli.
recessus spheno-ethmoidalis, spleetvormige ruimte
boven de bovenste neusschelp.
recessus sphericus osseus, een kleine ruimte in de
schedel, achter-boven de bovenste neusschelp, voor het
corpus van het sfenoid.
recessus sphericus vestibuli, ronde nis in de mediale
wand van het vestibulum; bevat de sacculus.
recessus subhepatici, spleten tussen de lever en het
colon transversum.
recessus subphrenici, spleten tussen het middenrif en
de rechter leverkwab, achter-boven begrensd door het
lig. coronarium.
recessus subpopliteus, slijmbeurs op de condylus
lateralis femoris onder de oorsprongpees van de m.
popliteus; communiceert met de kniegewrichtsholte,
soms met het tibio-fibulair gewricht.

recessus superior omentalis, lange, nauwe buikvliesnis tussen vena cava inferior en slokdarm.
recessus suprapatellaris, bursa suprapatellaris.
recessus suprapinealis, nis tussen het dak van de
derde hersenventrikel en de epifyse.
recessus tympani superior [seen term van de NA], r.
membranae tympani superior (ruimte van Prussak).
recessus utriculi [JNA], r. ellipticus vestibuli.
rechter-fossa-iliaca-syndroom, pijn in de rechter fossa
iliaca, bijvoorbeeld bij een appendicitis, ziekte van
Crohn, cholecystitis, torsio testis en adnexitis.
rechterventrikelhypertrofie, toename in dikte en massa
van de wand van de rechter hartventrikel; oorzaken zijn
onder meer pulmonale hypertensie, longaandoeningen
en pulmonalisklepstenose.
rechtsdecompensatie, falen van de functie van de
rechter hartventrikel; belangrijkste verschijnselen zijn
enkeloedeem en leverstuwing; meestal secundair aan
links-decompensatie.
rechtshandigheid, zie dextromanie.
rechts-linksbehandeling, methode om het effect van
een lokale dermatotherapie na te gaan; symmetrische
velden van lichaam worden met verschillende lokale
therapeutica ingesmeerd en het effect wordt vergeleken.
rechtsverschuiving, zie Arneth.
rechute [F., chute = val] zie ook recidief wederinstorting van
de patient, nieuwe verheffing van het ziekteproces
tijdens de herstelperiode.
fievre a rechutes [F.] zie febris recurrens.
recidief [L., recidivus = terugkomend] nieuwe aanval van een
reeds doorstane en (schijnbaar) genezen ziekte; zie ook
rechute, recrudescentie, relaps.
recidivans [L.] recidiverend; vb. herpes r.
recipe (R/) [L.] neem! (aanhef van recept).
recipient [L., recipiens = ontvangend] degene bij wie bloed
wordt getransfundeerd, of weefsel wordt getransplanteerd; zie ook bloedtransfusie, donor, transplantatie.
reciprocator, bekken/beenbeugelapparatuur die patienten met een blijvende verlamming in de benen in staat
stelt te staan en te lopen door het onbelaste been naar
voren te zwaaien.
reciprociteit [L., reciprocitas] wederkerigheid.
reciprook, wederkerig.
reciproke bastaard, zie bastaard.
reciproke innervatie, zie innervatie.
recirculatie, het opnieuw opgenomen worden in de
bloedstroom van stoffen/cellen; bijv uitgetreden lymfocyten die via de ductus thoracicus weer in de circulatie
terechtkomen.
Recklinghausen, Friedrich Daniel von (1833-1910;
patholoog te Koningsbergen, Wiirzburg, Straatsburg).
ziekte van Von Recklinghausen, i neurofibromatosis
generalisata; s. osteodystrophia fibrosa cystica generalisata.
Recklinghausen, Heinrich von (1867-1942; D. arts te
Munchen).
tonometer van Von Recklinghausen, apparaat ter
meting van de bloeddruk met een wijzer-manometer.
reclinatie, reclinatio [L.] 1 achteroverbuiging; i. achterwaartse beweging.
reclinatio cataractae, het d.m.v. een staarnaald achterover drukken van een troebele ooglens (obsoleet).
reclinatiegipsbed, gipsbed, waarin de kyfose-lijder in
achterover gebogen houding wordt gefixeerd om de
ontstane verkromming van de wervelkolom zo veel
mogelijk te corrigeren.
Reclus, Paul (1847-1914; Fr. chirurg te Parijs).
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ting] operatieve vasthechting van het rectum aan het os

ziekte van Reclus, multipele goedaardige cysten in de
mamma.
recombinant [E.] een virus (of cel, of DNA), ontstaan door
herschikking van genen.
recombinant-DNA, een onder invloed van polynucleotide-ligase tot stand gekomen recombinatie van
DNA-fragmenten (ontstaan onder invloed van restrictieenzymen).
recombinant-DNA-techniek, zie DNA-recombinatietechniek.
recombinant tissue plasmogen activator (rtPA), zie
weefselplasminogeen-activator.
recombinatie, zie gen-recombinatie.
recommissurotomie, herhaling van een commissurotomie.
recon [< re-combinatie + -on] een gen, dat als erfelijke
eenheid geen wijziging meer kan ondergaan door
recombinatie; zie ook cistron, muton.
reconditie, reconditioneren, zie revalidatie, revalideren.
reconvalescent, herstellende.
reconvalescentenserum, zie serum.
reconvalescentiefase, geleidelijke fase van beter worden,
herstel en hervatting van het 'normale' leven na ziekte.
recovery [E.] i ruimte waar patienten na een operatie uit
een narcose ontwaken; z ontwakingsfase na narcose.
recrudescentie [L., recrudescere = weer rauw worden] opleving
van een ziekte na een korte tijd van (schijnbare)
genezing; zie ook rechute, recidief, relaps.
recruitment [E., versterking] onaangename beleving van
harde geluiden, t.g.v. verandering in de luidheidsbeoordeling voor tonen boven de gehoordrempel,
vergeleken met die voor tonen bij de drempel;
syn. regressieve slechthorendheid.
recta [L.] vr. van rectus (recht).
rectaal, m.b.t. het rectum.
rectaal bloedverlies, bloedverlies per anum, afkomstig
uit het laatste gedeelte van de endeldarm.
rectale instillatie, druppellavement; zie ook lavement.
rectaal onderzoek, i onderzoek van het rectum,
palperend met de vinger of inspecterend met een
rectoscoop; 2 onderzoek via het rectum, van een afwijking of situatie naast of bij het rectum, bijv onderzoek
van de prostaat, verloskundig onderzoek.
rectale reflex, zie angle reflex.
rectale toediening, toediening van stoffen via het
rectum; rectaal geresorbeerde stoffen worden veelal
direct opgenomen in de lichaamscirculatie, waardoor het
first-pass-effect deels kan worden vermeden; voornaamste indicatie: toediening van geneesmiddelen tijdens
misselijkheid en braken (bijv paracetamol).
rectale voeding, voeding via het rectum, door toediening van een voedingsklysma.
rectalis [L., -le], rectaal, m.b.t. het rectum; vb. plexus r-lis,
nervi r-les (mv van r-lis).
rectal swab [E., swab = zwabber] prop steriele watten, gewikkeld om een staafje, waarmee van het rectumslijmvlies
materiaal wordt afgestreken voor bacteriologisch of
parasitologisch onderzoek.
rectectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van het rectum.
rectitis, zie proctitis.
rectitis vermicularis, r. die veroorzaakt wordt door
ingewandswormen.
rectococcygeus [L., -ea, -eum], m.b.t. het rectum en het os
coccygis; vb. musculus r-eus.
rectococcygopexie [G., kokkyx = staartbeen; pexis = vasthech-

coccygis.
rectocolitis, ontsteking van het rectum en (een deel van)
het colon.
rectogenitaal, m.b.t. het rectum en de genitalia.
rectogenitaal syndroom, ulceratief proces aan rectum,
perineum en vulva, met ontwikkeling van elephantiasis
en fistels, o.a. bij lymphogranuloma venereum.
rectokele [G., kele = hernia] uitstulping van het rectum in
de vagina; zie ook proctokele.
rectolabiaal, m.b.t. het rectum en de labia majora en
minora.
rectoperineorafie [G., rhaphe = naad] hechting van het ter
weerszijden van de anus doorgesneden perineum, bij
rectumprolaps.
rectopexie [G., pexis] operatieve vasthechting van het
rectum aan de bekkenwand, bij rectumprolaps.
rectoplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatie aan
rectum en anus; zie ook proctoplastiek.
rectoromanoscopie [L., romanum] het bekijken van
rectum en sigmoid d.m.v een rectoromanoscoop.
rectoscoo , een endoscoop voor de inspectie van het
rectum.
rectoscopie [G., skopein = bekijken] het bekijken van het
rectum d.m.v een rectoscoop.
rectosigmold, verzamelterm voor de endeldarm en het
colon sigmoideum.
rectosigmodectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van
rectum en sigmoid.
rectosigmoidoscopie, onderzoek van het rectum en het
colon sigmoideum m.b.v. een starre of beweeglijke
endoscoop bij verdenking op coloncarcinoom, endeldarmaandoeningen en geinfiltreerde carcinomen van de
vrouwelijke genitalia.
rectotomie, zie proctotomie.
recto-urethralis [L., -le], m.b.t. rectum en urethra;
vb. musculus r-lis.
recto-uterinus [L., -na, -num], m.b.t. rectum en uterus;
vb. musculus r-nus, excavatio r-na.
rectovaginalis [L., -le], m.b.t. rectum en vagina; vb. fistula
r-lis, septum r-le.
rectovesicalis [L., -le], m.b.t. rectum en urineblaas;
vb. excavatio r-lis, septum r-le.
rectum [L., gen. -ti, rectus = recht] endeldarm, het laatste
gedeelte van het maag-darmkanaal, via de anus naar
buiten lozend.
rectumextirpatie, zie operatie van Quenu.
rectumprolaps, uitzakking van alle lagen van het rectum
via de anus, veroorzaakt o.a. door een verslapping van de
bekkenbodemspieren.
rectumresectie, verwijdering van het rectum, met
behoud van de anus (= operatie van Bacon); zie ook
rectumextirpatie.
rectumulcus, zweer in de endeldarm; kan bij de ziekte
van Crohn en colitis ulcerosa optreden.
rectus [L., -ta, -turn], recht; vb. musculus r-tus, pars r-ta,
intestinum r-tum.
rectusdiastase [< G., diastasis = scheiding, splitsing] het
uiteenwijken van de musculi recti abdominis in de
zwangerschap, na een baring, na operatie, soms als
constitutionele anomalie.
rectusschede, vagina musculi recti abdominis, de
bindweefselschede die de musculus rectus abdominis
omgeeft; er is een achter- en een voorblad (lamina
posterior resp. anterior).
recuperatie [< F. recuperer = herwinnen] herstel van krachten.
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recurarisatie, het verschijnsel dat na coupering van de
curarewerking door toediening van een antagonist
(neostigmine) plotseling de verslappende curarewerking
weer verschijnt.
recurrence [E.] i het opnieuw verschijnen van symptomen
na een remissie; 2 malaria-recidief meer dan 24 weken na
een eerste malaria-aanval.
recurrens [L.] teruglopend, terugkomend; vb. nervus
laryngeus r., febris r., Borrelia recurrentis.
recurrensparese, verlamming van de nervus laryngeus
recurrens.
recurrensverlamming, uitval van de n. recurrens;
eenzijdige uitval leidt tot heesheid, dubbelzijdige uitval
leidt vaak tot hevige benauwdheid en vereist intubatie of
operatic.
recurrent inhibition [E.] remming van de excitatie die een
(inter)neuron zelf veroorzaakt doordat deze, behalve een
doorgaand axon, een tweede axon heeft die via een
inhiberend interneuron synapteert op het eigen receptieve deel; een binnenkomende impulsstroom kan zo
enige tijd worden geblokkeerd of in frequentie worden
beperkt.
recurrerend [L., recurrens] terugkomend, achterwaarts
lopend.
recurrerende sensibiliteit, zie sensibiliteit.
recurvatus [L., -ta, -turn], achteruitgebogen, overstrekt;
vb. genu r-turn.
recycling [E., het wederorn een cyclus doorlopen of laten doorlopen] de behandeling van de bij productie ontstane
afvalstoffen zodat ze langs natuurlijke of kunstmatige
processen weer als grondstof van nuttige producten
kunnen worden gebruikt.
redia, mv. rediae (genoemd naar Redi): tweede of derde
larvestadium van trematoden; ontwikkelt zich in het
lichaam van een slak (tussengastheer) en gaat over in een
volgend larvestadium, de cercaria.
Redlich, Emil (1866-1930; Oostenr. neuroloog-psychiater
te Wenen).
Redlich-zone, mergloze zone van het laterale deel van
een achterste ruggenmergszenuwwortel waar deze het
ruggenmerg binnentreedt.
Redon (zoe-eeuwse Franse chirurg).
Redons drain, soepele plastic slang die in een operatiegebied wordt achtergelaten, met aan het andere eind een
vacuumfles.
drainage vigs. Redon, vacuUmdrainage van een operatiegebied.
redox, gelijktijdige reductie en oxidatie.
redoxpotentiaal, elektrische spanning van een redoxsysteem.
redoxsysteem, reductie-oxidatiesysteem waarin katalysatoren waterstof opnemen en weer afgeven; de bij
dehydrering vrijkomende waterstof wordt niet
onmiddellijk geoxideerd, maar voor de vorming van
water langs verscheidene acceptoren geleid.
redressie, het weer op zijn plaats brengen van een
lichaamsdeel dat van zijn normale plaats is verdrongen;
syn. redressement [F.]; zie ook repositie, reductie, taxis.
redressiegips, corrigeren van een contractuur d.m.v. het
oprekken van een gewricht en fixeren met gips; handeling wordt om de paar weken herhaald, totdat de
gewenste stand is bereikt.
reduceren [L., reducere = terugleiden] 1 terugbrengen,
reponeren; 2 herleiden tot eenvoudiger samenstelling.
reductie [L., reducere] 1 repositie; s, het onttrekken van
zuurstof of het toevoegen van waterstof.
reductiedeling, zie meiose.

reductietijd.
decimale reductietijd, de tijd die nodig is om de
bacterieconcentratie m.b.v. hitte of desinfectantia tot s/io
van de oorspronkelijke waarde terug te brengen.
reduplicatie, reduplicatio [L.] verdubbeling.
Reduviidae [L., reduvia = klinknagel] een fam. van de orde
Hemiptera; ze staan bekend als `kissing bugs'; van
medisch belang zijn de geslachten Panstrongylus, Reduvius,
Rhodnius en Triatoma.
Reduvius, wantsengeslacht van de fam. Reduviidae.
redux [L., terugleidend] in de resolutiefase van pneumonia;
zie ook indux; vb. crepitatio r.
Reed, Dorothy Mendenhall (geb. 1874; patholoog te
Baltimore).
Sternberg-Reed-reuscel, zie Sternberg.
reeducatie [< L., educere = opvoeden] heropvoeding in de zin
van revalidatie.
re-entry [E.] terugkeer van een elektrische prikkel in een
hartdeel waar dezelfde prikkel eerder vandaan kwam;
mogelijke oorzaken zijn een extra verbinding, zoals bij
Wolff-Parkinson-White, en littekenweefsel in het
myocard, dat de prikkel als het ware vasthoudt tot na de
refractaire periode van het omliggende hartweefsel;
speelt een rol bij vele soorten van tachycardie.
rerence [E., verwijzing, referentie] het verwijzen naar, het
vergelijken met een bepaald uitgangsmateriaal of
uitgangspunt.
reference point [E.] een punt op de thorax (de aanhechtingsplaats van de ze rib aan het sternum), dat wordt
gebruikt voor het aangeven van de druk in de halsvenen
(volgens Lewis-Borst). Het punt ligt 5 cm boven het
middelpunt van de rechter hartboezem.
referentiegroep, controlegroep binnen een case-controlstudie waarvan de frequenties van eigenschappen of
blootstellingen als referentie worden gebruikt t.o.v. de
in de case-groep (indexgroep) gevonden waarden.
referentie-interval, interval tussen twee referentiewaarden (afkappunten) waarbinnen testuitslagen als niet
afwijkend worden gedefinieerd; zie ook referentiewaarde.
referentiewaarde,1 waarde in het referentie-interval;
minder goed: normale waarde; z waarde in het interval
tussen twee uiterste waarden waarbinnen aanvaardbare
of wenselijke testuitkomsten liggen; syn. streefwaarde.
referred pain [E.] viscerale pijn, uitstralend naar bepaalde
delen van de huid; vb. schouderpijn bij diafragmaprikkeling; syn. telealgie.
refertilisatie, na sterilisatie weer doorgankelijk maken
van de tubae uterinae bij de vrouw c.q. de vasa deferentia bij de man.
reflectie [L., reflectere = terugbuiging, terugzending] weerkaatsing (van licht, van geluid).
reflectoir, m.b.t. een reflex; vb. r. pupilstijfheid.
reflex, i weerkaatsing; z onmiddellijke, onwillekeurige
reactie van het lichaam bij prikkeling van een receptor
(zie ook reflexboog); de reactie is gewoonlijk een spiercontractie of kliersecretie.
aangeboren reflex, zie onvoorwaardelijke r.
accommodatiereflex, reflexmatig scherpstellen van het
oog d.m.v. aanspannen van de m. ciliaris waardoor de
lens boller wordt; treedt op bij plotselinge, onscherpe
visuele projecties geregistreerd door de colliculus
superior.
achillespeesreflex (APR), bij tikken op de achillespees
contraheren zich de kuitspieren en strekt zich de voet
(plantaire flexie), een normale peesreflex.
afweerreflex, zie aldaar.
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men osmolariteit van het traanvocht door verdamping;
syn. lidslagreflex.
corneomandibulaire reflex, pathologische reflex die
via n. trigeminus verloopt en optreedt als bij stevig
strijken over de cornea de onderkaak naar de contralaterale zijde afwijkt; komt voor bij piramidebaanlaesies
boven medulla oblongata.
cremasterreflex, bij prikkeling van de dij contraheert
de m. cremaster en wordt de testis van die zijde
opgetrokken.
detrusorreflex, zie reflex, blaas-^-.
dreigreflex, dreigen-knipreflex, dichtknijpen van het
oog wanneer de punt van de vinger plotseling van opzij
tot vlak bij het oog gebracht wordt; verloopt afferent via
n. opticus en efferent via n. facialis, synapteert in
hersenstam; toegepast als gezichtsveldtest.
duikreflex, bij contact van het gelaat met koud water
ontstaan apnoe, bradycardie en perifere vaatconstrictie.
dynamische rekkingsreflex, zeer kortdurende
monosynaptische reflex; spiercontractie volgend op
plotselinge rek van een spier of pees om spierlengte te
corrigeren, b.v kniepeesreflex.
exteroceptieve reflex, een door een van buiten het
lichaam komende prikkel opgewekte r.
flexiereflex, exterosensorische buigreflex van extremiteiten, vaak met contralaterale effecten, b.v terugtrekreflex en gekruiste strekreflex: bij op iets scherps
trappen wordt het ene been gebogen (terugtrekken) en
het andere ter compensatie gestrekt.
gecombineerde flexiereflex, combinatie van plantaire
flexie van alle tenen (teken van Babinski) en flexie in de
knie optredend bij het strijken over de laterale voetzoolrand; komt voor bij ontremming van de gecombineerde
flexiereflex t.g.v laesies in het ruggenmerg boven Sz of
in de hersenen.
gastrocolische reflex, reflex waarbij maagvulling tot
contractie van het colon leidt vanuit pars ascendens
richting pars descendens.
gastro-ileale reflex, toename van de motorische
activiteit van het ileum bij vulling van de maag.
geconditioneerde reflex, zie voorwaardelijke reflex.
gekruiste strekreflex, toegenomen aanspanning van
beenextensoren om het lichaamsgewicht op te vangen
dat geheel op dit been komt te rusten wanneer het
andere been t.g.v pijnlijke prikkeling een terugtrekreflex vertoont.
glabellareflex, knipperen van de oogleden bij bekloppen van de glabella, bij lijders aan parkinsonisme.
grijpreflex, bij aanraken van de handpalm sluiten de
vingers zich tot een vuist; bij zuigelingen fysiologisch,
op latere leeftijd voorkomend als teken van sterke
regressie van de hersenfunctie.
hersenstamreflex, reflex waarvan de afferente en
efferente banen via de hersenzenuwen verloopt en
overschakelt in de hersenstam; betreft het hoofdgebied,
maar via de n. vagus ook de vegetatieve organen.
hoestreflex, reflectoire hoeststoot bij prikkeling van het
slijmvlies der luchtwegen.
houdingsreflex, statische en dynamische rekreflexen
van axiale musculatuur om lichaamshouding te handhaven en te corrigeren.
H-reflex, een monosynaptische r., opgewekt door
elektrische prikkeling van een zenuw, i.h.b. de n. tibialis.
huidreflex, bij aanraking van een bepaald huidgebied
contraheren bepaalde spieren; zie ook cremasterreflex.
hypogastrische reflex, contractie van de lagere
buikspieren bij bestrijken van de binnenkant van de dij.

anale reflex, samentrekking van de sphincter ani bij
aanraking van het anusslijmvlies.
asymmetrische tonische nekreflex, reflex bij kinderen tot maximaal 5 maanden; bij opzij draaien van het
hoofd wordt de arm en/of het been naar de kant
waarheen het gezicht is gericht gestrekt en aan de
andere kant gebogen; pathologisch als de reflex na vijf
maanden persisteert of het kind de houding niet kan
overwinnen.
Babinski-reflex, zie symptoom van Babinski.
Bechterew-reflex, zie Bechterew.
belastingscompensatiereflex, toename van de spierkracht van een willekeurige isometrische contractie
doordat t.g.v. een toename van de lengte van de spierspoeltjes deze de alfa-motoneuronen innerveren; zie ook
gammalus.
bicepsreflex, bicepspeesreflex, contractie van de m.
biceps als op de pees bij de elleboog geklopt wordt.
blaasreflex, reflexmatige contractie van de blaaswandspier (m. detrusor) na verslapping van de externe blaassfincter o.i.v rekking van de blaaswand, waardoor mictie
plaatsvindt; syn. detrusorreflex.
braakreflex, reflectoire braakbeweging hetzij t.g.v.
centrale prikkeling (centrale braakreflex), hetzij t.g.v
perifere prikkeling, bijv van de farynxachterwand
(perifere braakreflex); syn. keelreflex, farynxreflex.
Brissaud-reflex, zie Brissaud.
Brudzinski-reflex, zie Brudzinski.
buccale reflex, bij bekloppen van de bovenlip ter
hoogte van de fossa canina wordt de onderlip omhooggetrokken (bij psychosen).
buikhuidreflex, 'krassen' over de buikhuid veroorzaakt
ipsilaterale contractie van buikspieren, verloopt afferent
en efferent via nn. thoracales en synapteert op niveau
Th.6-L.i; men onderscheidt epi-, meso- en hypogastrische reflex bij resp. boven-, midden- en onderbuikshuid;
syn. epigastrische reflex.
bulbocavernosus-reflex, contractie van m. bulbocavernosus bij druk op glans penis, verloopt afferent en
efferent via n. pudendus en synapteert op niveau S.3 -4.
bulbusreflex, zie Aschner.
cardiosympathische reflex, mydriasis, exophthalmus
en eenzijdig zweten in het gebied van de n. trigeminus,
door prikkeling van de halssympathicus bij hart- en
aortaziekten (Misch en Lechner).
carpofalangeale reflex, bij bekloppen van de strekpezen van de gebogen pols strekt de hand zich.
carpometacarpale reflex, als men bij een patient met
spastische verlamming klopt op de processus styloideus
radii of ulnae of de handrug, buigen de vingers zich.
chemosensorenreflex, bloeddrukregulatie bij waarden
beneden 50 mmHg (dit is onder de activatiedrempel van
barosensoren) door arteriole chemosensoren die t.g.v. de
verminderde perfusie van het glomusweefsel geactiveerd
worden en het vasomotorencentrum stimuleren tot een
bloeddrukverhoging.
ciliospinale reflex, pupilverwijding bij prikkeling van
de huid in de nek.
cochleopalpebrale reflex, het knipperen met de
oogleden, door contractie van de m. orbicularis oculi,
wanneer vlak bij het oor een schel geluid wordt
gemaakt; ontbreekt bij totale labyrint-doofheid.
consensuele lichtreflex, r. van de pupil na lichtinval in
het andere, onbelichte oog.
corneareflex, contractie van de m. orbicularis oculi
door prikkeling van zenuwuiteinden van de n. ophthalmicus in de conjunctiva door aanraking of een toegeno678

reflex
oculocardiale reflex, zie Aschner.
oculocefale reflex, compensatoire oogbewegingen bij
passief draaien van het hoofd bij bewusteloosheid,
waardoor de blik in de middenstand blijft; gestoord
indien ogen wel meebewegen (poppenkopfenomeen)
t.g.v. laesie van de frontopontiene baan; verloopt
afferent via n. vestibulocochlearis, efferent via nn.
oculomotorius, trochlearis en abducens en FLM en
synapteert in hersenstam, pons en mesenencephalon.
oculopupillaire reflex, bij aandoening van de cornea,
de conjunctiva, de oogleden, wordt de pupil nauwer.
ongeconditioneerde reflex, syn. onvoorwaardelijke r.
een reflex die als een aangeboren functie wordt
beschouwd en niet door conditionering (oefening, dril)
is aangeleerd (Pawlow); zie ook voorwaardelijke reflex.
onttrekreflex, zie flexiereflex; syn. terugtrekreflex.
oogfixatiereflex, labyrintaire reflex die ervoor zorgt dat
bij hoofdbewegingen de ogen via corrigerende tegengesteld gerichte oogbewegingen toch op een bepaald
punt in het gezichtsveld gefixeerd blijven.
oogknipperreflex, het reflexmatig sluiten van het oog
wanneer een voorwerp het oog snel nadert; syn. dreigreflex.
oprichtreflex, een labyrintaire r., opgewekt vanuit de
utriculus; uit alle lichaamshoudingen tracht het proefdier de kop weer in de normale stand te brengen.
optische reflex, reflexen uitgaande van het netvlies,
zoals de instelreflex, de pupilreflex en de lensaccommodatie.
optokinetische reflex, oogbewegingen om een
bewegend voorwerp op de fovea te stabiliseren zonder
het hoofd te bewegen, leidend tot optokinetische
nystagmus; worden gestuurd door visuele en parietale
cortexgebieden; syn. instelreflex.
orientatiereflex, reflexmatige tegengestelde oog- en
nekbewegingen bij plotselinge verandering van houding
t.o.v de omgeving; worden gecoordineerd vanuit de
primaire vestibulaire kernen via de fasciculus lemniscus
lateralis.
palmomentale reflex, handpalm-kinreflex; bij sterke
prikkeling van de thenar contraheren de ipsilaterale
kinspieren (m. mentalis en m. orbicularis oris).
parachutereflex, uitstrekken van de hand en spreiden
van vingers bij plotseling van opzij duwen tegen een
zittend kind, reflex aanwezig van 7e tot tie maand.
patellaire reflex, zie kniepeesreflex.
Pawlow-reflex, zie Pawlow, conditionering.
peesreflex, bij kloppen op een pees contraheren een of
meer spieren (niet altijd de spieren die bij de pees
horen); de reflexbaan loopt altijd via het ruggenmerg; in
het neurologisch spraakgebruik verstaat men onder
`peesreflexen' ook wel alle reflexen die bij het routineonderzoek worden nagegaan, met inbegrip van periostreflexen, maar zonder de huidreflexen.
farynxreflex, zie reflex, keel-.
pilomotore reflex, r. die de haren doet bewegen =
kippenvel- r.
placing reflex [E.] bij het raken van de voetrug van een
rand zonder optische controle wordt een opstapbeweging gemaakt; treedt op bij pasgeborenen.
pleuropulmonale reflex, zie Bronkhorst.
polysynaptische reflex, reflex verlopend via meer dan
2 neuronen.
proprioceptieve reflex, reflex op sensore impulsen uit
het eigen lichaam; i.e.z. een reflex waarvan receptor en
effector in hetzelfde orgaan liggen; vb. peesreflex: op
rekking van de spier reageert deze met contractie.

idiomotore reflex, zie psychoreflex.
ileogastrische reflex, remming van de maagmotoriek
bij overvulling van het ileum.
instelreflex, zie optokinetische reflex.
intestino-intestinale reflex, inhiberende reflex
waarbij door rekking van een deel van de dunne darm de
darmmotoriek volledig tot stilstand wordt gebracht, ten
behoeve van verlenging van de inwerktijd van spijsverteringssappen.
kaakopeningsreflex, onderdeel van het ritmische
kauwproces waarbij druk op de voorste elementen en
het voorste deel van het harde gehemelte door voedsel
leidt tot aanspanning van de m. digastricus en m.
mylohyoideus die de kaak naar beneden trekken.
kaakreflex, zie mandibulaire r.
kaaksluitreflex, aanspannen van de m. masseter en de
m. temporalis als reactie op rekking van deze kaaksluiters o.i.v. de zwaartekracht of t.g.v. de kaakopeningsreflex (tijdens het kauwproces).
keelreflex, zie reflex, braak-^-.
kniepeesreflex (KPR), bij bekloppen van de kniepees
volgt contractie van de m. quadriceps, waarbij het
onderbeen plotseling wordt gestrekt; syn. patellaire r.
kokhalsreflex, combinatie van spiercontracties van de
keelwand die tot terugdrijving van voedsel richting
mondholte leidt; wordt veroorzaakt door ruwe prikkeling; zachte prikkeling wekt daarentegen een slikreflex
op; de reflexboog verloopt via de n. glossopharyngeus en
de n. vagus.
koudereflex, remming van de ademhaling door sterke
prikkeling van koudesensoren in de huid.
krabreflex, intersegmentaal verlopende reflex waarbij
door lichte prikkeling van een huidgebied ritmische
buig- en strekbewegingen in ledematen optreden die
met een grote precisie tot krabbewegingen op de geprikkelde plaats leiden.
let-down reflex [E.] zie reflex, toeschiet-.
lichtreflex, i bij belichten van het trommelvlies optredende driehoekige weerkaatsing; afwezigheid wijst op
pathologie van trommelvlies of middenoor; z reflectoire
pupilvernauwing bij belichten van het oog; syn. pupilreflex.
mamillaire reflex, erectie van de tepel bij prikkeling
van de tepelhof.
mandibulaire reflex, contractie van de kauwspieren bij
een klop naar beneden op de kin.
masseterreflex, zie reflex, mandibulaire
reflex van Mendel-Bechterew, bij bekloppen van de
voetrug dicht bij de buitenrand gaan gewoonlijk de vier
laterale tenen omhoog, bij (spinale) piramidebaanaandoeningen gaan ze omlaag.
monosynaptische reflex, via twee neuronen (een
afferent sensibel en een efferent motorisch) verlopende
reflex met daartussen een synaps; b.v. spierrekkingsreflexen.
myostatische reflex, zie reflex, proprioceptieve
nasale reflex, bij prikkeling van het neusslijmvlies
contraheren de ipsilaterale gelaatsspieren.
neuspunt-hoofdschudreflex, pathologische stamreflex: bij een tikje op de neus treedt kortdurende retractie
van het hoofd op; syn. top-neus-kop-schudreflex.
niesreflex, reflex die opgewekt wordt door prikkeling
van het neusslijmvlies en o.a. via de ademhalingscentra
verloopt, de efferente banen zijn complex; leidt bij zeer
sterke prikkeling (bijv door ammoniak) zelfs tot een
ademhalingsstilstand ter bescherming van het longweefsel.
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reflexafasie
verworven reflex, voorwaardelijke r.; zie ook Pawlow.
vestibulaire reflex, reflexen (statisch en dynamisch) om
evenwicht te handhaven t.g.v informatie uit labyrinten:
optische reflexen, statische labyrintreflex en houdingsreflexen.
vestibulospinale reflex, houdingsreflexen t.g.v.
informatie uit labyrinten.
visuele reflex, zie reflex, optische
voetgrijpreflex, druk onder de voorvoet leidt tot
plantaire flexie van de tenen; fysiologische reflex bij
kinderen tot 18 maanden.
voetzoolreflex, bij prikkeling van de voetzool worden
normaliter de tenen plantair gebogen (Strumpell); als de
grote teen dorsaal buigt, is dat pathologisch (Babinski).
voorwaardelijke reflex, geconditioneerde r.; zie ook
Pawlow.
worgreflex, reflectoire samentrekking van de keelspieren en kokhalsbewegingen, bij aanraken van de achterwand van de pharynx; syn. braakreflex.
zuigreflex, reflectoire zuigbeweging bij aanraking van
de bovenlip of het gehemelte; komt bij volwassenen voor
als uiting van een sterke regressie van de hersenfunctie.
reflexafas ie, zie aftongie.
reflexalgoneurodystrofie, zie dystrofie, sympathische
reflex—.
reflexamaurose, zie amaurose.
reflex anoxic seizures [E.] door pijn of schrik geprovoceerde
vagusprikkeling bij kinderen m.a.g. korte asystolie;
onschuldig karakter, bij langdurige of vaak recidiverende aanvallen wordt evt. atropine gegeven.
reflexaudiometrie, gehoortest bij baby's waarbij het
kind bij van opzij komend geluid het hoofd naar het
geluid toe hoort te draaien.
reflexbeweging, beweging die het gevolg is van reflectoire spiercontractie op een prikkel.
reflexblaas, zie blaas, autonome ---.
reflexboog, de weg die doorlopen wordt vanaf de receptor waar de initiele prikkel wordt opgevangen, langs de
centripetale baan naar het CZS, waarop in het CZS de
verwerking volgt, resulterend in het afgeven van een
impuls, langs een centrifugale baan naar de effector.
reflexcentrum, centrum in hersenen of ruggenmerg,
waar een ontvangen sensore impuls wordt omgezet in
een motore.
reflexcollateralen, i zenuwvezels die van de achterwortels van het ruggenmerg door de achterhoorn naar de
voorwortel lopen en zich daar rondom de grote motore
ganglioncellen vertakken; z vezels die zich van de in de
achterstreng opstijgende takken van de achterste wortelvezels afsplitsen en naar de voorhoorncellen lopen.
reflexdystrofie, zie dystrofie, reflex—.
reflex-epilepsie, zie epilepsie.
reflexhamer, vaak hamervormig instrument gebruikt
om peesreflexen op te wekken door zacht op de enigszins aangespannen pees te slaan.
reflexkring, zie reflexboog.
reflexologie [G., logos = leer, wetenschap] de leer der
reflexen.
reflextijd, de tijd tussen het begin van de sensorprikkeling en het begin van reflectoire effectoractiviteit;
latentieperiode van een reflex.
reflextonus, de spanningstoestand waarin dwarsgestreepte spieren onder invloed van afferente impulsen
voortdurend verkeren, en die opgeheven wordt als men
de afferente baan doorsnijdt.
reflexus [L ., -xa, - xum] , teruggebogen; vb. ligamentum
r-xum.

pseudo-bulbaire reflex, pathologische reflexen optredend bij piramidebaanlaesies boven het niveau van
medulla oblongata (bulbus); men onderscheidt mandibulaire-, palmomentale-, corneomandibulaire- en snout
reflex.
ps y chogalvanische reflex, vermindering van de
elektrische weerstand van het lichaam bij psychische
werkzaamheid of opwinding.
psychoreflex, kortdurende pupilverwijding bij aandacht of geestelijke inspanning; syn. idiomotore r., r. van
Bumke.
pupilreflex, zie pupilreactie.
ra dius (periost) reflex, bij bekloppen van de processus
styloideus radii volgt een contractie van de m. biceps;
gaat dit gepaard met buiging van alle vingers, dan is er
een stoornis van de corticospinale banen ('pathologische
radius-r.', r. volgens Bechterew Jacobson); syn. carpometacarpale r.
Remak-dijreflex (Ernst Julius Remak (1849-1911),
neuroloog te Berlijn), bij piramidebaan-aandoeningen
leidt het strijken boven-voor op de dij tot strekking van
de knie en plantaire buiging van de eerste drie tenen,
soms van de gehele voet.
renorenale reflex, reflectoire functiestoornis en pijn in
een (gezonde) nier, bij aandoening van de contralaterale
nier.
scapulaire reflex, optrekking van een schouderblad
naar boven-mediaal, bij strijken met een stomp
voorwerp over de huid tussen wervelkolom en schouderblad.
scrotumreflex, langzame contractie van de tunica
dartos, bij bestrijken van het perineum, of door er iets
kouds tegenaan te houden.
slikreflex, de slikbeweging die volgt op prikkeling
(aanraking) van het gehemelte of de achterwand van de
pharynx.
snout reflex [E.] bij kloppen op de bovenlip worden de
lippen gespitst (`snoetje maken'); pseudo-bulbaire reflex
optredend bij piramidebaanlaesies boven niveau van
bulbus.
spierrekkingsreflex, zie reflex, proprioceptieve -- .
stabilisatiereflex, zie reflex, houdings-.
statische labyrintreflex, aanpassing van spiertonus en
houding aan prikkels afkomstig van otolieten en
labyrint.
statische rekkingsreflex, op lengte houden van een
spier bij langzame, statische rek van een spier of pees.
stelreflex, r. waardoor de stand van het hoofd t.o.v.
romp en ledematen beinvloed wordt.
Strumpell-reflex, zie Strumpell.
tactiele plaatsingsreflex, zie reflex, placing
tarsofalangeale reflex, bij bekloppen van de voetrug
volgt normaliter dorsale flexie van de z-Se teen.
toeschietreflex, het reflectoor toeschieten van melk
naar de tubuli van de melkklier.
top-neus-kop-schudreflex, zie reflex, neuspunthoofdschud-^-.
trigeminovagale reflex, bradycardie bij operaties aan
de oogspieren.
trommelvliesreflex, de bij otoscopie waarneembare
lichtweerkaatsing op het trommelvlies.
reflex van Gordon-Hay, reflex van Gordon-Scharrer,
zie Gordon.
reflex van Hering-Breuer, zie Hering.
reflex van Hoffmann-Tromner, zie Hoffmann.
reflex van Mayer, zie Mayer.
reflex van Schaffer, zie Schaffer.
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regio
reflux [L., refluxus] terugvloeiing, tegengesteld aan de
normale stroomrichting.
duodenogastrische reflux, terugstroom van duodenumsappen naar de maag: komt o.a. voor bij chronische
gastritis, een maagzweer en na maagresectie; zie ook
gastritis, reflux---.
gastro-oesofageale reflux, terugvloeiing van maaginhoud naar de slokdarm; syn. heartburn [E.] , brandend
maagzuur.
hepatojugulaire reflux, terugvloeiing van bloed in de
hals met stijging van de veneuze druk door drukken met
de vlakke hand op een door stuwing vergrote lever.
intrarenale reflux, terugvloeiing van urine uit het
nierbekken naar het nierparenchym.
vesico-ureterale reflux, terugvloeiing van urine uit de
blaas naar de ureter.
refluxoesofagitis, ontsteking van het onderste
slokdarmgedeelte door terugvloeiing van maagsap.
refluxziekte, pathologische gastro-oesofageale reflux,
d.w.z. overmatige terugvloeiing van maaginhoud naar
de slokdarm, waardoor ontsteking en verzwering van de
slokdarm ontstaat; kan soms aanleiding geven tot
aspiratie.
refoetalisatie, terugkeer van de foetale circulatietoestand
(bij prematuren) doordat de ductus Botalli weer
opengaat.
refracta [L., vr. van refractus] gebroken.
refractair [L., refractarius = weerstand biedend] ongevoelig,
weerstand biedend (bijv. van bacterien die weerstand
bieden tegen een antibioticum).
refractaire fase, een korte periode na een contractie
bijv. van de hartspier; in deze fase is de hartspier niet
prikkelbaar.
refractaire periode, deel van de actiepotentiaal waarin
een zenuwvezel of spier eerst niet (absoluut refractair) en
later verminderd (relatief refractair) prikkelbaar is door
inactivatie van de ionkanalen, die geleidelijk tijdens de
repolarisatiefase afneemt.
refractie [L., refractio = breking] 1 lichtbreking, i.h.b. van het
oog; z het opnieuw fractureren van een in verkeerde
stand genezen beenbreuk.
refractie-anomalie, afwijking in de refractie van het oog
(myopie, hypermetropie, astigmatisme).
refractie-oftalmoscoop, zie oftalmoscoop.
refractometer, i toestel om de refractie van een oog te
meten; 2 toestel om de brekingsindex van een stof te
bepalen.
refractureren [L., fractura = breuk] het opnieuw breken van
een in slechte toestand genezen fractuur.
refractus [L., -ta: -turn], gebroken; vb. dosis r-ta.
Refsum, Sigvald (Noors arts).
ziekte van Refsum, heredopathia atactica polyneuritiformis.
regelmechanisme, regulerend proces; zie ook terugkoppeling, homeostase.
animaal regelmechanisme, regulerend proces dat in
dienst staat van een animate functie, zoals de handhaving van lichaamshouding en evenwicht, de sturing van
lichaamsbewegingen en de regulatie van het bewustzijn.
fysiologisch regelmechanisme, proces ter handhaving
van de homeostasis van het milieu interieur, door
compensatie van veranderingen in het weefselmetabolisme en opvang van bedreigingen vanuit de veranderlijke buitenwereld.
vegetatief regelmechanisme, proces dat in dienst staat
van de regeling van materiele en energetische uitwisselingen tussen milieu interieur en exterieur, bijv. regula-

tie van de bloedsomloop, vochtuitscheiding, lichaamstemperatuur.
regenboogvlies, iris.
regeneratie [< L., regeneratio = hernieuwd ontstaan] herstel,
genezing.
regenerativus [L., -va, -vurn], gepaard gaand met regeneratie; vb. pannus r-vus.
Rçgenstrassen [D.] lange, fijne lijnen op de rontgenfoto van
de hilus pulmonum naar het middenrif, bij silicose en
bij cirrotische processen in de longen.
regimen [L., leiding, regering] leef- en dieetregel.
regio [L., mv. regiones, gebied] min of meer scherp afgebakend gebied van het lichaamsoppervlak.
regiones abdominales, een negental topografische
huidvelden op de buik.
regio analis, het perineumgebied rondom de anus.
regio antebrachialis anterior, ventrale zijde van de
onderarm; syn. facies antebrachialis anterior.
regio antebrachii anterior, de voorvlakte van de
onderarm.
regio ant. posterior, de achterzijde van de onderarm.
regio axillaris, okselstreek.
regio brachii anterior, de voorvlakte van de bovenarm.
regio brachii posterior, de achterkant van de bovenarm.
regio buccalis, het gebied van de wang.
regio calcanea, het gebied van de hiel.
regiones capitis, de topografische gebieden aan het
hoofd.
regiones cervicales, de topografische gebieden aan de
hals.
regio cervicalis anterior, het gebied aan de voorkant
van de hals tussen de beide musculi sternocleidomastoidei.
regio cervicalis lateralis, een driehoekig veld opzij van
de hals, tussen m. sternocleidomastoideus, m. trapezius
en clavicula.
regio cervicalis posterior, het gebied van de nek.
regiones corporis, lichaamsvelden, de topografische
gebieden aan het lichaamsoppervlak.
regio cruris anterior, de voorkant van het onderbeen.
regio cruris posterior, de achterkant van het onderbeen.
regio cubitalis anterior, de voorkant van de elleboog.
regio cubitalis posterior, de achterkant van de
elleboog.
regio deltoidea, het gebied van de m. deltoideus.
regiones dorsi, de topografische velden van de rug.
regio epigastrica, het midden tussen de regiones
hypochondriacae gelegen veld.
regiones faciales, de topografische velden van het
gelaat.
regio femoralis anterior, de voorzijde van het bovenbeen.
regio femoralis posterior, de achterzijde van het
bovenbeen.
regio frontalis, het gebied van het voorhoofd.
regio genus anterior, de voorvlakte van de knie.
regio genus posterior, de achterkant van de knie.
regio glutealis, het gebied van het zitvlak.
regio hypochondriaca dextra (sinistra), het rechts
(links) van de r. epigastrica gelegen huidveld.
regio hypogastrica [BNA], de onderste buikhelft;
syn. `onderbuik'.
regio hypothalamica anterior, voorste deel van de
hypothalamus; syn. area hypothalamica anterior.
regio iliaca, r. lateralis (dextra, sinistra) abdominis.
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regionaal
spleetlamp waarbij de spleetvormige lichtbundel is
gedecentreerd t.o.v de focus van de microscoop;
hierdoor wordt het te onderzoeken deel van het hoornvlies (m.n. het achtervlak) belicht met licht dat van de
iris terugkaatst.

regio infraclavicularis, het huidveld onder het sleutelbeen.
regio infra-orbitalis, het gebied onder de regio orbitalis.

regio infrascapularis, het gebied caudaal van de
angulus inferior scapulae.
regio infratemporalis, het gebied boven de fossa
infratemporalis, overbrugd door de j ukboog.
rggio inguinalis, (dextra, sinistra): de (rechter, resp.
linker) liesstreek, aan de onderzijde begrensd door het
ligamentum inguinale.
regio lateralis (dextra, sinistra) abdominis, het
gebied (rechts, resp. links) opzij van de r. umbilicalis.
regio lumbalis, het gebied tussen de onderrand van de
ribben en de crista iliaca, lateraal begrensd door de linea
axillaris.
regio mammaria, het gebied van de mamma.
regiones membri inferioris, de topografische velden
van het been.
regiones membri superioris, de topografische velden
van de arm.
regio mentalis, de streek van de kin.
regio nasalis, het gebied van de neus.
regio occipitalis, het achterhoofdsgebied.
regio olfactoria, het bovenste deel van de neusholte,
waar het slijmvlies de meeste reukcellen bevat.
regio olfactoria tunicae mucosae nasi, een klein
gebied met reukepitheel, aan de mediale en laterale
wand van de bovenste neusgang, onder de lamina
cribrosa.
regio oralis, het gebied rondom de mond.
regio orbitalis, het gebied rondom de oogspleet.
regio parietalis, het gebied boven het wandbeen.
regio parotideomasseterica, het gebied boven de
parotis en de m. masseter.
regiones pectoris, de topografische velden voor en
opzij van de thorax.
regio perinealis, het gebied van het perineum.
regio pubica, het gebied tussen de regiones inguinales.
regio respiratoria, het van trilhaarepitheel voorziene
gebied onder de regio olfactoria.
regio sacralis, het met het sacrum corresponderende
gebied.
regio scapularis, het met het schouderblad corresponderende gebied.
regio sternocleidomastoidea, het deel van de hals,
corresponderend met de m. sternocleidomastoideus.
regio temporalis, de slaapstreek, het gebied aan het
hoofd boven de jukboog, corresponderend met de pars
squamosa ossis temporalis.
regio umbilicalis, de navelstreek, aan weerszijden
begrensd door de medioclaviculaire lijn.
regio urogenitalis, het perineumgebied voor de
verbindingslijn tussen de tubera ischiadica.
regio vertebralis, mediale strook, corresponderend met
de wervelkolom.
regio zygomatica, het gebied van het jukbeen.
regionaal, een regio betreffend; vb. r-nale enteritis.
regionair, m.b.t. een regio, beperkt tot een of meer
regio's.
regionaire anesthesie, zie anesthesie.
regionaire klieren, de lymfeklieren waar de uit een
regio afkomstige lymfe passeert.
regionaire metastasen, metastasen in de regionaire
klieren.
regionalis [L., -le], regionaal; vb. enteritis r-lis.
regredient licht, belichtingsmethode van het oog met de

regressie [L., regredior = achteruitgaan] 1 terugkeer naar een

vroeger, ev minder ontwikkelde toestand; z verdwijning
van ziekteverschijnselen; 3 (psych.) terugval op een veel
vroeger (meestal kinderlijk) gedragspatroon; 4 (statistick) statistische bewerkingsmethode van meetresultaten, de wiskundige beschrijving van het verband tussen
variabelen.
regressie van Cox, zie proportional-hazards model.
lineaire regressie, trekken van de best passende lijn
(enkelvoudige lineaire regressie) of een (hyper)vlak
(meervoudige lineaire regressie) door een puntenwolk
(scatter plot) volgens de methode van de kleinste kwadraten.
logistische regressie, vorm van r. die van toepassing is
bij discrete gegevens en die de samenhang tussen twee
of meer variabelen beschrijft, waarbij ervan wordt
uitgegaan dat de verhouding tussen een variabele en een
andere (set) variabele(n) altijd gelijk is; het verband
wordt visueel voorgesteld door een rechte lijn.
multipele regressie, vorm van r. waarbij het verband
tussen meer dan een onafhankelijke variabele en de
afhankelijke variabelen wordt beschreven.
multivariate regressie, zie regressie, multipele ^.
regressie naar het gemiddelde, statistisch fenomeen
waarbij als gevolg van variatie in de meeteenheden,
ongeacht of deze worden veroorzaakt door intrinsieke
schommelingen of door meetfouten, de neiging bestaat
dat een volgende meting dichter bij het gemiddelde ligt.
spontane regressie, het vanzelf verminderen of
verdwijnen van een aandoening, i.h.b. van kanker; treedt
zelden bij een carcinoom op; waarschijnlijk zijn er
T-cellen en macrofagen bij betrokken.
regressief, achteruitgaand, terugkerend.
regressieve metaplasie, zie anaplasie.
regressieve slechthorendheid, zie recruitment.
regressielijn, best passende lijn door een puntenwolk; zie
ook regressie, lineaire
regularis [L., -re], regulair, regelmatig; vb. pulsus r-ris.
regulatie [<L., regula = regel] regulering, besturing, aanpassing bij een standaard-toestand.
regulatie-ei, embryologische term voor een ei waarin
geen vroegtijdige determinering heeft plaatsgevonden
zoals in het mozaiek-ei zodat defecten naderhand weer
kunnen worden aangevuld.
regurgitatie [ <L., re = terug; gurgitare = vloeien] terugvloeiing; i oprisping van slijm of voedsel; 2 het terugstromen van ingeslikte vloeistof door de neus (bij
verlamming van het gehemelte); 3 het terugstromen van
bloed door de openingen van het hart bij klep-insufficientie.
regurgitatiegeruis, het geluid dat hoorbaar is bij een
klepinsufficientie wanneer het bloed terugstroomt naar
de ruimte waaruit het is teruggepompt; syn. lekgeruis.
rehabilitation, i [E.] revalidatie; z [n.] reactivering.
rehydratie, herstel van water- en elektrolythuishouding
bij een uitgedroogde patient, bijv door infusie van
elektrolyten of door gebruik van oral rehydration salt
(ORS); ant. dehydratie.
Reichert, Karl Bogislaus (1811-1883; anatoom te Berlijn).
Reichert-kraakbeen, (embryol.) het tweede keelkraakbeen, waaruit zich de processus styloideus ossis tempo-
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remineralisatie
reizigersgeneeskunde, zie geneeskunde, reizigers-^-.
rejectie [L., re; jacere = werpen] zie transplantaatafstoting.
rekanalisatie, herstel van een tevoren bestaand kanaal;
i.e.z. het weer doorgankelijk maken (dan wel worden)
van een verstopt bloedvat.
rekbaarheid, zie compliantie.
rekoeverkamer [<E. to recover = herstellen] zie verkoeverkamer.
Rekoss (19e - eeuwse instrumentmaker te Koningsbergen).
schijf van Rekoss, draaischijf met verschillende lenzen,
gebruikt in de oogspiegel.
rekverband, een bij de behandeling van botfracturen
gebruikt verband waaraan d.m.v gewichten constant
wordt getrokken, ten einde de fractuurstukken op hun
plaats te houden en te verhinderen dat de fractuureinden door reflectoire spierwerking langs elkaar schuiven.
relaparotomie, opnieuw uitgevoerde laparotomie.
relapS [E., L. relapsus = herhaalde val] terugval , opleving van
een ziekte na een langere tijd van (schijnbare) genezing;
zie ook rechute, recidief, recrudescentie.
relapsing fever [E.] febris recurrens.
relatives [L ., - va, - vum] , relatief, als tegenstelling tot
absolutus; vb. incontinentia r-va.
relaxans [L., mv. -xantia, relaxare =losmaken] geneesmiddel
dat verslapping, ontspanning teweegbrengt.
relaxatie, relaxatio [L.] verslapping, ontspanning.
relaxatio diaphragmatica, verslapping van het
middenrif, dat dientengevolge zakvormig in de thorax
uitpuilt, met in de 'zak' buikingewanden; syn. eventratio
diaphragmatica.
relaxatiefase, laatste fase van de contractie van de spier,
waarbij de spanning geleidelijk aan verdwijnt.
isovolumetrische relaxatiefase, ontspanning van de
ventrikelspier in het hart terwijl het ventrikelvolume
niet verandert; begint na sluiting van de semilunaire
kleppen (na de ejectiefase) en duurt totdat de atrioventriculaire kleppen zich openen door het ontstane
drukverschil tussen atria en ventrikels.
relaxatiewarmte, de warmte die vrijkomt bij elke
vormverandering van een spier (dus ook tijdens passieve
rek) doordat wrijving tussen intracellulaire filamenten
en tussen spiervezels onderling optreedt.
relaxine, een uit serum van drachtige dieren en uit de
corpora lutea van zeugen verkregen hormoon met
verwekende werking op het kraakbeen van de symfyse.
release-reactie, secretie van stoffen (o.a. ADP, serotonine,
tromboxaan-Az en fosfolipiden) door een trombocyt na
adhesie aan een beschadigde endotheelwand; ten
behoeve van alle componenten van de bloedstelping
(vasoconstrictie, trombocytenaggregatie en stolling).
releasing hormone (RH) [E., to release = vrijmaken] zie
hormoon.
reliability [E.] zie reproduceerbaarheid.
REM, rapid eye movement [E.]; zie ook paradoxe slaap.
rem röntgen-equivalent-man, de hoeveelheid straling die
hetzelfde biologisch effect heeft als i rad röntgenstraling; i rem = i rad x RBE (relative biological effectiveness).
Remak, Ernst Julius (1849 - 1911; neuroloog te Berlijn).
dijreflex van Remak, zie reflex, Remak - dij -^- .
Remak, Robert (1815-1865; neuroloog te Berlijn).
Remak-ganglion, een sympathisch ganglion in het
hartweefsel bij de vena cava superior.
Remak-vezels, mergloze zenuwvezels.
remedium [L., my. - ia] , geneesmiddel.
remineralisatie, herstel, of het weer op peil brengen van

ralis, het lig. stylohyoideum en de kleine horens van het
tongbeen ontwikkelen.
Reichert-membraan, = lamina limitans anterior
corneae; syn. Bowman-membraan.
Reifenstein Jr., Eduard Conrad (toe eeuw; Amer. arts).
Reifenstein Jr.-syndroom, familiaal voorkomende,
X-gebonden afwijking bij mannen; perineoscrotale
hypospadie, steriliteit, schaarse beharing, postpuberale
gynaecomastie. Het syndroom berust op partiele
ongevoeligheid voor androgeen (de androgeen-productie
is normaal).
Reil, Johann Christian (1759 - 1813; D. anatoom te Halle).
band van Reil, lemniscus medialis.
driehoek van Reil, trigonum lemnisci.
eiland van Reil, insula Reilii.
lijnen van Reil, dwarse witte strepen op de vingernagels na hevige koorts.
reimplantatie, reimplant a tio [L., implanto = inpianten] het
op zijn oorspronkelijke plaats terugbrengen van een
verwijderd orgaan.
re implantatio dentium, herinplanting van een verwijderde tand (kies).
reincultuur [<D., Reinkultur, ingeburgerd germanisme], zuivere
kweek, een kweek die slechts den soort micro-organismen bevat.
reinfectie, infectie na hernieuwde besmetting met
dezelfde ziekteverwekker; syn. herinfectie.
endogene reinfectie, ontstaan van infectieverschijnselen bij drager van een latent virus; meestal t.g.v. verminderde afweermechanismen.
exogene reinfectie, hernieuwde infectie met een virus
van een andere stam dan daarvoor, afkomstig uit de
omgeving van de patient.
reinforcement [E.] zie bekrachtiging.
Reinke, Friedrich Berthold (1862 - 1919; D. anatoom).
Reinke-kristallen, staafvormige eiwitkristallen in de
interstitiele cellen van Leydig (normaal).
Reinke-oedeem, oedeem van het losmazige subepitheliale weefsel van de stembanden.
reinnervatie, inplanting van een levende zenuw in een
verlamde spier, met de bedoeling de functie van deze
spier te herstellen.
Reissner, Ernst (1824-1878; D. anatoom te Dorpat).
Reissner-kanaal, ductus cochlearis.
Reissner-vlies, panes vestibularis ductus cochlearis.
reisziekte, misselijkheid, braken en duizeligheid als
gevolg van prikkeling van het evenwichtsorgaan door de
bewegingen tijdens het reizen; onder te verdelen in
lucht-, wagen- en zeeziekte; syn. motion sickness [E.] ,
kinetose; zie ook scopolamine.
reit., zie reiteretur.
Reiter, Hans Conrad (1881-1969; D. hygienist te Berlijn).
Reiter protein-complement-fixation (RPCF) test, [E.,
fixation = binding] Treponema-specifieke test op syfilis.
ziekte (syndroom) van Reiter, ziekte, gekenmerkt
door de trias uretritis, conjunctivitis en artritis, soms
ook iritis, balanitis, stomatitis, keratoderma van de
voeten, atypische spondylitis, ingewandsstoornissen;
komt 15 maal zo vaak bij mannen voor als bij vrouwen;
oorzaak is mogelijk een auto-allergie.
reiteretur [L., worde herhaald] afgekort tot reit. als aanduiding op een recept, dat het na gebruik van het
voorgeschrevene opnieuw mag worden bereid.
Reith-Wagener-Barker, classificatie van, gradering van
retinale hypertensieve en arteriosclerotische afwijkingen
bij hypertensieve retinopathie.
reizigersdiarree, zie diarree.
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remissie
Rendu, Henri Jules Louis Marie (1844-190z; Fr. internist
te Parijs).
ziekte van Rendu-Osler, zie teleangiectasia hereditaria
haemorrhagica.
reniculus [L., mv. -ii, niertje] nierkwabje (van de foetale
vier).
reniform, niervormig.
renine, een door het juxtaglomerulair complex afgescheiden hormoon; prikkelt (via de vorming van angiotensine) de bijnierschors tot productie van aldosteron en
veroorzaakt vasoconstrictie; niet verwarren met rennine.
renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS),
systeem dat glomerulaire filtratie en renale natriumuitscheiding reguleert; repine wordt uitgescheiden door de
macula densa o.i.v. de intrarenale bloeddruk, de
natriumconcentratie in distale tubulus en sympathicus;
angiotensine II, het effectorpeptide, veroorzaakt
vasoconstrictie en stimuleert afgifte van aldosteron;
aldosteron bevordert reabsorptie van natrium in de
distale tubulus.
renipunctuu r, nierpunctie, punctie van het nierkapsel
ter verlaging van een te hoge spanning.
r e nis [L.] gen. van ren (nier).
rennine [niet verwarren met renine], chymase.
renninogeen, voorstadium van rennine; syn. prochymosine.
renofaciaal [L., ren; facies = gelaat] m.b.t. de nieren en het
gelaat; vb. r-iale dysplasie.
renografie [L., ren; Gr. graphein = schrijven] 1 zie nefrografie;
z een onderzoek waarbij een radioactieve stof intraveneus wordt ingespoten, waarna men gedurende een
zekere periode de radioactiviteit in de nierstreek meet
(eigenlijk radio-isotopenrenografie).
renogram, i zie nefrogram; z de tijd/activiteitscurve die
bij renografie (sub z) wordt verkregen.
renorenale reflex, zie reflex.
renotroop [L., ren; Gr. trepein = wenden] met affiniteit tot
nierweefsel.
renovasculair [L., ren] m.b.t. de niervaten; vb. r-re hypertensie.
renovasografie [G., graphein = schrijven] rontgenologische
afbeelding van de niervaten, d.m.v. een in de aorta
geInjiceerde contraststof.
Renshaw, Birdsey (1911-1948; Amer. neurofysioloog).
Renshaw-cellen, inhibitore interneuronen in de
voorhoorn van het ruggenmerg; ze ontvangen prikkels
uit een motoor neuron en antwoorden daarop met het
afgeven van een remmende (inhibitore) impuls naar dat
neuron.
renum [L.] gen. mv. van ren (vier); vb. cirrhosis r.
renversee [F.] omslagplooi in een zwachtel bij het verbinden van een konisch toelopend lichaamsdeel (het onderbeen), zodat het verband nauw aansluit bij het oppervlak
van dat lichaamsdeel.
reobase [< G., rheos = stroom; basis = grondlijn] de minimumsterkte van een elektrische stroom, die spiercontractie
verwekt (Lapicque 1909); zie ook chronaxie.
reocardiografie [G., rheos; kardia = hart; graphein = schrijven]
registratie van de met een hartcyclus gepaard gaande
variatie van de weerstand tegen een wisselstroom die
door het lichaam wordt geleid.
reologie [G., rheos; logos = kennis] kennis van de vervorming
en stroming van een vloeistofmassa, bijv van het bloed.
reometer, l [ obsoleet], galvanometer; z apparaat om de
bloedstroom te meten.
reorganisatie [< L., reorganisatio] vernieuwing van verloren
gegane weefselelementen.

het gehalte aan minerale elementen in een lichaam
waarin deze door ziekte verloren zijn gegaan.
remissie [L., remissio = verpozing] tijdelijke afneming of
verdwijning van ziekteverschijnselen; zie ook intermissie.
remissie-inductietherapie, behandeling van leukemie
door het reduceren van de leukemische celmassa, die
kwetsbaarder is voor cytotoxische effecten van chemotherapeutica dan gezonde stamcellen, waarna de resterende (gezonde) stamcellen gaan prolifereren en uitrijpen.
remittens [L.] remitterend; vb. febris r.
remming, reciproke, verschijnsel dat tijdens activatie
van een groep spieren een remming van de activering
van de antagonistische spieren optreedt.
remodelleringsfase, fase in de wondgenezing na de
regeneratiefase, gekenmerkt door verkleining van het
wondoppervlak, vergroting van de littekensterkte en
verandering van de littekenstructuren.
rem o tum [L.] onz. van remotus.
remotus [L., -ta, -turn], verwijderd; vb. punctum r-tum.
REM-syndroom, zie mucinosis reticularis et erythematosus.
ren [gen., L., renis, mv., L., renes], vier.
ren arcuatus, hoefijzernier.
ren concretus, r. arcuatus.
ren cy sticus, cystenier.
ren info rmis, klompnier, een ontwikkelingsanomalie.
ren mobilis, beweeglijke nier, zwerfnier, nephroptosis.
ren scutulatus, schotelnier, koeknier.
ren unguliformis, hoefijzernier; syn. r. arcuatus.
renaal [L., renalis] m.b.t. de nier.
renale albuminurie, zie proteinurie.
renale autoregulatie, vermogen van de vier om de
glomerulaire filtratiesnelheid constant te houden na
veranderingen in arteriole bloeddruk.
renale dwerggroei, zie rachitis renalis.
renale dysplasie, spectrum van aangeboren aanlegstoornissen van nieren en/of urinewegen, bilateraal of
unilateraal, veelal gepaard gaand met gestoorde urineafvoer en cystevorming.
renale eliminatie, eliminatie van een farmacon uit het
lichaam door renale excretie.
renale excretie, excretie van stoffen uit het organisme
door de vier als resultante van filtratie, tubulaire secretie
en tubulaire reabsorptie.
renale functiecurve, grafische voorstelling van het
verband tussen urineproductie en bloeddruk.
renale glucosurie, zie glucosurie.
r e nale hematurie, zie hematurie.
renaal oedeem, zie oedeem.
ren ale proteinurie, zie proteinurie.
renale rachitis, zie rachitis renalis.
ren alis [L., -le], betreffende de vier; vb. calculus r-lis,
tubuli r-les (mv. van r -lis), Dioctophyma r-le, segmenta r-lia
(mv. van r-le).
renal-plasma f ow (RPF) [E.] hoeveelheid bloedplasma die
per tijdseenheid de gebieden van de vier doorstroomt
die betrokken zijn bij de productie van urine (het
filtratieoppervlak); is gelijk aan de klaring van paraamino-hippuurzuur (PAH), een stof die tijdens eon
passage door de vier volledig aan het bloedplasma wordt
onttrokken; bedraagt ca. 65o ml/min.; zie ook klaring.
renchospasme [< G., spasmos = kramp] zie ronchospasme.
renculus, zie reniculus.
rendement, het nuttige effect van een proces; bijv. het
percentage bruikbare, niet in warmte verloren gaande
energie dat vrijkomt bij een stofwisselingsproces.
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residuaal
vermeerdering; z het zich te binnen brengen of het
opnieuw mededelen van een voorstelling.
rep u lsie [L., repellere = terugdrijven] i afstoting van twee
massa's, terugstoot; z psychische afweer; ant. attractie.
RER ruw endoplasmatisch reticulum, reticulum dat bezet
is met vele ribosomen.
RES, reticulo-endotheliaal systeem.
research [< E., < Fr. rechercher, eigenlijke betekenis: opnieuw
zoeken] wetenschappelijk onderzoek.
reseceren, operatief verwijderen van weefsel; zie ook
resectie.
resectie, resectio [L., afsnijding] partiele verwijdering,
uitsnijding van weefsel, een orgaan, een lichaamsdeel;
N.B.: voor totale verwijdering gebruikt men de termen
extirpatie of -ectomie.
apexresectie, zie aldaar.
commandoresectie, verwijdering van een kwaadaardig
gezwel in het hoofdhalsgebied in samenhang met
radicale halslymfeklier-uitruiming.
maagresectie, zie aldaar.
nierresectie, zie aldaar.
rectumresectie, zie aldaar.
ribresectie, zie aldaar.
septumresectie, zie aldaar.
transuretrale prostaatresectie (TUR), verwijdering
van de prostaat (zie ook prostatectomie) d.m.v. een via de
urethra ingebracht instrument.
wigresectie, zie aldaar.
wortelresectie, zie aldaar.
resectoscoop [G., skopein = bekijken] instrument voor
transuretrale resectie van de prostaat.
reservatus [L., -ta, -turn, reservo = uitstellen] vb. coitus r-tus.
res e rvecapacit ei t, het potentieel vermogen van een
orgaan (hart, longen, nieren), dat boven het voor een
normale functie vereiste vermogen nog kan worden
benut, bijv. bij extra inspanning; zie ook low- reserve
kidney, reservelucht.
reservelucht, de hoeveelheid lucht die, na normale
uitademing, door geforceerde uitademing nog uit de
longen kan worden geperst; syn. supplementaire lucht,
expiratoire reservelucht, expiratoir reservelongvolume.
functionele res e rvel u cht, de som van de expiratoire
luctreserve en het residuale longvolume (de residuale
lucht); syn. functionele residucapaciteit.
inspiratoire reservelucht, hoeveelheid lucht die na een
normale inademing nog kan worden ingeademd;
syn. inspiratoir reservelongvolume.
reservoir, epidemiologische term voor een plaats waar
bacterien en virussen zich kunnen ophopen en van
waaruit ze zich kunnen verspreiden; vb. slootwater,
zakdoek.
dierlijk reservoir, bepaalde diersoort waarbinnen een
micro-organisme circuleert dat op mensen kan worden
overgedragen, zoals gele-koortsvirus van apen en
Salmonella van kippen.
residentiele behandeling, psychiatrische behandeling
waarbij patient is opgenomen in algemeen psychiatrisch
ziekenhuis (APZ) of op psychiatrische afdeling van
algemeen ziekenhuis (PAAZ).
residu [L., residuum = overblijfsel] 1 de hoeveelheid urine die
na een mictie in de blaas achterblijft, bijv. bij prostaatvergroting; 2 residuale lucht; zie ook capaciteit.
residu aal, resterend, achterblijvend.
residuale lucht, de lucht die na maximale uitademing
in de longen achterblijft (zie schema bij capaciteit)
normaliter 30 pct van de totale longcapaciteit, bij
emfyseem meer.

reostaat [G., rheos; histanai = planten] variabele elektrische
weerstand die, ingeschakeld in een circuit, elke gewenste
stroomsterkte kan teweegbrengen.
reostose, rheostosis [G., rheos = stroom; ostosis] hyperostose
met streepvorming in de beenderen.
reotaxis, zie rheotaxis.
reovirus, zie de rubriek virus.
reoxidatie, het weer opnemen van zuurstof, bijv. door
hemoglobine.
Rep.
repetatur
syn.bijv.
iter. (itere, worde
herhaald
reoxidatie,
het [L.]
weer
opnemen
van (rec.);
zuurstof,
door
tur), refit. (reiteretur).
reparatie [< L., reparo = herstellen] herstel.
reparatiepannus, zie pannus.
reparatief, m.b.t. reparatie.
reparatieve ontsteking, zie pannus.
repellent [E.] afweermiddel (tegen insecten), i.h.b. een
vloeistof waarmee men de huid insmeert, waardoor
gedurende enige uren muggen, teken enz. niet bijten;
repellens.
r e pens [L.] kruipend; syn. serpens; vb. dermatitis r.
reperfusietherapie, behandeling voor een acuut hartinfarct waarbij de doorbloeding wordt hersteld.
replantatie, replantatio, zie reimplantatie.
repletie [L., repletio] vulling, vol zijn.
replica, afdruk van een breukvlak bij de vriesbreektechnick, een elektronenmicroscopische prepareertechniek.
replicatie, i herhaling (van een experiment); z verdubbeling van DNA in een bacterie.
replicon, elk DNA-aggregaat in bacterien dat zich
autonoom kan repliceren, onafhankelijk van het
chromosoom of van de plasmide waarop het gezeteld
kan zijn.
repolarisatiestoornis, ECG-afwijking in het ST-Tsegment die onder meer op ischemie kan wijzen.
reponeerbaar, reponibel, wat gereponeerd kan worden;
vb. r-bare breuk; zie ook reponeren.
reponeren [L., re = opnieuw; ponere = plaatsen, leggen] weer op
zijn plaats leggen, bijv. een uitpuilende hernia, of de
fractuurstukken bij een beenbreuk.
reponibel [L., reponibilis = verplaatsbaar] zie reponeerbaar.
reponibilis [L., -le], reponibel, reponeerbaar; vb. hernia
r-lis.
repositie [L., repositiol het in de normale positie terugbrengen van beenfractuurstukken, of van een uitpuilende breukzak; syn. redressie, reductie, taxis.
representativiteit, mate van waarschijnlijkheid dat de
uikomsten van een onderzoek van toepassing zijn op
alle volgende overeenkomstige steekproeven; zie ook
generaliseerbaarheid, validiteit.
repressie, i terugdringing, remming, bijv. van genen
tijdens een normale (embryonale) ontwikkeling; a terugdringing van een onlust-verwekkende voorstelling uit
het bewuste naar het onbewuste.
repre ssor, product van een regulatorgen met remmende
werking op het operatorgen; de r. wordt hetzij door
substraat geinactiveerd, hetzij door een metaboliet
geactiveerd.
repressoreffect, onderdrukking van de reactiviteit van
actine met myosine in skelet- en hartspierweefsel
doordat bij een lage calciumconcentratie het tropomyosine (dat actine activeert) door een component van
troponine geremd wordt.
reproduceerbaarheid, mate van overeenstemming van
testuitkomsten die verkregen zijn door de test meerdere
keren te herhalen onder identieke omstandigheden.
reproductie [L., producere = voortbrengen] i voortplanting,
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residual bodies
residual bodies [E., enkelvoud body] , restfagosomen in het

van een ziekteproces zoals een pneumonie, een zwelling,
en de terugkeer tot de normale toestand; 2 oplossend
vermogen.
resolvens [L., mv. - ventia] , `oplossend' middel, dat de
resolutie van een ziekteproces of -product bevordert.
resonanten, m-, n- en ng-klanken.
resonantie [L., resonare = weerklinken] 1 versterking van een
toon door een ruimte waarvan de eigen trillingsfrequentie gelijk is aan die van de toon; z het meetrillen van een
snaar of een voorwerp met een ander trillend voorwerp.
nucleaire magnetische resonantie (NMR), zie
kernspinresonantie.
resonantietheorie, theorie van Helmholtz volgens welke
de radiaire vezels van de basilaire membraan in het
binnenoor elk een eigen trillingsgetal hebben en gaan
meetrillen met tonen van dezelfde frequentie.
resonator, een instrument dat men gebruikt om een
trillingsfrequentie vast te stellen.
resoneren, meeklinken, meetrillen; zie ook resonantie.
resorbens [L., mv. -bentia, resorbere = weer opzuigen] geneesmiddel dat de resorptie bevordert.
resorberen [L., resorbere] het opnemen van een in oplossing aanwezige substantie door lichaamsvloeistoffen
(bloed, lymfe), al of niet via een vlies. (Niet verwarren
met absorberen).
resorptie,1 het resorberen, bijv van voedsel, via het
darmslijmvlies, of van een ingespoten substantie door de
omringende weefselvloeistof; zie ook absorptie, adsorptie;
2 teruggang van een infiltratief ontstekingsproces.
resorptie-atelectase, afsluitingsatelectase; zie ook atelectase.
resorptiekoorts, temperatuurstijging door resorptie van
beschadigd weefsel (na operaties) of van uitgetreden
bloed.
respiratie [<L., respiratio] ademhaling.
respiratie-apparaat, toestel voor de meting van de
gas-uitwisseling bij de ademhaling.
respiratoir [uitspr.], m.b.t. de ademhaling.
respiratoir quotient (ROJ, verhoudingsgetal van
koolstofdioxideproductie en zuurstofconsumptie door
het lichaam; varieert van 0,7 tot 1; maat voor de relatieve
bijdragen van glucose- en vetzuuroxidatie aan de
energieleverantie.
respiratoir syncytieel virus, zie virus, respiratory
syncytial -^-.
respirator, i ademhalingskap ter bescherming tegen
giftige gassen; 2 een kap waarin een gasmengsel words
aangevoerd voor de ademhaling, bijv. van een genarcotiseerde patient; 3 ademhalingsapparaat ('ijzeren long'); zie
ook kunstlong.
kurasrespirator, een vorm van mechanische beademing
via het principe van negatieve druk. De thorax en een
gedeelte van de bovenbuik worden door een nauwsluitende schelp omsloten. In deze schelp wordt ritmisch
een negatieve druk aangebracht, die inademing tot
gevolg heeft; minder effectief dan de ijzeren long; zeer
geschikt als ademhalingsondersteuning, ook voor
thuisbehandeling.
respiratorius [L ., - ia, - ium] , respiratoir, m.b.t. of t.b.v de
ademhaling; vb. apparatus r-ius, regio r-ia, systema
r-ium.
respiratory-distress syndrome [E ., ademnoodsyndroom]
1 ademhalingsstoornis bij pasgeborenen (vooral prematuur geborenen), veroorzaakt door een tekort aan
surfactant; syn. asphyxia neonatorum; 2 respiratoire
insufficientie, op alle leeftijden voorkomend, door een
verscheidenheid van oorzaken.

weefsel van hart en lever met daarin lipofuscine; gevolg
van ouderdomsatrofie.
residualis [L., -le, residuum = overblijfsel] wat overblijft;
vb. urina r-lis.
residuenplot, grafische afbeelding van het verschil
tussen de waargenomen punten en de op grond van een
model voorspelde punten, die dient om de juistheid van
een model na te gaan.
resilient [E., L. resilire = terugspringen] elastisch , terugverend.
resistance factor [E.] zie resistentiefactor.
resistance transfer factor (RTF) [E ., weerstandoverdrachtsfactor]
zie resistentiefactor.
resistentie [L., resistere = weerstaan] i weerstandsvermogen;
zie ook afweer, afweermechanisme; z het gevoel van
weerstand bij de betasting van gezwellen of van de
buikwand.
bacteriele resistentie, de weerstand die sommige
bacteriestammen kunnen bieden tegen bacteriostatische
of bactericide stoffen, i.h.b. antibiotica.
chromosomale resistentie, voor antibioticaresistentie
coderende genen, die deel uitmaken van het bacteriele
genoom (chromosoom).
extrachromosomale resistentie, zie resistentieplasmide.
geactiveerd-proteine-C-resistentie, afwijking waarbij
bloedstollingsfactor V verminderd gevoelig is voor de
remmende werking van geactiveerd proteIne-C; leidt tot
thrombusvorming, m.n. veneus; oorzaak: aangeboren
heterozygote of homozygote mutatie in factor V (factor V
Leiden); syn. APC - resistentie (< `activated protein C' [E.] ).
kolonisatieresistentie, de door de in het maagdarmkanaal aanwezige, symbiotisch met de gastheer
levende bacterien uitgeoefende resistentie tegen orale
besmetting met pathogene bacterien.
kruisresistentie, het verschijnsel van het altijd
gezamenlijk optreden van r. tegen twee of meer - veelal
verwante - antibiotica.
natuurlijke resistentie, aangeboren weerstandsvermogen of ongevoeligheid.
resistentiedeterminant, een genetisch element in een
bacterie, drager van de resistentie tegen een antibioticum of chemotherapeuticum [<resistance determinant,
marker, E.].

resistentieontwikkeling, het ontwikkelen van een
ongevoeligheid voor een bepaalde stof of een microorganisme waarvoor het organisme voorheen wel
gevoelig was; deze resistentie wordt verworven door
veranderingen in het DNA.
resistentiepatroon, de rij van antibiotica waartegen een
bepaalde bacteriestam resistent is.
resistentieplasmide, extrachromosomaal gelegen
bacteriele DNA-structuur coderend voor antibioticaresistentie; uitwisselbaar tussen verschillende bacterien of
bacteriestammen, soms d.m.v inbouw in chromosomen
via transposons.
resistent-ovariumsyndroom, syndroom, gekenmerkt
door hypergonadotrope hypo-oestrogene secundaire
amenorroe met behoud van follikels in de ovaria,
waarbij de follikels niet reageren op het aanwezige FSH
en LH; wordt veelal veroorzaakt door auto-antilichamen.
resocialisatie, revalidatieprogramma na bijv. een psychotische episode waarin wordt gewerkt aan tekorten in
zelfredzaamheid, contactvaardigheden, dagvulling en
sociale steun ter bespoediging van een terugkeer naar de
dagelijkse levenssituatie.
resolutie [L., resolvers = losmaken, weer oplossen] i het einde
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adult respiratory-distress syndrome (ARDS) [E.] respira-

resuscitatie [< L., resuscitare = herleven of doen herleven] het
bijbrengen van een schijndode; syn. reanimatie.
cardiopulmonale resuscitatie (CPR), reanimatiehandelingen ter ondersteuning van circulatie en ventilatie,
bestaande uit kunstmatige beademing en hartmassage;
zie ook ALS, BLS.
retardatie [< L., retardare = vertragen] 1 vertraagde of uitblijvende ontwikkeling; z [ minderjuist], stoornis, achteruitgang.
emotionele retardatie, achterstand in emotionele
ontwikkeling; het kind vertoont jonger emotioneel
gedrag dan bij de kalenderleeftijd hoort; komt onder
meer voor bij zwakzinnigen en autisten.
mentale retardatie, gebrekkige ontwikkeling van de
geestelijke vermogens.
motorische retardatie, gebrekkige ontwikkeling van
de motorische vermogens.
psychomotorische retardatie, achtergebleven ontwikkeling van zowel de geestelijke als van de motorische
vermogens.
retardatietheorie, zie foetalisatietheorie.
retardine [L., retardare] pancreashormoon met regulerende
invloed op de vetstofwisseling.
retard-werking [< E. retard = vertraging] werking die de
resorptie van een geneesmiddel vertraagt.
rete [L., mv. retia, net] net, netwerk van kleine bloedvaten.
rete acromiale, arterieel netwerk op het acromion.
rete arteriosum, netwerk van arteriole vaatjes.
rete articulare cubiti, slagaderlijk netwerk rondom het
elleboogsgewricht, vnl. aan de achterzijde.
rote articulare genus, arterieel netwerk, vnl. aan de
voorzijde van het kniegewricht.
rete calcaneum, arterieel netwerk achter op de calcaneus.
rete carpi dorsale, arterieel netwerk dorsaal op de
handwortel.
rete carpi palmare, arterieel netwerk aan de palmaire
zijde van de handwortel.
rete malleolare laterale, arterieel netwerk op de
buitenenkel.
rete malleolare mediale, arterieel netwerk op de
binnenenkel.
rote Malpighi, stratum germinativum epidermidis.
rete mirabile, `wondernetwerk , een netwerk, gevormd
uit een groot aantal kleine takjes uit een arterie, die zich
gezamenlijk weer tot een enkel vat verenigen (bij de
mens alleen in de nierglomeruli).
rete patellae, arterieel netwerk op de knieschijf.
rete testis, netwerk van kanaaltjes in het mediastinum
testis, tussen de tubuli seminiferi recti en de ductuli
efferentes testis.
rete venosum, netwerk van veneuze vaatjes.
rote venosum dorsale manus, een subcutaan veneus
netwerk in de handrug.
rete venosum dorsale pedis, een veneus netwerk in de
voetrug.
rete venosum plantare, een subcutaan veneus netwerk
in de voetzool.
rete-lijst [< L., rete = net; betreft eierdoos-achtig aspect] vingervormige uitlopers van epidermis in stratum papillare
van dermis.
retentie [L., retentio] het achterblijven van stoffen die
normaliter door het organisme worden uitgescheiden of
voortbewogen; ook van abnormale producten, zoals
etter; zie ook ischurie.
retentio dentis, het niet-doorbreken van een gebitselement.

toire insufficientie door oedeem van niet-cardiale
oorsprong, bijv bij sepsis, trauma, chemische inhalatie;
zie ook shock-long.
respiratory-exchange ratio (RER) [E.] quotient van de
hoeveelheden koolstofdioxide en zuurstof die per
minuut zijn uit- resp. ingeademd; is in evenwichtstoestand gelijk aan het respiratoir quotient, bij inspanning
of hyperventilatie echter groter dan i.
respirofonografie, grafische registratie van de ademhalingsgeruisen.
respirometer, instrument ter meting van de ademhalingsbewegingen.
respons, reactie.
autonome respons, reactie van het autonome zenuwstelsel op emotionele toestand of specifieke aandoeningen; bijv. bij spreken in het openbaar leiden onzekerheid en verwachtingsangst tot de autonome responsen
tachycardie, pupildilatatie en zweten; zie ook verschijnselen, vegetatieve - (m.b.t. droge mond).
fasische respons, ontladingspatroon, kenmerkend voor
snel adapterende sensoren; de ontladingsfrequentie
neemt snel of ondanks aanhoudende prikkeling,
waardoor deze sensoren alleen informatie over de
momentane toestandsverandering geven.
tonische respons, aanhoudende activiteit van een
sensor die niet- of weinig adapteert bij een aanhoudende
stimulus en zo blijvend informatie over een bepaalde
toestand geeft.
response monitoring [E.] bepalen en controleren van een
behandelingseffect; vb. serumconcentraties van betaHCG bij testistumoren en CEA bij darmkanker.
restenose, re-stenose, -sis, recidiverende stenose, i.h.b.
van een hartklep, na stenose-operatie.
restiformis [L., -me, restis] strikvormig; vb. eminentia
r-mis, corpus r-me.
restitutie, restitutio [L., restituere = herstellen] herstel.
restitutio ad integrum [L., integer = ongedeerd] volledig
herstel tot de normale toestand.
restless legs [E., onrustige benen] idiopathisch neurologisch
pijnsyndroom waarbij m.n. 's avonds onaangename
kriebelige sensaties in beide onderbenen optreden, met
onbedwingbare neiging de benen te bewegen; syn. anxietas tibiarum.
restlongvolume, de hoeveelheid lucht die na een
maximale expiratie in de longen achterblijft.
restrictie-enzymanalyse, analyse van DNA m.b.v.
restrictie-enzymen voor het opsporen of aantonen van
bepaalde sequenties; zie ook enzymen, restrictie-.
restrictief, beperkend, stoppend.
restrictiefragment lengtepolymorfisme (RFLP),
aanwezigheid in een bevolking van twee of meer
verschillende lengten van een bepaald restrictiefragment
(een stukje DNA, in vitro afgesplitst door restrictieenzymen en gebruikt in genetisch onderzoek).
reststikstof, de hoeveelheid stikstof in het bloedserum,
niet afkomstig van eiwit; de r. omvat i.h.b. aminozuren
en eindproducten van het metabolisme (ureum, urinezuur, creatine, creatinine).
restvolume, de hoeveelheid bloed die na een systole in
een hartkamer achterblijft.
resultaatsverbintenis, overeenkomst waarbij de
hulpverlener (bijv arts) het overeengekomen resultaat
dient te bereiken; bij een slecht resultaat moet de
hulpverlener overmacht aantonen; zie ook inspanningsverbintenis.
resus-, zie rhesus-, Rhesus.
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retentiecyste
voor zichtbaar licht; leidt tot een livide-rode geinfiltreerde, schilferende huidafwijking met verdikking en
vergroving van de huid, die klinisch aan een T-cellymfoom doet denken; komt vnl. bij mannen voor.
reticuloom, tumor, bestaande uit reticulo-endotheliale
cellen.
reticulosarcomatose, aanwezigheid van multipele
metastaserende RES-tumoren, lijkend op lymfogranulomatose (maar zonder Sternberg-reuscellen); zie ook
Ewing-sarcoom.
reticulosarcoom, kwaadaardig gezwel, bestaande uit
grote monocytaire cellen, afkomstig uit het RES van
lymfeklieren en milt; zie ook Ewing-sarcoom.
reticulose, reticulosis [L.] gegeneraliseerde, resp. gesystemiseerde hyperplasie van alle cellen van het RES; men
onderscheidt; i acute zuigelingen-r. (ziekte van
Abt-Letterer-Siwe); z acute en chronische reticulosen van
kinderen en volwassenen; 3 leukemische r. (monocytenleukemieen); 4 hemocytoplastische reticulose.
reticulospinalis [L., -le], m.b.t. de substantia reticularis en
het ruggenmerg; vb. tractus r-lis.
reticulum [L., verkleinwoord van rete = net] 1 netwerk met
fijne mazen, bijv in protoplasma (endoplasmatisch r.) of
het steungeraamte van een parenchym (van lymfeklieren, beenmerg, milt); 2 de netmaag van herkauwende
dieren.
endoplasmatisch reticulum, celorganel die bestaat uit
een netvormige structuur van membranen; er worden
twee hoofdvormen onderscheiden: ruw en glad.
glad endoplasmatisch reticulum, netwerk in de vorm
van een labyrint van samenhangende kanaaltjes met
glad oppervlak, d.w z. zonder ribosomen; dient onder
andere voor de synthese van fosfolipiden, steroidhormonen en glycogeen; syn. agranulair endoplasmatisch reticulum, smooth endoplasmic reticulum (SER).
ruw endoplasmatisch reticulum (RER), netwerk in de
vorm van een labyrint van samenhangende kanaaltjes,
met een ruw oppervlak en bezet met ribosomen; is van
betekenis voor vet en KH-synthese; syn. granulair endoplasmatisch reticulum, ergastoplasma (obsoleet).
sarcoplasmatisch reticulum, longitudinaal verlopend
vertakt systeem van glad endoplasmatisch reticulum dat
de myofibrillen in de spiercel omgeeft; regelt het
beschikbaar komen van calciumionen, die noodzakelijk
zijn voor de spiercontractie.
retina [L., eigenlijk retina, L., gen. -nae, netje] netvlies, de
binnenste van de drie oogrokken, in verbinding met de
n. opticus; bestaat uit een lichtgevoelig deel (pars optica)
en een blind deel (in de JNA pars caeca geheten, volgens
de NA: pars ciliaris resp. pars iridica).
retinaculum [L., mv. -la, touw, teugel] bandvormige structuur die een orgaan of weefseldeel op zijn plaats houdt.
retinaculum caudale, bindweefselrest van de chorda
dorsalis, tussen foveola coccygea en os coccygis.
retinacula cutis, bindweefselbundels tussen huid en
eronderliggende fascie of periost.
retinaculum extensorum manus, dwarse band over
de zes glijkanalen van de tien strekpezen van de vingers;
syn. ligamentum carpi dorsale [BNA].
retinaculum flexorum manus, straffe, dwarse band
tussen os scaphoideum en trapezium en tussen os
pisiforme en hamulus; vormt deel van de canalis carpi
('carpale tunnel'); syn. ligamentum carpi transversum

retentio placentae, gestoorde uitstoting van de
placenta.
retentio testis, het uitblijven van de testisafdaling naar
het scrotum; syn. cryptorchismus.
retentio urinae, het achterblijven van urine in de blaas,
t.g.v gestoorde blaaslediging.
retentiecyste, cyste, ontstaan door ophoping van secreet
als gevolg van stagnerende afvoer.
reticulair [L., rete] netvormig, voorzien van mazen.
reticulair activerend systeem, systeem van opwekkende werking (arousal), uitgaande van de formatio
reticularis, waardoor de toestand van wakker-zijn
ontstaat.
reticulair bindweefsel, bindweefsel met netvormig
vezelgeraamte.
reticular activating system [E.] zie reticulair activerend
systeem (RAS).
reticularis [L., -re], netvormig; vb. formatio r-ris, magma
r-re.
reticulatus [L., -ta, -turn], netvormig; vb. visus r-tus,
atrophodermia r-ta.
reticuline, een scleroproteine in collagene vezels van
reticulair bindweefsel.
reticulitis, toestand van vergrote lymfeklieren, milt en
lever, gepaard met lichte koorts en lichte veranderingen
in het bloedbeeld (vermeerdering van het aantal reticulocyten).
reticulocytemie [G., hairna = bloed] aanwezigheid van (vele)
reticulocyten in het bloed.
reticulocyten [L., rete; Gr. kytos = cel] jonge erytrocyten met
in het protoplasma resten van het endoplasmatisch
reticulum (normaliter 0,025 - o,iio x 10 12 per liter bloed).
reticulocytencrisis, snelle vermeerdering van reticulocyten
in het perifere snelle
bloed,vermeerdering
een teken van
verhoogde
reticulocytencrisis,
van
reticulocyactiviteit van het beenmerg, bijv. na bloedverlies.
reticulocytopenie [L., rete; Gr. kytos; penia = armoede]
vermindering van het aantal reticulocyten in het bloed.
reticulocytose, abnormale vermeerdering van het aantal
reticulocyten in het bloed.
reticulo-endotheel, zie reticulo-endotheliaal systeem.
reticulo-endotheliaal, m.b.t. het reticulo-endotheel.
reticulo-endotheliaal systeem (RES), term van Aschoff
voor het functionele systeem van biologisch actieve
reticulum- en endotheelcellen (in beenmerg, milt,
lymfeklieren, tonsillen, de stercellen van Kupffer in de
lever, histiocyten in los bindweefsel), met fagocyterend
vermogen, spijkering van materiaal, productie van
antistoffen; syn. reticulo-histiocytair systeem (Boeke en
Heringa), retetheel, syn. retotheel, syn. reticuloendotheel.
reticulo-endothelioom, gezwel van het RES.
reticulo-endotheliose, ziekte of woekering van het RES.
leukemische reticulo-endotheliose, zie hairy cell
leukaemia.
reticulo-endothelium, zie reticulo-endotheliaal systeem
(RES).
reticulogranuloom, een lipoide reticulose, met als
varianten het syndroom van Hand-Schuller-Christian,
het syndroom van Letterer-Siwe en het eosinofiele
granuloom van het skelet.
reticulo-histiocytair systeem, reticulo-endotheliaal
systeem (RES).
reticulohistiocytose, multicentrische, zie reticulogranuloom.
reticuloid.
actinisch reticuloid, huidziekte met extreme overgevoeligheid voor UV-A- en UV-B-straling en soms ook

[BNA].

retinaculum musculorum extensorum pedis
supgrius, een 3 a 4 cm brede dwarse band voor-onder
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retraherend
retinodialyse, loslating van het netvlies bij of op de ora
serrata.
retinografie, retina-fotografie.
retinod [G., eidos = vorm (Gr. rhetine = hars) harsachtig]
retina-achtig; 2.
retinol, internationale naam voor vitamine A (bedoeld is
vitamine A 1 -alcohol); syn: axeroftol; i int. eenh. vitamine
A = 0,3 µg retinol.
retinol-bindende proteine (RBP), het in bloedserum
voorkomende transporteiwit voor retinol-ester.
retinomalacia, retinomalacie [G., malakia = verweking]
verweking van het netvlies.
r e tinopapillitis, ontsteking van het netvlies en de discus
(vroegere naam: papilla) nervi optici.
retinopathia, retinopathie, een niet op ontsteking
berustende netvliesaandoening, in vele gevallen als
synoniem van retinitis gebruikt.
retinopathia actinica, netvliesaandoening door
inwerking van ultraviolet licht.
retinopathia angiospastica, met vaatspasmen gepaard
gaande r. vroeger geheten 'etinitis albuminurica'.
retinopathia centralis serosa, retinitis centralis serosa.
retinopathia circinata [L., circulus = ring] ring van
exsudaten in de retina, meestal in de achterpool van het
oog.
retinopathia diabetica, de vooral vasculaire afwijkingen aan het netvlies die het gevolg zijn van diabetes
mellitus; syn. retinitis diabetica.
re tinopathia diabetica exsudativa, retina-afwijking
t.g.v. diabetes mellitus, waarbij exsudaten op de
voorgrond staan.
retinopathia haemorrh a gica, r. met bloedingen in het
netvlies; syn. retinitis haemorrhagica.
retinopathia haemorrhagica proliferans, oogaandoening gekenmerkt door vaatnieuwvorming op en voor het
netvlies en bloedingen in het glasvocht.
retinopathia hypertensiva, netvliesafwijking t.g.v.
hypertensie.
retinopathia hypertonica, r. bij hypertensie;
syn. retinitis hypertonica.
re tinopathia praematurorum, retrolentale fibroplasie; zie ook fibroplasie.
retinopathia proliferans, vaatnieuwvorming op en
voor het netvlies.
proliferative vitreal retinopathy (PVR) [E.] aandoening
van het netvlies door woekering van cellen die loslating
ervan kunnen veroorzaken.
retinopathia solaris, r. veroorzaakt door zonnestraling,
i.h.b. als de patient rechtstreeks naar de zon heeft
gekeken.
retinopathia toxaemica gravidarum, spastische
vernauwing van de netvlies-arteriolae, met oedeem en
soms loslating van het netvlies, door zwangerschapstoxicose.
retinoschisis [G., schisis = spleet] i aangeboren spleet in het
netvlies; z splijting van het netvlies met holtevorming,
gepaard met loslating van de binnenste netvlieslaag.
retinoscopie [G., skopein = beschouwen] zie skiascopie.
retofnezuur, van retinol afgeleid zuur; speelt rol bij de
handhaving van epitheliale structuren en botgroei en
-ontwikkeling.
retr a ctie [L., re = terug; trahere = trekken] terugtrekking,
samentrekking; vb. litteken-r.
retractor, instrument waarmee men een operatiewond
openhoudt.
retrah e rend, retractie teweegbrengend, zich terugtrekkend.

aan het onderbeen, ter versterking van de fascia cruris en
bevestiging van de strekpezen.
retin aculum musculorum flex o rum pedis, een op de
lange buigerspezen gelegen band tussen malleolus
medialis en calcaneus; syn. ligamentum laciniatum [BNA].
retin aculum musculorum peroneorum (fibularium) inferius, onderste bevestigingsband voor de
musculi peronei; loopt van de trochlea peronealis naar
de buitenkant van de calcaneus.
retin aculum musculorum peroneorum (fibul.)
superius, bovenste bevestigingsband voor de musculi
peronei; loopt van de buitenenkel naar de calcaneus.
retinaculum musculorum extensorum pgdis
inferius, een van beide enkels uitgaande, kruisvormige,
dwars voor het enkelgewricht lopende band, ter bevestiging van de strekpezen.
retinaculum patellae later ale, aponeurose van een
deel van de m. vastus lateralis, lateraal van de knieschijf,
opzij van de tuberositas tibiae aangehecht.
retinaculum patellae mediate, aponeurose van een
deel van de m. vastus medialis, mediaal van de
knieschijf, mediaal van de tuberositas tibiae aangehecht.
retinacula u nguis, bindweefselstrengen tussen het
nagelbed en het periost van het distale kootje.
retinadegeneratie, regressie van de retinafunctie t.g.v.
normale veroudering of retinitis.
retinale correspondentie, de binoculaire samenwerking
van
netvliespunten.
tot corresponderende
het netvlies behorend.
retinalis [L., -le], tot het netvlies behorend.
retineen, retinene, 1 vitamine-A-aldehyde uit levertraan;
2 een geel carotinoid, door afbraak van rodopsine onder
invloed van licht gevormd; r. gaat over in vitamine A,
waaruit met
eiwit weer rodopsine
wordt gevormd.
retinitis,
i netvliesontsteking;
retinopathie
zonder
retinitis, i netvliesontsteking; retinopathie zonder
ontsteking.
retinitis albuminurica, de r. die bij nierziekten
voorkomt; N.B. De term wekt verkeerde associaties;
beter is r. angiospastica of retinopathia angiospastica.
retinitis centralis serosa, netvliesaandoening waarbij
in de achterpool van het oog, tussen retina en choroidea,
een met helder vocht gevulde blaas ontstaat; syn. retinopathia centralis cerosa.
retinitis circinata, r. met witte vlekken in een kring
rondom de macula lutea.
retinitis diabetica, ernstige retinopathie bij diabetes.
retinitis disciformis serosa, r. waarbij een omschreven
deel van het netvlies door vochtvorming wordt
opgelicht.
retinitis exsudativa externa, r. met grote, verheven
plekken in het netvlies.
retinitis haemorrhagica, r. met bloedingen in het
netvlies.
retinitis hypertonica, bij hypertensie voorkomende
verbrede netvliesarterien, bloedingen en witte vlekken.
retinitis pigment o sa, verzamelnaam voor degeneratieve aandoeningen van de retina (door vele oorzaken)
waarbij vlekvormige pigmentafzettingen zichtbaar
worden; beter: degeneratio retinae pigmentosa.
retinitis proliferans, ontwikkeling van nieuwe vaten in
het netvlies; deze groeien later uit, omgeven door
gliaweefsel.
retinitis striata, r. met grijze strepen op het netvlies.
retinoblastoom, kwaadaardig glioom van het netvlies,
bij kinderen; zie ook amaurotisch kattenoog, leukokorie.
retinochoroiditis, zie choroidoretinitis.
retinocytoom, glioma retinae.
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retroretrosperm ie , retrospermisme, stoornis in de ejaculatie
van het sperma; dit wordt niet via de urethra naar buiten
geloosd, maar komt in de blaas terecht.
retrosternalis [L., -le], retrosternaal, achter het borstbeen;
vb. struma r-lis.
retrov e rsie, retroversio [L., vertere = draaien] achteroverkanteling.
retroversio tibiae, de bij de pasgeborene bestaande
achteroverhelling van het proximale gewrichtsvlak van
de tibia.
retroversio uteri, achteroverkanteling van de baarmoeder, zonder knik tussen corpus en cervix; zie ook retroflexio uteri (met knik), retropositie.
retrovirus, zie de rubriek virus.
retrusie, retrusio [L., re-; trudere = schuiven] achteruitschuiving.
retrusio dentis, te ver naar achteren doorgebroken
tand.
Rett, Andreas, Oostenrijks arts, zoe eeuw.
syndroom van Rett, aangeboren progressieve afwijking
die de grijze stof van de hersenen aantast; komt alleen
voor bij vrouwen, kenmerken zijn autistisch gedrag,
ataxie, dementie, toevallen en verminderde functie van
de handen.
Retzius, Anders Adolf (1796-1860; Zweeds anatoom te
Lund).
aderen van Retzius, adertakken, lopend van de
darmwand naar takken van de vena cava inferior; ze
verbinden het gebied van de v. portae met dat van de v.
cava inferior.
cavum Retzii, zie spatium retropubicum.
ligamentum R ii, i het laterale deel van de ligamenta
cruciata van het kniegewricht; z lig. fundiforme penis.
Retzius, Magnus Gustaf (1842-1919; Zweeds anatoom te
Stockholm).
foramen R-ii, i apertura lateralis ventriculi quarti;
2 foramen membranae flaccidae.
lijnen van Retzius, concentrische lijnen in het glazuur
van een tand, zichtbaar op dwarse doorsnede; ze zijn
bruin bij doorvallend licht, en kleurloos bij opvallend
licht.
reukadaptatie, aanpassing van reuksensoren aan de
geurprikkel, waardoor een geur na enige tijd niet meer
wordt waargenomen.
reukbanen, zenuwvezelbanen voor de reukgewaarwording bestaande uit de nervus, bulbus en tractus
olfactorius, laatstgenoemde projecteert naar vijf
cerebrate gebieden die een functie hebben in de reukperceptie (m.n. in uncus) of in de emotionele, endocriene en
viscerale consequenties.
reukdrempel, de geringste concentratie van een reukstof
die nog met de neus waarneembaar is.
reukepitheel, de voor geur gevoelige zintuigcellen van
de regio olfactoria tunicae mucosae nasi, in de bovenste
neusgang, onder de lamina cribrosa.
reukhersenen, rhinencephalon [G.].
reukorgaan, organum olfactus [L.].
reukslijmvlies, meerrijig epitheel; bevat 3 celtypen:
steuncellen, basale cellen en reukcellen; gelokaliseerd in
het dak van de neusholte; beslaat 4-5 cm 2 , met naar
schatting io 7 receptorcellen (de reukcellen).
reuma [G., rheumatismos = dat wat vloeit] ontstekingachtig
proces van gewrichten en spieren; zie ook reumatisme.
acuut reuma, reactieve ontstekingsverschijnselen na
een infectie met beta-hemolytische streptokokken uit
groep A (bovenste luchtweg, roodvonk); de diagnose
wordt gesteld als na een streptokokkeninfectie twee of

retro- [L., achterwaarts] voorvoegsel in woordverbindingen
met de betekenis achterwaarts, achter, na.
retrobulbair, achter de bulbus oculi.
retrobulbaris [L., -re], retrobulbair; vb. neuritis r-ris.
retrocaecalis [L., -le], achter het caecum; vb. recessus r-lis.
retrocolisch, achter het colon.
retrocurvatie [< L., retro = terug; curvus = kromming]
kromming van het bot naar achteren.
retrodeviatie [< L., devio = afwijken] zie retropositie.
retroduodenalis [L., -le], achter het duodenum gelegen;
vb. recessus r-lis.
retrofaryngeaal, achter de pharynx; vb. r. abces.
retroflexie, retroflexio [L., retro-; flectere = buigen] achteroverbuiging.
retroflexio uteri, pathologische achteroverbuiging van
de baarmoeder door inknikking op een plaats tussen
corpus en cervix; zie ook anteflexie, lateroflexie, retroversie.
retroflexus [L., -xa, -xum], achterovergebogen; vb. fasciculus r-xus.
r e trognath ie [G., gnathos = kaak] het naar achteren (t.o.v.
het voorhoofd) staan van de kaken; zie ook prognathie.
retrograad [L., gradior = schrijden] teruggaand, terugwaarts;
vb. r-grade amnesie, r-grade beklemming van een breuk,
r-grade pyelografie.
retrograde auto-infectie, infectie met (nakomelingen
van) micro-organismen die reeds buiten het geinfecteerde lichaam zijn geweest; bijv. larven van Enterobius
die vanaf het perineum via de anus terugkruipen in het
darmlumen.
retrograde metastasering, metastasering tegen de
bloedstroom in.
retrolent aal [L., retro-; lens] achter de lens gelegen; vb. rtale fibroplasie.
retrolisthesis [L., retro-; Gr. olisthanein = glijden] afglijding
van een wervel naar achteren.
retropatellaris [L., retro-; patella] retropatellair;
vb. chondropathia r.
retroperitoneaal, achter het peritoneum (buikvlies);
vb. r-eale fibrose (z.o. fibrose), r-eale ruimte.
r e troperitone alis [L., -le], retroperitoneaal, achter het
peritoneum gelegen, i.t.t. pr(a)eperitonealis; vb. hernia
r-lis, spatium r-le.
retroperitoneum, de retroperitoneale ruimte.
retroperitonitis, ontsteking van het weefsel in het
retroperitoneum.
r e tropharyngealis [L., -le], retrofaryngeaal, achter de
pharynx gelegen; vb. abscessus r-lis.
retropharyngitis, ontsteking van de retropharynx.
re tropharynx, het achterste deel van de pharynx.
r e troplacentair, achter de placenta (tussen placenta en
uterus) gelegen; vb. r. hematoom.
retropositie, retropositio, verplaatsing naar achteren.
retropubicus [L., -ca, -cum], retropubisch; vb. spatium
r-cum (cavum Retzii).
retropubisch, achter het os pubis om; vb. r-sche
prostatectomie.
retropulsie, het niet kunnen stoppen van een achterwaartse beweging, symptoom bij paralysis agitans; zie
ook propulsie.
retrospect ie f [L., retro-; spicere = kijken] 'achteruitkijkend',
naar het verleden gericht; vb. r. onderzoek (i.t.t. prospectief); hierbij wordt van alle lijders aan een bepaalde
ziekte (bijv longkanker) nagegaan of bij hen een
gemeenschappelijke factor (bijv sigaret-roken) kan
worden aangewezen die een causale invloed kan hebben
gehad (bijv. op het ontstaan van longcarcinoom).
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rhabdovirus
revalideren, 1 weer valide maken (na verwonding of
ziekte); 2 iemand weer arbeidsgeschikt maken.
revehens [L., reveho = terugbrengen] terugvoerend; vb. venae
revehentes.
reverberating circuit [E.] positieve terugkoppeling
waardoor een binnenkomende impuls zonder inhibitie
tot oneindig veel ontladingen leidt; syn. oscillatiekring;
zie ook recurrente inhibitie.
reverse T3, rT3; 3,31,51,trijodothyronine (de nummers
geven de aanhechtingsplaats van het jodiumatoom aan);
metabool onwerkzame vorm van trijodothyronine;
ontstaat na dejodering van thyroxine.
reverse transcriptase, zie transcriptase.
reversibel [L., reversibilis] 1 omkeerbaar (een scheikundige
reactie); 2 herstelbaar, geneeslijk (een ziekelijke afwijking).
reversible ischemic neurological deficit (RIND) [E.] cerebrovasculaire aandoening met binnen enkele dagen volledig
herstellende neurologische uitvalsverschijnselen; zie ook
cerebrovasculaire aandoening.
reversie, i verschijning van kenmerken uit vroegere
geslachten bij een individu waarvan de oudergeneratie
deze kenmerken niet toont; 2 het negatief worden van
een Mantoux-reactie bij iemand die tevoren positief
heeft gereageerd.

meer van de volgende kenmerken aanwezig zijn: een
verspringende polyartritis, subcutane noduli, erythema
marginatum, carditis en chorea minor; vooral bij kinderen, zeldzaam in de westerse wereld; behandeling is
geboden vanwege het risico van cardiale complicaties; zie
ook mitralisstenose, Aschoff, noduli van -^-.
extra-articulair reuma, zie reuma, wekedelen^-.
gewrichtsreuma, reumatische aandoening van een of
meer gewrichten (acuut, chronisch, primair chronisch).
palindromisch reuma, telkens recidiverend reuma
(artritis, periartritis) zonder koorts en zonder irreversibele veranderingen.
wekedelenreuma, weke-delen-reuma, verzamelnaam
voor lokale en gegeneraliseerde pijnsyndromen van het
bewegingsapparaat, gelokaliseerd in ligamenten,
kapsels, pezen, peesscheden, slijmbeurzen en spieren;
oorzaken zijn niet gelegen in gegeneraliseerde reumatische ontstekingsaandoeningen, maar in lokale overbelasting, verhoogde gevoeligheid van pezen, spieren e.d.; zie
ook fibromyalgie, tendinopathie.
reumartritis, rheumarthritis [G., arthron = gewricht]
reumatische gewrichtsontsteking.
reumatiek, zie reumatisme.
reumatisch hartlijden, hartklepaandoening, veroorzaakt door acute reuma; kenmerkend is mitralisklepstenose.
reumatisme, rheumatismus [L., G., rheuma = stroming]
aandoening van gewrichten, spieren, pezen, ligamenten,
gepaard gaande met chronische ontstekingen;
syn. reumatiek, reuma.
reumatoid, op reuma gelijkend, door reuma veroorzaakt.
reumatolde artritis, zie artritis, reumatoIde
reumatologie [G., logos = wetenschap] het specialisme
betreffende reumatische ziekten.
reumatoloog, specialist in de reumatologie.
reuniens [L., re-; unire = verenigen] verbindend; vb. ductus r.
reuscellenarteriitis, zie arteriitis gigantocellularis =
arteriitis temporalis.
reusceltumor, reuscellentumor, zie tumor, reuscel-.
reusgroei, reuzengroei, overmatige groei, met toeneming niet alleen in lengte en massa, maar ook van de
botten, de spieren, de organen, vaak als gevolg van
overproductie van groeihormoon; syn. gigantismus,
hypersomie, macrosomie.
Reuss, August Ritter von (1841-1924; oogarts te Wenen).
kleur-kaarten van Reuss, pseudo-isochromatische
diagrammen, voor onderzoek op kleurenblindheid;
gekleurde letters zijn gedrukt op een achtergrond van
verschillende kleur, en kunnen door kleurenblinden niet
daarvan worden onderscheiden.
reutelen, het voortbrengen van reutelgeluiden (rhonchi).
reutels, zie rhonchi.
inspiratoire reutels, rhonchi die bij auscultatie tijdens
inademing van de patient worden gehoord.
reuzen-, zie reus-.
reuzencel, zie cel, reus=-.
revaccinatie, herinenting; zie ook vaccinatie.
revalidatie, het optimaal herstellen en het voorkomen of
beperken van een uit ziekte of ongeval voortvloeiende
handicap in biologisch, functioned l en sociaal opzicht
om iemand weer maximaal valide te maken.
hartrevalidatie, activiteiten gericht op het herstel van
het functioneren van een hartpatient.
longrevalidatie, trainingsprogramma voor patienten
met ernstig gestoorde longfunctie (vooral emfyseempatienten) met de bedoeling hen te leren optimaal te
profiteren van de ventilatore restmogelijkheden.

revictimisering [<E., victim = slachtoffer] provoceren van

een herhaling van seksueel misbruik, l jv. een verkrachting, als een later optredend gevoig vat seksueel
misbruik op jongere leeftijd.
review [E.] 1 herziening, heroverweging; z algemene kijk
op een onderwerp; 3 samenvatting en kritiek van onderzoek naar een onderwerp, overzichtsartikel; 4 periodiek,
tijdschrift; 5 recensie.
Revilliod, Leon (1835 - 1919; Zwitsers arts).
symptoom van Revilliod, bij perifere facialis-verlamming kan de patient het oog aan de verlamde zijde niet
sluiten.
revolver [L., revolvere] draaibaar aanzetstuk onder aan een
microscoopbuis, waarin verschillende objectieven
bevestigd zijn, die door draaiing van de r. beurtelings in
het verlengde van de buis kunnen worden geplaatst.
Reye, Ralph Douglas Kenneth (1912 - 1978; Austral.
kinderarts te Sidney).
Reye-syndroom, een bij zuigelingen en kleuters
voorkomende hepato-cerebrale aandoening, meestal snel
dodelijk verlopend, met hersenoedeem en vettige
degeneratie van de lever. De ziekte wordt misschien door
een virus veroorzaakt, misschien door ingestie van
aflatoxine.
RF, i releasing factor = releasing hormone (RH); z reumafactor.
neurogene reflexblaas, zie blaas.
RH, releasing hormone.
Rh, Rhesus; zie ook factor, rhesus--.
rhabdia [L.] my van rhabdium.
Rhabditida, orde van nematoden; hiertoe behoort o.m.

Strongyloides stercoralis.
Rlhabditis, geslacht van de klasse Nematoda, meestal levend
in vochtige aarde, soms bij de mens gevonden.

Rhabditis hominis, een soort die vaak in menselijke feces
wordt gevonden, wellicht geen echte parasiet, maar
perianaal levende commensaal.
rhabdium [L., van Gr. rhabdion = staafje] willekeurigespierfibril.
rhabdomyoma, zie rabdomyoom.
rhabdomyosarcoma, zie rabdomyosarcoom.
rhabdovirus, zie virus, rhabdo---.
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rhachirhachi-, zie rachi-.
rhagade, zie ragade.
rhaphe, zie raphe.
Rh-classificatie, de classificatie van bloed op grond van
aan- of afwezigheid van rhesus-antigeen in de erytrocyten. Aanvankelijk waren er twee Rh-bloedgroepen
bekend: Rh-pos. en Rh-neg. Later kwamen er onderverdelingen.
rhenchi [G., rhegchos = snorken] zie rhonchi.
rhenium (Rh), element met atoomnummer 75 en een
atoomgewicht van 186,z; wordt als 186 Rh gebruikt in de
nucleaire geneeskunde bij de behandeling van pijnlijke
skeletmetastasen.
rheobase, zie reobase.
rheostosis, zie reostose.
rheotaxis [G., rheos; taxis = ordening] tegen de stroom in
gerichte opstelling van een (langwerpig) voorwerp in een
vloeistof.
RheSUS [< Rhesos: legendarische koning van Thracie] een kleine
apensoort in Zuid-Oost-Azie, Macaca mulatta (syn. Macaca
rhesus), veel gebruikt als proefdier; van de naam is het
voorvoegsel `rhesus-' afgeleid, dat zich als eponiem naar
de spelling met rh- van de soortnaam blijft richten en
dus niet als 'resus-' dient te worden geschreven, zoals de
in 1996 ingevoerde spelling ten onrechte voorschrijft; zie
ook factor, rhesus—, incompatibiliteit, rhesus—.
rhesusantagonisme, zie antagonisme, rhesus-.
rhesusincompatibiliteit, zie incompatibiliteit, rhesus—.
rhesussysteem, zie bloedgroep, rhesus—, factor, rhesus---,
incompatibiliteit, rhesus—.
rheumaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. reuma, veroorzaakt
door reuma; vb. nodus r-cus, polyarthritis r-ca.
rhexis [G.] verscheuring.
per rhexin, door verscheuring; zie ook haemorrhagia.
rhin-, zie ook rin-.
rhinalis [L., -le], 1 m.b.t. de neus; z m.b.t. de reukhersenen;
vb. sulcus r-lis.
rhinencgphalon [G., rhinos; egkephalos = hersenen] reukhersenen: de delen van de voorhersenen (prosencephalon)
die te maken hebben met de reukfunctie; de term stamt
uit de BNA; in de NA weggelaten.
rhineurynter [G., rhinos; eurynein = verwijden] instrument
dat bij hevige neusbloeding in de neus wordt gebracht
en met lucht of water wordt gevuld, teneinde door druk
de bloeding te stelpen.
rhinitis, ontsteking van het neusslijmvlies.
rhinitis acuta herpetica, r. door infectie met herpessimplexvirus.
allergische rhinitis, type-I-allergische reactie in/op het
neusslijmvlies met in de vroege fase: jeuk, niezen,
rhinorroe en slijmvliescongestie, en in de late fase:
chronische neuspassagestoornissen; prevalentie: io-2o%;
manifesteert zich in 75% voor het 25e levensjaar; kan een
seizoensgebonden (hooikoorts) of niet-seizoensafhankelijke oorzaak hebben; zie ook allergie, rhinitis,
atopische
atopische rhinitis, IgE-gemedieerde allergische reactie
van het neusslijmvlies met een erfelijke en een hormonale component, gekenmerkt door niezen, neusverstopping, waterige afscheiding, jeukende en tranende
ogen; syn. niet-seizoensgebonden allergische rhinitis.
rhinitis mutilans, een in de tropen voorkomende
ontsteking van neus, keelholte en omgeving, met
uitgebreide verwoesting van weefsel, vaak t.g.v. framboesia; zie ook gangosa.
rhinitis vasomotorica, pollinose.

rhino- [G., rhis, rhinos = neus] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de neus.
rhinocleisis [G., rhinos; kleisis = afsluiting] verstopte neus,
afgesloten neusgangen.
rhinodynia [G., rhinos; odyne = pijn] pijn in de neus.
rhinodystasis [G., rhinos; dys = verkeerd; stasis = stand] scheve
stand van de neusrug.
rhinoguttae, zie neusdruppels.
rhinolalia [G., rhinos; lalein = spreken] een door neusklank
gekenmerkte spraak, `door de neus spreken, gevolg van
een aandoening van de neusweg.
rhinolalia apgrta, open neusspraak, door onvoldoende
afsluiting van de epipharynx t.o.v. de mesopharynx,
zoals bij verlamming van het weke gehemelte en bij
gehemeltespleet.
rhinolalia clausa, gesloten neusspraak bij vernauwing
van de neusweg, bijv door neuspoliepen.
rhinolalia mixta, gemengde neusspraak, door combinatie van beide bovengenoemde toestanden.
rhinolaryngitis, ontsteking van de slijmvliezen van neus
en larynx.
rhinolith, zie rinoliet.
rhinologie, zie rinologie.
rhinopharyngitis, ontsteking van de slijmvliezen van
neus en pharynx.
rhinopharyngitis atrophicans chronica, zie ozaena.
rhinopharyngitis mutilans, gangosa; zie ook rhinitis
mutilans.
rhinopharynx, zie nasopharynx.
rhinophyma [G., rhinos; phyma = tumor] huidzwelling van
het onderste deel van de neus, vnl. bij oude mannen,
met teleangiectasieen en sterk verwijde follikelopeningen (bij oude vrouwen doet zich rosacea voor).
rhinorraphe [G., rhinos; rhaphe = naad] rinorafie, neusnaad,
operatic van Von Ammon bij epicanthus uit de neus
wordt een elliptisch stuk gesneden, waarna de wond
wordt gehecht.
rhinorrhoea, rhinorroe, de afscheiding van vocht uit de
neus; syn. hydrorrhoea nasalis.
rhinorrhoea cerebrospinalis, het afdruipen van
cerebrospinale liquor door de neus.
rhinoscleroma, zie rinoscleroom.
rhinoscopia [G., rhinos; skopein = bekijken] rinoscopie,
bezichtiging van de neusholte, al of niet d.m.v een
rinoscoop.
rhinoscopia anterior, r. van voren uit.
rhinoscopia media, onderzoek van de middelste
neusgang d.m.v het speculum van Killian.
rhinoscopia posterior, r. van de neuskeelholte uit;
syn. faryngorinoscopie.
Rhinosporidium, een coccidium (fungus), behorend tot de
groep Eumycetes.
Rhinosporidium seeberi, verwekker van rhinosporidiosis.
rhinovirus, zie de rubriek virus.
Rhipicgphalus [G., rhipis = waaier, kephale = hoofd] een
geslacht van teken (fam. Ixodidae), overbrengers van
babesiosen en rickettsiosen.
Rhipicgphalus appendiculatus, overbrenger van tick
borne typhus (tekenvlektyfus), van het virus van Rift
Valley fever en van de spirocheet van febris recurrens.
rhizo- [G., rhiza = wortel] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. wortel.
Rhizoglyphus [G., rhiza; glyphein = kerven] een mijtengeslacht.
Rhizopoda [G., rhiza; pous = voet] wortelpotigen, een klasse
van de afd. Protozoa; hiertoe behoren de amoeben
(geslacht Entamoeba).
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Riddoch, George
lijn van Richter, de verbindingslijn tussen de navel en
de linker spina iliaca anterior superior.
Richter, syndroom van, het transformeren van een
chronische lymfatische leukemie tot een non-Hodgkinlymfoom.
richtinghoren, vermogen om te horen uit welke richting
een geluid komt; r. is slechts goed mogelijk indien beide
oren ongeveer dezelfde gehoorscherpte hebben; eenorigen en dragers van een hoorapparaat hebben geen r.
ricine, vergiftig eiwit uit ricinus-zaad.
ricinisme, vergiftiging door ricinuszaad.
ricinusolie, triglyceride uit Ricinis communis (wonderboom); behoort tot de contactlaxantia; heeft sterk
laxerende werking door chemische prikkeling van het
dunnedarmslijmvlies; syn. wonderolie.

Rhizpus [G., rhiza; pous] schimmelgeslacht van de fam.
Mucoraceae.
rhizotomia [G., rhiza; temnein = snijden] rizotomie,
doorsnijding van een zenuwwortel, radicotomie.
rhizotomia anterior, doorsnijding van een of meer
voorwortels van het ruggenmerg, bij hypertensie.
rhizotomia posterior, doorsnijding van een of meer
achterwortels van het ruggenmerg, bij onbehandelbare
pijn.
rhodaminekleuring, zie kleuring.
Rh o dnius, een tot de fam. Reduviidae behorende roofwants,
overbrenger van Trypanosoma cruzi.
Rhodococcus, genus van aerobe Gram-positieve staafjes,
voorkomend in de grond en in mest van planteneters;
sommige Rhodococci zijn pathogeen voor mens en dier,
zoals Rhodococcus equi, vnl. gevonden in aids-patienten.
rhodopsine, zie rodopsine.
rhombencephalon [G., rhombos = ruit; egkephalos = hersenen]
hersengedeelte tussen de bovenrand van de pons en de
eerste ruggenmergszenuwen; het voorste deel heet
metencephalon, het achterste myelencephalon (_
medulla oblongata).
rhomboidalis [- le, G., rhombos] m.b.t. de ruitvorm;
vb. cutis r-lis.
rhomboideus [L., -ea, -eum, van Gr] ruitvormig; vb. musculus r-eus, fossa r-ea.
rhonchi, zie rhonchus.
rhonchus [G., mv rhonchi, rhonchos] de bij auscultatie soms
hoorbare reutel(s), veroorzaakt door bronchus-obstructie, al of niet gepaard met vocht of slijm.
rhytidectomie, facelift.
RIA, radio-immuno-assay; zie ook assay.
rib, costa [L.].
ribbenboog, arcus costalis [L.].
rib notching [E.] zie ribusuur.
riboflavine, lactoflavine = vitamine B 2 .
ribonuclease, enzym dat de depolymerisatie van ribonucleinezuur katalyseert.
ribonucleinezuur (RNA), een nucleinezuur, bestanddeel
van kerneiwitten, meestal als enkele streng van nucleotiden, elk bestaande uit een geraamte van suiker, fosfaat
en een van de vier organische basen adenine, uridine,
guanine en cytosine (A, U, G, C), dus zoals DNA maar
met uridine i.p.v. thymine; zie ook RNA.
ribosomen, korrelstructuren van het endoplasmatische
reticulum van de cal, ongeveer 15 nm in diameter. Soms
zijn 3-5 ribosomen verenigd tot polyribosomen (polysomen); r. bevatten RNA, hebben als functie de synthese
van eiwit.
ribresectie, verwijdering van een stuk rib, bijv bij
empyeem.
rib-usuur, beeld op een X-thorax van verwijde intercostale arterien die een afdruk maken in de ribben;
typisch bij een coarctatio aortae.
RIBW Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen, instituut waar mensen met psychotische stoornissen die zich niet in de maatschappij kunnen handhaven,
in een zo 'normaal' mogelijke behuizing en omgeving
leven.
Rich, Arnold Rice (geb. 1893; Amer. patholoog te Baltimore).
syndroom van Hamman-Rich, crytogene fibroserende
alveolitis.
Richter, August Gottlieb (1742-1812; D. chirurg te
Gottingen).
Richter-hernia, zie darmwandbreuk.

rickets [E., G. rhachis = ruggengraat, niet verwarren met Rickettsia],
rachitis.
Ricketts, Howard Taylor (1871 -1910; Amer. patholoog to
Chicago, naar wie Rocha (Lima) in 1916 de Rickettsia
noemde).
Rickettsia [genoemd naar Ricketts], geslacht van kleine
bacterie-achtige, obligaat-parasitaire micro-organismen,
0,25 -0,5 µm in diameter, vermenigvuldigen zich alleen
intracellulair, bezitten een celwand, bevatten RNA en
DNA, vormen toxinen; er zijn io voor de mens pathogene soorten.
Rickettsia akari, verwekker van rickettsia-pokken; wordt
overgebracht door mijten, leeft op muizen en ratten.
Rickettsia australis, verwekker van de tekenkoorts van
North Queensland (Australia); wordt overgebracht door
teken; leeft op kleine buideldieren.

Rickettsia burneti, zie Coxiella burnetii.
Rickettsia con o rii, verwekker van fievre boutonneuse;
wordt overgebracht door teken (o.a. Rhipicephalus), leeft
op wilde knaagdieren.

Rickettsia mooseri, verwekker van muriene vlektyfus
(rattenvlektyfus); wordt overgebracht door de rattenvlo

(Xenopsylla cheopis).
Rickettsia prowazekii, verwekker van de klassieke
Europese vlektyfus bij de mens en van de ziekte van
Brill; wordt overgedragen door kleerluizen (Pediculus

humanus).
Rickettsia quintana, verwekker van de vijfdedaagse
koorts (= Wolhynia-koorts), words overgebracht door
kleerluizen.
Rickettsia rickettsia, verwekker van de Rocky Mountain
spotted fever; wordt overgedragen door teken; leeft op
wilde knaagdieren.
Rickettsia sibirica, verwekker van Noord-Aziatische
(Siberische) tekenkoorts; wordt overgebracht door teken;
leeft op kleine buideldieren.
Rickettsia tsutsugamushi, verwekker van japanse vlektyfus (tsoetsoegamoesji); wordt overgebracht door kedanimijten, leeft op wilde knaagdieren, muizen, ratten.
Rickettsia typhi, verwekker van rattenvlektyfus, wordt
overgebracht door de rattenvlo (Xenopsylla cheopis).
Rickettsiaceae, familie van de orde Rickettsiales; omvat de
geslachten Rickettsia en Coxiella.
Rickettsiales, een orde van micro-organismen waartoe o.a.
de fam. Rickettsiaceae en Chlamydiaceae behoren.
rickettsia-pokken, koortsende ziekte met een vesiculopapuleuze rash, veroorzaakt door Rickettsia akari.
rickettsiose, infectieziekte, veroorzaakt door Rickettsia.
Ricolesia [genoemd naar Ricketts en Coles], geslacht van de fam.
Chlamydiaceae (orde Rickettsiales); verwekt keratoconjunctivitis bij runderen, geiten, varkens, kippen.
Riddoch, George (1889-1947; E. neuroloog te Londen).
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Ried
rima oris, mondspleet.
rima palpebrarum, ooglidspleet.
rima pud e ndi, schaamspleet, de opening tussen de
grote schaamlippen.
rima vestibuli, voorhofspleet, de spleet tussen de beide
plicae vestibulares van het strottenhoofd.
rimula [L., mv. -lae] , spleetje.
rinalgie [G., rhis = neus; algos = pijn] neuspijn .
Rindfleisch, Georg Eduard (1836-1go8; D. patholoog te
Zurich, Bonn, Wiirzburg).
Rindfleisch-cellen, tyfuscellen.
Rindfleisch-plooi, omslagplooi van het pericard aan
het begin van de aorta.
ring, 1 cirkelvormige structuur; 2 pessarium.
lower ring [E.] zie annulus fibrosus (cordis).
ring van Kayser, zie Kayser.
ring van Mayer, rubberpessarium ten gebruike bij
prolapsus ani.
ringchromosoom, klein ringvormig chromosoom
(autosoom dan wel geslachtschromosoom), resultaat van
een foutieve chromosoom-klieving; aan beide einden van
het chromosoom is een stuk afgebroken, waarna de
breuk-einden van het overblijvende deel zich met elkaar
verenigd hebben.
ringen, kleine schizonten van de malariaparasieten
Plasmodiumfalciparum en P. vivax.
Ringer, Sidney (1835 -1910; E. farmacoloog te Londen).
Ringer-oplossing, isotone zoutoplossing (0,65 pct
NaCl, 0,014 pct KCI, 0,012 pct CaC1 2 , 0,02 pct NaHCO 3 ,
0,001 pct NaH 2 PO 4 ).
ringkraakbeen, cartilago cricoidea [G.].
ringleiding, magnetisch veld dat wordt opgebouwd met
gebruik van het elektrische signaal van een televisietoestel; zo kan het signaal direct met een in de T-stand
geschakeld hoortoestel worden ontvangen.
ringscotoom, zie scotoom.
ringsideroblast, erytroblast met een ring van ijzerpigment in de mitochondrion rond de kern; leidt tot een
gestoorde haemsynthese; zie ook anemie, sideroblastaire

Riddoch's mass reflex, bij een patient met complete
dwarslaesie van het ruggenmerg heeft prikkeling onder
het niveau van de laesie een gecompliceerde reactie ten
gevolge: buiging van de benen, lediging van blaas en
darmen, en profuus zweten onder het niveau van de
laesie.
Ried.
lijn van Ried, in de rontgenografie een lijn van de
gehoorgang tot de onderrand van de orbita.
Riedel, Bernhard Moritz Carl Ludwig (1846 - 1916; D.
chirurg te Jena).
struma van Riedel, chronische fibreuze thyr(e)oiditis,
waarbij een harde krop kan ontstaan.
Rieger, Herwig (geb. 1898; oogarts te Linz, Wenen).
Rieger-syndroom, aangeboren mesodermaal dysgenesie-complex van het oog, gepaard gaand met andere
aangeboren afwijkingen; syn. embryotoxon (corneae)
posterior.
Riehl, Gustav (1855-1943; dermatoloog te Wenen).
melanosis Riehl, bruine vlekken op de huid met
roodheid, schilfering en jeuk, vnl. op het voorhoofd
(`Kriegsmelanose').
rietsuiker, zie sacharose.
rietziekte, hevig jeukend erytheem, veroorzaakt door een
zwam op Arundo donax (canne de Provence), een bij de
papierindustrie gebruikte rietsoort.
Rieux, Leon (geb. 1853; Fr. arts).
Rieux-hernia, zie hernia retrocaecalis.
Rift Valley fever, zie koorts, Rift Valley--^.
Riggs, John Mankey (1810 - 1885; Amer. tandarts te
Baltimore).
ziekte van Riggs, chronische etterige periodontitis,
pyorrhoea alveolaris.
rigide [<L. rigidus] stiff, niet buigbaar.
rigiditeit [L., rigiditas] pathologische stijfheid; zie ook
muraminezuur.
rigid pelvic band (RPB) [E.] semi-rigide band over het
bekken bij prothesedrager.
rigidus [L ., - da, - dum] , stiff; vb. hallux r-dus.
rigor, 1 [L.]; verstijving, verhoging van de spierspanning,
verschijnsel bij extrapiramidale aandoeningen; daarentegen is spierspasmus een verschijnsel van piramidebaanstoornis; 2 [E.]; koude ruling bij snel opkomende
koorts.
rigor mortis, lijkstijfheid.
RIHSA radioactive iodinated human serum albumin [E.] ,
radioactief gemaakt menselijk serum.
RIHSA-scanning, zie scanning.
rijbroek-anesthesia, zie anesthesie.
rijdende aorta, zie aorta.
rijpingsdeling, zie meiose.
rijpingsdissociatie, ongelijke rijping van kern en
protoplasma van bloed.
rijpingsfase, zie remodelleringsfase.
Riley, Conrad M. (toe eeuw; Amer. kinderarts te New
York).
Riley - Day -syndroom, zelden voorkomende familiale
ziekte (i.h.b. bij joden) met complexe dysfunctie van het
vegetatieve zenuwstelsel; kenmerken zijn gebrekkige of
ontbrekende traansecretie, vlekkig erytheem, sterke
transpiratie, speekselvloed, verminderde pijngevoeligheid; syn. familiale dysautonomie.
rima [L., my rimae] , spleet, spleetvormige opening.
rima cutis, huidkloof; syn. sulcus cutis.
rima gl o ttides, stemspleet, de spleet tussen de beide
cartilagines arytenoideae en de stembanden (soms ten
onrechte glottis genoemd).

ringworm, tinea circinata.
Rinne, Heinrich Adolf (1819-1868; D. oorarts te Hildesheim).
proef van Rinne, ter vergelijking van been- en luchtgeleiding van het geluid in een oor: een trillende
stemvork wordt op de processus mastoideus geplaatst,
tot de patient de toon (via de beengeleiding) niet meer
hoort; onmiddellijk daarna houdt men de nog iets
trillende stemvork voor de uitwendige gehoorgang
(luchtgeleiding). Bij normaal horen is de toon dan
opnieuw waarneembaar (pos. proef van R.); bij geleidingsstoornissen (otitis media, otosclerose) is omgekeerd
de toon via de beengeleiding langer te horen dan via de
luchtgeleiding (neg. proef van R.).
rinodiafanoscopie [G ., rhis, rhinos = neus; diaphaino = laten
doorschijnen; skopein] doorlichting van de kaakholte met
een in de mondholte gehouden elektrisch lampje
(Heryng 1889).
rinofonie, stemgeluid met neusklank.
rinoggen [G., rhinos; gennan = voortbrengen] in de neus
ontstaan, van de neus uitgaand.
rinohematoom, rhinhaematoma [G.] , rhinohaematoma [G.] bloeding in het neuskraakbeen; zie ook
hematoom.
rinolalie, neusspraak; zie ook rhinolalia.
rinoliet [G., rhinos; lithos = steen] neussteen, concrement in

de neusholte.
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Ritter, Johann Wilhelm
leiden tot een verhoogd risico op een bepaald fenomeen;
vb. r. voor hart- en vaatziekten.
risicoratio, zie relatief risico.
risicoverschil, zie risico, attributief
risorius [L., -ia, -ium, risus = lach] m .b.t. het lachen;
vb. musculus r-ius.
risus [L.] lach.
risus sardonicus [L., Sardijnse lack] 'grimmige lack',
duivelslach, kramp van de gelaatspieren, kenmerkend
voor tetanus.
Ritgen, Ferdinand August Max von (1787-1867; D.
gynaecoloog te Giessen).
Ritgen-handgreep, met vier vingers achter de anus
wordt in de pauzes tussen de weeen op het te voorschijn
komende kinderhoofd gedrukt, hetgeen de baring
bespoedigt en het perineum beschermt.

rinologie [G., rhinos; logos = wetenschap] het geneeskundig
specialisme betreffende de neus en neusaandoeningen.
rinomanometrie, drukmeting op verschillende plaatsen
in de neus en de nasopharynx; dit kan via de neus of via
de mond. Het drukverloop wordt vastgesteld als functie
van de tijd en de volumeverplaatsing per tijdseenheid.
rinopathie [G., rhinos; pathos = ziekte] ziekte van de neus.

rinoplastiek [G., rhinos; plassein = vormen] neusplastiek,
plastische operatie ter verkrijging van een goed
gevormde neus; Indiase methode: met voorhoofdhuid;
Italiaanse methode: met de huid van de bovenarm.
rinorafie [G., rhinos; rhaphe = naad] neusnaad, operatie bij

epicanthus; zie ook rhinorraphe.
rinorroe, zie rhinorrhoea.
rinoscleroom, rhinoscleroma [G ., rhinos; skleros = hard]
harde zwelling van de neushuid, een chronische infectieziekte door Klebsiella rhinoscleromatis (de kapselbacterie
van Von Frisch); er vormen zich ontstekingsinfiltraten
met kenmerkende cellen van Mikulicz, gevolgd door
schrompeling die luchtwegstenosen veroorzaakt.
rinoscoop, neusspiegel, speculum ter bezichtiging van de
neusholte.
rinoscopie, rhinoscopia [G ., rhinos; skopein = bekijken]
bezichtiging van de neusholte d.m.v een rinoscoop.
rinosporidiose, rhinosporidiose, rhinosporidiosis,
zeldzame, chronische granulomateuze ontsteking van de
slijmvliezen, veroorzaakt door Rhinosporidium; er
ontstaan gesteelde poliepen in de neus, aan de ogen, in
de oren, soms ook aan de penis en in de vagina;
endemisch in India en op Sri Lanka.
Riolan, Jean, jr. (1577 - 1657; anatoom te Parijs).
spier van Riolan, een bundel spiervezels van het
palpebrale deel van de m. orbicularis oculi.
RIS-blok, zie blok, regionaal intraveneus sympathisch ^.
risico, kans dat jets gebeurt, bijv. dat een ziekte optreedt
of na behandeling recidiveert.
absoluut risico, risicomaat, gegeven door de kans op
een gebeurtenis gedurende een periode; bijv. vijfjaarsoverleving en attack rate.
attributief risico, verschil in incidentie in ziekte tussen
degenen die aan een risicofactor zijn blootgesteld en
degenen die dat niet zijn.
populatieattributief risico, maat voor het deel van de
ziekte-incidentie onder de totale populatie dat toe te
schrijven is aan de expositie aan een bepaalde risicofactor; risicoverschil van de totale populatie en nietblootgestelden, gedeeld door het risico van de populatie;
syn. populatieattributieve fractie, - proportie.
relatief risico, relatieve risicomaat, gegeven door de
verhouding van de ziekte-incidentie tussen degenen die
aan een risicofactor zijn blootgesteld en degenen die dat
niet zijn; syn. risicoratio, rate ratio [E.].
risicofactor, factor die een relatie heeft met een ziekte;
bijv. roken bij longkanker.
risicofunctie, statistische functie waarmee bij informatie
over meerdere risicofactoren het absoluut risico op een
gebeurtenis kan worden vastgesteld.
risicogroep, populatie met een verhoogde kans op een
bepaald verschijnsel (bijv. ziekte of dood) ten opzichte
van andere groepen; bijv. t.g.v. een predispositie of
verhoogde expositie aan risicofactoren.
risicopatient, patient met een verhoogd risico op een
bepaald fenomeen onder bepaalde omstandigheden;
bijv patient met een hartaandoening heeft een
verhoogde kans op mortaliteit bij hartkatheterisatie.
risicoprofiel, bepaalde trekken of aandoeningen die

ritme, rhythmus [G., rhythmos = maatbeweging] regelma-

tige beweging.
alfa(a)-ritme, regelmatige golven in het EEG (ongeveer
io/sec.).

atrioventriculair ritme, het contractieritme van het
hart dat words teweeggebracht door impulsen uit de
atrioventriculaire knoop; syn. nodaal r.
atrioventriculair-junctioneel ritme, AV-junctioneel
ritme, hartritme dat wordt bepaald door de AV-knoop,
onbeinvloed door supraventriculaire activiteit; vooral bij
totaal AV-blok.
betaritme, relatief snelle golven (14-3o/sec.) in het EEG.
circadiaan ritme, r. met een regelmaat van ongeveer
een etmaal.
deltaritme, polymorfe, polyritmische golven van lage
frequentie (a/sec.) in het EEG van diep slapende mensen
en kleine kinderen.
escape-ritme, ritme van de hartslag waarbij een ectopische hartslag een pauze in het bestaande ritme beeindigt.
gammaritme, snelle golven in het EEG (> 3o/sec.), met
de gebruikelijke encefalografen niet registreerbaar,
vermoedelijk zonder klinische betekenis.
idioventriculair ritme, hartritme dat wordt bepaald
door de spiercellen in de ventrikelwand; typisch in de
acute fase van het hartinfarct, betrekkelijk goedaardig.
infradiaan ritme, r. met perioden die minder dan een
etmaal duren.
mu-ritme, variant van alfa-ritme, waarbij de golven de
vorm hebben van de Griekse letter µ.
nodaal ritme, het hartritme, teweeggebracht door
impulsen uit de atrioventriculaire knoop (knoop van
Tawara).
pendelritme, zie embryocardie.
thetaritme, golven in het EEG met een frequentie van
4-7/sec.

tiktakritme, zie pendel-r.; zie ook embryocardie.
ultradiaan ritme, r. met perioden die meer dan een
etmaal duren.
ventriculair ritme, elk hartritme dat wordt gestuurd
vanuit de kamers.
supraventriculaire ritmestoornis, elk abnormaal
hartritme dat wordt gestuurd vanuit de SA-knoop of de
boezems; zie ook blok.
Ritter, Johann Wilhelm (1776 - 18io; D. fysioloog te
Munchen).
Ritter-tetanus, tetanische contractie die in een spier
ontstaat bij opening van een elektrische stroom die
enige tijd gesloten is geweest.
wet van Ritter, een zenuw kan zowel door openen als
door sluiten van een stroom worden geprikkeld.
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Rittershain, Gottfried Ritter von
rodenticide [L., rodens; caedere = doden] 1(bijv. nw.) knaagdieren dodend (m.b.t. o.a. muizen, ratten); z (z. nw.) stof
met knaagdierendodende werking.
rodofaan, rode kleurstof in het netvlies.
rodopsine, staafjesrood, gezichtspurper, een rode eiwitstof in het buitenste deel van de netvliesstaafjes, die licht
omzet in neurale signalen.
Roentgen, zie Röntgen.
Roger, Henry Louis (18o9-i891; Fr. arts te Parijs).
souffle de Roger, bruit de R.: systolisch geruis bij
aangeboren defect van het hartkamerseptum.
ziekte van Roger, defect in het hartkamerseptum.
Rogers, Carl Ransom (geb. 1902; Amer. psycholoog en
psychiater: opsteller van de leer methode van de counseling en van de non-directive therapy), zie directive
therapy.
roken, passief —, inademen door een niet-roker van
tabaksrook die door rokers wordt verspreid.
Rokitansky, Karl Freiherr von (1804-1878; patholooganatoom te Wenen).
divertikel van Rokitansky-Aschoff, tractiedivertikel
van de slokdarm; zie ook divertikel.
Rokitansky-nier, vier met amyloide ontaarding.
sinus van Rokitansky, kleine divertikelachtige uitstulping van het slijmvlies van de galblaas, eventueel tot in
de spierlaag; komt voor in normale galblaas, maar
frequenter bij cholelithiasis.
syndroom van Mayer-Rokitansky-Kuster, zie Mayer,
A.F.J.K.
ziekte van Rokitansky, acute gele leveratrofie.
rol, (psychiatric) de houding die iemand meestal
onbewust aanneemt wanneer hij in een bepaald milieu
verkeert; deze is bijv in de werksituatie vaak heel anders
dan in het eigen gezin.
Rolando, Luigi (1773 - 1831; anatoom te Turijn).
cel van Rolando, ganglioncel van de substantia gelatinosa Rolandi.
fasciculus Rolandi, substantia gelatinosa.
fissura Rolandi, sulcus centralis cerebri.
funiculus Rolandi, fasciculus cuneatus medullae
spinalis.
streng van Rolando, fasciculus cuneatus.
Roller, Christian Friedrich Wilhelm (1802-1878; D.
neuroloog).
kern van Roller, een groep kleine cellen bij de hilus van
de olijfkern.
streng van Roller, de neerdalende wortel van de n.
vestibulocochlearis.
Romano.
Romano-Ward-syndroom, congenitaal syndroom
gekenmerkt door een Lange QT-tijd op het ECG en acute
hartdood.
Romberg, Moritz Heinrich (1795 - 1873; neuroloog te
Berlijn).
symptoom, ziekte van Romberg, wankelen en neiging
tot vallen bij rechtopstaan met aaneengesloten voeten en
dichte ogen; het is pos. bij aandoeningen van het
cerebellum en van de achterstrengen.
Romberg-syndroom, atrofie, progressieve hemifaciale

Ritter-Rollet-fenomeen, bij matige elektrische prikkeling wordt de voet gebogen, bij sterke prikkeling
gestrekt.
Ritter-Valli-wet, wanneer een zenuw van zijn cellichaam wordt afgesneden, wordt de prikkelbaarheid van
de zenuw eerst verhoogd, daarna verdwijnt ze, het eerst
nabij de cel, het laatst in het perifere zenuwgedeelte.
Rittershain, Gottfried Ritter von (182o - 1883; D. kinderarts te Gorlitz).
ziekte van Rittershain, epidermolysis acuta toxica
(syndroom van Lyell).
Rittler, zie HRR-test.
Riva-Rocci, Scipione (1863-1937; Ital. arts te Pavia).
bloeddrukmeter van Riva-Rocci, apparaat ter
indirecte meting van de bloeddruk d.m.v. een holle
manchet die, om de bovenarm gelegd, words opgeblazen
tot de polsslag niet meer words gevoeld, of met de
stethoscoop op de a. brachialis niet meer wordt gehoord;
de holte van de manchet is met een manometer verbonden, waarop de bereikte druk is of te lezen; syn. sfygmomanometer.
river blindness [E., rivier-blindheid] blindheid door onchocerciasis (zie ook Onchocerca); de naam berust op de omstandigheid dat onchocerciasis vaak in de buurt van open
water voorkomt.
rivus [L.] beck, kanaal.
rivus lacrimalis [L., tranenbeek] de fijne driehoekige
gleuf tussen de gesloten ooglidranden en de oogbol,
waardoor de tranen in de lacus lacrimalis vloeien.
rizotomie, zie radicotomie.
RNA, i ribonucleic acid [E.] ribonucleInezuur; 2 zie angiografie, radionuclide ---.
messenger-RNA (mRNA), transcribeert genetische
informatie van DNA naar het proteYne-vormende
systeem van de cel.
ribosomaal RNA, RNA dat deel uitmaakt van ribosomen; is betrokken bij de polypeptidesynthese op geleide
van mRNA.
template-RNA, zie RNA, messenger—.
transfer-RNA (tRNA), RNA dat afzonderlijke aminozuren 'herkent' en ze in juiste volgorde presenteert,
voorgeschreven door messenger - RNA voor de synthese
van een specifiek eiwit (d.m.v. ribosomen).
RNA-polymerase, zie polymerase.
RNA-virus, zie virus, RNA----.
Robertson, Sir Douglas Moray Argyll, zie Argyll
Robertson.
Robin, Pierre (1867 - 195o; Fr. tandarts te Parijs).
Robin-syndroom, combinatie van misvormingen aan
mond, kaak en tong: micrognathie, palatum fissum,
glossoptosis, microglossie.
roborans [L., mv. - antia, robur, roboris = kracht] versterkend

middel.

ROC curve receiver operator characteristic curve [E.] ,
grafische weergave van de samenhang tussen sensitiviteit en specificiteit die het gevolg is van alternatieve
keuzes van het afkappunt bij een diagnostische test. De
curve geeft het vermogen van een test weer om zieke en
niet-zieke personen te onderscheiden.
Rocky Mountain spotted fever [E.] zie fever, Rocky
Mountain spotted -^-.
rode hof, beschrijvende term voor het roder gekleurde
weefsel op de ectocervix; bestaat veelal uit cilinderepitheel, maar kan ook een andere oorzaak hebben (bijv.
carcinoom); zie ook transformatiezone.
rodehond, i rubella; z miliaria rubra, prickley heat.
rodens [L., rodere = knagen] aanvretend; vb. ulcus r.

ronchospasme, rhonchospasmus [G., rhonchos = snurkend
geluid, reutelgeluid; spasmos = kramp] bij zuigelingen en

kleuters voorkomend krampachtig snurken t.g.v.
plooivorming in de plicae ary-epiglotticae.
ro nchus, zie rhonchus.
ronde venster, fenestra cochlea.
röntgen (R), de eenheid voor rontgenstralen, bepaald
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symmetrische inktvlekken (sommige in kleur) bekijken
door de patient, die moet zeggen welke voorstellingen
bij hem opkomen ('wat kun je hierin zien?').
ros a cea, acne rosacea, huidaandoening in het gelaat,
vooral bij vrouwen, bestaand uit een erytheem dat komt
en gaat, en ten slotte blijft bestaan, terwijl zich teleangiectasieen, papels, en vaak pustels ontwikkelen; zie ook
rhinophyma.
rosaceus [L., -ea, -eum, rooskleurig] vb. acne r-ea, Trichophyton

naar de ionisatie die deze in lucht veroorzaken; de
'röntgen' is in het SI vervangen door 'millicoulomb per
kilogram' (mC/kg; iR = 0,258 mC/kg).
Röntgen, Wilhelm Konrad (1845-1923; fysicus te Straatsburg, Giessen, WUrzburg en Munchen), ontdekte op 8
nov. 1895 de naar hem genoemde rontgenstralen (hij zelf
had ze X-stralen genoemd); 19ol Nobelprijs voor natuurkunde.
rontgencastratie, onvruchtbaarmaking door rontgenbestraling van de ovaria.
rontgencineradiografie, zie rontgenkinematografie.
rontgencontrastmiddel, vloeistof die rontgenstralen
absorbeert en dus bij rontgenopname een schaduw
geeft, waardoor bepaalde structuren of oppervlakken
scherper worden afgetekend; kan oraal, rectaal, intraveneus worden toegediend, kan ook rechtstreeks worden
ingespoten, bijv. in een gewricht.
rontgencontrastopname, rontgenopname na toediening van een rontgencontrastmiddel.
rontgendiagnostiek, de wetenschap betreffende het
diagnosticeren van ziekten en afwijkingen d.m.v.
rontgenstralen.
rontgendoorlichting, zie doorlichten (sub 1).
rontgenfoto, zie rontgenogram.
rontgenkater, misselijkheid t.g.v. rontgenbestraling.
rontgenkinematografie, filmopname d.m.v. rontgenstralen.
rontgenk y mografie, kymografie d.m.v. rontgenstralen.
rontgenografie, het fotograferen d.m.v. rontgenstralen;
syn. radiografie.
rontgenogram, een d.m.v rontgenstralen gemaakte foto;
syn. radiogram, rontgenfoto, rontgenopname.
rontgenologie [G., logos = wetenschap] de wetenschap of het
specialisme betreffende de geneeskundige toepassing
van rontgenstralen (rontgendiagnostiek en rontgentherapie).
rontgenoloog, specialist in de rontgenologie.
rontgenonderzoek, beeldvormend onderzoek waarbij
gebruik wordt gemaakt van rontgenstraling; zie ook
rontgendiagnostiek.
rontgenopaak, ondoorgankelijk voor rontgenstralen.
rontgenopname, zie rontgenogram, rontgenfoto.
rontgenoscopie, zie doorlichten (sub 1).
rontgenstralen, elektromagnetische trillingen van korte
golflengte ('weke' r.: io -7 cm; 'harde' r.: 10-10 cm).
r o ntgentherapie, de behandeling van patienten d.m.v.
rontgenstralen.
r o ntgenulcus, een door schadelijke inwerking van
rontgenstralen veroorzaakte zweer.
roodblindheid, het onvermogen om de kleur rood waar
te nemen; i.c.m. groenblindheid aangeduid als
roodgroenkleurenblindheid (xanthocyanopsie), waarbij
groen niet van rood kan worden onderscheiden, maar
geel en blauw wel worden gezien; syn. anerytropsie,
protanopsie.
roodvonk, zie scarlatina.
rooming-in [E.] mogelijkheid van ouders/verzorgers om bij
hun opgenomen kind in het ziekenhuis te logeren.
roos, hoofdhuidschilfers; zie ook, seborrhoe.
R-op-T-fenomeen, QRS- complex op het ECG dat
ontstaat voordat de repolarisatie van het voorgaande
complex is voltooid; kan een ventriculaire ritmestoornis
induceren.
Rorschach, Hermann (1884-1922; Zwitsers psychiater te
Herisau, Zwitserl.).
Rorschach-test, methode ter beoordeling van de
persoonlijke fantasie; hiertoe laat men een serie van

r-eum.
Rose, Harry M. (toe eeuw; Amer. bacterioloog te New
York).
proef van Rose, zie Waaler-R.-test.
Rose, William (1847-1910; E. chirurg).
operatie van Rose, verwijdering van het ganglion
trigeminale, bij trigeminus-neuralgie.
rosea [L.] vr. van roseus.
Rosenmuller, Johann Christian (1771-1820; D. anatoom
te Leipzig).
groeve van Rosenmuller, zie recessus pharyngeus.
klep van Rosenmuller, zie plica lacrimalis.
klier van Rosenmuller, i pars palpebralis glandulae
lacrimalis; 2 nodi lymphatici inguinales profundi.
orgaan van Rosenmiiller, epoophoron.
recessus van Rosenmuller (= groeve van Rosenmuller), zie recessus pharyngeus.
Rosenthal, Curt (neuroloog te Breslau = Wroclaw).
Melkersson-Rosenthal-syndroom, zie Melkersson.
Rosenthal, R. L. (Amer. arts).
Rosenthal-factor, plasmatromboplastine-antecedent
(PTA) = stollingsfactor XI.
Rosenthal-syndroom, hemofilie-C, een bij beide
seksen voorkomende coagulopathie door gebrek aan
R-factor.
roseola [L., mv. -lae, verkleinwoord van rosa = roos] een der
kleine erythemateuze wegdrukbare vlekjes op de huid,
o.a. bij lues II, buiktyfus, vlektyfus.
roseola infantum, zie exanthema subitum.
roseola subita, zie exanthema subitum.
Roser, Wilhelm (1.817-1888; D. chirurg te Marburg).
lapje van Roser, bij phimosis-operatie wordt het
preputium tot dicht bij de kroonrand gekliefd, waarna
de incisie naar weerszijden met een korte schuine snede
wordt verlengd, zodat een driehoekig lapje ontstaat.
lijn van Roser-Nelaton, de verbindingslijn tussen
spina iliaca anterior superior en tuber ischiadicum; bij
gebogen heup ligt op het midden van deze lijn de top
van de trochanter major.
teken van Roser-Braun, als bij operatieve vrijlegging
van de dura (laminectomie) de dura niet pulseert, wijst
dit op aanwezigheid van een tumor, abces of cyste
eronder.
rosette [F. = roosje] een centrale mononucleaire cel, omgeven
door vier of meer aanklevende heterologe erytrocyten;
bij de mens gebeurt dit met schapen- en varkenserytrocyten, niet met andere erytrocyten.
rosette inhibition test [E.] een test waardoor men de
hoeveelheid immunosuppressieve stof kan schatten,
nodig om rejectie van een transplantaat te voorkomen.
roseus [L., -ea, -eum, van of met rozen] roos-achtig;
vb. pityriasis rosea.
Rossolimo, Grigorij Iwanowitsj (1860-1928; Russ.
neuroloog te Moskou).
reflex van Rossolimo, (bij spinale laesie van de piramidebaan): langzame flexie van de 2 -Se teen, bij kloppen op
de voetzool nabij de teenbasis.
rostellum [L., mv. -lla, verkleinwoord van rostrum = snuit]
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Rotter, klieren van, lymfeklieren, gelegen tussen beide
mm. pectorales.
rotting, proces van langzame afbraak van dood organisch
materiaal door bacterien; syn. putrefactie.
rotula [L., verkleinwoord van rota = tad] 1 de patella; z een
schijfvormig bot-uitsteeksel.
rotundus [L., -da, -dum], rond; vb. fenestra (cochleae) r-da,
foramen r-dum.
Rouget, Charles Marie Benjamin (1824-1904; Fr. fysioloog).
stercellen van Rouget, cellen met poliepachtige
uitlopers die de bloedcapillairen omvatten en (vermoedelijk op sympathische prikkeling) met contractie
reageren; syn. pericyten.
rough type [E.] zie stam, rough-type--.
Rougnon, Nicolas Francois R. de Magny (1724-1799; Fr.
arts).
ziekte van Rougnon-Heberden, zie angina pectoris.
Roussy, Gustave (1874-1948; Fr. patholoog).
Roussy-Dejerine-syndroom, thalamus-syndroom:
verhoging van alle drempelwaarden van de sensibiliteit
van de heterolaterale lichaamshelft, maar alle prikkels,
zelfs zwakke, verwekken een verhoogde, onaangenaam
brandende gewaarwording (hyperpathie). Soms gepaard
met hemiplegie en hemianopie, soms ataxie, choreoathetose en emotionele labiliteit.
ziekte van Roussy-Levy, familiale peroneus-atrofie,
cerebellaire ataxie en scoliose.
routine test dilution (RTD) [E.] standaardverdunning van
een bacteriofaag-suspensie, gebruikt bij het fagotyperen
van bacterien.
rouwproces, verwerkingsproces m.b.t. hevig verdriet,
bijv t.g.v het overlijden van een naaste of vanwege
andere verliezen, zoals arbeidsongeschikt raken of
scheiden.
Roux, Pierre Paul Emile (1853-1933; Fr. bacterioloog te
Parijs).
Roux-kleuring, dubbele kleuring van difteriebacillen
met gentiaanviolet en methylgroen.
Roux-serum, difterieserum.
Roux-en-Y-anastomose, zie anastomose, Roux-en-Y ----.
Roux-en-Y-syndroom, ontledigingsstoornis na een
operatie volgens Roux; syn. dumping syndrome [E.].
rozenkransslokdarm, zie slokdarm, kurkentrekker—.
rozet, zie rosette.
Rp, recipe (rec.).
RPB, rigid pelvic band.
RPCF test, Reiter-proteine-complement-fixatie-reactie,
een serologische syfilisreactie; zie ook Reiter.
RPCI test, Reiter-protein counter-immuno-electrophoresis test; zie ook Reiter.
RPF, renal plasma flow [E.].
rpm [E., revolutions per minute] aantal omwentelingen per
minuut.
RPR test, zie rapid plasma reagin test.
RQ, respiratoir quotient.
-rrhagia [G., rhegnynai = uitbarsten, scheuren] achtervoegsel
in woordverbindingen m.b.t. overvloedige stroom.
-rrhaphia [G., rhaphe = naad] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. het leggen van een naad.
-rrhoea [G., rhoia = vloed, uitvloed] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. uitvloed; vb. diarrhoea, gonorrhoea.
RR-interval, tijdsduur tussen twee R-toppen op het ECG;
maat voor de hartfrequentie.
Rs-complex, beschrijving van een QRS-complex in een
afleiding van het ECG, bestaande uit een grote
opwaartse uitslag, gevolgd door een kleine neerwaartse.

snuitje aan de kop van sommige lintwormen, dat kan
worden uit- en ingestulpt, en van een krans van haakjes
voorzien is.
rostraal [bijv nw. van rostrum], in de richting van, naar de
kant van de snavel of de snuit (aangezicht).
rostrum [L., my rostra, snavel, snuit] vooruitspringend
gedeelte.
rostrum corporis callosi, het voorondereind van het
corpus callosum.
rostrum sphenoidale, de voortzetting van de crista
sphenoidalis op de voorvlakte van het wiggebeen.
rotameter, instrument dat registreert, hoeveel gas per
tijdseenheid door een leiding stroomt; o.a. in gebruik bij
narcose-apparatuur.
rotatie [< L., rotatio] draaiing.
rotatiebestraling, rontgenbestraling met bewegende
buis.
rotatiedispersie [L., dispersio = verstrooiing] verstrooiing
van het licht bij draaiing van het polarisatievlak.
rotatiegewricht, draaigewricht, radgewricht.
rotatiekrampen, rotatore nystagmus; syn. tic rotatoire
[F.].

rotatieonderzoek, onderzoek naar de functie van de
halfcirkelvormige kanalen waarbij gebruik wordt
gemaakt van een rotatiestimulus; vb. torsiestoelonderzoek.
rotatoir, m.b.t. rotatie; vb. r. nystagmus.
rotator [L., mv. -res, draaier]; vb. musculi r-res.
rotator cuff ]E.] manchet over de humeruskop, gevormd
door de pezen van de mm. subscapularis, supraspinatus,
infraspinatus en teres minor.
rotator-cuff-syndroom, pijnsyndroom van de schouder met pijn en aanwezigheid van een pijnlijk
bewegingstraject (painful arc) tussen de 6o en 120
graden; meestal gevolg van overbelasting van de rotator
cuff, m.a.g. een tendinitis van de m. supraspinatus.
rotatorenmanchet, rotator cuff; zie ook cuff.
rotatorius [L., -ia, -ium], m.b.t. of veroorzaakt door draaiing; vb. spasmus r-ius, epilepsia r-ia.
rotavirus, zie de rubriek virus.
Roth, Moritz (1839-1934; D. patholoog te Greifswald en
Bazel).
vlekken van Roth, witte vlekken, onregelmatig
verspreid in de omgeving van de discus nervi optici en
de macula lutea van het netvlies, bij sepsis.
Rothia, bacteriegeslacht van de sectie onregelmatige,
niet-sporenvormende Gram-positieve staven; er is een
soort: Rothia dentocariosa; komt normaal in de mond voor,
maar kan ook een rol spelen bij infiltratieve ontstekingen, die meestal door meer bacteriesoorten worden
veroorzaakt.
Rothmund Jr., August (183o-i906; D. oogarts te
Munchen).
syndroom van Rothmund Jr.-Thomson, heredofamiliale, atrofisch-teleangiectatische dermatose met
cataract, op kinderleeftijd beginnend, in Tirol voorkomend; syn. poikiloderma congenitale.
Rotor, Arturo B. (zoe eeuw; internist te Manilla).
Rotor-syndroom, familiaal voorkomende icterus met
gestoorde uitscheiding van bilirubine, lijkend op het
Dubin-Johnson-syndroom maar zonder afwijkingen van
het cholecystogram en van de leverbiopsie.
rotsbeen, pars petrosa ossis temporalis (vroeger geheten
os petrosum).
rotsbeenpuntsyndroom, uitval van de hersenzenuwen
V en VI, ev. met Horner-syndroom, door een aandoening
bij de rotsbeenpunt, bijv. mastoiditis, meningitis.
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in de ontwikkeling achtergebleven of zelfs teruggegaan
orgaan.
rudimentair, resterend, overgebleven.
Ruffini, Angelo (1864-1929; Ital. anatoom te Bologna).
Ruffini-lichaampjes, sensore zenuweinden in de huid
(misschien met speciale warmtegevoeligheid).
rufus [L., -fa, -fum], rossig; vb. sputum r-fum.
rug, dorsum [L.], tergum [G.].
ruga [L., my rugae], vouw, plooi.
rugae palatinae, de dwarse plooien van het gehemelte;
syn. plicae palatinae transversae.
rugae vaginales, dwarse plooien in het vagina-slijmvlies.
rugarum [L.] gen. mv. van ruga; vb. columnae r.
ruggengraat, wervelkolom, rhachis [G.], columna vertebralis [L.].
ruggenmerg, medulla spinalis [L.].
ruggenmergcompressie, zie compressio medullare.
ruggenmergsvlies, meninx [G.] [mv. meninges], zie ook
leptomeninx, pachymeninx, pia mater, dura mater
spinalis.
ruggenmergswortel, radix (dorsalis ventralis) nervorum
spinalium.
ruggenmergszenuwen [L., nervi spinales] de aan de
ruggenmergsegmenten ontspringende zenuwen; zie ook
hersenzenuwen.
ruimte.
dode ruimte, gedeelte van het ademvolume dat niet
actief deelneemt aan de eigenlijke gaswisseling. Men
maakt onderscheid tussen; i anatomische dode r.,
bestaande uit trachea, bronchi en bronchioli, en; i. fysiologische dode r., bestaande uit het alveolaire gebied
waarin geen (goede) gaswisseling plaatsvindt, bijv.
omdat het niet goed van longcapillair bloed wordt
voorzien.
ruis, i te veel zijdelingse informatie (ruis), waardoor de
primaire boodschap (signaal) moeilijk kan worden
herkend; z (statistiek) achtergrond- of signaalstoring;
3 (akoestiek) a-periodieke combinatie van trillingen;
4 (radiologie) het flikkeren van het rontgenbeeld bij te
lage stroomsterkte; syn. noise [E.].
ruithersenen, rhombencephalon.
ruminatie, ruminatio [L.] het herkauwen.
ruminatio humana, het oprispen van spijs bij de mens,
soms als slechte gewoonte.
Rumke, Henricus Cornelius (1893-1967; Ned. psychiater
te Utrecht), zie praecox-gevoel.
Rumpel, Theodor (1862-1923; D. chirurg te Hamburg).
symptoom van Rumpel-Leede, bij stuwing van de arm
d.m.v. een band ontstaan distaal van de band kleine
subcutane bloedinkjes (bij scarlatina en hemorragische
diathese); syn. endotheelsymptoom.
rundertuberculose, tuberculose bij runderen
(overdraagbaar op mensen), veroorzaakt door Mycobacte-

RSI repetitive strain injury [E.]; klachten op basis van
herhaalde overbelasting van een gewricht, door lang en
veelvuldig dezelfde inspannende houding en bewegingen uit te voeren. Vooral klachten in nek, schouders,
pols en handen, bijvoorbeeld ten gevolge van computerwerk, typen, muisbediening etc.
R/S-verhouding, verhouding tussen de opwaartse en
neerwaartse uitslag van het QRS-complex in een afleiding van het ECG.
RS-virus, zie virus, RS--.
RTA, zie acidosis, renale tubulaire -.
RTD, routine test dilution.
RTF, resistance-transfer factor; zie ook resistentiefactor.
rtPA recombinant-tissue plasmogen activator, zie weefselplasminogeen-activator.
rubella [L.] kinderziekte ('tweede ziekte'), veroorzaakt
door r.-virus, met koorts, typisch exantheem, zwelling
van cervicale en suboccipitale lymfeklieren;
syn. rodehond, rubeola; zie ook embryopathie, rubella----.
rubella scarlatinosa, scarlatinoid, 'vierde ziekte'
(ziekte van Filatow-Dukes).
rubella-panencefalopathie, progressieve -- (PRP),
panencefalopathie t.g.v. infectie met rubella-virus,
voorkomend bij jongens tussen 8 en 19 jaar met vaak
congenitale rubella.
rubellasyndroom, complex van congenitale afwijkingen,
veroorzaakt door intra-uteriene rubella-infectie,
waarvan de belangrijkste zijn: cataract, doofheid,
hartafwijkingen (vooral persisterende ductus arteriosus,
en septumdefecten), microcefalie en verminderde
intelligentie.
rubellavaccinatie, zie vaccin, BMR ---.
rubeola, i rubella; z mazelen; het gebruik van de term
`rubeola' is of te raden juist omdat deze twee betekenissen kent.
rubeose, rubeosis [L.] rode verkleuring.
rubeosis cutis, r. van de huid.
rubeosis iridis, rode verkleuring van de iris door nieuw
gevormde of uitgezette capillairen, bij diabetes.
ruber [L., -bra, -brum], rood; vb. nucleus ruber, polycythaemia rubra.
rubigineus [L., rubiginosus] roestbruin; vb. r. sputum.
rubiginosus [L., -sa, -sum, rubigo = roest] rubigineus,
roestachtig, roestkleurig; vb. sputum r-sum.
Rubinstein, Jack H. (kinderarts te Cincinnati, VS).
syndroom van Rubinstein-Taybi, complex van
afwijkingen (oligofrenie, brede duimen en ie tenen,
kenmerkende gelaatsvorm, hoog gehemelte).
rubi-virus, zie de rubriek virus.
Rubner, Max (1854-1929; D. fysioloog te Berlijn).
wet van Rubner, i (isodynamische wet): de groeisnelheid is evenredig aan de intensiteit van de stofwisseling;
z (wet van het constante groeiquotient): hetzelfde
gedeelte van de gehele energie wordt besteed aan de
groei; dit groeiquotient is bij jonge individuen veel
groter dan bij volwassenen.
rubor [L.] roodheid (een der vijf klinische kenmerken van
ontsteking); zie ook tumor.
rubra [L.] vr. van ruber (rood); vb. polycythaemia r.
rubroreticularis [L., -re], m.b.t. de nucleus ruber en de
nucleus reticularis; vb. fasciculi r-res (mv. van r-ris).
rubrospinalis [L., -le], van de nucleus ruber naar het
ruggenmerg lopend; vb. tractus r-lis.
rubrum [L.] onz. van ruber (rood); vb. Trichophyton r.
ructus, ructitatio [L.] oprisping, `hoer'.
rudiment [L., rudimentum = ruwe, eerste proeve, van rudis =
ruw] een niet volkomen tot ontwikkeling gekomen of een

rium bovis.
run-in-periode [< E.] periode, voorafgaand aan een
wetenschappelijk experiment, waarin controlemetingen
en/of pilotstudies kunnen worden verricht.
runner's knee [E.] sportblessure, bestaand uit een lokale,
pijnlijke bursitis ter hoogte van het kniegewricht;
gelokaliseerd tussen tractus iliotibialis, laterale collaterale band en de popliteuspees; wordt geprovoceerd door
een varusstand van het been.
ruptura [L., rumpere = breken] ruptuur, verscheuring,
openbarsting.
ruptura cordis, hartruptuur.
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Russell, William, (1852 - 1940), arts te Edinburgh.
Russell-lichaampjes, hyaliene bolletjes gammaglobulinen die zich ophopen in de cisternen van het ruw
endoplasmatische reticulum en die men kan aantreffen
in regressief veranderde plasmacellen of los in het
weefsel wanneer de plasmacellen ten gronde zijn
gegaan; komen veelal in ontstekingsinfiltraten voor.
rustpotentiaal, de in elk prikkelbaar weefsel (zenuw-,
spierweefsel) reeds in rust aanwezige potentiaal aan
weerszijden van de celmembraan, nl. aan de binnenzijde
een negatieve potentiaal, aan de buitenzijde een
positieve; zie ook membraanpolarisatie.
rustt o nus, spanning van een spier in rust.
RV residual volume [E.] , residuale lucht; zie ook capaciteit.
Rye-classificatie, indeling van de ziekte van Hodgkin in
4 typen. In volgorde van toenemende kwaadaardigheid:
lymfocytenrijke vorm (lymphocytic predominance),
nodulaire sclerose (nodular sclerosis), gemengdcellige
vorm (mixed cellularity), lymfocytenarme vorm
(lymphocytic depletion). Tot deze indeling, die algemeen
geaccepteerd is, werd besloten op de conferentie in Rye
(New York) in 1965.

ruptura perinei, inscheuring van het perineum bij de
baring.
ruptuur, ruptura [L.] verscheuring.
chordaruptuur, scheur van een of meer van de chordae
tendineae.
choroidearuptuur, scheur in de choroidea, feitelijk in
de membraan van Bruch, t.g.v stomp trauma.
enkelbandruptuur, doorscheuren van de laterale
enkelbanden (lig. talofibulare en/of calcaneofibulare)
door een inversietrauma of van de mediale enkelband
door een eversietrauma (lig. deltoideum).
peesruptuur, afscheuring van een pees; symptomen
zijn krachtsverlies of het onvermogen een bepaald
gewricht te buigen of te strekken.
sfincterruptuur, r. van de m. sphincter pupillae.
totale ruptuur, r. van het perineum met verscheuring
van de sphincter ani externus, meestal als complicatie
van een vaginale partus.
tubaire ruptuur, tubaruptuur, miskraam van een
buitenbaarmoederlijke zwangerschap die in een van
beide tubae is gelokaliseerd en waarbij het zwangerschapsproduct door de wand van de tuba heen breekt.
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sacculatie, uitpuiling van de voorrand van de baarmoeder.
contralaterale sacculatie, het zakvormig veranderen
van de darmwand die ligt tegenover een longitudinale
ulceratie ter hoogte van de mesentrale wand; karakteristick rontgenbeeld bij de ziekte van Crohn.
sacculus [L., mv. -li, zakje] rond zakje in het vliezig labyrint,
bevat de macula sacculi; statolietorgaan met vestibulaire
functie.
sacculi alveolares, zakvormige verwijdingen aan het
uiteinde van de ductuli alveolares in de longen.
sacculus communis, zie utriculus.
sacculus dentis, zakje in de kaak, waarin de nog niet
doorgebroken tand.
sacculus laryngis, kleine, naar boven gerichte zakvormige uitstulping van de ventriculus laryngis.
saccus [L., mv. sacci, van Gr. sakkos] zak, buidel.
saccus conjunctivae, spleetvormige ruimte tussen de
tunica conjunctiva palpebrarum en de tunica conjunctiva bulbi.
saccus endolymphaticus, het tegen de achterwand van
het rotsbeen tussen twee durabladen gelegen zakvormig
einde van de ductus endolympathicus.
saccus lacrimalis, traanzak, het verwijde bovenste deel
van de ductus nasolacrimalis.
sacer [L., -cra, -crum], heilig; vb. os sacrum = heiligbeen.
sacharase [<L., saccharum = suiker] zie invertase.
sacharimeter, toestel om het suikergehalte van een
vloeistof te meten.
sacharine, synthetische zoetstof.
sacharometer, zie sacharimeter.
sacharose, disacharide, gevormd uit glucose en fructose;
zie ook sucrose = saccharum = 'rietsuiker'.
SACH foot, zie solid-ankle cushion-heel foot.
Sachs, Bernhard Parney (1858-1944; neuroloog te New
York).
ziekte van Tay-Sachs, zie Tay.
Sacks, Benjamin (geb. 1896; arts te New York).
syndroom van Libman-Sacks, zie Libman.
sacraal [L., sacralis] m.b.t. het sacrum.
sacrale anesthesie, zie anesthesie.
sacraal kanaal, zie canalis sacralis.
sacrale kern, groep ganglioncellen in het sacrale merg,
overeenkomend met de zuilen van Clarke.
sacraal merg, het in het heiligbeen gelegen deel van het
ruggenmerg; zie ook conus medullaris.
sacrale wervels, de vijf wervels die het heiligbeen
vormen.

S, 1 signa, signetur [L.] ; teken op, er worde opgetekend
(rec.); z Svedberg-eenheid; 3 saturatie.
s, 1 seconde; z seu, sive [L.] = of.
SA, sinu-atriaal.
SAARD, slowly-acting antirheumatic drug.
sabelbeen, kromme tibia, met de convexiteit naar buiten,
bij rachitis.
sabelschede-tibia, kromme, platte tibia met de convexiteit naar voren, bij syphilis congenita; zie ook Hutchinson-syndroom.
Sabin, Albert Bruce (geb. 1906; bacterioloog te New
York).
Sabin-vaccin, levend vaccin van avirulent poliomyelitisvirus, type t, a en 3, dat oraal wordt toegediend.
reactie, kleuring van Sabin-Feldman, voor het
aantonen van antistoffen tegen Toxoplasma: door antistoffen beinvloede toxoplasma's kunnen (i.t.t. verse
toxoplasma's) niet meer met methyleenblauw worden
gekleurd.
Sabouraud, Raymond Jacques Adrien (1864-1938; Fr.
dermatoloog te Parijs).
Sabouraud-agar, Sabouraud-voedingsbodem, pepton,
maltose en agar, voor de kweek van pathogene schimmels.
Sabourin.
levercirrose type Hutinel-Sabourin, zie Hutinel.
saccaderen [< F. saccader = een ruk met de teugels geven] met
rukken; vb. gesaccadeerde ademhaling (bij infiltratieve
processen, vooral bij longtuberculose).
saccadetest, test waarbij de sprongsgewijze bewegingen
van de ogen worden onderzocht door op ongeveer een
meter voor de patient zowel de linker als de rechter
wijsvinger omhoog te houden met een onderlinge
afstand van 6o cm; de patient houdt het hoofd stil en
richt de blik afwisselend op de linker en rechter vinger.
saccharimetrie, bepaling van het suikergehalte in een
vloeistof.
Saccharomyces [L., saccharum; Gr. mykes = schimmel] een
geslacht van schimmels.
sacciformis [L., -me], zakvormig; vb. recessus s-mis,
aneurysma s-me.
saccografie [G., graphein = tekenen] rontgenonderzoek van
de arachnoidale ruimte beneden de onderste grens van
het ruggenmerg; syn. caudografie.
radiculosaccografie, rontgenonderzoek van de durazak en de daarin lopende wortels.
saccularis [L., -1e], m.b.t. de sacculus van het labyrint;
vb. nervus s-lis.
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sacralis
sche laxantia en bronwateren die bitterzouten en
glauberzout bevatten.
saliva [L.] speeksel.
salivalis [L., -le], m.b.t. speeksel; vb. calculus s-lis.
salivatie, salivatio [L.] speekselvloed; syn. ptyalismus,
sialorroe.
salivatorius [L., -ia, -ium], speeksel-producerend;
vb. nucleus s-ius.
Salk, Jonas Edward (geb.1914; Amer. viroloog te Pittsburg).
Salk-vaccin, het eerste bruikbare (gedode) poliomyelitis-vaccin, bereid uit apennier-kweken van alle drie
typen poliomyelitis-virus, bij 37° met formaldehyde
geinactiveerd.
Salmonella (genoemd naar Daniel Elmer Salmon (18501914), Amer. patholoog), geslacht van de klasse Salmonelleae (fam. Enterobacteriaceae), Gram-negatief, niet-sporenvormend, met peritriche flagellen, pathogeen voor mens
en dier; vormt 0- en H-antigenen; er zijn ruim goo
soorten.
Salmonella
paratyphi (A, B, C), verwekker van paratyfus
(A,
B, Q.
Salmonella typhosa, verwekker van typhus abdominalis
(febris typhoidea).
Salmonella- gastro-enteritis, ontsteking van het maagdarmkanaal, veroorzaakt door een bacterie van de
familie Enterobacteriaceae; behoort tot de importziekten
en heeft een incubatietijd van twee dagen; symptomen
zijn acuut: braken, bloederige diarree en koorts.

sacrale zenuwen, de vijf paar ruggenmergszenuwen
die uit het sacrale merg ontspringen.
sacralis [L., -le], sacraal, m.b.t. het sacrum; vb. canalis s-lis,
nervi s-les (mv van s-lis), cornu s-le, foramina s-lia (mv
van s-le).
sacralisatie, aangeboren wervelanomalie, waarbij de
vijfde lendenwervel verenigd is met het sacrum, dat dus
uit zes i.p.v vijf wervels bestaat.
s a crococcygeus [L., -ea, -eum], m.b.t. sacrum en os coccygis; vb. musculus s-eus, junctura s-ea, ligamentum
s-eum.
sacrodynie [G., odyne = pijn] pijn in de sacrale streek.
s acro-iliacaal, m.b.t. sacrum en ilium.
sacro-iliacaal gewricht, articulatio sacro-iliaca.
sacroiliacus [L., -ca, -cum], sacro-iliacaal, m.b.t. sacrum en
ilium; vb. articulatio s-ca, ligamentum s-cum.
sacro-ililtis, sacroiliitis [L.] ontsteking van het sacroiliacale gewricht; dikwijls symptoom van ziekte van
Bechterew-Striimpell-Marie (spondylitis ankylopoetica);
zie ook Bechterew, ziekte van - --Strumpell-Marie
(spondylitis ankylopoetica).
sacroiliitis enterocolica, s. bij gastro-intestinale
aandoeningen zoals colitis ulcerosa, enteritis regionalis,
intestinale lipodystrofie, darminfecties.
sacrolisth esis [G., olisthanein = glijden] afwijking van het
sacrum naar voren, zodat het lichaam van de eerste
sacrale wervel verder naar voren uitsteekt dan het
lichaam van de 5e lendenwervel; syn. retrospondylolisthesis.
sacrolumbaal, zie lumbosacralis.
sacropelvinus [L., -na, -num], m.b.t. het sacrale deel van
het bekken; vb. facies s-na (ossis ilii).
sacrospinalis [L., -le], m.b.t. sacrum en spina ischiadica;
vb. musculus s-lis, ligamentum s-le.
sacrotuberalis [L., -le], m.b.t. sacrum en tuber ischiadicum; vb. ligamentum s-le.
sacrum [L., onzijdig van sacer] heiligbeen, os sacrum.
sadisme [naar Donatien Alphonse Francois, Marquis de Sade
(174o-1814) te Parijs], het beleven van plezier aan of het
vinden van seksuele bevrediging in daden waardoor een
ander psychologisch of fysiek wordt vernederd of
anderszins lijdt.
anaal sadisme, de agressiviteit die gepaard gaat met
anale erotiek.
oraal sadisme, een vorm die zich manifesteert in bijten
en kauwen.
safenectomie, resectie van een vena saphena wegens
varices.
sagittaal [L., sagitta = pijll in de richting van een afgeschoten pijl, dus van voor naar achter.
sagittaal viak, een loodrecht vlak in sagittale richting,
loodrecht op een frontaal vlak.
sagittalis [L., -le], sagittaal; vb. sutura s-lis.
SA-knoop, zie sinu-atriale knoop.
salaamkramp [< Ar., 'salaam' = groet] vorm van kinderepilepsie, waarbij knikkende, groetende bewegingen
worden gemaakt.
salicylaatintoxicatie, overdosering van salicylaten,
leidend tot vergiftigingsverschijnselen als convulsies en
metabole acidose.
salicylaten, zie salicylzuur.
salicyldoofheid, doofheid na gebruik van salicylverbindingen.
salicylisme, vergiftiging door salicylverbindingen.
salien, zoutbevattend.
salinisch [L., sal = zout] zilt, zoutsmakend, zoals de salini-

Salmonella hirschfeldii, zie Salmonella paratyphi C.
Salmonelleae, klasse van de fam. Enterobacteriaceae; hiertoe
behoren de geslachten Salmonella en Shigella.
salmonellose, salmonellosis, infectie met een der
Salmonella- soorten, soms zonder, dikwijls met ziekteverschijnselen.
salpingectom ie [G., salpigx = trompet, tuba; ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de tuba uterina.
salpingitis, i ontsteking van de tuba uterina; a ontsteking van de tuba auditiva.
salpingitis profluens, s. met ophoping van secreet dat
bij tussenpozen plotseling in de uterus wordt uitgestort.
salpingografie [G., salpigx; graphein = tekenen] rontgenografie van de eileiders na injectie van een contrastvloeistof; zie ook hysterosalpingografie.
hysterosalpingografie, rontgenologische afbeelding
van cavum uteri en tubae na opvulling ervan met
contraststof; onderdeel van onderzoek bij ongewenste
kinderloosheid.
salpingolyse, salpingolysis [G., salpigx; lysis = losmaking]
het losmaken van een eileider uit adhesies.
salpingo-ooforectomie, operatieve verwijdering van een
eileider plus de eierstok.
salpingo-ooforitis, salpingo-oophoritis [G.] ontsteking
van een eileider en de eierstok.
salpingopalatinus [L., -na, -num, van Gr] m.b.t. de tuba
auditiva en het palatum; vb. plica s-na.
salpingopharyngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de tuba
auditiva en de pharynx; vb. musculus s-eus, plica s-ea.
salpingoscoo , instrument voor het verrichten van
salpingoscopie.
salpingoscopie [G., salpigx; skopein = bekijken] inspectie van
de nasopharynx en de tuba auditiva d.m.v een salpingoscoop.
salpingostomie [G., salpigx; stoma = mond, opening] operatic
waarbij een opening in een eileider wordt gemaakt.
salpingotomie [G., salpigx; temnein = snijden] het incideren
van een eileider, bijv bij pyosalpinx.
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Sarcomastigophora
sanguineus [L., -ea, -eum], bloedig; vb. Rhipicephalus s-eus,
vasa s-ea (mv. van s-eum).
sanguinis [L.] gen. van sanguis (bloed); vb. cruor s.
sangunisch, verhoogd prikkelbaar, snel reagerend,
vrolijk, haastig, rusteloos; een van de vier kenmerken die
Hippocrates aan de temperamenten onderscheidde.
sanguinolentus [L., -ta, -turn], bloedig, bloederig, met
bloed bespat; vb. fetus s-tus, mola s-ta.
sanguis [L., uitspr. san-gwis, gen. sanguinis], bloed.
sanguisuga [L., sanguis; sugo = zuigen] bloedzuiger; zie ook

salpinx [G., salpigx = trompet, tuba] 1 tuba uterina; z tuba
auditiva.
saltans [L., saltare = springen] springend; vb. coxa s.
saltatoir [L., saltare] springend-bewegend, bij chorea,
hysteric.
saltatoire prikkelgeleiding, sprongsgewijze (snelle)
vorm van impulsgeleiding langs zenuwcel; alleen bij
merghoudende (gemyeliniseerde) zenuwvezels; de
impuls springt van knoop van Ranvier naar knoop.
saltatoire reflexkramp, springende of huppelende
bewegingen, veroorzaakt door klonische krampen van
de kuitspieren, bij hysteric.
Salter-indeling, classificatie volgens Salter en Harris van
epi- en metafysaire fracturen bij kinderen; zie ook Aitkenindeling.
salvage-behandeling [< E.] laatste poging om een kwaadaardig proces te behandelen, nadat voorgaande pogingen hebben gefaald; meestal betreft het een chirurgische
behandeling.
Salzmann, Maximilian (1862-1934; Oostenr. oogarts te
Graz).
cornea-dystrofie van Salzmann, oppervlakkige
hoornvliesdegeneratie na keratitis phlyctaenulosa.
SAMPC-model, schema volgens Bangma waarin vijf
probleemgebieden in de revalidatiegeneeskunde worden
beschreven: somatisch, ADL, maatschappelijk, psychisch
en communicatief.
sample [E., voorbeeld] steekproef (monster) waarvan
verwacht wordt dat die het geheel vertegenwoordigt.
random sample [E.] willekeurige steekproef, een aselect
getrokken monster uit een uitgebreide 'populatie'.
sanatie, sanatio [L., sanus = gezond] genezing.
sanatio completa, volkomen genezing.
sanatio per primam, secundam intentionem, zie
intentie.
sanatorium, herstellingsoord, i.h.b. ter behandeling en
verpleging van langdurige organische ziekte (astma,
vroeger ook tuberculose).
sanatus [L., -ta, -turn], genezen, hersteld; vb. fractura male
s-ta.
sandflyfever [E.] zie pappataci-koorts.
Sandifer, syndroom van, gastro-oesofageale reflux in
combinatie met neurologische verschijnselen (abnormale bewegingen van hoofd, nek en lichaam) en torticollis; veclal tijdens of na een maaltijd.
sandwich-behandeling, therapie bij maligniteiten die
bestaat uit radiotherapie gevolgd door chirurgie en
daarna opnieuw radiotherapie.
sandwich-techniek, indirecte immunofluorescentie voor
het aantonen van specifieke antilichamen.
sanering [L., sanus] gezondmaking, bijv. het onschadelijk
maken c.q. de opruiming van infectiekiemen of vectoren
of schadelijke stoffen.
Sanfilippo, Sylvester J. (Amer. kinderarts).
syndroom van Sanfilippo, mucopolysacharidose,
klinisch gekenmerkt door ernstige dementie, grote lever,
(minder sterke) botafwijkingen.
Sanfilippo-syndroom, lysosomale stapelingsziekte,
veroorzaakt door vier klinisch niet te onderscheiden
enzymdefecten; leidt tot heparansulfaatuitscheiding en
progressieve mentale retardatie; syn. mucopolysacharidose-III (MPS-III).
Sanger, Max (1853-1903; gynaecoloog te Praag).
keizersnede volgens Sanger, loodrechte snede in de
voorzijde van de baarmoeder.
Sdngerknotchen [D.] zie stembandknobbeltje.

Hirudo.
sanitair, m.b.t. de gezondheid en de hygiene.
sanus [L., -na, -num], gezond; vb. mens s-na.
sapfisme, saffisme (genoemd naar Sapfo): vrouwelijke
homoseksualiteit, lesbische liefde; syn. tribadie,
syn. amor lesbicus.
Sapfo, Saffo, Griekse dichteres op Lesbos, boo v.Chr.; zie
sapfisme.
saphenectomie, zie safenectomie.
saphenus [- na, -num, Hebr. safin = verbergend, Gr. saphenes =
zichtbaar] zie nervus saphenus, vena saphena.
sapiens [L., uitspr. saapie-ens], verstandig; vb. Homo S.
saponificatie [< L., sapo = zeep; facere = maken] 1 verzeping;
z de vorming van adipocire.
saponine, glycoside in planten, zo genoemd, omdat ze
evenals sapo (zeep) bij schudden schuim vormt.
sapotoxine, toxische saponine.
Sappho, zie Sapfo.
saprine, ongiftige ptomaine in de ingewanden.
saprofyt [G., sapros; phyton = plant, jets dat groeit] plantaardig
organisme dat op dood, ev. rottend organisch materiaal
leeft, i.t.t. een parasiet.
SAPS simplified acute-physiology score [E.] scoresysteem
om de ernst van een acute ziektetoestand van een patient
in een getal uit te drukken.
sarcoblast [G., sarx; blastos = kiem] de primitieve cel waaruit
zich een spiercel ontwikkelt.
sarcocystine, toxine uit Sarcocystis.
Sarcocystis, parasietengeslacht van de orde Sarcosporidia,
voorkomend bij dieren en mensen.
S a rcodina, een superklasse (of subphylum) van de Protozoa;
hiertoe behoren alle amoeben.
sarcoglia [G., sarx; glia = lijm] 1 de substantie in de
zenuwuiteinden die de spiervezels binnendringen;
z sarcoplasma.
sarcoid [G., sarx; eidos = vorm] 1 klein sarcoomachtig
huidgezwel; z sarcoidosis.
sarcold van Boeck, zie sarcoIdose.
sarcod van Spiegler-Fendt, zie lymphadenosis cutis
benigna (Bafverstedt).
sarcoidose, gegeneraliseerde aandoening van het gehele
lichaam, of van een gedeelte (meestal lymfeklieren, soms
lever, milt, longen, huid, ogen, hand- en voetbeenderen)
door een granulomateus proces met vorming van
tuberkels met epithelioide cellen, zonder verkazing;
syn. ziekte van Besnier-Boeck (-Schaumann); zie ook
sarcoid, Kveim-test.
sarcokele [G., sarx; kele = tumor] testistumor t.g.v. elephantiasis, carcinoom, tuberculose.
sarcolemma [G., sarx; lemma = schil] dunne elastische
membraan rondom elke spiervezel.
sarcoleukemie, lymfosarcoom met leukemisch bloedbeeld.
sarcolyse, sarcolysis [G., sarx; lysis = oplossing] desintegratie
en verval van de zachte weefsels.
sarcoma [G., meerv. -ata], zie sarcoom.
Sarcomastigophora [< G., sarx = vlees] afdeling van de
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Protozoa; tot deze afdeling behoren de klassen Zoomastogophorea (o.m. Trypanosoma), Leishmania, en Lobosea (o.m.
de orde van Amoebida).

lymfosarcoom, kwaadaardige sarcomateuze woekering
van lymfatisch weefsel; zie ook sarcoleukemie.
meningosarcoom, meningeoom met sarcomateuze
eigenschappen.
myelosarcoom, van het beenmerg uitgaand sarcoom of
een sarcoom bestaand uit myeloid weefsel.
myosarcoom, kwaadaardig s. met vorming van spierfibrillen (leiomyosarcoom = met gladde spierfibrillen,
rhabdomyosarcoom = met dwarsgestreepte spierfibrillen).
myxolipoid sarcoom, wekedelensarcoom met myxoide
en lipoide componenten.
myxosarcoom, s. met myxomateus weefsel, met
polymorfe cellen in een gelei-achtige grondsubstantie.
neurofibrosarcoom, maligne tumor van de zenuwschede, vaak gezien bij de ziekte van von Recklinghausen; de ziekte kan overal in het lichaam voorkomen;
zie ook schwannoom, Recklinghausen, ziekte van von -^-.
neurogeen sarcoom, spoelvormig of polymorfcellig s.
met collagene vezels, bij neurofibromatose.
neurosarcoom, i sarcoom, gemengd met zenuwelementen; z neuroblastoom.
osteosarcoom, sarcoom, uitgaand van een bot of
sarcoom waarin beenweefsel voorkomt.
osteochondrosarcoom, menggezwel bestaande uit
been-, kraakbeen- en sarcoomweefsel.
osteogeen sarcoom, kwaadaardig s. uitgaande van
beenweefsel, met cellen van verschillende differentiering.
osteoplastisch sarcoom, kwaadaardig, hoog gedifferentieerd s-oom, waarin atypische beenbalkjes worden
gevormd.
parossaal sarcoom, sarcoom van de weke delen dat
spoedig met een bot vergroeit en dan voor een botsarcoom kan worden gehouden.
polymorfcellig sarcoom, s. met ten dele spoelvormige,
ten dele ronde cellen.
rabdomyosarcoom, rhabdomyosarcoma [G.]
zeldzame wekedelentumor van dwarsgestreept spierweefsel; komt vnl. voor bij kinderen, met pieken rond 6
en 18 jaar; meest voorkomende lokalisaties zijn hoofdhalsgebied, urogenitale streek, retroperitoneum en
borstwand; onder rhabdomyosarcomen vallen de groep
embryonale sarcomen en het sarcoma botryoides;
redelijke prognose.
reticulumcelsarcoom, s. ontstaan uit reticulumcellen
in reticulo-endotheel, bijv beenmerg.
rondcellig sarcoom, snel groeiend s. bestaande uit
ongedifferentieerde ronde cellen.
sarcoma alveolare, s. met alveolus-achtige holten
waarin epitheelvormige sarcoomcellen.
sarcoma botryoides, druiventrosvormig gezwel boven
in de vagina bij jonge kinderen.
sarcoma carcinomatodes, menggezwel bestaande uit
sarcoom- en carcinoomweefsel.
sarcoma cartilaginosum, zie chondrosarcoom.
sarcoma deciduocellulare, maligne deciduoma van de
uterus = chorionepithelioom.
sarcoma fusocellulare, s. met spoelvormige cellen,
spoelcellen-s.
sarcoma gigantocellulare, s. bestaande uit meerkernige reuscellen.
sarcoma globocellulare, s. bestaande uit ronde cellen.
sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum,
symmetrische multipele paarsrode vlekken, knobbeltjes,
weke tumoren (geen echte sarcomen) die gaan ulcereren,
gepaard met bloedingen, in huid en inwendige organen,

sarcomatose [<G., sarx] gedissemineerde, c.q. gegeneraliseerde sarcoomvorming.
sarcomatosus [L., -sa, -sum, van Gr . sarx] i vleesachtig;
z m.b.t. sarcoom, sarcomateus; vb. pannus s-sus;
myxoma s-sum.
sarcomeer [G., sarx; meros = deel] segment van een spierfibril, begrensd door de membraan van (W.J.F.) Krause;
een s. is de structurele en functionele eenheid van
contractie.
sarcomphalos [G., sarx; omphalos] een soms na het afvallen
van de navelstreng achterblijvende harde, bindweefselachtige stomp.
sarcoom, sarcoma [<G., sarx = vlees, mv. sarcomata, -omen],
kwaadaardig gezwel van atypische mesenchymale cellen.
adenosarcoom, menggezwel met mesenchymale en
(klier-)epitheliale elementen.
adenomyxosarcoom, sarcoom met klierachtig, slijmvormend weefsel.
alveolair rabdomyosarcoom, vorm van r. die
voorkomt bij jeugdige patienten. De min of meet
afgeronde tumorcellen zijn in nesten gerangschikt,
gescheiden door bindweefselbanden (alveolair patroon).
angiosarcoom [G., angeion; sarx = vices] kwaadaardig
gezwel, uitgaande van vaatweefsel.
angiomyosarcoom, kwaadaardig menggezwel,
uitgaand van vaat- en spierweefsel.
botsarcoom, een van een bot uitgaand sarcoom.
carcinosarcoom, menggezwel van carcinoom- en
sarcoomcellen; zie ook Wilms.
chondrosarcoom, kwaadaardig, meestal in de epifyse
van een pijpbeen gelokaliseerd gezwel van kraakbeenweefsel.
chondromyxosarcoom [G., chondros; myxa; sarx = vlees]
kwaadaardig menggezwel, uitgaande van kraakbeen- en
slijmcellen.
cystosarcoom, cystosarcoma [G.] (fibro)sarcoom waarin
zich cysten hebben gevormd.
dermatofibrosarcoom [G.] fibrosarcoom van de huid.
embryonaal rabdomyosarcoom, weinig gedifferentieerd rond- of spoelvormig r.; komt vnl. voor bij jonge
kinderen, meestal in tractus urogenitalis, galwegen en
orbita.
Ewing- sarcoom, zie Ewing, James.
fibrosarcoom, sarcoom, uitgaande van fibreus
bindweefsel.
gliosarcoom, glioom (dus geen echt sarcoom),
bestaande uit spoelvormige cellen (als bij sarcoom) en
neurogliacellen.
granulocytair sarcoom, gezwel, ontstaan door plaatselijke proliferatie van myeloide-leukemiecellen.
hemangiosarcoom, haemangiosarcoma, sarcoom
waarbij de tumorcellen bloedvaten vormen; immunologisch en morfologisch als endotheelcellen to herkennen;
zie ook perithelioom.
Kaposi - sarcoom, zie Kaposi.
leiomyosarcoom [G., leios; mys; sarx = vlees] kwaadaardig
gezwel, uitgaande van glad spierweefsel, meestal in de
wand van het maag-darmkanaal.
11posarcoom, menggezwel, bestaande uit lipoom- en
sarcoomcellen.
liposarcoom, s. met foetale vetcellen.
lymfangiosarcoom, menggezwel, bestaande uit
lymfangioom en sarcoom.
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scanningelektronenmicroscopie
saxitoxine, een neurotoxine in sommige in zee levende
protozoa (dinoflagellaten).
Sayre, Lewis Albert (1820-19o1; chirurg te New York).
Sayre-corset, gipscorset.
Sayre-verband, kleefpleisterverband bij sleutelbeenfractuur, overeenkomend met het verband volgens
Desault.
s.c., 1 sectio caesarea; 2 subcutaan.
scabies [L., uitspr. sk aabiejes, scabere = krabben] jeukende,
parasitaire huidziekte, veroorzaakt door Sarcoptes scabiei,
de schurftmijt; predilectieplaatsen zijn de zijkanten van
de vingers, de interdigitale plooien, de buigzijde van de
polsen, de handpalmen, de strekzijde van de ellebogen
en de penis; syn. schurft.
scafold, zie os scaphoideum.
Scala [L., trap] trapvormige structuur.
Scala media, zie ductus cochlearis.
Scala tympani, de in het slakkenhuis onder de lamina
spiralis ossea en de lamina basilaris gelegen, met
perilymfe gevulde gang, die bij het helicotrema in
verbinding staat met de s. vestibuli.
Scala vestibuli, de boven de lamina spiralis ossea en de
ductus cochlearis gelegen, met perilymfe gevulde gang
in het slakkenhuis.
scalded-skin syndrome [E. to scald = schroeien] dermatitis
exfoliativa generalisata neonatorum.
scalenotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van de
m. scalenus, ten einde de ademhalingsexcursies van het
bovenste thoraxgedeelte te beperken en de longtop rust
te geven (bij longtop-tuberculose).
scalenus [G., skalenos = scheef, ongelijkzijdig driehoekig] zie
musculus s.
scalenusdriehoek, zie scalenusspleet.
scalenusspleet, de spleet tussen de m. scalenus anterior
en de m. scalenus medius, waardoorheen de a. subclavia
en de plexus brachialis lopen.
scalenus-syndroom, een vorm van het cervicobrachiaal
syndroom, met schouderarmpijn, paresthesieen van de
ulnaire vingers, parese van de duimbal, bloeddrukverschil in de twee armen; oorzaak is compressie van de
plexus brachialis ter hoogte van de scalenusspleet
(halsrib, trauma, hematoom); zie ook thoracic outlet
syndrome.
scalp, zie epicranium.
scalpel [L., scalpellum, verkleinwoord van scalprum = mes] smal
recht chirurgisch mes met convex einde en een vast heft;
zie ook bistouri, lancet.
scalperen, de behaarde hoofdhuid van de schedel aftrekken.
scan [< E. to scan = nauwkeurig aftasten] gebruikelijke term
voor het resultaat van een scanning; vb. CT-scan,
hersenscan.
scanderen [L., scando = stijgen; Fr. scander = een vers uitspreken
met inachtneming van de versvoeten] slepende, eentonige
wijze van spreken waarbij elke lettergreep afzonderlijk
evenveel klemtoon krijgt; gevolg van cerebellaire coordinatiestoornis; vaak bij multipele sclerose; zie ook trias van
Charcot.
scanner [< E.] toestel voor scanning.
scanning [E.] zie scintigrafie.
hersenscanning, zie aldaar.
RIHSA-scanning, onderzoek van de liquorruimten in
de hersenen, waarbij door jodium radioactief gemaakt
menselijk serum (zie ook RIHSA) intrathecaal wordt
ingespoten, waarna de schedel op radioactiviteit wordt
afgetast.
scanningelektronenmicroscopie, vorm van elektronen-

vnl. bij mannen; syn. acrosarcoma Kaposi, angiomatosis
Kaposi.
sarcoma medullare, mergsarcoom, bestaande uit
mergachtig weefsel.
sarcoma multiplex cutaneum gummatodes, multipele gumma-achtige huidknobbels; syn. ziekte van
Funk-Hyde.
spoelcellensarcoom, s. bestaande uit spoelvormige
cellen, zonder vezelvorming.
synoviosarcoom, kwaadaardig gezwel van de synoviale
membraan.
wekedelensarcoom, verzamelnaam voor maligne
tumoren van de weke delen (spieren, pezen, gewrichtkapsels, vet en bindweefsel); meest voorkomend zijn het
maligne fibreuze histiocytoom, het rhabdomyosarcoom,
het fibrosarcoom en het liposarcoom.
xanthosarcoom, reuscellensarcoom van de peesscheden
van handen en voeten; de cellen bevatten een vettige
substantie.
Sarcophaga [G., sarx; phagein = eten] `vleesvliegen', een
geslacht vliegen van de fam. Sarcophagidae; de larven
komen voor in wonden, neusholte, sinussen.
sarcoplasma [G., sarx] de amorfe stof die de myofibrillen
van dwarsgestreepte spiervezels omgeeft.
sarcoplast, zie sarcoblast, myoblast.
Sarcoptes [G., sarx; koptein = snijden, kwellen] een geslacht
schurftmijten van de fam. Acaridae (orde Acarina).
Sarc ptes scabiei, schurftmijt; het wijfje boort zich in de
huid, graaft gangen, en deponeert daarin eieren en feces,
welke activiteiten in de warmte jeuk veroorzaken.
sarcoptidose, infestatie met Sarcoptes.
sarcoptiformis [L., -me], op sarcoptes lijkend.
sarcose, narcosis [< G., sari] aanwezigheid van multipele
sarcofd-tumoren.
Sa rcosporidia, een orde van de klasse Sporozoa (met als enig
geslacht Sarcocystis), parasitair levend in spierweefsel van
warmbloedige dieren.
sarcotripsie, zie histotripsie.
sardonicus [L., -ca, -cum, van Gr] grimmig; vb. risus s.
sartorius [L., -ia, -ium, sartor = kleermakerl m.b.t. de kleermaker; vb. musculus s-ius, door Spigelius aldus genoemd,
omdat hij meende dat door de werking van deze spier de
ene dij over de andere kon worden gelegd (kleermakershouding).
satelliet [L., satelles = trawant, metgezel] 1 een ader die zeer
dicht bij de gelijknamige slagader loopt; vb. de v.
brachialis; 2 een kleiner ziekteproces dat als een zaailing
een groter vergezelt; 3 een klein chromosoom-segment,
als een afgesnoerd gedeelte van de hoofdmassa van het
chromosoom gescheiden.
satellietcellen, gliacellen rondom beschadigde ganglioncellen.
satellites venae, aderen die een slagader begeleiden.
Sattler, Hubert (1844-1918; Oostenr. oogarts).
laag van Sattler, het uit middelgrote vaten bestaande
deel van de vasculaire laag van de choroidea.
Sattler-sluiering, een diffuse hoornvliessluiering bij
mensen die een contactlens dragen.
saturatie, verzadiging; de verzadiging van hemoglobine
met O Z of met CO wordt aangeduid met het symbool S,
als volgt: Sot, Sco•
satyriase, satyriasis [G.] ziekelijk versterkte geslachtsdrift bij de man; zie ook nymfomanie.
saucerisatie [< E. saucer = schoteltje] een vnl. bij osteomyelitis toegepaste methode waarbij een komvormige holte
wordt gemaakt door wegruiming van alle aangetaste
weefseldelen, gevolgd door drainage.
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scapha
SCE, sister-chromatid exchange.
sceletus [L.] zie skeleton.
SCFA short-chain fatty acid [E.] , vetzuur met korte
C-keten.
schaafwond, zeer oppervlakkige huidverwonding, tot
onder de epidermis of tot in de dermis, waarbij de
huidcapillairen plaatselijk opengescheurd zijn t.g.v. een
schurende beweging langs de huid; syn. excoriatie [L.]
schaal.
dichotome schaal, s. met een tweetal categorieen;
vb. man/vrouw.
dimensionele schaal, zie interval-schaal.
intervalschaal, schaaltype waarbij de categorieen in een
rangorde kunnen worden geplaatst op grond van hun
relatieve waarde; vb. schaal voor leeftijd of cholesterolspiegel; syn. dimensionele s.
nominale schaal, schaalverdeling waarbij het onderscheid tussen de meetuitkomsten van de kwalitatieve
variabele alleen in naam tot uiting komt; en is geen
rangorde; vb. een schaal voor `geloof' met de categorieen
katholiek, hervormd, islamitisch enz.; zie ook variabele,
nominale --.
ordinale schaal, s. voor kwalitatieve variabelen waarbij
sprake is van een rangorde tussen arbitrair toegekende
categorieen en waarbij de intervallen tussen de categorieen niet werkelijk te meten zijn; vb. `geheel mee eens mee eens - niet mee Bens - geheel niet mee eens'.
schaambeen, os pubis [L.].
schaamheuvel, mons pubis, mons veneris [L.].
schaamlip (grote, kleine), labium (majus, minus)
pudendi.
schaamluis, zie Phthirus pubis.
schaargang, afwijkend looppatroon bij een patient met
een spastische parese, door spastische adductoren.
schaduwcellen, `schimmen , vergane cellen waarvan de
omtrek nog als een schim te zien is.
Schiffer, Max (1852-1923; D. neuroloog).
reflex van Schiffer, reflectoire buiging van voet en
tenen als de achillespees in het midden geknepen wordt
(bij spastische paralyse).
schakelneuron, zie interneuron.
Schamberg, Jay Frank (1870-1934; Amer. huidarts te
Philadelphia).
ziekte van Schamberg, i een progressieve pigmentstoornis, vnl. aan de onderbenen, met vorming van
geelbruine cayennepeperachtige vlekken door diapedese
van erytrocyten; 2 dermatitis veroorzaakt door mijten
die in stro leven, `grain itch'.
Scharfer.
reflex van Gordon-Scharfer, zie A. Gordon.
scharniergewricht, ginglymus; zie ook articulatio.
Schatzki, Richard (geb. 1901; rontgenoloog te Boston).
Schatzki-ring, ringvormige slokdarmstrictuur boven
het diafragma, met aanvankelijk tijdelijke, later
blijvende dysfagie; syn. steakhouse syndrome.
Schaumann, Jorgen Nilsen (1879-1953; Zweeds dermatoloog te Stockholm).
Schaumann-lichaampjes, roodbruine, lamellair
gevormde cel-insluitsels (bij sarcoidosis).
ziekte (syndroom) van Besnier-Boeck-Schaumann,
sarcoidosis.
Schauta, Friedrich (1849-1919; gynaecoloog te Wenen).
operatic van Wertheim-Schauta, zie Wertheim.
schede, vagina.
myelineschede, de omhullende mergschede van
merghoudende zenuwvezels.
schede van Schwann, neurilemma.

microscopic die een ruimtelijk beeld van oppervlakten
verschaft; hierbij wordt het oppervlak volgens een
bepaald patroon (raster) punt voor punt afgetast
('scanning') door een opvallende bundel elektronen;
syn. rasterelektronenmicroscopie.
scapha [G., skaphe = boot] gleuf van de oorschelp tussen
helix en anthelix.
scapho-, zie scafo-.
scaphoideus [G., -ea, -eum, skaphe] bootvormig; vb. fossa
s-ea; os s-eum.
scapula [L., mv. -lae], schouderblad.
scapula alata, als een vleugel uitstaand schouderblad,
bij magere mensen, bij verlamming van de m. serratus
anterior.
scapula elevata, hoogstaand schouderblad.
scapula scaphoidea, schuitvormig schouderblad met
convexe binnenrand.
scapulair, m.b.t. de scapula.
scapulair kraken, voel- en hoorbaar kraken bij actieve
beweging van het schouderblad, o.a. bij exostosen aan de
ribben of aan het schouderblad.
scapulaire lijn, zie linea scapularis.
scapulaire reflex, zie reflex.
scapularis [L., -re], m.b.t. de scapula; vb. linea s-ris.
scapulohumeralis, scapulohumeraal, zie humeroscapularis.
scapus [L., my -pi], schacht.
scapus penis, zie corpus penis.
scapus pill, haarschacht, het deel van het haar dat
boven de huid uitsteekt.
scarificatie [< L., scarificare = schrapen] 1 schaafwond; a aanbrengen van oppervlakkige huidbeschadiging; daarna
kan door indruppeling van allergeenhoudend extract
een reactie opgewekt worden.
scarificator, mes waarmee men scarificaties kan maken.
scarlatina [< Italiaans, scarlatto = scharlaken, bep. roodtint]
acute exanthematische ziekte (vnl. bij kinderen) door
infectie met beta-hemolytische streptokokken groep
Asyn; syn. roodvonk.
scarlatiniformis [L., -me], lijkend op scarlatina;
vb. erythema s-me.
scarlatinoid, zie rubella scarlatinosa ('vierde ziekte').
scarlatinosus [L., -sa, -sum], roodvonkachtig; vb. hydrops
s-sus, miliaria s-sa.
Scarpa, Antonio (1747-1832; Ital. anatoom en chirurg).
driehoek van Scarpa, zie trigonum femorale.
ganglion van Scarpa, zie ganglion vestibulare.
liquor S-ae, zie endolymfe.
membraan van Scarpa, membrana tympani secundaria.
schoen van Scarpa, schoen ter behandeling van pes
equinus; verstelbare metalen beugels gaan tegen dat de
voet meer dan 9o° gestrekt words.
Scatchard.
Scatchard-plot [< E.] grafische weergave van een
immuno-assay waarbij het quotient van gebonden en
vrij ligand wordt uitgezet tegen de hoeveelheid gebonden ligand.
scatol [G., skatos] 3- methylindol, een stinkende stof in
feces, gevormd bij bacteriele afbraak van tryptofaan.
scatoxyl [G., skatos] een in urine voorkomend oxidatieproduct van scatol.
scatter plot [E.] grafische weergave van de mate van samenhang tussen twee continue variabelen waarin de ene
variabele tegen de andere words uitgezet in punten;
syn. spreidingsdiagram, puntenwolk, scattergram,
scatter diagram.
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Schilling, Victor
dig zichtbare wond vormt daarbij slechts het `topje van
de ijsberg'; syn. vulnus scissum.
scheve verdeling, niet-symmetrische kansverdeling; de
verdeling heet `scheef naar rechts' als het gemiddelde
groter is dan de mediaan (veel voorkomend in biomedische kansverdelingen) en `scheef naar links' als het
gemiddelde kleiner is dan de mediaan; syn. skewed
distribution [E.].
Schick, Bela (1877 - 1967; Hong. kinderarts te Wenen en
New York).
reactie van Schick, een immuniteitsreactie op difterie :
bij intracutane injectie van difterietoxine wijst de
ontwikkeling van een lokale reactie op het ontbreken
van immuniteit; daarentegen wijst het uitblijven van
reactie op de aanwezigheid van immuniteit; zie ook Dick,
reactie van
Schiff, Hugo, 1834 - 1915; D. biochemicus te Florence.
perjoodzuurkleuring volgens Schiff, kleuring met
S.-reagens waardoor bij aanwezigheid van vrije aldehydgroepen een rode kleur ontstaat; de kleuring wordt
toegepast ter aantoning van glycogeen, mucopolysachariden, glycoprote7 den en glycolipiden; syn. periodic
acid Schiff (PAS).
reagens van Schiff, gebleekte fuchsine, een kleurloze
zwaveligzure fuchsine, gebruikt bij PAS-kleuring;
syn. leukofuchsine.
schijfjesmethode, zie agardiffusiemethode.
schijndood, mors putativa [L.[.
schijnzwangerschap, graviditas imaginata, pseudokye-

schedel, het complex van beenderen dat het benige skelet
van het hoofd vormt; hierbij te onderscheiden de hersenschedel (8 beenderen) en de aangezichtsschedel (14
beenderen), resp. cranium cerebrale en cranium viscerale; syn. cranium [L.] , kranion [G.]
schedelbasis, onderste deel van de hersenschedel, de
benige basis waarop het cerebrum rust; syn. basis cranii
[L.].

schedelbasisfractuur, zie fractuur, schedelbasis-.
schedelbeenderen, de 8 beenderen die de hersenschedel
(cranium cerebrale) vormen, ten onderscheid van de 14
aangezichtsbeenderen; syn. ossa cranii [L.[.
schedeldak, bovenste deel van de hersenschedel, dat een
dak vormt over de hersenen.
schedelgroeve (voorste, middelste, achterste), fossa
cranii (anterior, media, posterior).
schedelholte, cavum cranii [L.[.
schedelindex, index cephalicus [L.[.
schedelligging, intra-uteriene positie van het kind, met
de schedel als vooraangaand lichaamsdeel.
schedelnaad, sutura [Li.
schedelomtrek, grootste omtrek van de schedel in het
horizontale vlak; wordt bij pasgeborenen vastgelegd in
schedelgroeicurve; te snelle toename kan duiden op
hydrocephalus.
schedeltrauma, letsel, verwonding van het benige skelet
van het hoofd; zie ook schedelbasisfractuur.
scheefhals, zie torticollis.
scheelzien, zie strabisme, heteroforie.
dynamisch scheelzien, zie strabisme, dynamisch ^.
latent scheelzien, zie strabisme, dynamisch ^.
scheenbeen, tibia [L.[.
scheerstoelfenomeen, verschijnsel waarbij bij (langdurig) achteroverbuigen van het hoofd een plotselinge
bewusteloosheid ontstaat; gevolg van het afknikken van
de a. vertebralis bij standsafwijkingen aan de cervicale
wervelkolom.
Scheie, Harold G. (geb. 1909; Amer. oogarts te Pittsburgh).
classificatie van Scheie, gradering van retinale hypertensieve en arteriosclerotische afwijkingen bij hypertensieve retinopathie.
syndroom van Scheie, een mucopolysacharidose,
klinisch gekenmerkt door dwerggroei en grove trekken
(geen oligofrenie).
schemerblindheid, nachtblindheid; zie ook hemeralopie.
schemertoestand, toestand van bewustzijnsvernauwing,
waarin agressieve daden kunnen worden gepleegd, die
de patient zich later niet herinnert.
schemerzintuig, het geheel van de staafjes in het
netvlies die dankzij hun hoge lichtgevoeligheid het zien
in schemerdonker mogelijk maken, het zgn. scotopisch
zien.
schermbeeldfotografie, fluororontgenografie, een in
Nederland gebruikelijke vorm van massa-onderzoek,
waarbij foto's worden gemaakt van het bij doorlichting
op het rontgenscherm verschijnende beeld.
Scheuermann, Holger Werfel (1877-196o; Deens orthopedisch chirurg te Kopenhagen).
ziekte, kyfose van Scheuermann, osteochondropathia
juvenilis deformans van de wervelkolom; groeistoornis
bij kinderen van to-i8 jaar waarbij een stugge thoracale
of lumbale kyfose ontstaat; syn. kyphosis (dorsalis)
juvenilis (juveniele kyfose).
scheurbuik, zie scorbuut.
scheurwond, wond die is ontstaan door tractie en/of
tangentiele krachten op weefsels; de eventueel uitwen-

sis.
schil, de buitenste laag van het organisme (de huid plus
subcutis), die zonder schade grote temperatuurveranderingen kan doorstaan.
Schilder, Paul Ferdinand (1886-1940; Oostenr. neuroloog
te Wenen en New York).
ziekte van Schilder, meest bij jonge mensen voorkomende progressieve demyeliniserende aandoening van
de hersenen, een Sudan-positieve vorm van leukodystrofie; syn. diffuse sclerose; oude maar onjuiste naam:
encephalitis periaxialis diffusa.
schildklier, glandula thyroidea [G.[.
schildklieradenoom, embryonaal, zie adenoom.
schildklierhormonen, zie thyroxine, tri-joodthyronine.
schildkliernodus, solitaire knobbel in schildklier;
diagnostiek is gericht op herkenning van maligniteit en
bestaat uit cytologische punctie, scintigrafisch en
echografisch onderzoek.
schildkraakbeen, cartilago thyroidea [L.1.
schilfer, deel van de hoornlaag dat loslaat t.g.v. hyperkeratose of parakeratose.
Schiller, Walter (1887 - 1960; Oostenr. patholoog in de VS).
Schiller-test, voor vroege diagnose van portiocarcinoom: de portio wordt bestreken met food joodkalioplossing; bruin-kleuring wijst op normaal weefsel,
witte of gele kleur wijst op carcinoom (de carcinoomcellen bevatten geen glycogeen en worden derhalve door
jodium niet gekleurd).
Schilling, Robert F. (geb. 1912; Amer. hematoloog).
Schilling-test, test voor de bepaling van de resorptie
van vitamine B 12 in het maag-darmkanaal, die vooral bij
pernicieuze anemie gestoord is: na toediening van een
dosis radioactieve vitamine B 12 wordt een dosis nietradioactieve vitamine B 12 gegeven, waarna gedurende z4
uur de radioactiviteit in de urine wordt gemeten.
Schilling, Victor (1883 - 1960; D. hematoloog te Berlijn).
bloedtelling, hemogram, leukocytenformule volgens
Schilling, zie leukocytenformule.
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schimmel
schistosomicide [L., caedere = doden] 1 (bijv. nw.) schistosomen-dodend; 2 (z. nw.) een schistosomen-dodende stof.
schizis-team, groep deskundigen die zich bezighoudt
met de behandeling van patienten met een lip- en/of
gehemeltespleet (plastisch chirurgen, KNO-artsen,
kaakchirurgen, orthodontisten, logopedisten, psychologen).
schizo- [G., schizein = delen] in woordverbindingen met de
betekenis van verdeeld, gespleten zijn, bijv schizofrenie.
schizofasie [G., schizein; phasis = spraak] de onbegrijpelijke,
verwarde spraak bij schizofrenie.
schizoform, lijkend op schizofrenie.
schizofreen, i (bijv. nw.) m.b.t. schizofrenie; z ( z. nw.) een
lijder aan schizofrenie.
schizofrenie [G., schizein; phren = geest] aanduiding van een
groep uiteenlopende psychotische ziektebeelden; men
onderscheidt katatone, gedesorganiseerde, paranoide en
ongedifferentieerde typen en resttoestand; als gemeenschappelijke verschijnselen worden aangegeven: het
meestal sluipende begin op een leeftijd tussen de
puberteit en de middelbare leeftijd; de patient leeft
telkens in een vreemdsoortige psychotische wereld; het
gevoelscontact met de omgeving is ernstig gestoord, met
neiging tot wanen en hallucinaties; de persoonlijkheid
verandert geleidelijk in ongunstige zin; het verloop is
wisselend, soms met een tijdelijke inzinking (`Schuh'),
waaruit de patient onvolledig herstelt, zodat er defecttoestanden kunnen ontstaan.
schizogenie, schizogenesis [G., schizein; genesis = het
ontstaan] ongeslachtelijke voortplanting door deling van
cellen.
schizogonie [G., schizein; gone = zaad] ongeslachtelijke
deling van Sporozoa, i.h.b. de malariaparasiet Plasmodium
in de erytrocyt; zie ook schizont.
schizoid, met schizoforme karaktereigenschappen:
moeilijk contact leggend, prikkelbaar, neigend tot
paranoide reacties, soms duidelijk `vreemd'.
Schizomycetes [G., mykes = fungus] splijtzwammen, klasse
van saprofytair of parasitair levende eencellige plantaardige organismen waarvan sommige pathogeen zijn voor
dieren en planten; er zijn io orden, o.a. Spirochaetales.
schizont, de ongeslachtelijke delingsvorm van bepaalde
Protozoa, i.h.b. van malariaparasieten; zie ook gameet.
schizonticide [L., caedere = doden] 1 (bijv. nw.) schizontendodend; 2 (z. nw.) een substantie die schizonten doodt.
schizophrenia, zie schizofrenie (N.B.).
Schlange, Hans (1856-1922; chirurg te Hannover).
teken van Schlange, bij darmileus is de darm oraal van
de afsluiting gedilateerd, terwijl anaal ervan de peristaltiek afwezig is.
Schlatter, Carl (1864-1934; chirurg te Zurich).
ziekte van Osgood-Schlatter, zie Osgood.
Schlauch [D.] slang, buis.
Schlauch van Esmarch, rubberslang voor het afbinden
van de bloedstroom in een extremiteit.
Schlesinger, Wilhelm (1869-1947; Oostenr. internist to
Wenen).
reactie van Schlesinger, aantoning van urobiline en
stercobiline in urine, d.m.v. het S.-reagens (zinkacetaat
in alcohol): bij aanwezigheid van urobiline kan men bij
doorvallend licht een groene fluorescentie waarnemen.
Schloffer, Hermann (1868-1925; chirurg te Praag).
Schloffer-gezwel, ontstekingstumor in de buikwand na
appendicitis- of hernia-operatic.
Schloffer-operatie, plastische operatic aan het preputium bij phimosis.
Schlossmann, Abraham (Amer. oogarts).

schimmel, vroeger tot de afd. Thallophyta gerekend
organisme met cellen die Lien maal zo groot zijn als
bacterien, parasitair of saprofytair levend op organisch
materiaal; tegenwoordig beschouwt men de schimmels
als een aparte groep, los van het plantenrijk; vermenigvuldiging vindt plaats door geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting; van de zoo.000 schimmelsoorten
zijn 50 a ioo pathogeen voor mens of dier; sommige
schimmels, bijv. Candida, kunnen als commensaal bij de
mens (en het dier) bestaan, maar worden bij uitzondering pathogeen, bijv bij immunosuppressie of bij
gebruik van corticosteroiden en antibiotica; zie ook
fungus, mycose.
perfecte schimmel, s. met geslachtelijke voortplanting.
schimmeldraad, hypha; zie ook mycelium.
schimmelinfectie, ontsteking veroorzaakt door een
schimmel, bij mensen door bijv. Candida; vb. zwemmerseczeem; syn. mycosis.
schimmelziekte, zie mycose.
schindylesis [G., splijting] gleufnaad tussen beenderen
waarbij de scherpe rand (uitsteeksel) van het ene
beenstuk past in een gleuf van het andere (bijv. de
articulatie tussen het rostrum sphenoidale en de alae
vomeris).
Schiotz, Hjalmar (1850-1927; Noors oogarts te Oslo).
Schiotz-tonometer, indentatie-tonometer.
Schiotz-oftalmometer, zie oftalmometer.
Schirmer, Otto Wilhelm August (1864-1917; D. oogarts
te Greifswald).
Schirmer-test, schatting van de traansecretie door een
stukje filtreerpapier in de onderste fornix conjunctivae
te plaatsen en na 5 minuten de ontstane natte vlek te
meten; een diameter van minder dan to mm wijst op
keratoconjunctivitis sicca (bij ziekte van Sjogren).
-schisis [G., schisis = spleet] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. splijting, gespletenheid, ontleding;
vb. palatoschisis.
schistocyt, gefragmenteerde rode bloedcel bij microangiopathische hemolytische anemic.
schistoglossie [G., schistos; glossa = tong] aangeboren
splijting van de tong.
Schistosoma [G., schistos; soma = lichaam] een geslacht van de
klasse Trematoda, verwekker van schistosomiasis; de
volwassen wormen leven in de aderen van de bulk, in
paren (cilindrisch wijfje, halvemaanvormig mannetje);
de cities komen via de bloedvaten in de darm en in de
blaas; de miracidia dringen in het lichaam van een
tussengastheer: waterslakken (Bulinus voor S. haematobium; Oncomelania voor S. japonicum; Biomphalaria voor S.
mansoni), waarin ze zich tot cercariae ontwikkelen, die,
vrij zwemmend in water, de huid van de definitieve
gastheer (de mens) doorboren (hetgeen soms gepaard
gaat met jeuk) of via de mond in het maag-darmkanaal
geraken.
Schistos o ma haemato bium, verwekker van schistosomiasis, vooral in Afrika (Egypte), rond de Middellandse Zee,
op Madagascar; verwekker van blaas-schistosomiasis.
Schistos o ma intercala tum, een in Zaire (Kongo) voorkomende soort; veroorzaakt intestinale schistosomiasis.
Scltistosoma japonicum, in Japan, China, Filippijnen,
Sulawesi (Celebes) voorkomend; verwekker van de
katayama-ziekte.
Schistosoma mansoni, in Afrika en tropisch Amerika
voorkomend.
schistosomiasis, syn. bilharziasis, bilharziose infectie
door Schistosoma.

708

Schroeder, Henry Alfred
schors, cortex [L.].
schorscataract, zie cataract.
schorstroebeling, zie cataracta corticalis.
Schottmuller, Hugo (1867-1936; D. internist te
Hamburg).
Salmonella sch-ri, zie Salmonella.
ziekte van Schottmuller, paratyfus.
schotwond, kogelverwonding, gekenmerkt door een
grote hoeveelheid aan weefselbeschadiging in de diepte
van de wond; de ernst van het letsel wordt bepaald door
de plaats in het lichaam, de snelheid, de drukgolf en de
kinetische energie van de kogel.
schouder, omos [G.].
schouderblad, scapula [L.].
schoudergordel, cingulum membri superioris [L.I.
schouder-handsyndroom, pijnlijke stijfheid van de
schouder (zoals bij periarthritis humeroscapularis), hand
en pols, gezwollen vingers, gevolgd door atrofie van de
kleine handspieren en contractuur; syn. shoulder-hand
syndrome.
schouderhoogstand, hoogstand van de scapula; kan
congenitaal worden veroorzaakt door afwijkende
embryonale ontwikkeling met een resterende verbinding van de hypoplastische scapula met de cervicale
wervelkolom of wrodt veroorzaakt door een houdingsafwijking; zie ook Sprengel-deformiteit.
schouderligging, positie van het kind in utero, met de
schouder als voorliggend deel.
schrapingsproef, zie scarificatie.
Schreger, Christiaan Heinrich Theodor von (1786-1833;
Deens anatoom).
Schreger-strepen, strepen in het tand-email.
Schreiber, Julius (1848-1932; D. arts te Koningsbergen).
Schreiber-handgreep, Schreiber-manoeuvre, wrijven
op de binnenkant van de dij (ter afleiding van de aandacht) bij het opwekken van de kniepeesreflex; zie ook
Jendrassik, Buzzard.
Schreyer, Johann (17e eeuw).
longproef van Schreyer, stukjes van een long die
geademd heeft, drijven op water; S. paste deze van
Galenus afkomstige wetenschap in 1691 voor het eerst
toe.
schriftstoornis, afwijkend schrift, met bijv. verkleining,
vergroting of onregelmatigheid van de letters.
cerebellaire schriftstoornis, afwijkend schrift door
een cerebellaire functiestoornis, met als kenmerken
onregelmatige grootte van de letters, megalografie en
een algehele slordigheid.
Schrijver, D. (Ned. psychiater te Apeldoorn).
reflex van Schrijver-Bernhard, buiging van de tenen
bij kloppen op de voorzijde van het onderbeen, een
extrapiramidale reflex.
schrikneurose, Kraepelin-syndroom; zie ook neurose.
Schroder, Karl Ludwig Ernst (1838-1887; D. gynaecoloog
te Berlijn).
operatie van Schroder, excisie van de uterus-mucosa
bij chronische endometritis.
ring van Schroder, ring van Bandl, contractiering.
teken van Schroder, teken dat de placenta loslaat; de
fundus uteri die aanvankelijk tot de navel reikte, gaat
omhoog, meestal naar rechts, wordt smal en hoekig
(nokvormig).
Schroeder, Henry Alfred (geb. 1906; arts te St. Louis, VS).
syndroom van Schroeder, hoge bloeddruk met abnormale vermindering van het zoutgehalte in het zweet,
t.g.v. hyperactiviteit van de bijnieren, en met sterke
gewichtstoeneming.

syndroom van Posner-Schlossmann, zie Posner.
Schmidel, Kasimir Cristoph (1716-1792; anatoom te
Erlangen).
anastomosen van Schmidel, abnormale verbindingen
tussen het systeem van de v. portae en dat van de v. cava.
Schmieden, Viktor (1874-1946; D. chirurg te Halle,
Frankfurt).
Schmieden-darmnaad, hechting bij maag- en darmanastomosen met instulping van de met peritoneum
bedekte buitenwand.
ziekte van Schmieden, prolaps van maagslijmvlies in
het duodenum.
Schmincke, Alexander (1877-1953; D. patholoog te
Heidelberg).
Schmincke-tumoren, lymfo-epitheliale tumoren in het
lymfatisch weefsel van de nasopharynx.
Schmorl, Christian Georg (1861-1932; D. patholoog te
Dresden).
gleuf van Schmorl, gleuf, 2 cm onder de longtop,
veroorzaakt door druk van een te korte eerste rib.
Schmorl-Knotchen, op rontgenfoto waarneembare
uitpuiling (prolaps) van discuskraakbeen in het wervellichaam; meestal symptoomloos; komt voor bij ziekte van
Scheuermann; syn. Knorpelknotchen.
ziekte van Schmorl, degeneratie van tussenwervelschijven en wervels, door ontwikkelingsstoornis.
Schnabel, Isidor (1842-1908; oogarts te Wenen).
Schnabel-cavernes, holtevorming in de nervus opticus,
vnl. bij glaucoom en bij myopic, vermoedelijk door
aandoening van de kleine bloedvaten en de daardoor
veroorzaakte stoornis in de voeding van het zenuwweefsel.
Schober, test van, handgreep om de lumbale-flexieindex te bepalen; zie ook index, lumbale-flexie----.
Schoemaker, Jan (1871-1940; Ned. chirurg te 's Gravenhage).
lijn van Schoemaker, de lijn tussen de trochanter en de
spina iliaca anterior superior; het verlengde van deze lijn
passeert normaliter de navel aan de bovenkant, bij hoge
stand van de trochanter echter aan de onderkant.
Schoemaker-maagklem, gebogen dubbele klem voor
het afklemmen van het bovenste deel van de maagrest
bij gastrectomie.
Schoenlein, zie Schonlein.
schoenmakersborst, zie pectus excavatum.
schokgolflithotrypsie, behandeling bij nierstenen en
grote choledochusstenen waarbij deze door schokgolven
worden verpulverd, waarna het gruis wordt uitgeplast;
syn. schokgolftherapie.
Schollen [D.] zie Gumprecht.
Scholz, Willibald (geb.1889; D. neuroloog te Munchen).
ziekte van Scholz, juveniele vorm van diffuse hersensclerose, een familiale, demyeliniserende encefalopathie.
schommelstand, zie mouvement de bascule.
schommelvoet, instabiele voet ten gevolge van onjuiste
behandeling van een klompvoet; correcte behandeling
bestaat uit gespalkte redressie per afwijkend compartiment: eerst de adductiestand, dan de varusstand en
uiteindelijk de spitsstand.
Schonlein, Johann Lukas (1793-1864; D. internist te
Berlijn).
Schonlein-p u rpura, hemorragische diathese en
gezwollen gewrichten, bij jonge volwassenen;
syn. purpura rheumatica.
ziekte van Henoch-Schonlein, purpura abdominalis.
schoorsteen, jargon-term voor ontluchting van de darm
met een slang via de anus.
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Schroeder, Robert
Antoni-B-schwannoom, losmazig en wanordelijk
gestructureerd deel van schwannoom.
Schwartz, William B. (Zoe eeuw, Amer. cardioloog te
Boston).
Schwartz-Bartter-syndroom, vorming van ADH door
een bronchuscarcinoom; gaat gepaard met vochtretentie
en hyponatriemie.
Schwartze, Hermann (1837-1910; D. oorarts te Halle).
operatie van Schwartze, antrotomie.
Schwartze-symptoom, door het trommelvlies heen
schijnende roodheid van de mediale wand van de
trommelholte, bij otosclerose.
Schweigger-Seidel, Franz (1834-1871; D. histoloog te
Leipzig).
Schweigger-Seidel-schede, schede van langwerpige
reticulumcellen rondom de eindvertakkingen van de a.
lienalis in de milt.
Schweigger-Seidel-schakelstuk, [D., Schaltstuck] verbindingsstuk tussen lis van Henle en verzamelbuisje in de
nier.
Schweninger, Ernst (1850-1924; D. arts te Munchen).
Schweninger-vermageringskuur, beperking van
vloeistofopneming.
scia-, zie skia-.
sciatica [L., en E] ischias.
SCID, zie immunodeficientie, ernstige gecombineerde
scillisme, vergiftiging door Scilla maritima (zeeajuin).
scimitar-syndroom [< Turks, scimitar = kromzwaard] aangeboren vaatafwijking van de long: v. pulmonalis dextra
inferior mondt uit in de vena cava inferior, soms onder
diafragma; het rontgenbeeld doet denken aan een
scimitar.
scinticardiografie [L., scintilla = vonk; Gr. kardia = hart;
graphein = schrijven] aftasting van het hart d.m.v. scintigrafie.
scinticardiogram, het beeld dat bij scinticardiografie
wordt verkregen.
scinti-encefalografie [L., scintilla; E.: brain scanning] zie
hersenscanning.
scintigrafie, beeldvormende diagnostiek waarbij radioactief gelabelde stoffen oraal of parenteraal worden
toegediend en de uitgezonden gammastraling wordt
geregistreerd; syn. scanning; zie ook scintillatiecamera.
bijnierscintigrafie, scintigrafie van de bijnier ter
diagnostiek van hyperaldosteronisme (6- 131 I jodomethyl -19- cholesterol), hypercortisolisme of tumorweefsel
(1311, MIBG).
bijschildklierscintigrafie, scintigrafie met 99 mTc MIBI
ter opsporing van een bijschildklieradenoom.
bloodpool-scintigrafie [< E., blood pool = her bloed, de
bloedvoorraad] scintigrafie met 99 mTc-gelabelde autologe
erytrocyten; toegepast in de cardiologie ter meting van
de hartpompfunctie en in de gastro-enterologie ter
lokalisatie van darmbloedingen.
botscintigrafie, meting van de radioactiviteit van het
skelet na toediening van radiofarmaca met een grote
affiniteit voor bot die vooral aan plaatsen met verhoogde
botombouw (aanmaak en afbraak) hechten; daar waar de
botactiviteit hoog is, wordt plaatselijk een huge
meetwaarde gevonden; onder meer ter opsporing van
botmetastasen; zie ook botscan.
Gallium-67-scintigrafie, 67 GA-scintigrafie, scintigrafie waarbij gebruik wordt gemaakt van het radioactieve isotoop 67 Ga.
galwegscintigrafie, scintigrafie d.m.v. een radioactief
gemerkte 99 mTc-iminodiaceetzuurverbinding, gebruikt
voor onderzoek van de lever en galwegen.

Schroeder, Robert (1884 - 1959, D. gynaecoloog).
ziekte van Schroeder, hypertrofisch endometrium,
excessieve bloedingen, vermoedelijk t.g.v. tekort aan
gonadotroop hormoon.
schrompelblaas, verschrompelde en verlittekende blaas,
bijv door tuberculose, soms gepaard gaande met stenosering van de blaashals en strictuurvorming in de
urethra.
schrompelnier, zie nephritis interstitialis, nephritis
chronica.
Schub [D., my Schube], tijdelijke verergering van een ziekteproces; syn. poussee [F.].
schudkramp, zie hemiballisme.
schudmengsel, schudsel, combinatie van een vloeistof
en een vaste stof die na schudden homogeen wordt,
maar na korte tijd weer uitzakt; toegepast als basis voor
lokaal toe te dienen dermatotherapeutica, bestaande uit
ongeveer 30% poeder en 70% vloeistof; zie ook suspensie.
schuifladetest, test voor letsel van de voorste of achterste
kruisbanden (ligamenta cruciata); flexie van de knie in
90 °, waarbij de tibia naar voren of achteren wordt
geschoven.
Schuller, Arthur (geb. 1874; Oostenr. rontgenoloog te
Wenen).
Schuller-projectie, laterale rontgenfoto van het oor
waarop het mastoid en zijn begrenzingen goed uitkomen.
syndroom van Hand-Schuller-Christian, zie Hand.
Schultze, Bernhard Sigismund (1827-1919; D. gynaecoloog te Jena).
plooi van Schultze, sikkelvormige plooi van het
amnion waar de navelstreng insereert aan de placenta,
d.i. de plaats van de geatrofieerde dooierzak.
zwaaiingen volgens Schultze, zwaaibewegingen
waarmee getracht wordt een asfyctisch pasgeboren kind
tot ademhaling te brengen (gevaarlijk!).
schurft, zie scabies.
schurftgang, zie cuniculus.
schurftmijt, zie Sarcoptes scabiei.
bundel van Schutz, zie fasciculus longitudinalis
dorsalis.
Schutz, H., neuroloog.
schuurpapieraspect, term voor de beschrijving van het
radiodiagnostische beeld van zeer oppervlakkige ulceraties zoals die bij colitis ulcerosa worden gevonden.
Schwabach, Dagobert (1846-1920; oorarts te Berlijn).
proef van Schwabach, proef ter vergelijking van de
beengeleiding voor geluid bij een patient, met die bij
een normaal persoon; daartoe wordt een trillende
stemvork achtereenvolgens op de schedel van de patient
en van een normaal persoon geplaatst en genoteerd hoe
lang ieder de vork hoort. Is de duur bij de patient langer
dan normaal dan wijst dat op geleidingsstoornis;
verkorting wijst op binnenoordoofheid.
Schwalbe, Gustav Albert (1844-1916; D. anatoom te
Straatsburg).
kern van Schwalbe, nucleus vestibularis medialis.
lichaampjes van Schwalbe, smaakknoppen.
Schwann, Friedrich Theodor (18io-188z; D. anatoom te
Leuven en Berlijn).
Schwann-cellen, grote kernhoudende syncytia die de
binnenste laag vormen van de schede van S.
schede van Schwann, zie neurilemma.
schwannoom, tumor uitgaande van de schede van
Schwann; syn. neurilemmoom, neurinoom.
Antoni-A-schwannoom, cel- en vezelrijk gebied in s.,
waar de kernen vaak in palissadestand zijn gerangschikt.
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sclerophthalmia
scleradenitis [G., skieros; aden = klier] ontsteking en
verharding van een klier.
sclerectasie [G., skleros; ektasis = verwijding] uitpuiling van
een deel van de sclera; syn. staphyloma sclerae.
sclerectomie [G., skleros; ektome = uitsnijding] 1 operatie
tegen glaucoma, waarbij een stuk sclera bij de limbus
wordt uitgesneden (Lagrange); 2 verwijdering van
gescleroseerde delen uit het middenoor na otitis media.
scleritis, ontsteking van de sclera.
sclerochorolditis, ontsteking van sclera en choroidea
samen.
sclerocompressietherapie, sclerotherapie, behandelmethode van spataderen; door een scleroserende vloeistof in de spatader te spuiten en een drukverband aan te
leggen, ontstaat een plaatselijke aderontsteking, waarna
de spatader ineenschrompelt.
sclerodactylie [G., skleros; daktylos = vinger] plaatselijke
sclerodermie aan de vingers of tenen.
scleroderma circumscrjptum, plaatselijke s., een
goedaardige, op de romp gelokaliseerde `plaque', met
een lila ring eromheen.
scleroderma diffusum, sclerodermia diffusa,
ernstige, vaak letale systeemziekte met strakke huid,
`papegaaiensnavel', maculeuze teleangiectasieen,
algemene bindweefseldegeneratie (slokdarm, longen).
sclerodermie en bande [F.] vaste strengen van scleroderma-haarden op arm of been.
sclerodermie en coup de sabre [F.] scleroderma-haard,
lijkend op een litteken.
scleroderma genito-suprapubicum neonatorum,
driehoekig begrensd sclerema boven het schaambeen bij
pasgeboren kinderen.
sclerodermie [G., skleros; derma = huid] overmatige
vorming en afwijkende samenstelling van collageen in
huidvaten, bindweefsel en interne organen door abnormaal functioneren van fibroblasten; gaat gepaard met
een dysfunctionerend immuunsysteem; mogelijk
erfelijke predispositie; sclerose kan zowel systemisch
(uitbreiding in diverse interne organen) als circumscript
(beperkt tot omschreven plekken) zijn.
scleroedeem, oedemateuze verharding van de huid.
scleroedeem van Buschke, chronische wasachtige
verharding van subcutaan weefsel aan hoofd, nek en
romp.
sclero-iridectomie, excisie van een stuk sclera en iris bij
glaucoom; syn. operatie van Terson.
scleromalacia, scleromalacie [G., skleros; malakia =
weekheid] plaatselijke verweking van de sclera.
scleromalacia perforans, verweking met perforatie van
de sclera, bij reumatoide artritis.
scleromalacia senilis, s. op hoge leeftijd.
scleromeer, 1 segment, of metameer van het skeletsysteem; a de caudale helft van een sclerotoom.
scleromeninx [G., menigx = vlies] dura mater.
sclerom_yxoedeem [G., skleros; myxoedeem] variant van
lichen myxoedematosus, waarbij papuleuze en lichenoide veranderingen in de huid gepaard gaan met
diffuse verdikking en verharding van de huid; de
stofwisseling is normaal; microscopisch is in de huid
slijm te zien, waarschijnlijk ontstaan uit collageen.
scleronychie, zie yellow nail.
scleroom [G., verharding] 1 scleroderma; s. harde infiltraten
of knobbels in het gebied van de bovenste luchtwegen,
meestal de neus.
scleroma respiratorium, zie rinoscleroom.
sclerophthalmia [G., skleros; ophthalmos = oog] ontwikkelingsstoornis waarbij gebrekkige differentiering plaats-

hartperfusiescintigrafie, scintigrafie van de hartspier,
vooral ter diagnostiek en evaluatie van myocardschade
t.g.v. ischemische hartziekten.
leukocytenscintigrafie, scintigrafie van autoloog
gelabelde leukocyten bij diagnostiek van infecties in de
nucleaire geneeskunde.
longscintigrafie, afbeeldingstechniek van longperfusie
(met 9 smTc gelabelde macroaggregaten van albumine) en
-ventilatie (met radioactieve edelgassen); belangrijkste
indicatie is longembolieen.
lymfescintigrafie, scintigrafie van het lymfebaansysteem m.b.v. radioactieve stoffen.
nierscintigrafie, scintigrafie van de nier met 99 mTcMAG, bijv ten behoeve van de evaluatie en follow-up
van de transplantatienier, screening op renovasculaire
hypertensie, aantoning van ATN of postrenale obstructie; zie ook renogram.
perfusiescintigrafie, scintigrafie van de longen m.b.v.
99m Tc-macroaggregaten waarmee de doorbloeding van
de longen in beeld wordt gebracht.
radio-immunoscintigrafie, scintigrafie met radioactief
gelabelde monoklonale antilichamen ter lokalisatie en
stagering van tumoren en metastasen.
skeletscintigrafie, zie botscintigrafie.
thallium-inspanningsscintigrafie, onderzoeksmethode waarbij myocardscintigrafie d.m.v. radioactief
gemerkt thallium words gecombineerd met een inspanningsproef; ter detectie van ischemisch hartweefsel.
thalliumscintigrafie, scintigrafie waarbij gebruik
wordt gemaakt van het radioactieve isotoop 2O 1 Th.
ventilatieperfusiescintigrafie, combinatieonderzoek
van perfusiescintigrafie met ventilatieopnamen m.b.v.
slmKr, 133 Xe of 99 mTc gemerkte aerosolen in dezelfde
projecties; syn. VQ-scan.
scintigram, grafische weergave van bij scintigrafie
verkregen gegevens.
scintillans [L.] flikkerend; vb. scotoma scintillans.
scintillatie, scintillatio [L., flikkering] 1 verschijnsel van
lichtflitsjes die ontstaan door terugvallen (excitatie) van
door ioniserende straling aangeslagen atomen van
bepaalde stoffen (scintillatoren) wanneer deze door
gammastralen worden getroffen; a fotopsie.
scintillatio albescens, zie mouches volantes.
scintillatiecamera, instrument waarbij een gammaquant een detectiekristal laat scintilleren; dit wordt
geregistreerd door fotomultipliers, die de pulsen omzetten naar een oscilloscoop; syn. gammacamera; zie ook
scintillatiekristal.
scintillatiedetector, meetinstrument dat gammastraling
detecteert.
scintillatiekristal, groot kristal met een diameter van 25
tot 45 cm of meer en een dikte van a cm of minder dat
gammastraling in scintillaties omzet; zie ook scintillatiecamera.
scintillatieteller, fotoversterkingsbuis die bij scintigrafie
het aantal scintillaties telt; syn. photo-multiplier tube
[E.].

scirrhosus [L., -sa, -sum], m.b.t., of lijkend op scirrhus,
skirreus; vb. carcinoma s-sum (= scirrhus).
scirrhus, harde bindweefsel- of vezelkanker (adenocarcinoma) met hard, vezelig stroma en weinig kankercellen.
scissura [L., my. -ad, spleet, kloof.
scissura pilorum, splijting van haren; syn. trichoptilosis.
sclera [G., skleros = hard] harde oogrok, de buitenste,
wit-opake, harde omhulling van de oogbol, waaraan de
uitwendige oogspieren insereren.
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scleroproteine
scolex [G., my scolices, skolex = worm] 1. kop en hals van een
lintworm; 2. appendix vermiformis.
scoliokyfose, zie kyfoscoliose.
scoliolordose, scoliose gepaard met lordose.
scoliose, scoliosis [G., skolios = krom] zijwaartse verkromming van de wervelkolom; zie ook Cobb.
structurele scoliose, s. met structurele veranderingen
van een of meer wervels, gepaard met torsie van de
wervels.
-scoop [G., skopein = beschouwen] achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een instrument waarmee men iets
kan bekijken; vb. microscoop.
-scopie [G., skopein] achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. bekijken, inspecteren; vb. endoscopie.
scopolamine, natuurlijk alkaloid met een parasympathicolytische (anticholinerge) werking via blokkade van
de muscarinereceptoren; wordt gebruikt als antiemeticum bij reisziekte en als (kortwerkend) mydriaticum voor oogspiegelen of behandeling van iridocyclitis.
scorbutus, zich langzaam ontwikkelende deficientieziekte (gebrek aan vitamine C) met zwaktegevoel,
anemie, tandvleesbloedingen en -ulceratie, bloedingen
in de huid, subperiostaal, in gewrichten; syn. scheurbuik,
scorbuut, avitaminose-C.
score [E.] een getal, een index, te berekenen uit een aantal
in maten, gewichten en tijdeenheden uitgedrukte
gegevens.
Apgar-score, zie Apgar.
Scorpiones, schorpioenen, een orde van de klasse Arachnida
(afd. Arthropoda); ze geven bij het steken een toxine of die
in giftigheid varieert, soms met dodelijke werking.
scotoom, gedeeltelijke uitval van het gezichtsveld, hetzij
als donkere vlek door de patient waargenomen (subjectief of positief s.), hetzij geconstateerd door de arts bij
opneming van het gezichtsveld (objectief of negatief s.).
Bjerrum-scotoom, zie Bjerrum.
boogscotoom, boogvormig scotoom, uitgaande van de
blinde vlek en overeenkomend met het verloop van de
zenuwvezels in het netvlies.
centraal scotoom, uitval van het midden van het
gezichtsveld, i.h.b. bij neuritis retrobulbaris en maculaaandoeningen.
centrocaecaal scotoom, uitval van het centrale deel van
het gezichtsveld en een deel eromheen, dat ook de
blinde vlek omvat.
flikkerscotoom, scotoma scintillans, een entoptisch
fenomeen in de vorm van een lichtflikkering, soms
zigzagvormig, gepaard aan een van opzij komende
donkere vlek; typisch verschijnsel bij migraine, vaak dus
gepaard met hoofdpijn en braakneiging; syn. amaurosis
partialis fugax.
neuroscotoom, een donkere plek in het gezichtsveld,
door atrofie van vezels van de n. opticus.
ringscotoom, uitval van een ringvormig gebied
rondom het centrum van het gezichtsveld.
scotoma scintillans, fl.ikkerscotoom; zie ook scotoom.
scotoptisch zien [G., skotos; opsis = het zien] het zien bij
adaptatie aan zwak licht; zie ook fotoptisch zien.
scrapie, langzaam dodelijk verlopende ziekte bij schapen
door subacute progressieve degeneratie van het CZS,
klinisch gekenmerkt door jeuk, ataxie, tremor, gewichtsverlies; zie ook slow-virus infections, spongiforme encefalopathie, BSE, Creutzfeldt Jakob.
scratch patch test [E., krabben, lapje, proef] lapjesproef op
gescarificeerde huid.
scratch-test, zie scarificatie.
screening [E., to screen = napluizen] opsporing van ziekten of

vindt tussen cornea en sclera, zodat alleen het centrum
van de cornea doorzichtig blijft.
scleroproteine [G., skleros; proteIne] eiwit van de steunweefsels (elastine, keratine, reticuline).
sclerosans [L., van Gr. skleros] scleroserend, verhardend;
vb. osteomyelitis s. (Garre).
sclerose [< G., skleros] verharding; arteriosclerose, hersensclerose, nefrosclerose, osteosclerose.
Alzheimer-sclerose, zie Alzheimer-syndroom.
amyotrofe laterale sclerose, zie aldaar.
calcificerende mediasclerose van Monckeberg
(Johann Georg Monckeberg (1878- 1925), D. patholoog te
Bonn), sclerose met kalkneerslag in de tunica media die
niet met vernauwing van het vaatlumen gepaard gaat,
i.h.b. voorkomend in musculeuze arterien, zoals de a.
temporalis en de a. radialis.
coronaire sclerose, arteriosclerose van de coronaire
arterien.
diffuse sclerose, zie Schilder, diffuse hersensclerose van
glomerulaire sclerose, glomerulussclerose, zie
glomerulosclerose.
infantiele familiale sclerose, zie leukodystrofie.
laterale sclerose, verharding van de columnae laterales
van het ruggenmerg, hetzij als primaire ziekte, hetzij als
gevolg van myelitis; zie ook spastische spinale paralyse.
multipele sclerose, op enkele of vele plaatsen voorkomende verhardingen in ruggenmerg en hersenen,
gepaard gaand met geleidelijk toenemende neurologische uitvalsverschijnselen van spieren of spiergroepen en
van gevoelszenuwen; de aandoening breidt zich
langzaam verder uit en bedreigt het leven zodra de
ademhalingsspieren verlammingsverschijnselen beginnen te vertonen.
sclerose en plaques [F.] multipele sclerose; zie ook sclerosis
multiplex.
systemische sclerose, systeemsclerose, zie scleroderma.
sclerose tubereuse [F.] zie tubereuze hersensclerose.
tubereuze sclerose, zie aldaar.
scleroseren, zie sclerocompressie.
scleroserend [L., sclerosans] verhardend.
sclerosificans [G., skleros; L] verhardend; vb. keratitis s.
sclerostomie [G., skleros; stoma = opening] operatic waarbij
een stukje sclera wordt verwijderd, zodat er een gat
achterblijft, bij glaucoom.
sclerosus [L., -sa, -sum, van Gr. skieros] verhardend; vb. lichen
s-sus.
sclerotherapie, sclerocompressietherapie, therapie bij
varices: door een scleroserende vloeistof in de spatader te
spuiten en een drukverband aan te leggen, ontstaat een
plaatselijke aderontsteking, waarna de spatader ineenschrompelt.
scleroticans [L.] hard wordend; vb. folliculitis s.
scleroticectomie [G., ektome = uitsnijding] zie sclerectomie.
sclerotisch, verhard.
sclerotomie [G., temnein = snijden] het incideren van de
sclera ter behandeling van glaucoom of ter verwijdering
van een corpus alienum.
sclerotoom [G., temnein] 1 het gedeelte van een somiet dat
mesenchym wordt en de notochord gaat omhullen; later
ontstaan hieruit de wervels; 2 speciaal mes voor het
incideren van de sclera.
sclerozone [G., zone = gordel] plaats op een beenstuk waar
spieren van een bepaald myotoom insereren.
SCMS-test, sperma-cervixmucuscontact-test.
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secretine
verminderde uitscheiding van talg (huidsmeer); kenmerkend is de droogheid van de huid en de haren;
ant. seborrhoea.
sebum [L., smeer] het product van de talgklieren van de
huid, talg, huidsmeer.
sebum cutaueum, huidsmeer.
sebum palpebrgle, zie lema.
sebum prepytii, zie smegma.
sec, seconde (volgens het 51: s).
Secale cornutum, moederkoren; zie ook ergotisme,
secateur[F., 1. secare = snijden] 1 instrument waarmee
corpora aliena in de blaas kunnen worden verkleind;
2 beenschaar.
seceren [L., secare] het verrichten van een sectie (obductie).
secerneren [L., secernere] afscheiden; zie ook secretie.
secondary drowning [E. = secundaire verdrinking] het soms bij
geredde drenkelingen na een vrij interval ontstaande
longoedeem.
second-look-operation [E.] een tweede operatie, zes
maanden na verwijdering van een maligne tumor uit de
buik, om te controleren of er metastasen zijn, die dan,
samen met alle verdacht lijkende lymfeklieren, worden
verwijderd.
second messenger, zie messenger.
second wind [E. = tweede wind] het verdwijnen van de
luchthonger die aanvankelijk bij een zware sportprestatie ontstaat door ophoping van CO 2 in het bloed
en onvoldoende ventilatie daarvan; deze komt pas op
gang als de bloedcirculatie zich heeft aangepast bij de
verhoogde spierarbeid.
secreet, een door klieren afgescheiden stof die een
bepaalde functie voor het lichaam heeft, i.t.r, excreet, dat
als afvalstofwordt uitgescheiden; zie ook secreta.
secreta [L., my. van secretum, partie. fur. pass. van secernere =
afschei] secreten, door klieren afgescheiden stoffen, hetzij
naar buiten het lichaam (naar de oppervlakte van de
huid of slijmvlies), hetzij naar binnen (naar bloed, lymfe
of liquor), in het laatste geval spreekt men van increta;
zie ook excreta.
secretagogeen, secretiestimulerende verbinding, bijv,
toxinen van Vibriocholerae of E. coli-bacterien, die de
natrium en chloorsecretie in de darmwandcellen stimuleren, waardoor secretore diarree ontstaat.
secrerie, afscheiding; zie ook excretie, klier.
apocriene secretie, vorm van secretie waarbij ook deel
van het cytoplasma wordt gesecerneerd; bijv, door de
melkklier.
eccricne secretie, vorm van secretie waarbij alleen het
secretieproduct door de eel wordt uitgescheiden. bijv,
door speekselkleiren en kleine zweetklieren.
holocriene secretie, vorm van secretie waarbij de
gehele eel in secreet verandert, bijv, bij talgklieren.
interne secrerie, de inwendige afscheiding van horrnonen; deze worden door de desbetreffende klieren (of
door weefsel; weefselhormoon) rechtstreeks aan het
bloed afgegeven.
secretiefase, postovulatoire periode waarin het baarmoederslijmvlies o.i, v. een stijgende progesteronspiegel
geremd wordt in de proliferatie en de slijmklieren
overgaan tot secretie; het stroma wordt oedemateus;
hierdoor ontstaat een optimale conditie voor innesteling
van een zygote; syn. progestatieve fase, luteale fase.
secretine, hormoon dat door het slijmvlies van het
duodenum wordt gevormd wanneer de zure spijsbrij uit
de maag met dit slijmvlies in aanraking komt; het
hormoon wordt aan het bloed afgegeven en stimuleert

afwijkingen binnen een populatie in een stadium waarin
door medische interventie de nadelige gevolgen in een
later stadium kunnen worden voorkomen.
Scribner, B. H. (Amer. arts).
Scribner-shunt, permanente arterioveneuze shunt die
wordt aangelegd voor aansluiting op een hemodialysator; zie ook Cimino-shunt.
Scriver-test, sikkelcel-test, onderzoek van (veneus) bloed
op aanwezigheid van sikkelcel-hemoglobine (Hb5).
scrofuloderma [L., scrofa = mestvarken; scrofula = klierzwelling
aan de hals; Gr] huidtuberculose met ontwikkeling van
harde knobbels en soms oppervlakkige zweren.
scrophuloderma, zie scrofuloderma.
scroratis [L., -Ie], m.b.t. het scrotum; vb. hernia s-lis, nervi
s-les (mv. van s-lis), ligamentum s-le,
scrotal rash [E.] zie rash.
scrotum [L.] balzak.
scrorumreflex, zie reflex.
scrub typhus [E.] zie typhus, scrub ~.
scultetus (Iohann Schultes, 1595-1645; D. chirurg te DIm).
sculrerus-verband, zwachtelverband om de ledematen,
samengesteld uit afzonderlijke, elkander ten dele
dekkende zwachtelstroken, die elk het lid anderhalf
maal xomvatten.
scutulatus [L., -ta, -tum, scutula = schotel] schotelvormig;
vb. ren s-tus.
scuruham [L., mv.-la, verkleinwoord van scutum = schild]
schijfvormige gele korst van schimmelcultuur, in het
midden door een haar doorboord, op het behaarde
hoofd, bij favus.
scybala [G., meerv. van L. scybalum, Gr. skybalon = afval, drek],
harde massa's ontlasting, bij obstipatie; zie ook coproom.
SDD selectieve darmdecontaminatie, selectieve eliminatie
van potentieel pathogene micro-organismen uit de darm
m.b.v, antibiotica ter voorkoming van infecties vanuit of
in de darm bij immuungecompromitteerde patienten,
sea-blue histiocyte [E.] zie histiocytose, oceaanblauwe ~.
seagull murmur [E.] hartgeruis dat wordt veroorzaakt door
uitdrijving van bloed door een nauwe aortaklep; lijkt op
zeerneeuwgekrijs en is hoorbaar aan de apex;
syn. zeemeeuwgeruis.
sebaceus [L., -ea, -eurn], op sebum (huidsmeer) lijkend,
sebum-producerend; vb. glandula s-ea, adenoma s-eum.
sebocystomatosis multiplex, familiaire aandoening
met talrijke talgkliercysten over hele huid, i.h.b. op de
rug.
seboglandulia Iabialis et buccatis, aanwezigheid van
geelwitte ronde speldenknopgrote elementen in wangslijmvlies en lippen, bestaande uit ectopische talgklieren; syn. stippen van Fordyce.
seboliet [L., sebum; Gr. lithos = steen] talgkliersteen.
seborrhoea [L., sebum; Gr. rhoia = stroom, vloeiing] seborroe,
hypersecretie van sebum door de talgklieren van de
huid, die daardoor bedekt wordt met vettige schilfers.
seborrhoea adiposa, zalfgezicht; syn. s. oleosa.
seborrhoea capillitii, syn. s. capitis alopecia seborrhoica.
seborrhoea capitts neonatorum, schubbige korsten
op het hoofd bij kleine kinderen, eczema seborrhoicum
infantum, 'berg op het hoofd'.
seborrhoea oleosa, zalfgezicht; syn. s. adiposa.
seborrhoicus [L., -ca, -cum, sebum; Gr. rhoia] seborroisch,
gepaard gaand met seborroe; vb. status s-cus, alopecia
s-ea, eczema s-cum.
seborroe, zie seborrhoea.
seborrofsch [L.]; vb. s. eczeem; zie seborrhoicus.
sebostase, sebostasis [L., sebum; Gr. stasis = stilstand]
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secretoir
mediale eind van de clavicula (als basis van de driehoek)
en de twee oorspronghoofden van de m. sternocleidomastoideus aan clavicula en sternum (als opstaande
zijden van de driehoek).
operatic van Sedillot, i een methode van stafylorafie;
z embolectomie bij longembolie.
sediment [L., sedimentum, van sedare = zitten] bezinksel, dat
zich door een vloeistof te laten staan of te centrifugeren
op de bodem afzet; zie ook urinesediment.
sedimenteren, i een sediment vormen; z centrifugeren,
zodat zich versneld een sediment afzet.
sedimenteringsproef, om tuberkelbacterien op te
sporen in sputum wordt dit met kaliloog gekookt en
daarna gecentrifugeerd (`Anreicherungsverfahren' van
Biedert, tegenwoordig minder toegepast).
segment [L., segmentum, van secare = snijden] afdeling,
gedeelte; het ruggenmerg bestaat uit 31 segmenten, uit
elk waarvan een zenuwpaar ontspringt; zie ook
metameer, zenuwsegment.
segmentaal, m.b.t. een of meer segmenten; vb. s-tale
zenuwdegeneratie.
segment ai r, m.b.t. een segment (of een aantal segmenten); vb. s-re neuritis.
segmentatie, vorming van segmenten, bijv de splijting
van een eicel, de insnoering van kerngedeelten in een
leukocyt.
myocardsegmentatie, zie fragmentatio myocardii.
segmentdiagnose, vaststelling van het ruggenmergsegment waar zich een ziekteproces bevindt; zie ook niveaudiagnose.
segmentering, zie metamerie.
segmentkernig, voorzien van een kern die in segmenten
verdeeld is; vb. s-ge leukocyt.
segmentresectie, verwijdering van een door een ziekteproces aangetast segment van een long.
segmentum [L., mv. -ta], segment, deel van een lichaam of
van een orgaan.
segmenta br o nchopulmonalia, delen van longkwabben, onderling afgegrensd door bindweefsel en aderen,
en verzorgd door eigen bronchi en arterien (BNA: lobuli
pulmonum).
segmenta h e patis, delen van de leverkwabben, onderscheiden op basis van de bloedvoorziening en de galdrainage.
segmenta renalia, onderdelen van de nier die een
aparte bloedvoorziening hebben via takken van de a.
renalis.
segregatie [< L., segregare = afscheiden] de scheiding van
twee genen op een chromosomenpaar gedurende de
meiose aangezien deze genen zich op dezelfde loci
bevinden op homologe chromosomen, komen ze in
verschillende gameten terecht.
segregator [L., segregare] instrument waarmee urine uit
elke nier afzonderlijk kan worden opgevangen;
syn. separator.
Seidel, zie Schweigger-Seidel.
Seiro, V. (Finse arts).
teken van Seiro, als men op een varix van de vena
saphena een tik geeft, kan men op de ader een bloedgolf
voelen die zo ver reikt als de kleppen van de ader insufficient zijn.
sekse [< L., sexus = geslacht] geslacht (mannelijk, vrouwelijk).
seksechromatine, zie Barr-lichaampje.
seksschuld, schuldgevoel over seksuele handelingen,
vaak gebaseerd op de traditionele seksuele beheersingsmoraal.

de productie van pancreassap (vooral water en elektrolyten) en van gal.
secret oi r, m.b.t. secretie.
s e ctie [L., secare = snijden] lijkschouwing, lijkopening;
syn. autopsie; obductie, post mortem; zie ook sectio.
s e ctio [L., mv sectiones, secare] i snede; z segment, onderdeel
(anatomische term).
sectio alta, hoge blaassnede, suprapubische cystotomie.
sectio anatomica, S. cadaveris, lijkopening.
sectio caesarea [de naam `Caesar' zou volgens Plinius zijn gegeven
omdat hij `a caeso matris utere', d.i. `uit de opengesneden uterus van de
moeder werd verlost], keizersnede.

s e ctio caesarea vagin alis, vaginale keizersnede.
sectiones cerebelli, de anatomische delen van het
cerebellum.
sectiones hypothalami, de anatomische delen van de
hypothalamus.
sectio lateralis, zijdelingse blaassnede, via het
perineum, opzij door de fossa ischiorectalis (niet meer
toegepast).
sectio legalis [L., wettelijk] gerechtelijke lijkopening.
sectiones medullae oblongatae, de anatomische delen
van de medulla oblongata.
sectiones med u llae spin a lis, de anatomische delen van
het ruggenmerg.
sectiones mesencephali, de anatomische delen van het
mesencephalon.
sectiones pontis, de anatomische delen van de pons.
sectio suprapubica, zie sectio alta.
secti o nes telencephali, de anatomische delen van het
telencephalon.
sectiones thalamencgphali, de anatomische delen van
het thalamencephalon.
sectio vesicovaginalis, blaassnede bij vrouwen, van de
vagina uit; syn. colpocystotomie.
sectorscan, beeld, verkregen met een bepaald model van
een echografische transducer die een onderzoek in de
vorm van een cirkelsegment weergeeft.
secundair [L., secundus = de tweede] i de tweede plaats
innemend; z als gevolg van een andere (de primaire)
aandoening; bijv. s-re efflorescentie s-re hypoparathyreoidie; 3 (embryol.) later komend, later aangelegd.
secundaire anem ic , zie anemie.
secundaire functie, het 'uitgesteld' reageren na afloop
van de inwerking van een prikkel, het op gang komen
van psychische activiteit pas enige tijd na inwerking van
een exogene prikkel of na het opkomen van een voorstelling; zie ook primaire functie.
secundaire hallucinatie, zie reflexhallucinatie.
secundaire hypoparathyreoidie, h. waarbij oorzaak
van uitval is gelegen in hypofyse of hypothalamus.
secundaire infectie, zie infectie.
secundaire ziekte, naziekte, ziekte die veroorzaakt is
door een voorafgaande (primaire) ziekte.
secundarius [L., -ia, -ium], secundair; vb. membrana
tympani s-ia.
secundina, de nageboorte.
secundina cerebri, pia mater plus arachnoidea.
secundum a rtem [L.] volgens de (regelen der) kunst.
secundus [L., -da, -dum], tweede, volgende; vb. fissura s-da.
sedatie, zie sederen.
sedativum [L., my -va, sedare = doen zitten, doen bedaren]
kalmerend middel.
sederen [L., sedare] i het toedienen van sedativa; 2 het
uitoefenen van een kalmerende werking.
Sedillot, C. E. (1804-1883; Fr. chirurg).
Sedillot-driehoek, de driehoekige opening tussen het
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seminoom
dering van de naald, een katheter over de mandrijn in
het lumen te plaatsen.
selectie, 1 keuze volgens (bewuste of onbewuste)
voorkeur; zie ook random, bias; z zelfselectie; zie ook
darwinisme.
selectiebias, zie bias.
selectiedruk, druk die wordt uitgeoefend door
omgevingsfactoren, zoals anti-biotica, waardoor een deel
van een populatie van bijv micro-organismen wordt
onderdrukt en andere populaties of delen ervan in
aantal kunnen toenemen.
selectief, uitkiezend volgens bepaald systeem of op grond
van een bepaalde eigenschap.
selectietheorie, zie darwinisme.
selectine, adhesiemolecuul; speelt een rol in de lymfocyten- migratie en -homing, o.a. als adressine en homingreceptor; zie ook adressinen, cellular-adhesion molecule.
selene unguium [G., selene = maan; L. unguis = nagel] de
lunula, het halvemaantje van de nagels.
selenium (Sc), element dat belangrijk onderdeel vormt
van verschillende enzymen, bijv. glutathionperoxidase;
hoge doses veroorzaken intoxicatie; deficientie in het
dieet leidt tot cardiomyopathieen.
sella [L., mv. sellae, zadel] zadelvormige indeuking.
empty sella [E.] rontgenologisch lege sella turcica waarin
zich alleen liquor bevindt; kan ontstaan na een operatic,
na bestraling, na een schedelbasisfractuur, t.g.v. een
tumor in de hypofyse-regio of door onbekende oorzaak.
Er hoeft geen functionele uitval van de hypofyse te zijn.
sella turcica [L., Turks] dwarse indeuking boven het
midden van het sfenoid; bevat de hypofyse.
sellaris [L., -re], zadelvormig; vb. articulatio s-ris (zadelgewricht).
semen [L., gen. seminis], zaad, sperma.
semi- [L., semis = half] voorvoegsel in woordverbindingen
met de betekenis van half.
semicanalis [L., mu -les, semis; canalis = waterpijp] een kanaal
dat aan een zijde open is.
semicanalis musculi tensoris tympani, een kanaal in
het os temporale; het bevat het bovenste deel van de
canalis musculotubarius en de pees van de m. tensor
tympani.
semicanalis tubae auditivae, een kanaal in het os
temporale waarin zich het onderste deel van de canalis
musculotubarius voor de tuba auditiva bevindt.
semicircularis [L., -re], halfcirkelvormig; vb. ductus s-ris.
semidecussatie, zie decussatio, semi-.
semilunare, zie os lunatum.
semilunaris [L., -re, semis; Luna = maan] halvemaanvormig;
vb. hymen s-ris, velum s-re.
semilunarium [L.] gen. mv. van semilunaris = halvemaanvormig; vb. noduli valvularum s.
semimembranosus [L., -sa, -sum, semis; membrana = vlies]
half-vliezig; vb. musculus s-sus.
semimuraal, letterlijk `half binnen en half buiten de
muren van het ziekenhuis'; bij semimurale voorzieningen ligt de intensiteit van bemoeienis met de patient
tussen intramurale en extramurale voorzieningen in;
betreft bijv. deeltijdbehandelingen en beschermde
woonvormen.
seminalis [L., -le, semen = zaad] m.b.t. het semen; vb. colliculus s-lis, epithelium s-le.
seminiferus [L., -ra, -rum, semen = zaad; ferre = dragen]
zaad-voortbrengend, zaad-vervoerend; vb. tubuli s-ri
(mv. van s-rus).
seminis [L.] gen. van semen (= zaad); vb. effluvium s-nis.
seminoom, carcinoom van de testis, met (na hemica-

seksualiteit, i geslachtelijkheid, het gesplitst zijn in
geslachten; z geslachtsleven, geslachtsdrift.
seksueel, m.b.t. de seksualiteit.
seksuele-aversiestoornis, totale stoornis in seksueel
verlangen, gepaard gaand met aversie en vermijding van
genitaal seksueel contact met partner; veelal voorkomend bij slachtoffers van incest en verkrachtingen.
seksuele-bevredigingsstoornis, het tijdens de herstelfase na seksuele activiteit ervaren gevoel onbevredigd te
zijn; syn. seksuele-satisfactiestoornis.
seksueel centrum, zenuwcentrum in de conus medullaris van het ruggenmerg; reguleert erectie, ejaculatie,
uteruscontracties.
seksuele differentiatie, differentiatie in de richting
van vrouwelijk of mannelijk geslacht met de hierbij
behorende primaire en secundaire geslachtskenmerken.
seksuele-functiestoornis, stoornis die het onmogelijk
maakt deel te nemen aan seksuele interactie; oorzaken
zijn ontbreken van belangstelling of lustgevoel, tekortschietende fysiologische functies of het onvermogen een
orgasme te ervaren.
seksuele hormonen, zie geslachtshormonen.
seksueel misbruik, het betrekken van afhankelijke
personen op basis van een machts(afhankelijkheids)
relatie bij onvrijwillige seksuele activiteiten; dit kan bijv.
kinderen, jeugdigen, patienten en gedetineerden
betreffen.
seksuele-opwindingsstoornis, ontbreken van gevoel
van seksuele opwinding en genot tijdens seksuele
activiteit; de vrouw krijgt of behoudt hierbij geen
vaginale secretie- en zwellingsreactie, de man krijgt of
behoudt geen erectie.
seksueel overdraagbare aandoening (SOA, soa),
infectieziekte die d.m.v. seksueel verkeer kan worden
overgebracht; het begrip is dus ruimer dan `geslachtsziekte'; als meervoudsvorm wordt ook wel `soa'
gebruikt, dus niet `soa's'; syn. sexually-transmitted
disease.
seksueel trauma, psychisch trauma dat storend werkt
op het geslachtsleven.
seksuologie [L., sexus; Gr. logos = wetenschap] het geneeskundig specialisme betreffende het geslachtsleven en de
stoornissen daarvan.
sekwester, sequestrum [L., sequestrare = afzonderen]
necrotisch botdeel dat soms wordt gelsoleerd van het
gezonde botweefsel door een afkapselende abceswand
(Totenlade); wordt vaak veroorzaakt door een bacteriele
botontsteking (osteomyelitis).
sekwesterlade, de beenholte waarin een sekwester ligt.
sekwestratie, het proces van zich afscheiden, de afstoting
van het sekwester t.o.v. de gezonde rest van het
beenstuk.
sekwestreren, zich afscheiden.
sekwestrotomie [L., sequestrum; Gr. temnein = snijden]
operatieve verwijdering van een sekwester.
Seldinger, S.I., Amerikaans radiodiagnost.
Seldinger-angiografie, a. door een in de a. femoralis
retrograad opgeschoven katheter.
Seldinger-katheterisatie, inbrengen in de a. femoralis
van een katheter die wordt doorgeschoven in de aorta en
die o.a. wordt gebruikt voor arteriografie.
Seldinger-methode, methode om percutaan een
katheter in een hol orgaan (meestal een bloedvat) te
brengen door eerst het lumen van het orgaan met een
naald aan te prikken, vervolgens een mandrijn via de
naald in het lumen te schuiven en ten slotte, na verwij-
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seminurie
stratie en bestraling) goede prognose, i.t.t. het testisteratoom.
ovarieel seminoom, teratoom van de eierstok; bevat
naast ovariumweefsel ook testisweefsel.
seminurie, de aanwezigheid van semen (zaad) in de
urine; syn. spermaturie.
semispinalis [L., - le, semis = half; spina = doorn, ruggengraat]
half aan de wervelkolom ontspringend; vb. musculus

exteroceptieve sensibiliteit, de s. voor de van buiten
het lichaam komende prikkels, ten onderscheid van de
proprioceptieve S.
gnostische sensibiliteit, fijnere tastzin, diep gevoel,
discriminatiezin, vibratiezin.
oppervlakkige sensibiliteit, de s. van de huid.
proprioceptieve sensibiliteit, de functie m.b.t. impulsen die uit het eigen lichaam c.q. hetzelfde orgaan
afkomstig zijn en grotendeels onbewust blijven, maar
orientatie verschaffen omtrent de positie van het
lichaam en de lichaamsdelen.
protopathische sensibiliteit, de primaire `onvoorwaardelijke' beschermende functie t.a.v. koude, warmte
en pijn, ook in de ingewanden.
recurrerende sensibiliteit [<F . sensibilite recurrente =

s-us.

semitendinosus [L., - sa, - sum, semis; tendo = pees] half pezig;
vb. musculus s-sus.
semitertiana, 'half-derdedaagse koorts , met om de
andere dag of elke dag een koortsaanval.
Semmelweis, Ignaz Philipp (1818-1865; Hong. vrouwenarts te Wenen en Boedapest), bewees in Wenen dat
kraamvrouwenkoorts het gevolg was van infectie, o.a.
via de besmette handen van de artsen.
Semon, Sir Felix (1849-1921; laryngoloog te Londen).
wet van Semon, bij progressieve aandoeningen van de
motore zenuwen die de intrinsieke larynxspieren
innerveren, valt de abductie eerder uit dan de adductie.
Sendai-virus, zie de rubriek virus.
senescentia [L., senescere = oud worden] het oud worden .
Sengstaken, Robert William (geb. 1923; Amer. neurochirurg).
Sengstaken-Blakemore-ballon, ballonsonde die in de
cardia en het distale deel van de slokdarm wordt
opgeblazen, waardoor een varicesbloeding kan worden
getamponneerd.
senilis [L ., -le, senex = grijsaard] m .b.t. de ouderdom, seniel;
vb. dementia s-lis, keratoma s-le.
senilisme, voortijdige ouderdomsverschijnselen;
syn. progeria.
senilitas [L., senilis] de geestelijke en lichamelijke
verschijnselen die met ouderdom gepaard gaan.
senium [L.] i ouderdom; 2 senilitas.
senium praecox, voortijdige aftakeling, senilismus.
senopia, senopie [L ., senium; Gr. ope = gezichtsvermogen] een
verbetering van het gezichtsvermogen bij presbyopie,
gevolg van lensverharding.
sensatie [<L., sentire = voelen] gewaarwording.
sensation [F.] sensatie, gewaarwording.
sensation de déjà vu [F.] het gevoel (iets) reeds te hebben
gezien.
sensation des attitudes [F.] gevoel van de houdingen die
het hoofd of de ledematen innemen.
sensation level [E.] intensiteit van 85 dB boven de
toondrempel waarbij de m. stapedius reflexmatig
aanspant; zie ook stapediusreflexaudiometrie.
sensibel [L., sensibilis] m .b.t. sensibiliteit, gevoelig, het
gevoel geleidend; vb. s-le zenuw.
sensibilis [L ., -le] , voelbaar, waarneembaar; vb. perspiratio

teruglopende gevoeligheid] gevoeligheid die schijnbaar via

de voorste ruggenmergswortels tot stand komt, maar in
werkelijkheid berust op voortgeleiding van sensibele
impulsen via de achterste wortels en vezels die hiervandaan teruglopen en zich voegen bij de vezels van de
voorste wortels.
vibratore sensibiliteit, zie pallesthesie.
vitale sensibiliteit, pijnzin, temperatuurzin en oppervlakkige tastzin.
sensibiliteitsstoornis, verandering of uitval van vitale
en/of gnostische sensibiliteit.
gedissocieerde sensibiliteitsstoornis, uitval van
pijnzin en temperatuurgevoel (vitale sensibiliteit) met
intacte fijne tastzin, discriminatiezin en vibratiezin
(gnostische sensibiliteit), optredend bij syringomyelie,
hematomyelie, tumoren in het ruggenmerg, syndroom
van Wallenberg en a. spinalis anterior-infarct.
psychogene sensibiliteitsstoornis, uitval van een of
meer gevoelskwaliteit(en) t.g.v psychische dysfunctie
zonder organische oorzaak.
sensineuraal, m.b.t. een zintuig en een zenuw, c.q.
zenuwbaan; vb. s-rale doofheid.
sensitief [L., sensitivus] 1 ontvankelijk voor prikkels en in
staat daarop te reageren; z overgevoelig maar juist
daardoor onvoldoende in staat om op prikkels adequaat
te reageren; zie ook betrekkingswaan.
sensitief veld, gebied waarin de sensoren liggen die elk
via een zenuwtakje verbonden zijn met dezelfde
afferente zenuwvezel; in de huid is soms sterke overlap
van sensitieve velden; syn. receptief veld.
sensitiviteit, 1 ontvankelijkheid voor prikkels; 2 percentage personen met een bepaalde ziekte dat door een test
`terecht' (dat wil zeggen t.o.v. van de gouden standaard)
als ziek wordt geclassificeerd; zie ook fout-negatief.
sensitiviteitsanalyse, zie analyse.
sensitivity training [E.] vorm van groepstraining, waarbij
een groep van 8 a 15 personen onder leiding vele uren
achtereen bij elkaar is en waarbij (met speciale technieken) getracht wordt zo veel mogelijk emoties los te
maken, met de bedoeling dat de confrontatie met
anderen leidt tot meer zelfkennis en vermindering van
afweermechanismen, terwijl geleerd wordt, met anderen
directer en evenwichtiger om te gaan; de methode is niet
zonder bezwaren en risico's.
sensitizer [E.] een substantie die de gevoeligheid verhoogt;
vb.: fluorocarbonen zijn `cardiac-sensitizers'.
sensomobiliteit, sensomotiliteit, het vermogen, op
sensore prikkels met beweging te reageren.
sensoor, sensorieel, sensorisch [L., sensus = zintuig] m.b.t.
de door de zintuigen ontvangen prikkels, m.b.t. waarneming.
sensore afasie, zie afasie.

s-us.

sensibilisatie,1 het gesensibiliseerd worden; z het
gesensibiliseerd zijn.
ABO-sensibilisatie, zie incompatibilteit, ABO--^-.
sensibiliseren, het gevoelig maken van het lichaam of
van een bepaald weefsel voor vreemde eiwitten of
medicamenten, o.a. door herhaalde toediening; zie ook
allergie, anafylaxie.
sensibilisering, het gevoelig (c.q. overgevoelig) worden
of maken.
sensibiliteit, ontvankelijkheid, i.h.b. van de huid, voor
prikkels, zoals pijn, druk, warmte, koude.
diepe sensibiliteit, ontvankelijkheid van de onder de
huid liggende weefsels voor prikkels zoals druk,
spanning, pijn.
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sentinel loop
osmosensor, in de hypothalamus gelegen neuron dat
een toename van de arteriole osmotische druk detecteert
en dit doorgeeft aan het nabijgelegen osmoregulatiecentrum.
peessensor, spanningsdetector van spierpezen, gelegen
rondom musculotendineuze overgangen; wordt geprikkeld bij passieve spierrekking maar nog sterker bij
spiercontractie; remt vervolgens de spiercontractie ter
voorkoming van overbelasting; syn. peeslichaampjes.
pressosensor, zie barosensor.
reuksensor, hoog in de neusholte gelegen zintuigcel
voor de reukgewaarwording met microvilli die uitsteken
in een bedekkende slijmlaag (waarin reukstoffen moeten
oplossen); de afferente zenuwvezels van de reuksensoren
lopen via het zeefbeen naar de bulbus olfactorius.
smaaksensor, zintuigcel voor de smaakgewaarwording
die tussen steuncellen in zgn. smaakbekers liggen en
met chemosensitieve microvilli door een porie daarvan
naar buiten steken; m.n. gelegen in tongpapillen, maar
ook op zachte gehemelte, gehemeltebogen, keelwand en
epiglottis.
telesensor, zintuigcel die prikkels registreert die ons
van een afstand bereiken, i.c. in oog, gehoororgaan en
reukorgaan.
tensiosensor, zie barosensor.
warmtesensor, zintuigcel in huid (of slijmvliezen) die
activiteit vertoont bij huidtemperaturen tussen 3o en 47
graden Celsius, maar die ook plotselinge temperatuursstijgingen aan het centrale zenuwstelsel meldt.
sensoreenheid, afferente zenuwvezel met alle zintuigcellen die ermee verbonden zijn.
sensoriek, waarneming van prikkels vanuit de buitenwereld, het motorisch apparaat en de inwendige
organen via zintuigcellen die hun informatie langs
afferente zenuwvezelbanen naar het centrale zenuwstelsel doorgeven.
sensorische integratie, samenvoeging van verschillende
soorten informatie in de sensorische associatievelden
van de hersenen, waardoor ondanks de verbrokkelde
registratie van de buitenwereld door de verschillende
zintuigen, toch weer een totaalbeeld gevormd wordt.
sensorisch engram, sensorisch beeld dat van een
beweging is gevormd; een bewegingsuitvoering wordt
getoetst aan bijv. visuele of propriosensorische informatie en wordt vervolgens bijgestuurd of tijdens een
volgende poging verbeterd.
sensorium [L., sentire = voelen] 1 het 'centrum' of de 'zetel'
van het gevoels- en waarnemingsvermogen; z het
bewustzijn.
sensorium commune, i het gedeelte van de hersenen
dat gevoelsimpulsen ontvangt en doorgeeft naar andere
hersencentra; z de toestand of de helderheid van het
bewustzijn.
sensorius [L., -ia, -ium], sensoor, m.b.t. waarneming;
vb. nucleus s-ius, radix s-ia.
sensorpotentiaal, zie receptorpotentiaal.
sensualisme [< L., sensualis = sensueel] 1 zinnelijkheid; z de
theorie uit de kennisleer die alle voorstellingen en
begrippen afleidt uit zintuiglijke waarneming.
sensus [L.] 1 zintuig; z waarnemingsvermogen.
sensuum [L.] gen. mv. van sensus = zintuig; vb. organum

sensore cel, zenuwcel waarvan de uitlopers in verbinding staan met een zintuigcel.
sensoor spraakcentrum, zie spraakcentrum.
sensore zenuwen, zintuigzenuwen.
sensor, zenuweinde dat een prikkel opvangt en deze
doorgeeft naar de zenuwcel; syn. ceptor; zie ook specifiteitstheorie.
arteriole chemosensor, zintuigcel in de wand van
aortaboog (glomus aorticum) en carotisbifurcatie
(glomus caroticum) die geprikkeld wordt door een
dalende zuurstofspanning of pH of een stijgende
koolstofdioxidespanning, waardoor de longventilatie
toeneemt; syn. perifere chemosensor; zie ook chemosensorenreflex.
barosensor, rekkingsgevoelig zintuiglichaampje in de
wand van aortaboog en sinus caroticus; vervult een
functie bij de bloeddrukregulatie; stimulatie door een
bloeddrukverhoging leidt tot daling van de hartfrequentie en -contractiekracht en een algemene vasodilatatie;
syn. pressosensor, tensiosensor.
chemosensor, centraal (in het verlengde merg) of
perifeer (bij aorta en carotiden) gelegen structuur die
o.i.v. prikkeling door stijgende arteriole koolstofdioxidespanning, waterstofionenconcentratie en/of
dalende zuurstofspanning via het ademregulatiecentrum voor een toename van de longventilatie zorgt.
dieptesensor, sensor die meewerkt aan het totstandkomen van de druksensatiem, to weten de lichaampjes
van Pacini en Golgi-Mazzoni in de hypodermis en de
mechanosensoren in gewrichtskapsels en -banden.
exterosensor, zintuigcel, meestal van ectodermale
oorsprong, die prikkels uit de buitenwereld ontvangt;
vb. huidzintuigen, het oog en het gehoororgaan;
syn. exteroceptoren; zie ook propriosensor.
fotosensor, i lichtgevoelig elementen in het netvlies,
bestaande uit staafjes; de fotosensoren vormen het zgn.
schemerzintuig; z aanduiding van een der drie typen
kegeltjes in de fovea, die gevoelig zijn voor blauw, groen
of geelrood licht; deze verzorgen het scherptezien.
gewrichtssensor, zintuigcel in gewrichtskapsels en
-ligamenten die het centrale zenuwstelsel de belangrijkste informatie verschaft omtrent houding (langzaam
adapterende type) en beweging (snel adapterend type).
interosensor, zintuigcel die informatie vanuit de
inwendige organen levert aan het centraal zenuwstelsel.
juxtacapillaire sensor (J-sensoren), zintuigcel in het
longinterstitium dicht bij de longcapillairen en met
afferente vezels in de n. vagus; veroorzaakt bij prikkeling door o.a. interstitieel longoedeem een snelle en
oppervlakkige ademhaling.
koudesensor, zintuigcel in huid (en slijmvliezen) die
zowel een temperatuursdaling van de huid registreert
(dynamische activiteit) als een statische activiteit
vertoont bij een huidtemperatuur tussen circa io en 35
graden Celsius.
mechanosensor, vrij of (door gespecialiseerde
bindweefselelementen) ingekapseld zenuwuiteinde dat
gevoelig is voor vervorming en daarop met de vorming
van een generatorpotentiaal reageert; draagt bij tot het
tast- of drukgevoel; vb. lichaampjes van Pacini, Meissner,
Merkel en Ruffini; syn. mechanoreceptor.
nocisensor, vrij zenuwvezeluiteinde dat bij (dreigende)
weefselschade wordt geactiveerd door het vrijkomen van
zgn. pijnmediatoren, waarna via snelgeleidende A-deltavezels een goed lokaliseerbare, scherpe pijn en via
langzaam geleidende C-vezels een vagere, zeurende pijn
kan worden waargenomen.

sentinel loop [E., sentinel = poortwachter] radiodiagnostisch
beeld met een afwijking in darmgasconfiguratie die
kenmerkend is voor een lokale paralytische ileus:
uitgezet en met lucht gevuld duodenum en proximale
jejunumlissen; soms radiologisch zichtbaar als vloeistof717

sentinel pile
septectomie [G., ektome = uitsnijding] resectie van het
neus-septum.
septemie, zie septikemie.
septi [L.] gen. van septum.
scptic [E.] septisch, geinfecteerd, rottend.
septicaemia, zie septikemie.
septichemle, zie septikemie.
septicine, een ptomaine uit rottend vlees.
septicopyemie, pyoseptikemie; zie ooh pyemie.
sgpticus [L., -ca,- cum], m.b.t. rotting of sepsis; vb. angina
s-ca, Clostridium s-cum.
septikemie, septicaemia, septichemie, aanwezigheid
en vermeerdering van infectiekiemen in het bloed;
syn. sepsis, 'bloedvergiftiging'; zie ook bacteriemie
(aanwezigheid van bacterien in het bloed zonder meer)
en pyemie (septikemie plus vorming van abcessen).
pyoseptikemie, zie aldaar.
sgptisch, i gekenmerkt of veroorzaakt door sepsis;
vb. s-sche koorts; z gefnfecteerd, infectieus, i.t.t.
aseptisch.
sgptomarginalis [L., -le, septum = tussenschot; margo = grens,
rand] m.b.t. een septum en een rand; vb. trabecula s-lis.
sgptulum [L., mv. -la, verkleinwoord van septum] klein tussenschot.
septula testis, radiair gerangschikte bindweefselschotten in de testis, tussen mediastinum testis en
tunica albuginea.
septum [L., mv. -ta], tussenschot.
septum atriorum cordis [BNA], S. interatriale cordis.
sgptum atrioventriculare, het gedeelte van de pars
membranacea van het hartkamertussenschot dat de
rechter boezem scheidt van de linker kamer.
sgptum canalis musculotubarii, benig schot tussen de
semicanalis m. tensoris tympani en de semicanalis tubae
auditivae.
sgptum cervicale intermedium, een in het halsgedeelte van het ruggenmerg aanwezig bindweefselschot
tussen fasciculus gracilis en fasc. cuneatus.
septum corporum cavernosorum clitoridis, (onvolledig) bindweefselschot tussen rechter en linker corpus
cavernosum.
sgptum femorale, bindweefselschot dat de ingang van
de canalis femoralis afsluit.
sgptum glandis penis, een onvolledig bindweefselschot in het mediane vlak van de penis, vnl. onder de
urethra.
septa interalveolaria (mandibulae, maxillae),
beenkammen die de afscheiding vormen tussen de
tandkassen van resp. onder- en bovenkaak.
septum interatriale cordis, tussenschot tussen linker
en rechter hartboezem.
sgptum intermusculare anterius cruris, bindweefselschot tussen de peroneus- en de extensorenloge van het
onderbeen.
sgptum intermusculare brachii laterale, peesplaat
waaraan spieren ontspringen, tussen de laterale zijde
van de humerus en de fascia brachii.
sgptum intermusculare brachii mediale, peesplaat
waaraan spieren ontspringen, tussen de mediale zijde
van de humerus en de fascia brachii.
sgptum intermusculare fem. mediale, bindweefselschot tussen m. vastus medialis, m. sartorius en de
adductoren.
septum intermusculare femoris laterale, bindweefselschot tussen m. biceps femoris en m. vastus lateralis.
septum intermusculare posterius cruris, bindweef-

spiegels; ontstaat als reactie op afwijking van een orgaan
in de nabijheid, veelal pancreas; de waarschuwende term
`sentinel' duidt op de pathologische verdenking; zie ook
cut-off-fenomeen.

sentinel pile [E., sentinel = poortwachter; pile = hemorroid]
fibromateuze huidflap die een anusfissuur maskeert en
te zien is na spreiding van de anus.
SEP, somato-sensory evoked potentials.
separatie, het afstand nemen van en loslaten van de
moeder vanaf de peuterleeftijd; het kind gaat zich veelal
aan een object hechten, bijv een pop; dit symboliseert de
band met de moeder.
separatieangststoornis, een niet bij de ontwikkelingsfase horende en buitensporige angst waarbij het kind
bang is om gescheiden te worden van ouders, i.h.b. van
de moeder; de angst uit zich bijv in bezorgdheid over
kwaad dat de ouders kan overkomen en in angst of
lichamelijke klachten bij scheiding van ouders.
separatie-individuatiefase, peuterfase waarin het kind
leert dingen zelf te doen en te willen; het exploreert de
omgeving, raakt zo los van symbiotische band met
moeder, maar kan nu de afstand door communicatie
overbruggen; zie ook separatie, individuatie.
separatie-neurose, zie neurose.
separatio marginis [L., margo = rand] dislocatie van de
boven- of onderrand van een corpus vertebrae, bijv door
herniatie van de discus.
separator [L., afscheider] 1 segregator; z. tandheelkundig
instrument waarmee aan elkaar grenzende gebitselementen van elkaar kunnen worden gescheiden.
separeerkamer, een kamer waarin een psychiatrische
patient, uit hoofde van zijn psychische toestand, gescheiden van andere patienten wordt verpleegd; niet verwarren met isoleerkamer.
sepsis [G., rotting] zie septikemie.
colisgpsis, sepsis door Escherichia coli.
focale sepsis, s. uitgaand van een focus (haard), bijv. een
ontstoken tonsil.
kathetersepsis, ernstig klinisch beeld met onder meer
koorts en bloeddrukdaling a.g.v de aanwezigheid van
toxische producten in de bloedbaan a.g.v. een infectie
vanuit een infuus of urinekatheter met pathogene
micro-organismen, meestal Staphylococcus aureus.
lijnsgpsis, sepsis met als Porte d'entree een centrale lijn
(bijv. subclavia-infuus voor parenterale voeding).
otogene sepsis, s. uitgaande van een ooraandoening.
sepsis agranulocytotica, zie agranulocytose (t.g.v.
septisch-toxisch proces).
sepsis cryptogenetica, cryptogene s., s. van onbekende
herkomst.
sepsis intestinalis, `voedselvergiftiging'.
sepsis lenta, infectie met Streptococcus viridans waarbij
zich (langzaam) endocarditis lenta ontwikkelt.
sepsis neonatorum, sepsis bij een zuigeling in de
eerste vier levensweken met als klinische verschijnselen
lethargie, bradycardie, bleekheid, voedingsretentie,
hypothermie, die duiden op de aanwezigheid van
bacterien in de bloedbaan.
sepsis puerperalis, s. bij een kraamvrouw via ontwikkeling van endometritis puerperalis (kraamvrouwenkoorts).
urosepsis, sepsis of intoxicatie bij septische urineweginfectie, door resorptie van urinebestanddelen.
ziekenhuissepsis, zie nosocomiale infectie, iatrogene
infectie.
septalis [L., -le], m.b.t. een septum; vb. cuspis s-lis.
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serologic
submukeuze septumresectie, s. na losmaking en met
behoud van het slijmvlies (mucosa).
septus [L., -ta, -turn], voorzien van een septum (schot,
tussenschot); vb. uterus s-tus.
sequela [L., mv. -lae, sequor = volgen] ziekte of ziekelijke
toestand na (of ten gevolge van) een andere ziekte.
sequelae, de nasleep van een ziekte.
sequencing [E.] techniek voor het bepalen van de volgorde
van de nucleotiden van een DNA-fragment; m.b.v een
primer als startpunt wordt een complementaire
DNA-streng gesynthetiseerd; door het toevoegen van
bepaalde dideoxynucleotiden stopt de reactie op een
bepaald punt; met elektroforesetechnieken kunnen de
lengtes van de ontstane ketens en hieruit de nucleotidevolgorden worden bepaald.
sequential blocking [E.] toedienen van twee geneesmiddelen die op verschillende niveaus van eenzelfde biochemisch proces ingrijpen; frequent toegepaste strategic bij
chemotherapeutische combinatietherapie.
sequential design [E.] onderzoeksopzet voor geneesmiddelen waarbij de to toetsen therapie of de controlemedicatie om en om wordt gegeven aan patienten die successievelijk in het onderzoek worden opgenomen; wordt
toegepast bij veelbelovende therapieen voor levensbedreigende ziekten.
sequentiepil, anticonceptiepil die in de eerste helft van
de pilcyclus alleen oestrogenen bevat, en in de tweede
helft oestrogenen combineert met progestagenen.
sequester [L., sequestrare = afzonderen] zie sekwester.
sequestrans [L., sequestrare] sekwestrerend; vb. pinguecula

selschot tussen de peroneus- en de flexorenloge van het
onderbeen.
septa interradicularia mandibulae, beenkammen
tussen de wortels van de kiezen in de onderkaak.
septa interradicularia processus alveolaris maxillae,
beenschotten tussen de wortels van kiezen in de bovenkaak.
septum intersinuale frontale, scheidingswand tussen
rechter en linker sinus frontalis.
septum intersinuale sphenoidale, scheidingswand
tussen rechter en linker sinus sphenoidalis.
septum interventriculare cordis, tussenschot tussen
rechter en linker hartkamer.
septum linguae, bindweefselschot in het mediane vlak
van de tong.
septum medianum posterius, verdichting van het
subarachnoidale bindweefsel boven de sulcus medianus
dorsalis; met name in het thoracale deel, minder in het
cervicale deel.
septum nasi, neustussenschot, bestaande uit een benig,
een kraakbenig, en een vliezig gedeelte.
septum nasi osseum, het benig deel van het neustussenschot, gevormd door vomer en lamina perpendicularis ossis ethmoidalis.
septum orbitale, bindweefselplaat, tussen de oogkasrand onder de m. orbicularis oculi, en de buitenrand van
de oogleden.
septum pellucidum, een dubbel vlies tussen corpus
callosum en fornix; het scheidt de voorhoorns van de
hersenzijventrikels van elkaar.
septum penis, bindweefselschot in het mediane vlak
van de penis.
septum precommissurale, gebied aan het vrije
mediale oppervlak van de lobus frontalis voor de lamina
terminalis.
septum rectovaginale, bindweefselschot tussen rectum
en vagina.
septum rectovesicale, bindweefselschot tussen rectum
en blaas.
septum scroti, bindweefselschot in het mediane vlak
van het scrotum.
septum sinuum frontalium, scheidingswand tussen
rechter en linker sinus frontalis.
septum sinuum sphenoidalium, scheidingswand
tussen rechter en linker sinus sphenoidalis.
septum transversum, een fibromusculaire laag op de
bovenzijde van de embryonale lever.
septum urorectale, scheidingswand in de cloaca tussen
het deel dat zich tot tractus urogenitalis ontwikkelt en
het deel dat rectum words.
septum ventriculorum cordis [BNA], S. interventriculare cordis.
septumdefect [L., defectus = gebrek] opening in een septum
(het hartseptum of het neustussenschot); zie ook vitium
cordis.
atrioventriculair septumdefect, zie ventrikelseptumdefect.
septumdeviatie [< L., deviatio = afwijking] afwijkende stand
van het neustussenschot.
septumhypertrofie, verdikking van het tussenschot
tussen linker en rechter hartventrikel; komt voor bij
asymmetrische hypertrofische cardiomyopathie; de
uitstroombaan words belemmerd.
sgptumpolie , een van het neustussenschot uitgaande
poliep.
sgptumresectie, operatieve verwijdering van het kraakbenig deel van een devierend neustussenschot.

sequestrotomie, zie sekwestrotomie.
sequestrum [L., my. -tra, sequestrare] sekwester.
serangitis [G., seranx = caverne, Nolte] zie cavernitis.
sereus [L., serosus] serum-achtig, m.b.t. serum.
sereuze holte, holte, begrensd door sereuze vliezen.
sereuze klieren, sereus vocht afscheidende klieren; zie
ook mukeus.
sereuze ontsteking, ontsteking (van een sereus vlies,
van een slijmvlies) met afscheiding van sereus vocht.
sereuze vliezen, met endotheel bedekte vliezen die de
sereuze holten bekleden; vb. pleura, pericard, peritoneum, synoviale membraan.
sereus vocht, serum-achtige vloeistof, product van
sereuze klieren of van ontstoken sereuze vliezen.
serie-angiografie, het maken van een serie angiogrammen kort na elkaar, gericht op hetzelfde vaatgebied.
series [L.] lijst, volgorde.
series medicamentorum, lijst der officinale geneesmiddelen.
serie-sneden, reeks van op elkaar volgende sneden
(coupes) die met een microtoom van een weefselstukje
worden gernaakt.
serine [G., serikos = van zijde] een aminozuur in eiwithydrolysaten, het eerst gevonden in zijdelijm, later in
zweet.
sero- [L., serum = wei] voorvoegsel in woordsamenstellingen
m.b.t. serum.
sero-albuminous, bestaande uit serum en albumine.
seroconversie, de omslag of het omslaan van een
negatieve serumreactie in een positieve.
serodiagnostiek, serologische diagnostiek.
serofibrineus, zie serofibrinosus.
serofibrinosus [L., -sa, -sum], serofibrineus, gecombineerd
sereus en fibrineus; vb. stomatitis s-sa.
serologie [L., serum; Gr. logos = wetenschap] de wetenschap
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serologisch
serpigineus [L., serpere] zich langzaam over een oppervlak
verplaatsend.
serpiginosus [L., -sa, -sum, serpere] serpigineus, voortkruipend; vb. ulcus s-sum.
Serratia [genoemd naar Serafino Serrati], klasse van de fam.
Enterobacteriaceae: Gram-negatieve staafjes, saprofytisch
levend op rottend materiaal, produceren typisch rood
pigment.
Serratia marcescens, voorkomend op brood, en rood
pigment vormend.
serratus [L., -ta, -turn], getand musculus s-tus, ora s-ta.
Sertoli, Enrico (1842 -1910; fysioloog te Milaan).
Sertoli-cellen, langwerpige cellen van de tubuli seminiferi testis, waar spermatiden een rijpingsproces doormaken alvorens als spermatozoa te worden afgestoten.
Sertoli-cell-only syndrome [E.] syndroom, gekenmerkt door
hoge FSH-waarden in het serum bij normale LH- en
testosteronspiegels die aanleiding geven tot geIsoleerde
uitval van het spermatogenetische epitheel; kan leiden
tot onherstelbare testisinsufficientie.
Sertiirner, Enrico (1842 -1910; fysioloog te Milaan),
ontdekker van morfine, isoleerde in 1904 morfine uit
opium.
serum [L., mv. -ra, wei] de vloeistof die uit bloed overblijft
nadat alle vormelementen en de fibrine eruit verwijderd
zijn.
acutefaseserum, s. verkregen uit bloed dat is afgenomen in een vroege fase van een infectie met het doel de
uitgangswaarde van de antilichaamtiter vast te stellen,
ter vergelijking met de titer in een latere fase.
antilymfocytenserum, zie aldaar.
anti-serum, immuun-s., serum van een dier dat men
geinfecteerd heeft met bepaalde bacterien, om het
antistoffen hiertegen te laten vormen; wordt toegediend
bij de behandeling van een aantal infecties (bijv difterie)
en voor passieve immunisatie, bijv tegen tetanus, bij
verwondingen.
hyperimmuunserum, serum met overmaat aan
immuunstoffen.
reconvalescentenserum, serum van een persoon die
hersteld is van een infectieziekte; het serum bevat dan
antistoffen tegen deze ziekte en kan voor passieve,
onmiddellijke immunisatie worden ingespoten bij
lijders aan die ziekte.
serumalbumine, een der in serum voorkomende eiwitten; zie ook albumine, eiwitquotient.
serumbactericidie, de bacteriedodende eigenschap van
bloedserum veroorzaakt door bactericide, opsonische en
neutraliserende antilichamen.serumdiagnostiek, zie serologische diagnostiek.
serum-eiwit, eiwit in bloedserum; zie ook albumine,
globuline, fibrinogeen, eiwitquotient.
serumglobuline, een der in serum voorkomende eiwitten; zie ook globuline, eiwitquotient.
serum-glutamaat-oxaalacetaat-transaminase (SGOT),
zie transaminase.
serum-glutamaat-pyruvaat-transaminase (SGPT), zie
transaminase.
serumhepatitis (SH), zie hepatitis B.
serumprofylaxe, vorm van passieve immunisatie,
waarbij immuunserum wordt ingespoten als bij een
patient onmiddellijke immuniteit vereist words.
serumprotene, zie serumeiwit.
serumreactie, allergische reactie op ingespoten vreemd
serum; zie ook serumziekte.
serumtherapie, behandeling met immuunserum.
serumziekte, allergisch ziektebeeld, ontstaan door

en de techniek betreffende het onderzoek van de door
ziekte teweeggebrachte veranderingen in het serum,
i.h.b. van antistoffen.
serologisch, m.b.t. serologie.
serologische screening, systematisch onderzoek van het
serum van een bepaalde bevolkingsgroep op antistoffen
(b.v rubella bij zwangere vrouwen).
seroom, tumor (zwelling) door ophoping van serum of
lymfe in het weefsel.
seropositief, i met aantoonbare antistoffen; z (m.b.t.
HIV) met aantoonbare antistoffen tegen HIV: 'zij is
seropositief'.
seroprevalentie, percentage van personen in een populatie dat blootgesteld is geweest aan verwekker van een
bepaalde infectieziekte, blijkend uit het aantonen van
antistoffen in het serum; zie ook prevalentie.
seropurulent, sereus-etterig.
serosa, i (z. nw.) een van de drie eivliezen (amnion,
chorion, decidua); z een van de weivliezen (peritoneum,
pericard, pleura, synovia); 3 (bijv nw.) vr. van serosus;
vb. meningitis s-sa; zie ook chorion.
serositis, ontsteking van een serosa (weivlies); zie ook
pericarditis, peritonitis, pleuritis, synoviitis, polyserositis.
serosus [L., -sa, -sum], 1 m.b.t. een sereus vlies; z gepaard
gaand met de afscheiding van sereus vocht; vb. meningitis s-sa.
serotiniteit [L., serotinus =1aat] te lange zwangerschapsduur, namelijk 42 weken (294 dagen) of meer na de
eerste dag van de laatste menstruatie; syn. overdragenheid, post-term; zie ook a terme, prematuriteit.
serotinus [L., -na, -num], laat komend; vb. dens s-nus.
serotonerg, m.b.t. serotonine, bewerkstelligd door
serotonine.
serotonine, catecholamine met vaatvernauwende,
adrenaline-achtige werking; s. wordt gevormd in
trombocyten, mestcellen, de hersenen, de enterochroomaffiene cellen van het darmepitheel, en in carcinoIdtumoren; syn. 5-hydroxytryptamine (5HT), enteramine,
trombocytine, syn. trombotonine.
serotonineagonist, stof die de serotoninespiegel positief
beInvloedt; remt de heropname uit de synaptische spleet
of de afbraak; toepassing: preventie en/of behandeling
van migraine; vb. tricyclische antidepressiva,
MAO-remmers.
serotonineantagonist, stof die de (sympathicomimetische) werking van serotonine negatief beinvloedt;
serotonine heeft diverse subtypen receptoren; s-antagonisten zijn vaak specifiek voor een type receptor;
vb. methysergide als profylaxe van vasculaire vormen
van hoofdpijn.
serotonineheropnameremmer, antidepressivum dat de
heropname van serotonine in synapsspleten remt;
syn. serotonin-reuptake inhibitor; zie ook antidepressiva,
tricyclische ---.
serotype, een type micro-organismen dat alleen door zijn
serologische reacties van zijn soortgenoten kan worden
onderscheiden; vb. Vibrio cholerae, biotype eltor, serotype
Inaba.
serovaccinatie, gelijktijdige inspuiting van serum en
vaccin ten einde zowel passieve als actieve immuniteit
op te wekken.
serpens [L., serpere = kruipen] aanduiding van een ulcus of
een gezwel dat voortkruipt: aan de ene zijde geneest het,
aan de andere zijde vreet het zich verder in; bijv. ulcus s;
syn. repens.
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sfingomyelinase
toediening van lichaamsvreemd eiwit, waarbij allergeenantistof-immuuncomplexen worden gevormd;
oorspronkelijk na toediening van lichaamsvreemd
serum, bijv. van paarden; zie ook allergic, type-III----.
servosysteem [< L. servus = siaaf] regelsysteem waarbij een
hoog energetische effector (bijv. spiercontractie)
nauwkeurig het verloop van een zwak energetisch
ingangssignaal (bijv. zenuwimpulsen) volgt, bijvoorbeeld spierlengteregulatie voor handhaving van de
lichaamshouding via de spierspoelen.
sesam [G., sesamon] zaad van de Sesamum indicum.
sesambeen [L., os sesamoideum] een in een pees of ligament
liggend `schakelbeentje, min of meer lijkend op een
sesam-zaadkorrel.
sesamkraakbeenderen, stukjes kraakbeen in de
stembanden.
sesamoideus [L., -ea, -eum], lijkend op sesamzaad; vb. os
sesamoideum.
sessiel [L., sessilis = zittend] onveranderlijk van plaats.
sessiele cellen, vastzittende cellen (als tegenstelling tot
zwerfcellen).
seven-day fever [E., zevendagenkoorts] nanoekajami [Japans],
een leptospirose.
Sever, ziekte van -, aseptische juveniele osteochondronecrose van de apofyse van de calcaneus; symptomen
zijn (druk)pijn van de achillespeesinsertie, verergert na
inspanning; syn. apophysitis calcanei, ziekte van Schintz;
zie ook osteochondronecrose, aseptische juveniele --.
severe combined immunodeficiency (SCID) [E.] zie immunodeficientie, ernstige gecombineerde
sex, zie sekse.
sexarche, eerste intravaginale coitus; syn. coitarche.
sex-cord-stromatumor [< E.] kiemcel-steunceltumor;
verzamelnaam voor goedaardige en kwaadaardige
ovarium- en testistumoren, vnl. bestaand uit granulosaceltumoren, thecofibromen en Sertoli-Leydig-celtumoren.
sex-hormone-binding globuline, zie globuline.
sex-linked [E.] geslachtsgebonden (beter: X-chromosomaal
gebonden).
sex-linked inheritance [E.] aan het geslacht gebonden
erfelijkheid.
sexologie, zie seks(u)ologie.
sexualis [L., -le], het geslachtsleven betreffend; vb. anaesthesia s-lis.
sexually-transmitted disease (STD) [E.] seksueel overdraagbare aandoening (soa).
sexuologie, zie seks(u)ologie.
nexus [L.] sekse, geslacht.
Sezary, Albert (1880-1956; Fr. dermatoloog te Parijs).
Sezary-cel, soort reused l (abnormale lymfocyt) in het
bloed, bij S.-reticulose.
Sezary-syndroom, Sezary-reticulose, zeldzame
maligne erytrodermische reticulose met typische reticulocytemie en lymfadenopathie; de lymfocyten van het
perifere bloed bevatten kenmerkende PAS-positieve
vacuolen.
5-fase, synthesefase van de celdeling; stadium van de
interfase, de fase tussen twee opeenvolgende celdelingen, waarin replicatie van DNA plaatsvindt.
sfenod, zie os sphenoidale.
sferisch [L., sphaericus] bolvormig.
sferische aberratie, afwijking van een gekromd
brekend oppervlak, zodat de stralen die er van uitgaan,
niet in den punt samenkomen.
sferische brillenglazen, glazen waarvan het brekend
vlak een deel is van een boloppervlak.

sferisch systeem, optisch systeem waarvan de brekende
kracht in alle meridianen gelijk is, waardoor alle
evenwijdig invallende stralen in een punt (brandpunt)
samenkomen; ant. astigmatisme.
sferocyt [G., kytos = cel] bolvormige erytrocyt; syn. kogelcel.
sferocytose, aanwezigheid van sferocyten in het bloed.
congenitale sferocytose, de meest voorkomende
erfelijke hemolytische anemic in gematigd klimaat.
sferoplast, onder invloed van lysosym of antibiotica
ontstane celwandarme sferische bacteriele cel, die alleen
in media met hoge osmotische druk kan overleven;
i.h.alg. Gram-negatieve bacterie.
sfincter, sphincter [G., sphinkter = samensnoerder] spier die
een opening afsluit; syn. kringspier, sluitspier, ringspier;
zie ook musculus sphincter.
anussfincter, sluitingsmechanisme van de endeldarm,
bestaat uit twee kringspieren: m. sphincter ani internus
en m. sphincter ani externus; d.m.v. de m. sphincter ani
externus kan men de uitscheiding van ontlasting
controleren.
bovenste slokdarmsfincter, (dwarsgestreepte) sluitspier die het bovenuiteinde van de slokdarm afsluit, ter
hoogte van de overgang van het cervicale naar het
thoracale deel (waarin een subatmosferische druk
heerst); voorkomt regurgitatie en aspiratie van de
slokdarminhoud; ontspant zich bij elke slikbeweging;
syn. faryngo-oesofageale sfincter, bovenste oesophagussfincter.
gastro-oesofageale sfincter, kringspier aan het ondereinde van de oesophagus ter hoogte van de maagingang;
deze opent zich bij aankomst van doorgeslikt eten of
drinken en sluit zich om reflux van maaginhoud te
voorkomen.
sphincter Oddii, musculus sphincter ampullae hepatopancreaticae.
onderste slokdarmsfincter, kringspier die het ondereinde van de slokdarm afsluit, waardoor reflux van de
maaginhoud wordt voorkomen.
precapillaire sfincter, gladde spiervezels rondom het
begin van een capillair waarmee deze parallelweg voor
de bloedcellen bij geringe weefselarbeid kan worden
afgesloten, zodat deze dan alleen via de voorkeurskanalen door het weefsel heen gaan.
sphincter pupillae, zie musculus s. pupillae.
sphincter pylori, zie musculus s. pylori.
sfincterectomie, sphincterectomia [G., ektome = uitsnijding] excisie van een sluitspier of deel ervan (in de darm,
in het oog); zie ook iridectomie.
sfincterincontinentie, zie incontinentie.
sfincterolyse, sphincterolysis [G., lysis =losmaking]
losmaking van de door synechiae anteriores aan de
cornea vastgegroeide iris.
sfincterotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding,
klieving van een sluitspier.
interne sfincterotomie, klieving van de m. sphincter
ani internus, bij fissura ani; zie ook pectenotomie.
sfincterruptuur, zie ruptuur.
sfingolipiden, fosfolipiden die sfingosine bevatten;
vb. ceramiden, cerebrosiden, gangliosiden, sfingomyelinen.
sfingolipidose, abnormale stapeling van sfingolipiden
t.g.v. lysosomale enzymdeficientie, voorkomend bij de
ziekten van Fabry, Gaucher, Krabbe, Niemann-Pick
Pfaundler-Hurler, Tay-Sachs.
sfingomyelinase, een in leukocyten voorkomend enzym
dat sfingomyeline ontleedt; het enzym ontbreekt bij de
ziekte van Niemann-Pick.
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sfingomyeline

Shigella [genoemd naar Shiga], geslacht van de klasse Salmonelleae (fam. Enterobacteriaceae), Gram-negatieve bacterien,

sfingomyeline [G., sphingein = strak binden; myelos = merg]
een in de hersenen voorkomende sfingolipide, bestaande
uit sfingosine, choline, fosforzuur en een vetzuur; zie ook
ziekte van Niemann-Pick.
sfingosine [G., sphingein] een basische amino-alcohol,
voorkomend in sfingomyeline en in cerebrosiden.
sfinxgezicht, zie facies myopathica.
S-golf, neerwaartse uitslag op het ECG, volgend op een
R-top.
SGOT, serum-glutamaat-oxaalacetaat-transaminase; zie
ook transaminase.
SGPT, serum-glutamaat-pyruvaat-transaminase; zie ook
transaminase.
shadow cast [E., shadow = schaduw; to cast = werpen] een door
bestuiving met een zwaar metaal geprepareerd weefselstukje voor elektronenmicroscopisch onderzoek.
shadow cells [E. = schaduwcellen] schimmen van erytrocyten
die hun kleurstof hebben verloren en waarvan alleen de
celomtrek nog zichtbaar is.
shaking palsy [E. = schuddende verlamming] paralysis agitans.
sham [E.] imitatie, schijn.
sham rage [E. = geveinsde woede] toestand van agressieve
motore activiteit zonder emotionele aanleiding, bij
proefdieren op te wekken door prikkeling van bepaalde
hypothalamusgedeelten d.m.v. elektroden.
sham-ingreep, een in experimentele situaties gebruikelijke controle-ingreep met weglating van de te beproeven stof.
Sharpey, William (18o2-188o; E. anatoom en fysioloog te
Londen).
Sharpey-vezels, collagene vezels die van het periost uit
in de botsubstantie of van het periodontium uit in het
tandcement dringen.
SHBG, sex-hormone-binding globuline; zie ook globuline.
shedding [E. to shed = afwerpen, vervellen] afstoting van het
endometrium tijdens de menstruatie.
Sheehan, H. L. (geb. 1939; E. arts).
syndroom van Simmonds-Sheehan, zie Simmonds.
Sheldon.
syndroom van Freeman-Sheldon, zie Freeman.
shell shock [E. shell = granaat] vorm van psychoneurose,
aanvankelijk aangezien voor het lichamelijke gevolg van
de fysische verschijnselen (zie ook blast) bij het springen
van granaten, tegenwoordig beschouwd als emotionele
reactie op de stress van de oorlog.
S-hemoglobinopath ie , i sikkelcelziekte; 2 sikkelceltrait.
Shenton, Edward Warren Hine (1872-1955; E. radioloog
te Londen).
lijn van Shenton-Menard, lijn op de rontgenfoto van
het normale heupgewricht, overeenkomend met de
bovenrand van het foramen obturatum.
Sherrington, Sir Charles Scott (1857-1952; E. fysioloog
te Oxford), 1932 Nobelprijs. samen met E. D. Adrian,
voor hun ontdekking van de functie van het neuron.
decerebratie volgens Sherrington, snede in de
hersenstam, vlak voor de corpora quadrigemina (_
colliculi laminae tecti).
wet van Sherrington, i elke achterste ruggenmergszenuwwortel verzorgt een bepaald huidgedeelte;
2 wanneer een spier een impuls tot contractie ontvangt,
krijgt de antagonist van deze spier tegelijkertijd een
impuls tot verslapping.
shift [E.] zie antigene shift.
Shiga, Kiyoshi (1870-1957; lap. bacterioloog te Tokio).
bacil van Shiga-Kruse, Shigella dysenteriae type i.
Shiga-Kruse-dysenteric, ernstige bacillaire dysenterie,
verwekt door Shigella dysenteriae type 1.

verwekkers van bacillaire dysenterie; er zijn 5 typen: S.

dysenteriae, S. ambigua, S. flexneri, S. boydii en S. sonnei.
shigellose, intestinale infectie met Shigella, gekenmerkt
door acute hoge koorts, koude rillingen, braken,
buikkramp en uitscheiding van bloederige mucopurulente diarree.
shock [< E.] 1 klinisch syndroom na ernstig letsel of bij
ernstige ziekte; het syndroom berust op een wanverhouding tussen de hoeveelheid circulerend bloed en de
omvang van de vaatbaan, en wordt klinisch gekenmerkt
door daling van temperatuur en bloeddruk, bleekheid,
angst, onrust, zwakke snelle pols, kleine polsdruk,
oligurie, klamme huid, ingevallen gelaat met spitse neus
en holle ogen; bij de toxisch-infectieuze s. is de huid
droog, warm en rood; 2 sterke emotionele stoornis.
anafylactische shock, acute s. als reactie op een
bepaalde stof - meestal een eiwit - waarvoor het lichaam
na een of meer injecties ervan, overgevoelig is geworden.
cardiale shock, toestand gekenmerkt door plotselinge
hypotensie, tachycardie, vaatvernauwing, zweten,
luchthonger, soms bewusteloosheid, t.g.v ernstige
hartinsufficientie; oorzaak is meestal coronariatrombose, ev hartinfarct; syn. cardiogene shock.
cardiovasculaire shock, levensbedreigende bloeddrukdaling als gevolg van tekortschietende circulatie.
circulatoire shock, zie collaps.
distributieve shock, shock door herverdeling van bloed
en vocht binnen het vaatstelsel; gekenmerkt door
uitgebreide arteriole en veneuze vasodilatatie.
elektroshock, therapeutische behandeling d.m.v.
elektrische schok, die een epileptiform insult teweegbrengt.
endotoxische shock, shock die door endotoxinen
wordt veroorzaakt, i.h.b. door Gram-negatieve bacterien;
zie ook shocksyndroom.
hemorragische shock, s. bij of t.g.v groot bloedverlies.
hypoglykemische shock, plotselinge daling van het
bloedsuikergehalte door overdosering van insuline;
gekenmerkt door tremor, zweten, duizeligheid, dubbelzien, convulsies, collaps; vroeger therapeutisch toegepast
bij schizofrenie; syn. insulineshock.
hypovolemische shock, s. bij hypovolemie, bijv als
gevolg van bloeding; hierbij keert onvoldoende bloed
terug naar het hart, waardoor het hartminuutvolume
afneemt.
irreversibele shock, s. die niet meer op therapie
reageert.
neurogene shock, s. door dysfunctie van het zenuwstelsel.
obstructieve shock, shock die is veroorzaakt door
obstructie ergens in het cardiovasculaire systeem; bijv
grote longembolie, pneumothorax of harttamponnade.
ps y chische shock, s. als gevolg van sterke emotie.
refractaire shock, zie irreversibele s.
septische shock, zie toxisch-infectieuze s.

shell shock [E.] zie aldaar.
toxisch-infectieuze shock, shocktoestand bij infectieziekten die gepaard gaan met productie van toxinen
(bijv. difterie); zie ook shocksyndroom.
vasculaire shock, zie distributieve shock.
shock-long, verraderlijke long-complicatie vooral na
sepsis of trauma; berust op extravasatie van grote
hoeveelheden vocht in de long.
shocksyndroom, shock, gekenmerkt door vasodilatatie
en verhoogde vaatpermeabiliteit en gemedieerd door
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sialolithiase
ventriculoperitoneale shunt, chirurgisch aangelegde
verbinding tussen een hersenkamer en het peritoneum
d.m.v. een drain; meest gebruikte methode voor afvoer
van liquor bij hydrocephalus.
Warren-shunt, splenorenale shunt die is aangelegd
wegens portale hypertensie.
Shwachman, Harry (Amer. kinderarts te Boston).
Shwachman-syndroom, autosomaal, recessief erfelijke
pancreas-insufficientie, gekenmerkt door neutropenie,
metafysaire dysplasie en dwerggroei; het syndroom is,
na pancreasfibrose, de meest voorkomende chronische
exocriene pancreasaandoening bij kinderen.
Shwachman-test, aantoning van vermeerderde
natriumchloride-uitscheiding in het zweet (bij pancreasfibrose) d.m.v. een zilvernitraat en kaliumbichromaat
bevattende rode agarplaat; een afdruk van de hand van
de patient hierop wordt door vorming van zilverchloride
geelbruin (= positief).
Shy-Drager-syndroom, encefalomyelopathie, met
orthostatische hypotensie, oogverlamming, incontinentie, anhidrosis, spieratrofie.
SI, i saturation index; z Systeme International d'Unites, een
stelsel van maten en termen, opgesteld door het Comite
International des Poids et Mesures; het stelsel gaat uit
van meters, grammen, seconden, amperes, kelvin,
candela en moles; als symbolen hiervoor zijn overeengekomen: m (meter), g (gram), s (seconder A (ampere), K
(kelvin), cd (candela), mol (mole); het sy :teem gebruikt
voor decimale fracties de als voor A oegsels geplaatste
symbolen P (peta, 10 15 ), T (tera, 10 12 ), G (giga, 10 9 ), M
(mega, 10 6 ), k (kilo, 10 3 ), h (hecto, io 2 ), da (deca, lol), d
(deci, io -1 ), c (centi, 0 -2 ), m (milli, to -3 ), µ ( micro, 10 -6 ), n
(nano, io -9 ), p (pico,10 -12 ), f (femto, io -15 ) en a (atto,
10 -1 s).
siaalzuur, N-acylderivaat van neuraminezuur, bijv.
N-acetylneuraminezuur; siaalzuur komt voor in veel
polysachariden, glycoproteInen en glycolipiden van
zowel dieren als bacterien.
siaalzuurstapelingsziekte, erfelijke stofwisselingsziekte
als gevolg van een afwijking in het glycoproteInemetabolisme.
sialadenose, speekselklierziekte t.g.v. stofwisseling- en
secretiestoornissen; recidiverende pijnloze zwelling,
vooral van de parotis, met als complicatie hyper- of
asialie en opstijgende infecties.
sialidose, oligosacharidose t.g.v. aangeboren deficientie
van het lysosomale enzym sialidase, waardoor zich
siaalzuur in weefsels en urine ophoopt; veroorzaakt
verschillende ziektebeelden, waaronder mentale retardatie.
sialithiase, zie sialolithiase.
sialo-adenectomie [G., sialon; aden; ektome = uitsnijding]
excisie van een speekselklier.
sialo-adenitis [G., sialon = speeksel; aden = klier] ontsteking
van een speekselklier.
sialodochitis [G., sialon; doche = receptaculum] ontsteking
van de afvoergang van een speekselklier.
sialo-ectasie [G., sialon; ektasis = verwijding] cysteuze verwijding van een speekselafvoergang.
sialografie [G., sialon; graphein = schrijven] rontgenologische
afbeelding van de speekselafvoergangen, na inspuiting
van een contraststof.
sialoliet [G., sialon; lithos = steen] speekselsteen, een concrement in een speekselafvoergang.
sialolithiase, sialithiasis [G., sialon; lithiasis = steenziekte]
vorming van concrementen in de speekselklieren en de
speekselafvoergangen.

anafylatoxinen; bijv. bij plotselinge, massale complementactivatie door sepsis; zie ook shock.
shocktherapie, behandeling van psychotische patienten
door het teweegbrengen van een epileptiform insult
d.m.v. elektriciteit (elektroshocktherapie, elektroconvulsietherapie); vroeger ook wel door toediening van een
grote dosis insuline (insuline-shock) of cardiazol (cardiazolshock).
shopping [E.] het zwerven van een patient van de ene
specialist of hulpverlener naar de andere omdat deze de
gestelde diagnose niet kan aanvaarden of verwerken.
short bowel syndrome [E.] complex van symptomen t.g.v
onvoldoende resorptie na zeer grote resectie van de
dunne darm.
shotgun therapy [E. = jachtgeweerbehandeling] behandeling
door toediening van een groot aantal geneesmiddelen in
de hoop dat een ervan zal oaten.
shoulder [E.] schouder.
frozen shoulder [E. = bevroren schouder] stijve schouder
t.g.v. periarthritis humeroscapularis.
Shrapnell, Henry Jones (1761-1842; E. militair arts en
anatoom, ook uitvinder van de shrapnell-granaten).
Shrapnell-membraan, zie pars flaccida membranae
tympani.
Shubin-Weil-schema, schema om het effect van
getitreerde vochttoediening voor herstel en onderhoud
van het circulerend volume te controleren aan de hand
van de CVD en/of de wiggedruk.
Shulman, L.E., S.-syndroom, fasciitis eosinophilica.
shunt [< E., zijspoor] een anastomose tussen twee kanalen
of bloedvaten.
arterioveneuze shunt, abnormale verbinding tussen
het arteriole en veneuze vaatbed; i.h.b. abnormale
verbinding tussen de vaatgebieden van de arteriae en
venae pulmonales, aanleiding gevend tot verschijnselen
van rechts-links-shunt. Vaak congenitaal-familiair; in
dat geval meestal onderdeel van de ziekte van RenduOsler.
Blalock-shunt, operatietechniek bij tetralogie van
Fallot, ontwikkeld door Blalock en Hanlon; hierbij
wordt een verbinding tussen de a. subclavia en de a.
pulmonalis gecreeerd; overschot aan bloed uit de
longcirculatie komt zo in de lichaamscirculatie; zie ook
Fallot, tetralogie van -.
Cimino-Brescia-shunt, chirurgische arterioveneuze
anastomose in de onderarm die verwijding van de venen
veroorzaakt; hierdoor kunnen hemodialysepatienten
gemakkelijker herhaaldelijk worden aangeprikt.
links-rechts-shunt, links-rechts-hartshunt, bloedstroom van linker naar rechter harthelft via een atriaal of
ventriculair septumdefect of open ductus Botalli; zie ook
first-pass-onderzoek.
peritoneoveneuze shunt, zie LeVeen.
portocavale shunt, postcavale shunt, operatief
aangelegde verbindingsweg tussen het gebied van de v.
portae en van de v. cava, ter vermindering van een
bestaande portale hypertensie; zie ook splenorenale
shunt.
portosystemische shunt, zie shunt, portocavale
splenorenale shunt, kunstmatige verbinding tussen de
miltader en de linker nierader, ter ontlasting van een te
hoge druk in het poortadergebied; zie ook portocavale
shunt.
ventriculoatriale shunt, chirurgisch aangelegde
verbinding tussen een hersenkamer en een hartboezem
d.m.v. een drain; bevordert de afvoer van liquor bij
hydrocephalus.
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sialose
sialose [< G., sialon] 1 overmatige speekselvloed; syn. sialorroe; 2 degeneratieve speekselklieraandoening,
beschouwd als vroeg symptoom van stofwisselingsstoornissen, zoals de syndromen van Mikulicz,
Heerfordt en Sjogren.
sibling, sib [E.] zus of broer van een individu.
Sibson, Francis (1814-1876; E. arts te Londen).
gleuf van Sibson, uitwendig zichtbare gleuf tussen de
onderrand van de m. pectoralis major en de wand van de
thorax.
Sicard, Jean Athanase (1872-1929; Fr. neuroloog te
Parijs).
ziekte van Brissaud-Sicard, zie Brissaud.
sicca, zie siccus.
sicca-complex, sicca-syndroom, syndroom van (H.S.C.)
Sjogren zonder artritis (dacryosialoadenitis sicca).
sicca-syndroom [< L., sicca = droog] combinatie van klachten van droogheid van de slijmvliezen, vooral van ogen
en mond, maar ook van huid of vagina; komt o.a. voor
als onderdeel van de ziekte van Sjogren, als op zichzelf
staand syndroom of ten gevolge van medicatie.
siccus [L., -cca, -ccum], droog; vb. partus siccus, bronchitis
sicca.
sickle-cell anaemia [E.] zie anemie, sikkelcel---.
sickle-cell trait [E.] erfelijke, familiaal voorkomende
neiging tot sikkelcelvorming, zonder anemie, i.h. bijz.
bij negroIde rassen en volken rondom de Middellandse
Zee; de trait is de uitdrukking van heterozygoot voorkomen van een gen dat bij homozygoot voorkomen sikkelcelziekte (met anemie) veroorzaakt; de hemoglobine
bestaat hierbij voor 20-40 pct uit HbAS, de rest is
normale HbA l en HbA 2 .
sick-sinus syndrome [E.] onverklaarbare sinusbradycardie
of sinus-hartstilstand, met of zonder aanvallen van
supraventriculaire tachycardia of tachy-aritmie.
siderans [L., sidus, sideris = star, zon; siderare = door zonnesteek
getrof] bliksemsnel verlopend; vb. pestis s.; syn. fulminans, foudroyant.
sidero- [G., sideros = ijzer] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. ijzer.
sidero-achrestisch [G., sideros; achrestos = onbruikbaar,
verderfelijk] gepaard met niet gebruikt ijzer; vb. sideroachrestische anemia.
sideroblast [G., sideros; blastos = kiem] een normoblast met
Pruisisch-blauw-positieve granula in het cytoplasma;
deze granula bestaan uit ijzer dat nog niet gebruikt is
voor de haemsynthese.
pathologische siderobl a st, een s. waarin door
deficiente haemsynthese veel ijzerkorrels (als een ring
rondom de kern) liggen.
sideroblastair, zie sideroblastisch.
siderobl astisch, gepaard met de aanwezigheid van
sideroblasten in het bloed; vb. s-sche anemia.
siderocyt [G., sideros; cystos = cell een erytrocyt met korrels
bestaande uit ijzer dat niet voor de haemsynthese is
gebruikt.
siderocytose, aanwezigheid van siderocyten in het bloed
(bij loodvergiftiging, sikkelcel-anemie e.a.).
siderofaag [G., sideros; phagein = eten] 1 histiocyt die ijzerpigment heeft gefagocyteerd; z hartgebrekcel.
siderofiel [G., sideros; philein = beminnen] met affiniteit tot
ijzer, met ijzerabsorberend vermogen.
siderofoor [G., sideros; pherein = dragen] 1 in micro-organismen aanwezig molecuul, dat ijzer kan binden; 2 een
hemosiderine bevattende macrofaag.
sideropenie [G., sideros; penia = armoede] ijzertekort;
syn. asiderose.

sideroscoop [G., sideros; skopein = beschouwen] toestel met
een gevoelige magneetnaald, waarmee men ijzersplinters in het oog kan opsporen.
siderose, siderosis [G., sideros] 1 afzetting van ijzer in de
weefsels; 2 overmaat van ijzer in het bloed.
siderosis bulbi, afzetting van ijzer in de oogbol, bij
langdurige aanwezigheid van een ijzersplinter in het
oog.
siderosis conjunctivae, roestachtige verkleuring van de
conjunctiva.
siderosis cutis, aanwezigheid van ijzerdeeltjes in de
huid.
sidero sis pulmonum, afzetting van ijzerdeeltjes in de
longen, een vorm van pneumoconiose.
siderostaat [G., sideros; states = staandej toestel met een
sterke magneet, waarmee men ijzersplinters uit het oog
kan verwijderen.
sideroticus [L., -ca, -cum], m.b.t. siderosis; vb. pneumoconiosis s-ca.
side to end [E.] zie end to side.
side to side [E.] type van darmhechting waarbij een
darmgedeelte met de zijkant wordt gehecht aan de
zijkant van een ander darmgedeelte; syn. laterolateraal.
SIDS, sudden-infant-death syndrome.
Siegemundin, Justine (1648-1705; hofvroedvrouw te
Berlijn).
dubbele handgreep van Siegemundin, (bij kering op
de voet): verloskundige manipulatie, waarbij aan een
voet van het kind een lus wordt bevestigd, waaraan
getrokken wordt terwijl het voorliggende deel omhoog
wordt geduwd.
Siegle, Emil (1833-1900; D. oorarts te Stuttgart).
oortrechter van Siegle, pneumatische oortrechter
waarmee de beweeglijkheid van het trommelvlies kan
worden onderzocht door in de afgesloten uitwendige
gehoorgang lucht beurtelings in te pompen en weer te
laten ontsnappen.
Siemerling, Ernst (1857-1931; D. neuroloog-psychiater).
kern van Siemerling, de ventromediale groep van de
oculomotoriuskernen, onder de aqueduct van de
middenhersenen.
Siersbaeck-Nielsen-nomogram, nomogram voor het
schatten van de creatinineklaring bij patienten met
nierinsufficientie op basis van serumcreatinine, gewicht,
leeftijd en geslacht.
sievert (Sv), eenheid voor de mate van stralingsbelasting,
afhankelijk van de energieafgifte per kilogram weefsel
en het radiobiologisch effect van een bepaald type
straling; 3 tot 5 sievert is letaal.
Sigiura-operatie, chirurgische ingreep ter behandeling
van oesophagusvarices waarbij de toevoer van bloed naar
de distale oesophagus wordt onderbroken.
sigma, de Griekse letters.
sigma romanum, Romeinse s, flexura sigmoidea.
sigmoid [L., lijkend op sigma, de Griekse s] zie colon sigmoideum.
sigmoidectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van het sigmoId; zie ook colectomie,
hemicolectomie, transversectomie.
sigmoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. het sigmoId; vb. sinus
s-eus, flexura s-ea, colon s-eum.
sigmolditis, ontsteking van het sigmoId.
sigmoldo-rectostomie, het maken van een anastomose
tussen het sigmoId en het rectum.
sigmoldosc oop [G., skopein = bekijken] speculum voor
onderzoek van het sigmoId.
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simulator
silicon, silicium bevattende kunststof; wordt gebruikt in
vormgevende borstimplantaten, kleine gewrichtsprothesen, weefselexpanders, katheters enz.
siliconlenzen, contactlenzen vervaardigd uit silicon.
silicose, silicosis, vorm van pneumoconiose t.g.v. inademing van fijn zand, kwarts of leisteen; zie ook chalicose.
Silverman, William A. (zoe eeuw; Amerikaans rontgenoloog).
Caffey-Silverman-syndroom, infantiele corticale
hyperostose.
silver swaddler [E., to swaddle = bakeren] slaapzakvormige
zak van aluminiumfolie waarin een zuigeling kan
worden vervoerd; gaat door isolerende werking afkoeling tegen.
simian sarcoma virus [E.] zie virus, simian sarcoma ^.
similia-principe, zie homeopathie.
similia similibus (curantur) [L., gelijke zaken door gelijke
middelen genezen] behandeling met lage doses van een
vergif, bij verschijnselen die door hoge doses van dit
vergif worden opgewekt.
Simmonds, Morris (1855-1925; D. patholoog te
Hamburg).
ziekte (syndroom) van Simmonds-Sheehan, asthenia
hypophyseogenea, hypofysaire cachexie; particle
destructie van de hypofysevoorkwab, meestal bij
trombose na grote bloeding bij partus; gaat gepaard met
klinische kenmerken van hypothyr(e)oidie, hypogonadisme, hypo-adrenalisme.
Simonart, Pierre Joseph Cecilien (1747-1817; Belg.
gynaecoloog te Brussel).
Simonart-strengen, amnionstrengen tussen amnion en
foetus; ze kunnen leiden tot intra-uteriene amputatie
van ledematen, en andere deformiteiten.
Simonton-therapie, alternatieve psychische behandeling voor kanker, ontwikkeld door de Amerikaanse arts
Simonton; hij beschouwt kanker als een complexe
interactie van stress en negatieve kenmerken van de
persoonlijkheid; zijn therapie bestaat uit een psychologische analyse, visualisatie en ontspanning; zie ook
niet-toxische tumortherapie.
simplex [L.] eenvoudig, ongecompliceerd; vb. herpes s.,
scarlatina s.; vgl. multiplex.
Simpson, Sir James Young (1811-1870; Schots vrouwenarts).
pijnen van Simpson, pijnaanvallen bij tumoren van de
uterus.
tang van Simpson, verlostang met bepaalde kromming
voor het bekken en het kinderhoofd.
Sims, Harry M. (zoe eeuw; Amer. gynaecoloog).
Sims-Huhner-test, zie post-coitum-test.
Sims, James Marion (1813-1883; gynaecoloog te New
York).
Sims-speculum, gleuf-vormig vagina-speculum.
Sims-uteruss o nde, licht gebogen, gecalibreerde sonde
voor het meten van de inwendige uterus-hoogte.
simulant [L., simulare = nabootsen] iemand die voorgeeft,
ziek te zijn; zie ook simulatie.
simul a tie [<L., simuiare] het bewust (of onbewust) doen
voorkomen, aan een ziekte of een gebrek te lijden,
waarbij de symptomen van die ziekte of dat gebrek
worden nagebootst; zie ook aggravatie (het erger doen
schijnen van een werkelijk aanwezige kwaal), dissimula-

sigmoidoscopie [G., skopein] onderzoek van het sigmold
d.m.v. een sigmoidoscoop.
sigmoldostomie [G., stoma = opening] het aanleggen van
een anus praeternaturalis vanuit het sigmoid.
signaal-ruisverhouding, verhouding van de speechreception threshold en de intensiteit van de ruis; wordt
ook we! de `speech-reception threshold bij de aangegeven ruisintensiteit' genoemd; zie ook speech-reception threshold [E.].
signe [F.] teken, symptoom.
signe de peau d'orange, zie peau.
significantie, statistische -, statistische maat die
aangeeft met hoeveel bewijskracht men op grond van
onderzoeksresultaten mag concluderen dat een verschil,
effect of samenhang bestaat; het niveau van statistische
significantie
wordt vaak
gegeven
doorvan
de statistische
P-waarde;
effect of samenhang
bestaat;
het niveau
indien de P-waarde kleiner is dan het gekozen drempelniveau, wordt de nulhypothese verworpen ten gunste
van de alternatieve hypothese.
significantieniveau (a), kans op verwerping van een
juiste nulhypothese; veelal wordt als drempel 5%
gekozen; bij veelvuldige herhaling van de toets zal dan
in 5% van de gevallen de nulhypothese worden verworpen terwiji zij juist is; syn. significantiegrens,
onbetrouwbaarheidsdrempel; zie ook kritieke waarde.

sika [Sranantongo (Suriname)] Tunga penetrans, zandvlo
waarvan het wijfje zich in de huid van de voeten ingraaft
en daarin een nest met eitjes vormt, hetgeen jeuk
veroorzaakt.
sikkelcelanemie, zie anemie, sikkelcel---.
sikkelcelcrisis, acute fase van sikkelcelanemie.
sikkelcelhemoglobine (HbS), een hemoglobine die in
gereduceerde vorm betrekkelijk onoplosbaar is en de
erytrocyt tot sikkel vervormt; de sikkelcellen verstoppen
kleine bloedvaten, hetgeen tot verspreide, pijnlijke
infarcten leidt.
sikkelcelhemoglobine-C-ziekte, vorm van sikkelcelziekte waarbij de hemoglobine voor de helft uit HbS en
voor de helft uit HbC bestaat; syn. HbSC-ziekte.
sikkelceltest, zie Scriver-test.
sikkelcelthalassemieziekte, vorm van sikkelcelziekte
waarbij de hemoglobine voor 60-8o pct uit HbS bestaat;
de rest is HbF, HbA 1 en HbA 2 ; syn. HbS-thalassemieziekte.
sikkelcelziekte, een aantal erfelijke aandoeningen met
als gemeenschappelijke factor de aanwezigheid van
sikkel-celhemoglobine in de erytrocyten; er zijn 4
vormen: sikkelcelanemie, sikkelcelthalassemieziekte,
sikkelcelhemoglobine-C-ziekte en sikkelcel-trait.
sikkelcel-trait, zie sickle-cell trait [E.].

silent [E., = geruisloos].
silent gallstones, symptoomloze galstenen.
silent gap, gebied direct onder de systolische druk waar
men tijdens de bloeddrukmeting om onbekende reden
geen harttonen hoort; syn. lacuna auditiva.
silhouetteken, onscherp of onzichtbaar gebied op een
rontgenfoto dat ontstaat wanneer gebieden met dezelfde
radiologische dichtheid anatomisch contact hebben.
silicaat, kristallijn SiO 2 ; veroorzaker van silicose (stoflongen); zie ook pneumoconiose.
silicium, zie granuloom.
silico-antracose, zie silicose.
silico-arthrosis (arthritis), beroepsziekte van mijnwerkers: chronische polyartritis gecombineerd met sterke
longfibrose (syndroom van Caplan).
silicofibrose, silicofibrosis, bindweefselwoekering door
silicose.

tie.
simulatiepatient, iemand die een ziekte nabootst voor
onderzoeks- of onderwijsdoeleinden; zie ook simulatie.
simulator, doorlichtingsapparatuur waarmee ter voorbe-
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Simulium
hartboezem, sino-atriaal; vb. nodus s-lis (knoop van
Keith-Flack).
sinus [L., mv sinus], holte, bocht, boezem.
sinus alae parvae, s. sphenoparietalis.
sinus anales, nissen tussen de columnae anales.
sinus a o rtae, verwijdingen van de aorta, tegenover de
klepslippen.
sinus caroticus, lichte verwijding van de a. carotis, ter
plaatse van de bifurcatie.
sinus cavern o sus, sponsachtige veneuze ruimte, tussen
de beide zijden van het sfenoid, waarin de oogaderen
uitmonden.
sinus circularis [BNA], veneuze sinus rondom de
hypofyse (ontbreekt in de NA).
sinus coronarius, het verbrede eindstuk van de v.
cordis magna, met uitmonding in de rechter hartboezem.
sinus costomediastinalis [BNA], recessus costomediastinalis.
sinus durae matris, grote veneuze sinussen aan de
hersenbasis, tussen dura en periost gelegen; ze nemen
het uit de hersenen komende bloed op en voeren dit of
naar de v. jugularis interna.
sinus epididymidis, spleet tussen testis en epididymis.
sinus ethmoidalis, neusbijholte in het zeefbeen
(eigenlijk meer een complex van zeefbeencellen),
uitmondend in de bovenste neusgang.
sinus frontalis, neusbijholte in het voorhoofdsbeen,
uitmondend in de middelste neusgang.
sinus frontalis (ossis frontalis), uitsparing in het os
frontale voor de s. frontalis.
gesluierde sinus, radiodiagnostisch beeld van kaak-,
neus- en voorhoofdsholten waaruit lucht verdwenen is
als gevolg van infectie, allergic, mucokele, tumor in de
sinus of neusholte, polyposis nasi of cyste; men spreekt
van `sluiering' of `partiele sluiering' wanneer de sinus
vocht bevat zonder volledig gevuld to zijn.
sinus Highmori, s. maxillaris.
sinus intercavernosi, twee verbindingen tussen linker
en rechter s. cavernosus, voor en achter de hypofyse.
sinus lactiferi, spoelvormige verwijdingen in de ductus
lactiferi, even voor dat deze uitmonden op de papilla
mammae.
sinus lienis, grillige veneuze ruimten in de miltpulpa.
sinus longitudinalis, s. sagittalis.
sinus maxillaris, neusbijholte in het bovenkaaksbeen,
uitmondend in de middelste neusgang; syn. antrum
Highmori.
sinus maxillaris osseus, uitsparing in het bovenkaaksbeen voor de s. maxillaris.
sinus nasi accessorii, zie s. paranasales.
sinus obliquus pericardii, een pericardnis achter de
rechter hartboezem tussen linker en rechter longader.
sinus occipitalis, een in het mediane vlak gelegen
veneuze sinus van de dura mater, beginnend in een
veneuze plexus aan het foramen magnum en eindigend
in de confluens sinuum.
sinus paranasales, neusbijholten; dit zijn luchtholten,
begrensd door slijmvlies, in etmoid, frontale, maxillare
en sphenoidale; ze staan in verbinding met de neusholte.
sinus petrosus inferior, veneuze sinus aan de onderkant van het rotsbeen, tussen sinus cavernosus en
foramen jugulare.
sinus petrosus superior, veneuze sinus aan de bovenkant van het rotsbeen, tussen sinus cavernosus en sinus
sigmoideus.

reiding van radiotherapie de stralenbundels nagebootst
kunnen worden.
Simulium [L., simulare] 'kriebelmugje', een geslacht kleine,
zwarte vliegen van de fam. Simuliidae.
simultaan [L., simultaneus] gelijktijdig.
simultaan contrast, op een afbeelding met donkere en
lichte partijen schijnen die partijen het lichtst of het
donkerst, welke het meest door donkere resp. lichte
partijen zijn omgeven.
simultane enting, gelijktijdige passieve en actieve
immunisatie door toediening van zowel serum als
vaccin; zie ook serovaccinatie.
sinaasappel-ileus, zie ileus.
sinciput [L., voorhoofd] het voorste, bovenste deel van het
hoofd; zie ook occiput.
sindbis-virus, zie de rubriek virus.
single-blind [E.] zie enkelblind onderzoek.
single outlet [E.] aangeboren hartaandoening waarbij beide
ventrikels een uitgang delen: aorta en a. pulmonalis zijn
een.
single photon absorptiometry, zie absorptiometrie.
single photon emission computerized tomography
(SPECT), zie tomografie.
single ventricle [E.] zie monoventrikel.
singularis [L., -re], enkelvoudig; vb. foramen s-re.
singultus [L.] hik, onwillekeurige spastische contractie
van het middenrif, die een beginnende inspiratie
teweegbrengt, welke plotseling wordt gestopt door
sluiting van de glottis, hetgeen gepaard gaat met het
kenmerkende hikgeluid; zie ook encefalitis.
sinister [L., -tra, -trum], links, linker; vb. ramus s-ter,
flexura coli s-tra, ligamentum triangulare s-trum.
sinistrocardie [G., kardia = hart] verplaatsing van het hart
naar links; zie ook dextrocardie.
sinistromanie [L., manus = hand] linkshandigheid;
syn. levomanie; zie ook dextromanie.
sinistropositie, sinistropositio, ligging naar links; vb. s.
uteri; vgl. dextropositio.
sino-atri aal, m.b.t. de sinus venosus en het atrium
cordis.
sino-atriaal-a-ale dysfunctie, zie sick-sinus syndrome.
sino-atriaal systeem, de prikkelgeleidende vezels
tussen de sinusknoop en de hartboezems; syn. prikkelgeleidingssysteem van het hart.
sino-atriaal blok, zie blok, sino-atriaal
sino-auriculair, zie sino-atriaal.
sinobronchiaal syndroom, het vaak tegelijkertijd
ontstoken zijn van een of meer neusbijholten en
bronchi; deze behoren beide tot het respiratoire systeem
en behandeling van de een heeft vaak gunstig effect op
de ander.
sino-bronchitis, bronchitis gepaard met sinusitis.
Sint-Antoniusvuur, middeleeuwse naam voor verschillende aandoeningen, zoals karbunkel, lupus, necrose,
erysipelas, ergotismus.
sint-vitusdans, sint-veitsdans [Sint Vitus werd in de
Middeleeuwen beschouwd als de beschermheilige tegen de toen
voorkomende 'epidemische chorea', een hysterische dansmanie],

zie chorea minor.
sinu-atriale knoop (SA-knoop), klein netwerk van
prikkelvormend weefsel in het rechter atrium, tussen de
inmonding van v. cava superior en inferior, dat de
normale hartimpuls genereert; deze prikkel verspreidt
zich over beide atria richting AV-knoop; syn. nodus
sinu-atrialis, knoop van Keith-Flack, sinusknoop,
sino-auriculaire knoop.
sinu-atrialis [L., -le], m.b.t. de sinus venosus en de
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sinus arrest [E., arrest = stilstand] onderbreking in de prikkel-

sinus phrenicocostalis [BNA], recessus costodiaphragmaticus.
sinus pilonidalis, haren-bevattende cyste midden op
het sacrum bij ruiters, motorrijders e.a; zie ook fistula
interdigitalis crinogenita.
sinus pleurae [BNA], recessus pleuralis.
sinus posterior cavi tympani, een kleine groeve in de
achterwand van de trommelholte tussen de fossa incudis
en de eminentia pyramidalis.
sinus prostaticus, een gleuf aan elke kant van de
colliculus seminalis, met de uitmondingen van de
ductuli prostatici.
sinus pyriformis, sinus piriformis, recessus piriformis.
sinus rectales [BNA], s. anales.
sinus rectus, veneuze sinus, beginnend aan de samenvloeiing van v. cerebri magna en sinus sagittalis inferior,
en in de wortel van de falx op het tentorium cerebelli
lopend naar de confluens sinuum.
sinus renalis, de holte die in de nier wordt ingenomen
door pelvis, calices, bloedvaten, zenuwen en vet.
sinus sagittalis inferior, kleine veneuze sinus van de
dura mater, aan de vrije rand van de falx cerebri, eindigend in de sinus rectus.
sinus sagittalis superior, lange, gebogen veneuze
sinus in de wortel van de falx, reikend van de crista galli
tot de confluens sinuum.
sinus sigmoideus, S-vormig gebogen veneuze sinus, in
het verlengde van de sinus transversus, ombuigend naar
het foramen jugulare.
sinus sphenoidalis, neusbijholte in het wiggebeen,
uitmondend in de bovenste neusgang.
sinus sphenoidalis osseus, benige uitsparing in het
wiggebeen, waarin zich de s. sphenoidalis bevindt.
sinus sphenoparietalis, veneuze sinus onder de kleine
wiggebeenvleugels, lopend naar de sinus cavernosus.
sinus tarsi, groeve tussen talus en calcaneus; hier is her
onderste spronggewricht palpeerbaar.
sinus transversus durae matris, veneuze sinus die aan
de confluens sinuum begint, naar opzij loopt, en
overgaat in de sinus sigmoideus.
sinus transversus pericardii, een nauwe passage
binnen het pericard, achter aorta en truncus pulmonalis,
en voor de venen.
sinus trunci pulmonalis, drie boven de aanhechting
van de pulmonalisklep gelegen uitbochtingen in de
truncus pulmonalis.
sinus tympani, een diepe groeve in de mediale wand
van de trommelholte, achter de fenestra cochleae.
sinus unguis, nagelzak, een diepe groeve waarin de
nagelwortel gelegen is.
sinus urogenitalis, bij het embryo: het door het
septum urorectale afgescheiden voorste deel van de
cloaca; hieruit ontstaan de onderpool van de urineblaas,
de urethra en het vestibulum vaginae.
sinus venarum cavarum, de door de crista terminalis
begrensde ruimte van de rechter hartboezem, waar de
beide holle aders uitmonden.
sinus venosus, gemeenschappelijke veneuze sinus in
het embryo, aan de achterwand van de primitieve
hartboezem.
sinus venosus sclerae, circulair kanaal, gelegen op de
grens van hoornvlies en sclera, waarin het kamerwater
uit de voorste oogkamer zich verzamelt en vanwaaruit
het afloopt naar de (epi)sclerale venen; syn. canalis
Schlemmi.
sinus-aritmie, zie aritmie.

vorming in de SA-knoop, leidt tot bradycardie.
sinusbradycardie, zie bradycardie, sinus-.
sinuscaroticusdruk, massage van de sinus caroticus;
hierbij ontstaat vertraging van de hartslag, soms sterke
bradycardie of zelfs hartstilstand; wordt toegepast bij
supraventriculaire tachycardie.
sinuscaroticussyncope, vagale reactie, leidend tot sterke
bradycardie of zelfs hartstilstand door massage van de
sinus caroticus; kan ook spontaan zonder uitwendig
toegediende prikkel op sinus carotis optreden, bij
afwijkingen in de keel of het bovenste mediastinum.
sinuscaroticussyndroom, polsvertraging t.g.v. prikkeling van sinus caroticus in a. carotis interna door b.v.
wrijven, scheren of een hoge kraag, waardoor orthostatische hypotensie ontstaat; syn. carotissinussyndroom.
sinuscatarre, verwijding van de lymfekliersinussen,
waarin vele reticulumcellen en afschilferend sinusendotheel, door onspecifieke ontsteking.
sinusitis, l ontsteking van een of meer bijholten van de
neus; vb. s. frontalis, s. maxillaris; z ontsteking van een
sinus durae matris (sinus-phlebitis).
rhinogene sinusitis, ontsteking van een of meerdere
neusbijholten ontstaan vanuit een neusverkoudheid;
vaak is de drainage van de bijholten beperkt of opgeheven door o.a. anatomische afwijkingen, bijv. neusseptumdeviatie.
sinusknoop, nodus sinu-atrialis, knoop van Keith-Flack;
zie ook Keith, prikkelgeleidingsysteem van het hart.
sinus lifting [E.] door botimplantatie verdikken van de
bodem van de sinus maxillaris ten dienste van enossale
implantaten; syn. sinusbodemelevatie.
sinus-node recovery time [E.] tijdsinterval na een ontlading
van de SA-knoop waarin deze zich herstelt; syn. sinusrefractaire periode.
sinusografie [G., graphein = schrijven] rontgenologische
afbeelding van een veneuze hersensinus na inspuiting
van een contraststof.
sinusoid, l sinus-achtig; z een kleine onregelmatige, met
veneus bloed gevulde ruimte (in milt, pancreas e.a.).
myocardiale sinusoid, met bloed gevulde ruimte
tussen de hartspiervezels.
sinus-pleuritis, ontsteking van de pleura-ruimte (die
vroeger sinus pleurae heette, tegenwoordig volgens de
NA: recessus pleuralis).
sinuspunctie, punctie van de sinus sagittalis superior bij
zuigelingen met nog open fontanel (ter verkrijging van
bloed voor onderzoek).
sinusritme, het normale hartritme onder invloed van de
sinusknoop.
sinustachycardie, verhoogde hartfrequentie, gestuurd
door de sinusknoop.
sinustrombose, trombose van de hersensinus.
sinus-Valsalvae-ruptuur, scheur vlak boven een
aortaklepje waardoor lekkage ontstaat van aorta naar
rechter ventrikel; syn. coronaire fistel.
sinuum [L.] gen. mv. van sinus; vb. confluens s.
Siphongptera [G., siphon = hevel; apteros = vleugelloos] vlooien,
een orde vleugelloze insecten die zich met bloed van
mensen en dieren voeden; er zijn meer dan Boo soorten
bekend; van medisch belang zijn leden van de geslachten

Ctenocephalides, Oropsylla, Pulex, Tunga, Xenopsylla.
sipping-kuur [E. to sip = met teugjes drinken] het met kleine
teugjes drinken van radioactieve stoffen.
Sipple, John H. (Amer. internist).
Sipple-syndroom, autosomaal dominant erfelijk
syndroom: feochromocytoom, medullair thyroid727

sister-chromatid exchange
carcinoom, multipele parathyroid-adenomen, vaak
gecombineerd met andere endocrinopathieen (diabetes
mellitus, Cushing-syndroom).
sister- chromatid exchange (SCE) [E.] DNA - uitwisseling
tussen de twee chromatiden van een chromosoom
(zusterchromatiden); treedt hoofdzakelijk op tijdens de
DNA-synthese, vooral in de eerste helft van de S-fase.
sitis [L.] dorst.
sitotherapie, dieettherapie.
sitotoxine, toxine, in voedsel (speciaal graan) ontstaan
door bacterie- of schimmelwerking.
situ [L.] zie situs; vb. carcinoma in s.
situatieangst, situatiefobie, ziekelijke vrees voor
bepaalde situaties; zie ook agorafobie, claustrofobie;
syn. kairofobie.
situatiepsychose, psychose die na (of t.g.v.) of tijdens een
bepaalde situatie ontstaat, bijv. na een ongeval, tijdens
of na gevangenisstraf.
situs [L.] ligging van organen.
in situ [L.] ter plaatse, plaatselijk; zie ook carcinoma in
situ.
situs inversus viscerum, laterale transpositie van de
borst- en buikingewanden, zodat de lever links, de milt
en het hart rechts liggen.
situs solitus, normale ligging van de ingewanden.
Siwe, Sture (geb. 1897; Zweeds kinderarts te Lund).
syndroom van Abt-Siwe-Letterer, zie Abt.
sjanker, zweer bij geslachtsziekten; zie ook primair affect.
harde sjanker, zie ulcus durum.
Nisbet-sjanker, zie bubonulus.
zachte sjanker, = ulcus molle; syn. chancroid (niet
verwarren met cancroid en carcinoid).
Sjogren, Henrik Samuel Conrad (zoe-eeuwse Zweeds
oogarts te Jonkoping).
Sjogren-syndroom, trias, bestaande uit keratoconjunctivitis sicca, xerostomie en reumatoide artritis;
syn. dacryosialoadenopathia atrophicans, dacryosialoadenitis sicca; zie ook sicca-complex, asteatose.
Sjogren, Karl Gustav Torsten (1859 - 1939; Zweeds
psychiater te Stockholm).
Von Graefe - Sjogren - syndroom, zie Graefe, A.F.W.E.
von.
Sjogren-Larsson-syndroom, combinatie van ziekte
van Little (oligofrenie en spastische parese) met congenitale ichthyosiforme erytrodermie.
Sjoquist.
operatie vlgs Sjoquist, doorsnijding van de tractus
descendens trigemini in de medulla oblongata ter
behandeling van essentiele trigeminus-neuralgia.
skelet [G., skeletos] geraamte .
musculi skeleti, zie skeletspieren.
skeletleeftijd, leeftijd die wordt bepaald aan de hand van
rontgenfoto's en waarbij gebruik wordt gemaakt van het
feit dat bij de verschillende skeletdelen het kraakbeen in
een vaste volgorde in bot wordt omgezet en ten slotte
verdwijnt; toegepast in de kindergeneeskunde;
syn. botleeftijd.
skeleton, skeletum [G., skeletos] skelet, geraamte.
skeleton appendiculare, skelet van de ledematen.
skeleton axiale, skelet van de romp.
skeleton membri inferioris liberi, het skelet van de
vrije onderste extremiteit, de beenderen van boven- en
onderbeen, voetwortel en voet.
skeleton membri superioris liberi, het skelet van de
vrije bovenste extremiteit, de beenderen van bovenarm,
onderarm, handwortel en hand.
skeleton thoracicus, borstkas; syn. compages thoracis.

skeletspieren [L., musculi skeleti] de dwarsgestreepte,
willekeurige spieren die aan het skelet ontspringen en
insereren, en de onderdelen van het skelet t.o.v. elkaar
kunnen bewegen.
Skene, Alexander Johnston Chalmers (1837-1900;
Amer. gynaecoloog te New York).
Skene-klieren, glandulae urethrales (urethrae femininae).
Skene-kliergangen, zie ductus para-urethrales.
skenitis, ontsteking van de Skene-klieren.
skew [E . = scheef].
skew deviation [E. = scheve afwijking] oogstand bij proces in
cerebellum; het oog aan de zieke zijde staat naar binnenbeneden, het andere oog naar buiten-boven.
skewfoot [E.] afwijking van de voorvoet naar de mediaanlijn; syn. metatarsus varus, pes varus.
skiascopie [G., skia; skopein = bekijken] i schaduwproef ter
bepaling van de refractie van het oog, door beschouwing
van de schaduw die men bij beweging van de oogspiegel
in het pupilvlak zich ziet verplaatsen; 2 rontgenoscopie.
skills lab [E.] lokaal waar vaardigheden door praktische
oefening worden aangeleerd.
Skinner, B.F., B.F. Skinner, Amerikaans psycholoog.
box van Skinner, klassiek operante-conditioneringsexperiment waarbij een rat in een kooitje leert dat als hij
(eerst toevallig, later bewust) op een hefboom trapt, er
een balletje voedsel wordt aangeboden; zie ook conditionering, operante -^-.
skintest-dosis [<E.] de hoeveelheid antitoxine, benodigd
voor een positieve reactie van Dick.
skip lesion [E.] radiodiagnostisch beeld van het segmentale
karakter van de chronische granulomateuze ontsteking
van de darmwand met een abrupte afgrenzing t.o.v
niet-aangedane delen van de darm; kenmerkend bij de
ziekte van Crohn; syn. skip-laesie; zie ook cobble stones.
skirreus [L., scirrhosus] scirrhus-achtig.
Skoda, Joseph (1805 - 1881; Oostenr. internist te Wenen).
percussieklank van Skoda, hoog tympanitisch geluid
bij percussie, duidt op aanwezigheid van een pleuraexsudaat.
skunk, in Nederland vervaardigde marihuana (syn. nederwiet), genoemd naar het Amerikaanse stinkdier vanwege
de sterke geur; zie ook Cannabis sativa.
slaap [L., somnus; Gr.: hypnos] fysiologische rustperiode
waarin de lichamelijke en de geestelijke activiteit
afnemen en het bewustzijn ten dele of geheel verdwenen
is; normale s. bestaat uit twee elkaar beurtelings afwisselende slaapvormen: orthodoxe s., gekenmerkt door
regelmatigheid van fysiologische verschijnselen en
relatieve afwezigheid van psychische activiteit, en
paradoxe s., gekenmerkt door snelle oogbewegingen
(REM = rapid-eye movement), onregelmatige hartslag,
ademhaling en bloeddruk, voorts peniserecties en
dromen.
actieve slaap, zie REM-slaap.
deltaslaap, term die wordt gebruikt om het derde en
vierde non-REM-slaapstadium aan te duiden, gekenmerkt door hooggevolteerde, trage delta-golven in het
EEG, afgenomen spiertonus en diepe slaap; de slaper is
moeilijk wekbaar; zie ook non-REM-slaap.
non-REM-slaap, diepe slaap waarin geen dromen
voorkomen; het EEG vertoont een gesynchroniseerd
ritme met een lage frequentie en een relatief hoog
voltage, het zgn. delta-ritme; verder afgenomen spiertonus en verminderde wekbaarheid; syn. slow-wave-slaap.
REM-slaap rapid-eye-movement-slaap [<E.] slaapfase
aan het einde van een slaapcyclus, gekenmerkt door
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snelle oogbewegingen, verlies van spiertonus, levendige
dromen, onregelmatige hartslag en bloeddruk en
peniserecties c.q. vaginalubricatie; syn. paradoxe slaap;
zie ook slaapcyclus, non-REM-slaap.
slaapapneusyndroom, apneuperioden gedurende de
slaap, leidend tot desaturatie, ernstige slaapstoornissen
en overdreven slaperigheid overdag; men onderscheidt
een obstructief en een centraal type (medicamenten,
alcohol), die vaak gecombineerd voorkomen; tot de
perifere oorzaken horen wegzakkende tong, micrognatie, grote tonsillen bij kinderen, slappe farynxwand,
afwijkingen bij de larynx, overgewicht e.d.; de patienten
zijn vaak herkenbaar aan het sterke snurken; er zijn
diverse behandelingsmogelijkheden: positievedrukbeademing (CPAP), medicamenten, desnoods tracheotomie.
slaapbeen, os temporale [L.].
slaapcentrum, groep neuronen gelegen in de formatio
reticularis op de grens van pons en medulla oblongata
die bij prikkeling inhiberende impulsen zendt naar het
ascenderende reticulair activerend systeem, wat in slaap
resulteert; destructie van dit gebied geeft slapeloosheid.
slaapcyclus, de opeenvolging van vier non - REM - slaapstadia en een fase met REM - slaap; deze cyclus kan
worden geregistreerd d.m.v. EEG-patroon, oogbewegingregistratie en elektromyogram; tijdens een slaap
treden gemiddeld vijf slaapcycli op, waarin de lengte van
verschillende stadia varieert.
slaapdagboek, dagboek dat wordt bijgehouden om
slaapstoornissen mee te kunnen analyseren.
slaapdeprivatie, zie slaaponthouding.
slaapkuur, lang aanhoudende slaap, m.b.v. slaapmiddelen teweeggebracht als kuur bij bepaalde, met opwinding gepaard gaande psychosen; zie ook dommelkuur.
slaapkwab, lobus temporalis (cerebri) [L.].
slaapmiddel, zie hypnagogum, hypnoticum.
slaaponthouding, onvoldoende slaap door externe
factoren (b.v lawaai) of interne factoren (b.v. pijn), kan
epilepsie of slaapwandelen provoceren en depersonalisatie veroorzaken; slaaponthouding bewerkstelligt bij
depressieve patienten kortdurende verbetering van
depressie; syn. slaapdeprivatie.
slaapstadium, fase van de slaap; men onderscheidt vier
stadia, op basis van wekbaarheid, spiertonus en via EEG
gemeten activiteit van de hersenschors; zie ook slaap,
REM-.
slaapverlamming, verschijnsel bij narcolepsie waarbij
kort na ontwaken of voor inslapen gedurende korte tijd
het lichaam niet bewogen kan worden; berust op een aan
de slaapcyclus gebonden spiertonusverlies bij pathologisch verlopende REM-slaap; zie ook narcolepsie.
slaap-waakritme, regelmatige afwisseling tussen
slapende en wakende toestand die wordt gereguleerd
door de formatio reticularis pontis o.i.v. nog niet
opgehelderde mechanismen; slaapfasen duren bij
mensen 4 tot 9 uur per dag.
slaapwandelen, zie somnambulisme.
slaapziekte, l encephalitis lethargica; z trypanosomiasis
(Afrikaanse s.).
slaapzucht, pathologische slaapneiging.
periodieke slaapzucht, zie ook Pickwick-syndroom.
slagader [L., arteria] bloedvat dat bloed van het hart
afvoert; zie ook ader.
slagaderpols [L., pulsus arteriosus] de door de hartactie
teweeggebrachte klopping in de slagaderen.
slagvolume, de hoeveelheid bloed die per hartcontractie
wordt uitgepompt, normaliter ±8o ml.

slakkenhuis, cochlea [L.].
slakkenspoor, op een slakkenspoor gelijkende degeneratieve afwijking in de periferie van het netvlies.
slangenbeet, beet van een slang, meestal in een extremiteit, te herkennen aan twee steekwondjes die een centimeter uit elkaar liggen.
slap-cheek disease [E., oorvijgziekte] erythema infectiosum;
de Amerikaanse naam duidt op het rode erytheem van
de wangen waarmee de ziekte begint.
slapeloosheid [L.] agrypnie, asomnie, insomnia, pervigilium.
slapen, i het rusten tijdens de fysiologische slaap;
z prikkelingsverschijnsel in een extremiteit, t.g.v. druk
op een zenuw (obdormitio).
slappespierverlamming, zie parese, slappe ^.
slappe straal, urinestraal met verminderde kracht, bijv.
door obstructie van de urethra bij prostaathypertrofie.
Slavjanski, membraan van, sterk gekronkelde
membraan van dicht collageen, gelegen in het stroma
van het ovarium; restant van verdikte basale membraan
van artretische follikel.
SLE systemic lupus erythematodes [E.] , lupus erythematodes disseminatus.
slechthorendheid, partiedl verlies van het hoorvermogen (doofheid = totaal verlies van het hoorvermogen).
geleidingsslechthorendheid, gehoorverlies door een
stoornis in het geleidingssysteem (uitwendig gehoorkanaal, trommelvlies, middenoor, gehoorbeentjes, ovale
venster), oorzaak o.a. cerumenprop; syn. geleidingsdoofheid.
perceptieslechthorendheid, gehoorverlies door een
sensoneurale storing in de waarnemingsfunctie in het
binnenoor (cochleair verlies) of in het zenuwstelsel
(retrocochleair verlies); syn. perceptiedoofheid.
regressieve slechthorendheid, zie recruitment.
slechtnieuwsgesprek, gesprek waarin de arts teleurstellend nieuws aan de patient overbrengt; het gesprek
bestaat uit zowel het verstrekken van inhoudelijke
informatie als hulp bij de verwerking; gesprekstechnisch
zijn Cr drie fasen te herkennen: het mededelen, ruimte
geven aan een reactie en het geven van aanvullende
informatie.
sleutelbeen, clavicula [L.], kleis [G.].
sleutelenzym, zie enzym.
sliding filament model [E.] modelbeschrijving van de
spiercontractie waarbij actinefilamenten tijdens een
spiercontractie tussen myosinefilamenten schuiven,
doordat het actine met het myosine bindingen vormt en
vervolgens hierdoor wordt aangetrokken t.g.v. beweging
van de myosinekopjes; zie ook contractiemechanisme.
sliding hernia [E.] zie hernia, sliding-hiatus
slijm, mucus [L.], blenna [G.]; zie ook mucusplug.
slijmbeurs, bursa [L.].
slijmlopertje, het pre-ovulatoire, heldere cervixslijm dat
buiten het ostium uteri hangt.
slijmvlies, mucosa [L.].
slikcentrum, complex van kernen in hersenstam die
slikken en slikreflex reguleren en aansturen.
slikmechanisme, mechanisme waardoor het slikken tot
stand komt; bestaat uit de orale fase (bolus wordt
verplaatst van mond- naar keelholte), de faryngeale fase
(verplaatsing van keel naar slokdarm) en de oesofagiale
fase (verplaatsing door de slokdarm naar de maag).
slikreflex, de slikbeweging die volgt op prikkeling
(aanraking) van het gehemelte of de achterwand van de
pharynx.
slikstoornis, het moeilijk kunnen slikken t.g.v. een
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slim disease
obstructie of een gestoorde passage door de slokdarm; zie
ook dysfagie.
slim disease [E.] voorkomen van menginfecties in de darm
bij Afrikaanse aids-patienten; het ziektebeeld wordt
gekenmerkt door diarree, malabsorptie, malnutritie en
extreem gewichtsverlies.
slipping rib [E. to slip = uitglijden] habituele luxatie van een
ribkraakbeen.
slokdarm, oesophagus, esophagus (NA).
kurkentrekkerslokdarm, radiologisch beeld van een
slokdarm met diffuse spasmen; syn. rozenkransslokdarm, segmentaire spasmen, spastische pseudo-divertikels, curling [E.].
slokdarmdilatatie, therapeutische verrichting waarbij
vernauwingen in de slokdarm worden verwijd m.b.v
dilatoren met oplopende diameter of hydrodilatatieballonnen; zie ook Eder-Puestow-olijf, Sengstaken-Blakemore-ballon, bougie, bougisseren.
slokdarmetsing, ernstige ontstekingreactie van de
slokdarm na het inslikken van een bijtende stof.
slokdarmkanker, zie carcinoom, oesophagus-.
slokdarmperforatie, het ontstaan van een gat in de
slokdarmwand, veelal veroorzaakt door inname van een
caustische stof of scherpe voorwerpen of door een
(iatrogeen) trauma; het beloop en de behandeling zijn
per oorzaak verschillend; in de meeste gevallen is het
echter een ernstige aandoening die snel chirurgisch
ingrijpen vereist; zie ook Boerhaave-ruptuur.
slokdarmperistaltiek, ritmische opeenvolgende samentrekkingen van de spieren in de slokdarmwand die tot
doel hebben de voedselbolus naar de maag toe te
bewegen.
slokdarmsonde, buigzame massieve of holle rubbersonde, o.a. gebruikt tijdens de behandeling wegens
dreigende of reeds ingetreden slokdarmstrictuur.
slokdarmspasmen, zie achalasie, vigoureuze -- .
slokdarmstenose, zie slokdarmstrictuur.
slokdarmstrictuur, aangeboren of na etsing verworven
ernstige vernauwing van de oesophagus waardoor
regurgitatie, braken en slijmsecretie kunnen optreden;
syn. slokdarmstenose.
slokdarmulcus, oppervlaktedefect in de slokdarm, o.a.
veroorzaakt door refluxziekte, maligniteit, ziekte van
Crohn en medicamentgebruik.
slokdarmvarices, zie oesophagusvarices.
slokdarmverbranding, i door caustica, zoals zuren,
basen en zouten van zware metalen; kan tot perforatie
van de wand of tot stenose leiden; a door kokend water;
het grootste gevaar is dan glottisoedeem.
slokdarmweb, dun vlies in het slokdarmlumen, onder
andere t.g.v een ontstekingsreactie; kan gastro-oesofageale reflux veroorzaken.
slotverschijnsel, blokkering of hapering in de beweeglijkheid van een gewricht; meestal een strekbeperking.
slowly-acting antirheumatic drug (SAARD) [E.] geneesmiddel dat het beloop van reumatoide aandoeningen in
gunstige zin kan beinvloeden; vb. chloroquine en
cyclofosfamide; zie ook disease-modifying antirheumatic
drug [E.].
slow reacting substance of anaphylaxis (SRS-A) [E.] verouderde term voor mengsel van bepaalde leukotrienen.
slow-virus infections [E ., term van de dierenarts B. Sigurdsson,

ziekte van Creutzfeldt Jakob en subacute scleroserende
panencefalitis; zie ook spongiforme encefalopathie, BSE.
slow wave [E., langzame golf] langzame golf (delta-golf) op
een EEG, uiting van een ernstige hersenstoornis (als de
patient waakt), echter ook normaal in diepe slaap.
SLR, straight-leg raising.
Sluder, Greenfield (1865-'9z8; k.n.o.-arts te St. Louis/
Miss., VS).
operatic volgens Sluder, verwijdering van de keeltonsil met haar kapsel; syn. 'sluderen'.
Sluder-syndroom, aangezichtsneuralgie, nachtelijke
brandende pijn ter hoogte van de neuswortel en de
binnenkant van de neus, met verlamming van de
pharynxboog; syn. Bing-Horton-syndroom, cluster
headache [E.] , erytroprosopalgie.
sludge [E. = slik, modder] slib, viskeuze massa.
sludge formation [E. = slibvorming] beginnende klontering
van erytrocyten, als inleiding tot thrombusvorming.
sludging [E. to sludge = aanslibben] toeneming van viscositeit,
klontering, begin van agglutinatie bij shock.
sluitspier, musculus sphincter [L.].
slurf-lip, zie macrocheilie.

slurring [E. to slur = bevlekken] een 'knoop' of geringe
onderbreking in de opgaande of neergaande tak van het
QRS-complex van het ECG; zie ook notch.
Sly, ziekte van -^-, mucopolysacharidose als gevolg van
een defect in het enzym beta-glucuronidase; afbraakproducten van polysachariden worden gestapeld in de
lysosomen en uitgescheiden in de urine; de symptomen
zijn progressief en bestaan uit skeletafwijkingen,
vergroting van lever en milt, soms troebeling van
hoornvlies, verhoogd dermatan- en heparansulfaatgehalte in de urine en vaak mentale retardatie.
smaak, geusis [G.], gustus [L.].
smaakadaptatic, sterke afname van de gewaarwording
van een smaakprikkel wanneer deze lang aanhoudt;
veroorzaakt door aanpassing van de smaaksensor aan de
prikkel; bijv nadat een suikerklontje words gegeten,
wordt de suiker in de thee niet geproefd.
smaakbancn, traject van zenuwvezels vanaf smaaksensoren via de zevende, achtste en tiende hersenzenuw naar
de tractus en nucleus solitarius in de hersenstam, van
hieruit via lemniscus medialis opstijgend naar thalamus
die naar de gyrus postcentralis en naar hersenstructuren
betreffende eetgedrag (o.a. hypothalamus en hersenstam) projecteert.
smaakbeker, caliculus gustatorius [L.].
smaakhallucinatie, zinsbedrog waarbij door de patient
een smaak wordt geproefd; bij psychiatrische en neurologische stoornissen; syn. gustatore hallucinatie.
smaakknop, caliculus gustatorius [L.].
smaakkwaliteiten, het geringe aantal primaire smaaksensaties (zoet, zuur, zout, bitter) dat op te wekken is na
expositie van de tong en mondholte aan een scala van
opgeloste moleculen; de complexiteit van smaakgewaarwordingen is vooral afhankelijk van de reuk.
smaakperceptie, het bewust mentaal registreren van de
stimuli die worden opgevangen door de smaaksensoren.
smaaksensor, zie sensor, smaak-.
small-airway disease [E.] aandoening van de kleine luchtwegen (diameter bronchiolus < zmm); er zijn diverse
oorzaken: inhalatie van toxische dampen, onderdeel van
gesystematiseerde ziekten (bijv reumatoide artritis); kan
tot ernstige vorm van bronchiolitis obliterans leiden.
small for date (SFD) [E.] zie small for gestational age.
small for gestational age (SGA) [E.] aanduiding van een
geboortegewicht > z standaarddeviaties onder de

die in de jaren vijftig op Ijsland een onderzoek naar scrapie

uitvoerde] virusziekten met zeer lange incubatie
(maanden tot jaren), langzame progressie, letaal eindigend; hiertoe behoren o.a. scrapie (bij schapen), koeroe,
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net gelezen moet kunnen worden, op 6 meter net niet
meer herkend, dan is de visus 6/12.
snellevullingsfase, fase in de hartcyclus van snelle
instroom van atriaal bloed in de hartventrikels door een
plotselinge forse drukdaling in het begin van de diastole
in aansluiting op het openen van de AV-kleppen.
snepper, instrument dat via een gespannen veer een
klein puntig mesje enkele mm in de huid schiet, ter
verkrijging van een druppel bloed voor onderzoek.
Snider, Thomas H. (geb. 1925; Amer. arts).
Snider match test, [E. match = Lucifer] eenvoudige proef
om de respiratoire functie te beoordelen: de patient
moet trachten met wijd open mond een brandende
lucifer uit te blazen die op 15 cm afstand van zijn lippen
wordt gehouden.
snijtand, dens incisivus [L.].
snijzaal, practicumzaal voor anatomie.
snoeien, het wegstrepen van de actie-alternatieven die
minder effectief blijken bij iedere keuzeknoop in een
beslisboom.
snorken, snurken, geluid dat soms ontstaat bij slapen
met open mond, doordat de verslapte huig bij het
ademhalen in trilling komt.
SOA, soa [mv. soa, niet Boa's], seksueel overdraagbare aandoening; zie ook geslachtsziekten.
sociaal [L., socius = gemeenschappelijk] maatschappelijk.
sociale geneeskunde, de geneeskunde m.b.t. de
maatschappij en de maatschappelijke toestanden.
sociaal netwerk, structureel aspect van sociale relaties,
bepaald door omvang, samenstelling en contactfrequentie met leden; heeft invloed op algemeen welbevinden.
socialisatie, i normaal proces vanaf de lagere-schoolleeftijd waarin het kind sociale vaardigheden ontwikkelt
en in de cultuur van zijn omgeving wordt opgenomen;
2 (zwakzinnigenzorg) proces waarin hulpverleners
trachten de normalisatie van zwakzinnigen in de samenleving te bewerkstelligen.
social-learning theory [E.] theorie van Bandura die zegt dat
individuen gedrag kunnen aanleren door nadoen van
geobserveerde gedrag van anderen, bijv. adolescenten die
popidolen imiteren.
sociotherapie, therapievorm die op verwerving van
sociale vaardigheden is gericht.
soda lime, basische stof bestaande uit NaOH, KOH en
Ca(OH) 2 om CO 2 in de ademlucht te binden.
sodomie [< Sodom en Gomorra = steden die volgens Genesis

gemiddelde intra-uteriene groeicurve; veroorzaakt door
foetale (dysmorfie, infecties), maternale (ziekte), placentaire (pre-eclampsie, roken) afwijkingen en bij meerlingenzwangerschap; syn. dysmaturiteit, small for date,
light for date [E.].
small round virus (SRV) [E.] zie de rubriek virus.
smear [E.] cervixuitstrijkje; zie ook Papanicolaou.
smeerklier-hyperplasie, zie hyperplasie.
smeerkuur, bedoeld is meestal een (obsolete) kuur tegen
syfilis, waarbij de huid werd ingewreven met een zalf
waarin fijn verdeeld metallisch kwik (`grauwe zalf').
smegma [G., zeep, smeer] huidsmeer op de huid van glans
penis en preputium (ook van de clitoris), gemengd met
afgestoten epitheelcellen; syn. sebum preputii.
smegma clitoridis, s. op de huid van de clitoris.
smegma preputii, s. tussen glans en preputium.
Smellie, William (1697-1763; verloskundige te Londen).
handgreep van Veit-Smellie, zie Veit.
smetvrees, symptoom van een obsessieve compulsieve
stoornis waarbij iemand uit aanhoudende angst voor
viezigheid voortdurend zichzelf en de omgeving schoonmaakt; zie ook obsessieve compulsieve stoornis.
Smith, Eustace (1835-1914; E. arts te Londen).
symptoom van Smith-Fischer, luid systolisch geruis,
bij auscultatie op het borstbeen hoorbaar bij bronchiale
stenose, als men de patient het hoofd achterover laat
buigen; het geruis wordt veroorzaakt door druk van de
vergrote klieren op de v. anonyma.
Smith, Sir Robert William (1807-1873; Iers chirurg te
Dublin).
Smith-fractuur, dwarse breuk van de radius, 5 cm
boven het distale eind, met voorwaartse verplaatsing van
het distale fractuurstuk, in zekere zin het tegengestelde
van de Colles-fractuur.
Smith-Lemli-Opitz, syndroom van, autosomaalrecessieve aandoening, gekenmerkt door congenitale
anomalieen, microcefalie, mentale retardatie, hypotonie,
genitale en faciale afwijkingen.
Smith-Petersen, Marius Nygaard (1886-1953; Amer.
orthopeed te Boston).
pen van Smith-Petersen, driekantige pen voor fixatie
van de femurhals bij collumfractuur.
smog [E., smoke + fog = rook en mist] mengsel van rook en
mist.
smokers' patches [E.] rokers-vlekken, donkerrode, bruine of
grijze vlekken op de tong bij sterke rokers; zie ook
leucoplakia oris.
SMON, subacute myelo-optico-neuropathy.
smooth type, zie stam, smooth-type--.
snaargalvanometer, zie Einthoven.
snapping hip [E.] zie hip.
snapping scapula [E.] optreden van knappend geluid bij
het bewegen van het schouderblad over de ribben.
sneeuwbalsysteem, het controleren van relevante
literatuurreferenties van belangrijke artikelen en het
bekijken van de referenties hierin; deze procedure wordt
herhaald zolang de opbrengst relevant is.
sneeuwblindheid, heeft niets met blindheid te maken;
zie fotoftalmie, ophthalmia nivialis.
Snellen, Herman (1834-1908; oogarts te Utrecht).
ooglidklem van Snellen, instrument voor het
openhouden van de oogleden bij een oogoperatie.
operatie van Snellen, entropion-operatie.
optotypen van Snellen, drukletters in verschillende
grootte en dikte voor onderzoek van de visus (`gezichtsscherpte'); wordt een letter die op iz meter afstand nog

XVIII:Zo door God wegens zonde verwoest werden, vermoedelijk
ongeveer 1850 V. Chr.] i zoofilie; z anaal geslachtsverkeer

[obsoleet].
Soedan III, zie Sudan III.
Soedan-zwart, soedanzwart, kleurstof die in een
vriescoupe (cryostaatcoupe) lipiden zwart kleurt;
syn. Sudan black [E.].
soft cancer [E. = zachte kanker] carcinoma medullare; niet
verwarren met zachte sjanker (= chancroId).
soft drugs [< E., zacht-werkende geneesmiddelen, i.c. psychofarmaca] een niet-wetenschappelijke, maar gangbare aanduiding van marihuana, hasjiesj, paddo's (en alcohol),
als tegenstelling tot 'hard drugs' (cocaine, LSD, morfine,
heroine e.a.).
softenonbaby, pasgeborene met focomelie, veroorzaakt
door gebruik van het geneesmiddel Softenon (thalidomide) tijdens de eerste weken van de zwangerschap.
Sokolow-criteria, tekenen in een ECG die op linkerventrikelhypertrofie wijzen.
I sol. solutio, oplossing.
II sol, colloide suspensie van een fijn verdeelde vaste stof
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solanine
nier) bij stimulering door HGH afgescheiden peptide die
de werking van HGH bevordert; syn. thymidinefactor,
plasma growth factor, insuline-like growth factor (IGF).
somatomedine C, groeifactor die na stimulering door
groeihormoon de vorming van kraakbeen bevordert;
stimuleert tevens differentiatie van fibroblasten en
spiercellen en heeft een insulineachtige werking;
syn. insulin-like growth factor I (IGF-I).
somatometrie [G., soma; metron = maat] meting van het
lichaam.
somatopsyche [G., soma; psyche = geest] het op het lichaam
gerichte bewustzijn (Wernicke), de combinatie van
lichamelijk bewustzijn en ruimtelijk lichaamsschema.
somatopsychose, i psychisch gestoord-zijn m.b.t. het
beleven van het eigen lichaam; z geestesziekte met
aanwijsbare lichamelijke oorzaak; zie ook psychosomatose.
somatosensibel, somatosensoor, m.b.t. de somatosensibiliteit.
somatosensibiliteit, de proprioceptieve sensibiliteit, als
tegenhanger van de exteroceptieve sensibiliteit.
somato-sensory evoked potentials (SEP, SSEP) [E.] onderzoeksmethode van de sensibele prikkelgeleiding in het
ruggenmerg en de hersenen; voortgeleide elektrische
prikkeling van het onderbeen, de kniekuil of de volaire
zijde van de pols wordt afgeleid van de schedel of van de
wervels en grafisch vastgelegd.
somatostatine, door de hypothalamus, het pancreas en
het maag-darmkanaal geproduceerde factor die
remmend werkt op de afscheiding van somatotropine en
die in het pancreas de vorming van insuline en glucagon
tegengaat; gesynthetiseerd door Guillemin en Schally,
Nobelprijswinnaars in 1977; syn. somatotropin-release
inhibiting factor [E.].
somatostatinoom, pancreastumor die somatostatine
produceert.
somatot oop , somatotopisch [G., soma; topikos = plaatselijk]
overeenkomend met, geschakeld met bepaalde plaatsen
van het lichaam; de term words gebruikt i.v m. de
motore velden van de hersenschors, die de beweging van
bepaalde lichaamsdelen reguleren.
somatotrofine [G., soma; trophe = voeding] zie somatotropine.
somatotroo [G., soma; tropos = richting, wending] met
invloed op de groei van het lichaam; vb. s. hormoon
(groeihormoon).
somatotropine [G., soma; tropos] het door de hypofyse
afgescheiden groeihormoon.

(deeltjes van i-ioo µm, bestaande uit conglomeraten van
moleculen) in een vloeistof; zie ook emulsie, gel.
hydrosol, sol met water als dispergens.
solanine, giftig alkaloid in nachtschade (Solanum).
solanisme, vergiftiging door nachtschade (Solanum).
solano d, `lijkend op solanum, een carcinoom van
aardappelachtige consistentie.
Sola num, een plantengeslacht van de fam. Solanaceae;
hiertoe behoren o.a. de aardappel en de nachtschade; zie
ook solanine.
solaris [L., -re, sol = zon] 1 als een zon, met stralen; z t.g.v.
zonbestraling; vb. plexus s-ris, erythema s-re.
solarium [L., sol] plaats waar men zonnebaden neemt.
soleus [L., -ea, -eum, solex = schol] schol-vormig; vb. musculus s-eus.
solid-ankle cushion-heel foot (SACH foot) [E.] prothesevoet
zonder beweeglijkheid in het enkelscharnier, en met een
buffer in de hiel.
solidus [L., -da, -dum], vast; vb. carcinoma s-dum.
Solis [L., sol = zon] zie ictus s. (zonnesteek).
solitair [L., solitarius] alleenstaand, op slechts een plaats
aanwezig, i.t.t. multipel.
solitaire bundel, tractus solitarius.
solitaire follikels, folliculi lymphatici solitarii, alleenstaande lymfefollikels, i.t.t. folliculi lymphatici aggregati (plaques van Peyer).
solitaire tuberkel, `conglomeraat-tuberkel , door
samenvoeging van afzonderlijke tuberkels ontstaan.
solit a rius [L., -na, -rium], solitair, alleenstaand; vb. tractus
s-ius, folliculi lymphatici s-ii (mv. van s-ius).
s o litus [L.] gewoon; vb. situs s-tus.
solutie, solutio [L., solvere = oplossen] i homogene oplossing in een vloeistof; z loslating.
solutio placentae, loslating van de placenta.
solutio retinae, loslating van het netvlies; zie ook ablatio
retinae.
solutus [L., -ta, -turn], opgelost.
solv. solve, solvatus [L.] , los op, worde opgelost [rec.].
s o lvens [L., mv. - entia], oplossend geneesmiddel, i.h.b.
slijm-oplossend expectorans; zie ook resolvens.
s o ma [G.] lichaam, als pendant van psyche (geest).
somatisatie, somatiseren, de neiging om lichamelijke
ongemakken en klachten te ervaren en te rapporteren
die niet door het bestaan van een organische aandoening
kunnen worden verklaard, deze aan een lichamelijke
aandoening toe te schrijven en er medische hulp voor te
zoeken; ook wel vereenvoudigd tot: het vertalen van
psychische onlustgevoelens in lichamelijke klachten.
somatisatiestoornis, chronische, vooral bij vrouwen
voorkomende somatoforme stoornis die wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid van lichamelijke
klachten (zonder voldoende somatisch substraat), een
uitvoerige medische voorgeschiedenis en medische
consumptie.
somatisch [G., soma] lichamelijk, afkomstig van of gericht
op het lichaam (als pendant van psychisch).
somatoforme stoornis, groep van ziektebeelden waarbij
lichamelijke klachten bestaan zonder aanwijsbare
organische aandoening; de symptomen ontstaan
onbewust, beInvloed door psychische processen; werd
vroeger aangeduid met de inmiddels obsolete termen
`hysterie' en 'hypochondrie'.
somatogeen [G., soma; genein = voortbrengen] afkomstig van
het lichaam, ten onderscheid van psychogeen.
somatologie [G., soma; logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende het lichaam; zie ook psychologie.
somatomedine, een door de lever (en misschien ook de

somatotropin-releasing hormone (SRH) [E., somatotropinevrijmakend hormoon] hypothalamusfactor die de hypofyse

aanzet tot secretie van somatotropine (groeihormoon).
somesthesie, zie gevoelszin.
somiet [G., soma] oersegment, een der blokvormige
mesoderm-massa's in elk segment van het embryo, aan
weerskanten van de notochord en de neurale buis; uit
elke somiet ontstaat een dermatoom (waaruit zich de
huid van een huidsegment vormt), een myotoom
(waaruit zich een dwarsgestreept-spiersegment ontwikkelt) en een sclerotoom (waaruit een wervelhelft plus een
rib ontstaan).
somnambulisme [< L., somnus = slaap; ambulare = rondwandelen] i slaapwandelen (`spontaan' somnambulisme);
z hypnotische toestand waarin de gehypnotiseerde het
volle gebruik van zijn zintuigen heeft, maar zich
achteraf niets herinnert van hetgeen in die toestand is
gebeurd (`kunstmatig' somnambulisme).
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spasmodisch
oorzaak is onbekend, komt sporadisch voor;

somnolentie [L., somnolentia] slaperigheid, jets verlaagde
bewustzij nstoestand.
Somogyi, Michael (1883-1971; biochemicus te St. Louis,
V.S).
Somogyi-eenheid, maat bij de kwantitatieve bepaling
van serum-amylase.
Somogyi-effect, het `rebound effect' dat zich bij `brittle
diabetes' voordoet bij overdosering van insuline; er volgt
dan een reactieve hyperadrenalinemie en hyperglykemie.
Somogyi-syndroom, zie brittle diabetes.
sondage, het sonderen.
duodenumsondage, zie aldaar.
sonde [<F.] buigzaam of stiff, staafvormig of buisvormig
instrument voor onderzoek van holten, afvoergangen of
fistels.
so nde a demeure [F.] verblijfskatheter.
Bilbao-sonde, sonde, toegepast bij sondering van het
duodenum, waardoor contrastmiddelentoediening per
infuus mogelijk is; het toepassen van de sonde is een
betrekkelijk eenvoudige techniek en routinematig uit te
voeren; enigszins in onbruik geraakt.
s o nde van Miller-Abbott, dubbelloopse sonde die door
de mond of de neus, via slokdarm en maag in het
duodenum wordt gebracht, voor het afzuigen van
stagnerende darminhoud bij ileus.
neussonde, i dunne buigzame katheter die via de neus
in de maag wordt gebracht, voor toediening van vloeibaar voedsel; z een via de neus ingebrachte sonde voor
het ledigen van de maag (bijv. bij ileus, darmparalyse,
pylorusstenose, en voor maagsaponderzoek.).
v oe dingss o nde, zie neussonde sub i.
sonderen, een sonde in een wond of kanaal schuiven.
sondevoeding, het kunstmatig toedienen van voedingsstoffen
via eentoegepast
slangetjebij
datpatienten
uitmondtmet
in de
maag
of de
dunne darm;
een
slechte
dunne darm; toegepast bij patienten met een slechte
voedingstoestand die niet in staat zijn voldoende te eten.
Sones-techniek, methode van coronaire angiografie
vanuit de arm, ontwikkeld door Sones.
sonografie [L ., sonus = geluid; Gr. graphein = optekenen] i het
zichtbaar maken van de spraak; s. zie echografie; zie ook
Doppler.
sonometer [L., sonus] instrument ter meting van de
gehoorscherpte.
sonorus [L.] klinkend; vb. rhonchi sonori (rnv. van s - rus).
soort [L.] zie species.
s o por [L.] diepe slaap, toestand van bewustzijnsdaling,
dieper dan bij somnolentie, maar minder dan bij coma;
de patient kan door sterke prikkels tijdelijk worden
gewekt.
soporeus, in een toestand van sopor.
soporificum [L., mv. -cal, geneesmiddel dat een diepe slaap
verwekt.
SOPP stabiele oplossing van plasmaproteine, plasmaeiwitoplossing zonder stollingsfactoren, wordt gebruikt
bij volume-expansie.
sorbitol, i kunstmatige zoetstof; z suikeralcohol, in
verhoogde concentratie aanwezig in weefsels die zijn
blootgesteld aan hyperglykemie; speelt waarschijnlijk
een belangrijke rol bij het ontstaan van diabetische
neuropathie.
SOS-respons, gecoordineerde inductie van veel enzymen,
waaronder reparatie-enzymen, in E. coli; treedt in
werking bij veel DNA-schade.
Sotos-syndroom, `overgrowth-syndroom' met als
karakteristieken hoog geboortegewicht, sterke groei,
snelle botrijping, grote schedel en dolichocefalie;

syn. cerebraal gigantisme.
souffle [F.] blazend, soms schavend, ruw geluid, bij auscultatie van het hart waargenomen; syn. hartgeruis.
sound pressure level (SPL) [E.] niveau van geluidssterkte in
decibel waarbij een dB SPL wordt vergeleken met een
geluidsdruk van zo micro-Pascal, wat ongeveer overeenkomt met de gemiddelde drempel bij i000 Hz van
gezonde jonge mensen; niet te verwarren met de dB
Hearing Level, waarbij wordt vergeleken met de fysiologische drempel i.p.v. een fysische maat.
Souques, Alexandre Achille (1860-1944; Fr. neuroloog te
Parijs).
Souques-fenomeen, vingerfenomeen; strekking van de
vingers bij poging van de patient om zijn verlamde arm
op te heffen.
ziekte van Souques-Charcot, `geromorphisme cutane
S.-Charcot'.
SPA, single photon absorptiometry; zie ook absorptiome-

trie.
spaakbeen, radius [L.].
Spaanse kraag, zie phimosis, para - .
spade-like hand [E., spade-achtige hand] verbrede, verdikte
hand bij acromegalie.
spalk, lat, plank, metaaldraad tot steun en fixatie van
fractuurstukken; zie ook onder de verschillende eigennamen

(Braun, Thomas enz.).
boogspalk, spalk van staaldraad waarmee een uitgeslagen of losgeraakt gebitselement aan de aangrenzende
elementen wordt gefixeerd.
dynamische spalk, semi-passieve immobilisatietechniek die actieve extensie en passieve flexie toelaat,
waardoor het optreden van adhesies zoveel mogelijk
words vermeden; wordt vooral toegepast bij letsels van
de flexorpezen van de vingers; zie ook statische spalk.
ext e nsiespalk, draadspalk die zo wordt aangebracht dat
op elk der fractuurstukken een aanhoudende trek in
onderling tegengestelde richting wordt uitgeoefend.
knopspalk, langs de gebitselementen aangebrachte
spalk die de onderkaak aan de bovenkaak fixeert.
rustspalk, zie spalk, statische -^-.
statische spalk, steun van gips, kunststof of metaal
voor gebroken of anderszins beschadigde ledematen die
geen enkele beweging in het beschadigde lichaamsdeel
meer toelaat en zo het letsel rust biedt ter genezing;
syn. rustspalk.
spanningshoofdpijn, zie hoofdpijn, spannings-.
spanningsperiton e um, de toestand die ontstaat als
gassen na een perforatie van de darm in de buikholte
geraken en niet kunnen terugstromen; zie ook peritoneum.
spanningspneumothorax, zie ventielpneumothorax.
spanzaagverband, zie Quengel-gips.
spargan o se, sparganosis, ziekte, veroorzaakt door
Sparganum, die subcutane ontsteking en fibrosis teweegbrengt, sours ook elephantiasis.
Sparganum [G., sparganon = lompen, luier] een pseudogeslachtsnaam voor de plerocercoiden van lintwormen
van het geslacht Diphyllobotrium.
spasm - [L., spasmus, Gr. spasmos = kramp] voorvoegsel in
woordverbindingen m.b.t. kramp.
spasme, spasmus [G., mv. -mi, spasmos = kramp] plotselinge,
krachtige, onwillekeurige spiercontractie; syn. kramp.
infantiel spasme, zie West, syndroom van -^-.
segmentair spasme, zie slokdarm, kurkentrekker-.
spasmodisch [L., spasmodicus] spasmus-achtig.
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spasmogeen
deel van de arachnoidea en de pia mater; is gevuld met
arachnoidale bindweefseltrabekels en liquor cerebrospinalis.
spatium subdurale, capillaire spleet tussen dura en
arachnoidea; kan bijvoorbeeld door een bloeding
worden verwijd.
spatia zonularia, de met lymfe gevulde ruimten tussen
de vezels van de zonula ciliaris, communicerend met de
achterste oogkamer.
spatula [L., mv. - ae] , spatel.
spatula mallei, het platte, aan het trommelvlies bevestigde eind van de malleus (hamer, een der gehoor-

spasmogeen [G., gennan = voortbrengen] spasmusverwek-

kend.
spasmolyticum [G., my. - ca, lysis = oplossing, bevrijding]
middel dat spasmus opheft.
spasmolytisch, kramp-opheffend.
spastic-pelvic-floor syndrome [E.] aantal verworven aandoeningen die gepaard gaan met obstipatie en die
worden veroorzaakt door een te geringe relaxatie van de
bekkenbodemspieren; zie ook anisme.
spasticus [L ., - ca, - cum] , spastisch, krampachtig, krampend;
vb. strabismus s-cus, hemiplegia s-ca, entropion s-cum.
spastisch [L., spasticus] 1 m .b.t. spasmus, meestal gebruikt
om verlamming met spierrigiditeit en verhoogde
reflexen aan te duiden; z gepaard met spierstijfheid.
spastische gang, schuifelende gang met stijve benen,
bij s-sche verlamming.
spastische spinale paralyse, zie paralyse.
spastische verlamming, zie verlamming.
spastisch colon, zie colon, spastisch
spatader [L.] zie varix.
spataderbreuk, zie varicokele.
spatel [L., spatula] lepel- of schoffelvormig voorwerp om
zalf te smeren.
tongspatel, s. waarmee bij keelonderzoek de tong
omlaag kan worden gedrukt.
spatia [L.] mv. van spatium.
spatium [L., my - ia] , een begrensde ruimte, een open
plaats.
spatia anguli iridocornealis, de ruimten tussen de
vezels van het lig. pectinatum anguli iridocornealis,
door welke ruimten het vocht uit de voorste oogkamer
naar de sinus venosus afvloeit.
spatium epidurale, spatium peridurale, ruimte
tussen dura mater spinalis en de wand van het wervelkanaal; is gevuld met vetweefsel en veneuze plexus.
spatium gpisclerale, de ruimte tussen de oogbolfascie
en de oogbol.
spatium extraperitoneale, ruimte buiten de peritoneale holte.
spatium intercostale, tussenribsruimte.
spatia interglobularia, onverkalkte holten in de
dentine, vnl. aan het oppervlak.
spatia interossea metacarpi, de ruimten tussen de
middenhandsbeenderen.
spatia interossea metatarsi, de ruimten tussen de
middenvoetsbeenderen.
spatium intervaginale, s. episclerale.
spatia intervaginalia nervi optici, de subdurale en
subarachnoidale ruimten tussen de binnenste en de
buitenste schede van de oogzenuw.
spatium perichoroideale, een der vele spleten in de
lamina suprachoroidea.
spatium perilymphaticum, de met perilymfe gevulde
ruimte tussen het benige en vliezige labyrint.
spatium perinei profundum, de ruimte tussen fascia
diaphragmatis urogenitalis inferior en fascia diaphr.
urogen. superior.
spatium perinei superficiale, de ruimte tussen fascia
perinei superficialis en fascia diaphragmatis urogenitalis
inferior.
spatium retroperitoneale, retroperitoneale ruimte,
tussen het achterblad van het parietale peritoneum en de
achterste buikwand.
spatium retropubicum, een met los bindweefsel
gevulde ruimte tussen de blaas en het schaambeen;
syn. cavum Retzii.
spatium subarachnoideum, ruimte tussen het vlakke

beentjes).

Spatz, Hugo (1.888-1969; D. neuroloog te Giessen).
syndroom van Hallervorden-Spatz, zie Hallervorden.
Spearman's rangcorrelatiecoefficient, maat van de
relatie tussen twee ordinale variabelen, liggend tussen -i
(perfect negatief verband) en 1 (perfect positief verband).
specialite [<F.] geneesmiddel dat door een farmaceutisch
bedrijf op de markt wordt gebracht onder een eigen
merknaam en in een eigen verpakking; syn. merkpreparaat; zie ook generieke naam.
species [L., mv species] , 1 soort (een genus = geslacht bestaat
uit een aantal species en deze ev. uit een aantal subspecies); 2 een 'ouderwets' mengsel van kruiden waarvan
een medicinale thee kan worden getrokken.
typespecies, (een van de) eerste species die bij een nieuw
genus (bacteriegeslacht) wordt ingedeeld; ook wel: de
meest duidelijk omschreven species binnen een genus.
specificiteit, i percentage personen zonder een ziekte die
men m.b.v. een test wil opsporen dat `terecht' (dat wil
zeggen t.o.v de gouden standaard) als niet-ziek wordt
geclassificeerd; 2 (in de psychosomatiek) de veronderstelde samenhang tussen bepaalde lichamelijke aandoeningen (bijv astma) en een bepaalde psychische
problematiek uit de jeugd (bijv. het afgewezen zijn door
de moeder); zie ook fout-positief.
orgaan(weefsel)specificiteit, de affiniteit van een
bepaald antigeen voor een bepaald orgaan (of weefsel),
bijv. CZS, nierweefsel.
specificiteitstheorie, aanname dat voor elke prikkelsoort een specifieke sensor bestaat; is in grote lijnen
geldig, m.u.v de vrije zenuwuiteinden in de huid voor
pijngewaarwording, waarvan sommige vezels ook
gevoelig zijn voor mechanische en thermische prikkels.
specificum [L., my. -ca], geneesmiddel dat bij uitstek bij
een bepaalde ziekte werkzaam is, bijv. kinine bij
malaria.
specifiek [L., specificus] kenmerkend, typerend, gekenmerkt, eigenaardig.
specifieke activiteit, zie activiteit.
specifiek-dynamische werking, i de door het
opnemen van voedsel veroorzaakte intensivering van de
stofwisselingsprocessen; 2 een veronderstelde warmteverspilling na nuttiging van eiwit.
specifieke immuniteit, zie immuniteit, specifieke
specifiek immuunsysteem, zie afweersysteem, specifiek -^-.
specifieke ontsteking, ontsteking met specifiek
verloop, en verwekt door specifieke verwekkers (syfilis,
tuberculose, lepra), i.t.t. onspecifieke of banale ontstekingen.
specifieke therapie, behandeling die bij uitstek gericht
is tegen een bepaalde aandoening, bijv. penicilline
(vroeger speciaal salvarsan) tegen syfilis.
specimen [L., my specimina], monster, een voor een grotere
groep typerende eenheid; ook gebruikt (ten onrechte)
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spermatozoapenetratiemetertest
galie, anemic en leuko-erytroblastose; ontwikkelt zich
na 10 -15 jaar bij lo% van de patienten met polycytemie.
sperma [G.] het dikke, witte vocht dat door de mannelijke
geslachtsorganen wordt geproduceerd; het bestaat uit
een plasma, waarin spermatozoa, en secreten van de
prostaat, de zaadblaasjes en andere klieren; syn. zaad,
semen [L.] zie ook ejaculatie.
sperma-agglutinine, zie agglutinine.
spermabank, opslag van ingevroren (donor)sperma in
ziekenhuizen voor kunstmatige inseminatie.
spermacervixmucuscontacttest (SCMC-test), onderzoeksmethode voor het aantonen van antispermatozoaantistoffen in sperma en cervixslijm.
spermacrasie [G., akrasia = slechte menging] tekort aan
spermatozoa in het semen; syn. oligospermie, oligozoospermie.
spermaonderzoek, beoordeling van de kwaliteit van
sperma op basis van ejaculaatvolume, concentratie van
zaadcellen, percentage van zaadcellen met normale vorm
en progressieve beweeglijkheid; vormt onderdeel van het
vruchtbaarheidsonderzoek.
spermapenetratietest, zie hamstereicel-penetratietest.
spermaticide, zie spermicide.
spermaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de zaadorganen;
vb. funiculus s-cus, fascia s-ca.
spermatide, een uit een spermatocyt ontstane cel die het
voorstadium is van een spermatozoon; zie ook spermiogenese.
spermatitis, ontsteking van de funiculus spermaticus;
syn. funiculitis.
spermatocystitis [G., kystis = blaas] ontsteking van de
zaadblaasjes.
spermatocyt, mannelijke kiemcel (in het kiemepitheel
van de testiskanaaltjes), ontstaan door deling van een
spermatogonium; syn. prespermatide.
primaire spermatocyt, de rechtstreeks uit een spermatogonium ontstane spermatocyt.
secundaire spermatocyt, door meiotische deling uit
een primaire s. ontstane s., waaruit bij verdere deling
spermatiden voortkomen.
spermatogenese [<G., genesis = voortbrenging] vorming van
sperma door de testes; zie ook spermiogenese.
spermatocytogenese, eerste proces van spermatogenese, waarbij spermatogonia zich delen tot primaire
spermatocyten.
spermatogonium [G., my. -ia, gone = geslacht] ongedifferentieerde mannelijke kiemcel, voortkomend uit het
epitheel van de tubuli seminiferi; een s. deelt zich in
twee spermatocyten.
spermatok e le [G., kele = breuk, gezwel] zaadcyste, een
cysteuze verwijding (retentiecyste in de epididymis of
testis of funiculus spermaticus) waarin sperma-bevattend vocht.
spermatorroe, spermatorrh oe a [G., rhoia = stroming]
zaadvloed, onwillekeurige en overvloedige lozing van
sperma, ook zonder seksueel prikkelingsgevoel; zie ook
pollutio.
spermatosoma [G., soma =lichaam] zie spermatozoon.
spermatozoapenetratiemetertest (SPM-test), test ter
beoordeling van de interactie tussen spermatozoa en
cervixslijm, waarbij onder de microscoop de verste
afstand gemeten wordt die de spermatozoa per tijdseenheid afleggen, alsmede het aantal spermatozoa per
afstand en per tijdseenheid, de migratiesnelheid en de
beweeglijkheidsduur van de spermatozoa worden
vastgesteld; hierbij wordt het te onderzoeken cervixslijm
opgezogen in een glazen capillair; het ene uiteinde van

voor een stuk weefsel (biopt) dat voor onderzoek wordt
verwijderd.
SPECT, single-photon-emission computerized tomography; zie ook tomografie.
spectraal, m.b.t. het spectrum.
spectrale analyse, analyse van een stofinengsel op
grond van het emissie-, absorptie- of fluorescentiespectrum.
spectrine, een contractiele proteine in de membraan van
erytrocyten.
spectrocolorimeter, een spectroscoop die gebruikt
wordt om de gevoeligheid van het oog voor een bepaalde
kleur vast te stellen.
spectrofotometer, instrument waarmee men de hoeveelheid opgeloste stof in een oplossing kan schatten op
grond van het doorgelaten licht.
spectrometer, toestel waarmee men de golflengten van
de spectrale kleuren kan meten.
spectropolarimeter, combinatie van spectroscoop en
polarimeter ter meting van de optische draaiing van
licht van verschillende golflengte.
spectroscoop [G., skopein = bekijken] instrument ter
ontwerping van een spectrum en meting van het door
een lichtend lichaam uitgezonden licht.
spectrum [L., mv. -tra, verschijning, beeld] 1 het kleurengamma dat ontstaat als licht door een prisma wordt
gebroken; z figuurlijk: de reeks hoorbare tonen; de reeks
bacterien die door een antibioticum worden aangetast.
speculum [L., mv. -la, spiegel] instrument ter bezichtiging
van een ruimte achter een gewoonlijk gesloten opening;
er zijn allerlei s-la in gebruik, genoemd naar het
lichaamsdeel dat ermee bekeken wordt (bijv. oor-s.,
vagina-s.) of naar degeen die het s. ontworpen heeft (bijv.
s. van Mayer, Simon).
eendebekspeculum, s. voor vaginaal onderzoek dat als
de bek van een eend kan worden geopend en gesloten.
speech-reception threshold [E.] spraakreceptiedrempelwaarde die wordt vastgesteld doordat de patient zinnen
aangeboden krijgt die afhankelijk van het goed of fout
nazeggen telkens z dB zachter of harder worden; de
intensiteit waarbij de helft van de zinnen goed wordt
nagezegd is de speech-reception threshold in stilte;
worden de zinnen door een ruis met een constante
intensiteit heen aangeboden, dan wordt de speechreception threshold bij de aangegeven ruisintensiteit
bepaald; syn. drempel van spraakverstaan.
speeksel, saliva [L.], ptyalon [G.].
speeksel-amylase, het amylum-splitsend enzym in
speeksel; zie ook pancreas-amylase.
speekselklieren, glandulae salivariae (minores et
majores); zie ook glandula parotidea, glandula sublingualis, glandula submandibularis.
speekselsteen, calculus salivalis.
speekselvloed, zie hyperptyalisme, hypersalivatie.
speklever, bloedarme lever met amyloide degeneratie, op
doorsnede spekachtig van aanzien.
spekvinger, infectie van een door robben veroorzaakte of
met producten van deze dieren gecontamineerde
verwonding aan de vinger; het oorzakelijke microorganisme is onbekend; behandeling met tetracyclinepreparaten.
speldenknop-, zie pin-point...
speltherapie, therapievorm waarin kinderen d.m.v.
spelletjes hun angsten kwijt kunnen raken.
spenen, van de speen of borst afwennen, niet meer zogen.
spent phase [E.] toenemende beenmergfibrose, splenome-

735

spermatozoon
het capillair words met een propje boetseerklei afgesloten en het andere uiteinde wordt in een semenreservoir
geplaatst; syn. Kremer-test.
spermatozoon [< G.] `zaaddiertje' (Van Leeuwenhoek),
een rijpe zaadcel, ontstaan in de testis, en bij lozing
(ejaculatie) in staat een eicel te bevruchten.
spermaturie, de aanwezigheid van sperma in de urine;
syn. seminurie.
spermia, spermien, rijpe spermatozoa.
spermiatie, het vrijkomen van spermatozoa van de
Sertoli-cellen, waaraan ze als spermatiden verbonden
zijn geweest.
spermicide [L., caedere = doden] 1 sperma-dodend; z een
substantie met sperma-vernietigende werking.
spermide, zie spermatide.
spermine, een in sperma-vloeistof aanwezige kristallenvormende substantie.
spermiocyt, 'primaire' spermatocyt.
spermiogen e se, de laatste fase van de spermatogenese
waarin de spermatide van vorm verandert en spermatozoon wordt.
spermiogonium, zie spermatogonium.
spermium [L., mv. -ia], een rijp spermatozoon.
spermotoxine, een voor spermatozoa toxische stof.
Sperrarterien [D., sperren = afsluiten] arterien die zichzelf
kunnen afsluiten door opzwelling van de epithelioide
cellen van de wand of door contractie van spiervezels.
Sperrung [D., afsluiting] plotselinge onderbreking van een
psychisch proces of van een gedachtengang.
speurd o sis, zeer kleine dosis van een radioactieve isotoop
die aan een stof met natuurlijke isotopen wordt toegevoegd om de weg na te gaan die deze stof in het lichaam
volgt; syn. tracer-dosis.
spheno-ethmoid alis [-le, G., sphen = wig; ethmos = zeef]
m.b.t. sfenoid (wiggebeen) en etmoid (zeefbeen);
vb. recessus s-lis.
sphenofrontalis [- le, G., sphen; L. frons = voorhoofd] m.b.t. os
sphenoidale en os frontale; vb. sutura s-lis.
sphenoidalis [-le, G., sphen] m.b.t. het sfenoid; vb. sinus
s-lis, os s-le.
sphenoideus [G., -ea, -eum, sphen] wigvormig, tot het
wiggebeen behorend.
sphenoiditis, sinusitis sphenoidalis, ontsteking van de
sinus sphenoidalis.
sphenomandibularis [L., -re], m.b.t. sfenoid en mandibula; vb. ligamentum s-le.
sphenomaxill a ris [L., -re], m.b.t. os sphenoidale en
maxilla; vb. sutura s-ris.
spheno-occipitalis [L., -le], m.b.t. wiggebeen en achterhoofdsbeen; vb. synchondrosis s-lis.
sphenopalatinus [L., -na, -num], m.b.t. het sfenoid en het
palatum; vb. arteria s-na, foramen s-num.
sphenoparietalis [L., -le], m.b.t. het sfenoid en het os
parietale; vb. sinus s-lis.
sphenopetro sus [L., -sa, -sum], betreffende het sfenoid en
de pars petrosa van het os temporale; vb. fissura s-sa.
sphenosquam o sus [L., -sa, -sum], m.b.t. het os sphenoidale en de pars squamosa van het os temporale;
vb. sutura s-sa.
sphenozygomaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. os sphenoidale
en os zygomaticum; vb. sutura s-ca.
sphericus [G., -ca, -cum, sphaira = bol] bolvormig; vb. recessus s-cus.
spherisch, zie sferisch.
spherocytose, spherocytosis, zie sferocytose.
sphincterdyssynergie, onvoldoende ontspanning van de
bekkenbodemspieren in verhouding tot de activiteit van

de blaas tijdens de mictie; leidt tot belemmering van de
urineflow, soms ook tot residuvorming; oorzaak is
neurogeen of psychogeen.
sphincterotom ie , zie sfincterotomie.
sphygm-, zie sfygm-.
spica [L., aar] korenaarverband; het wordt als een 8 gewikkeld, waarna de wikkels met elkaar een korenaarfiguur
vormen.
spicula [L., mv van spiculum = punt, stekel] kleine beenpunten in de wand van een beenabcesholte.
spider angioma [E., spider = spin] zie angioma stellatum.
spider naevus [E.] zie naevus araneus.
spider-web cell [E.] grote cel met perifere vacuolen gescheiden door smalle cytoplasmastrengen waardoor gelijkenis
met een spinnenweb ontstaat; komt voor bij rhabdomyosarcoom.
spiegel, i oppervlak van een vloeistof; z gehalte, concentratie; vb. suikerspiegel; 3 speculum; 4 instrument met
spiegelende werking, zoals een keelspiegel, voorhoofdspiegel.
spiegelhand, zeldzame congenitale aandoening van de
hand waarbij de duim veelal ontbreekt en enkele of alle
vingers dubbel zijn aangelegd.
spiegelproef, onderzoek waarbij een spiegel onder de
neus van de onderzochte wordt gehouden. Als de spiegel
bij spreken of blazen beslaat, sluit het palatum de neus
onvoldoende af; ter opsporing van open-neusspraak.
spiegelschrift, schrift dat van rechts naar links loopt en
het spiegelbeeld vormt van normaal schrift.
Spieghel, Adriaan van den (1578-1625; Vlaams anatoom
te Padua).
fascia Spigelii, de aponeurose van de m. transversus
abdominis.
hernia Spigelii, hernia in de fascia Spigelii.
linea Spigelii, (lijn van Spigelius) = linea semilunaris.
lobus Spigelii, zie lobus caudatus.
spieken, het steken van radiumnaalden in een te bestralen weefsel.
Spielmeyer, Walther (1879-1935; neuroloog te Munchen).
syndroom van Stock-Spielmeyer-Vogt, zie Stock.
ziekte van Vogt-Spielmeyer, zie Vogt.
spieratrofie, volume-vermindering van spiermassa, a.
door inactiviteit, b. door aandoening van het perifere
motore neuron (vanaf het kerngebied tot aan het uitvoeringsorgaan).
benigne infant iele spinale spieratrofie, autosomale,
recessief-erfelijke ziekte van de motore cellen in de
voorhoorns van het ruggenmerg.
bulbaire spieratrofie, hypotone parese met afgenomen
spiervolume en areflexie van tong en pharynxmusculatuur; komt voor t.g.v. infecties van hersenzenuwen of
myelum (b.v poliomyelitis) en bij degeneratieve afwijkingen van motorische voorhoorncellen (b.v. ALS).
infantiele progressieve spinale spieratrofie, gegeneraliseerde neurogene spieratrofie, beginnend in het
eerste levensjaar, en in enkele maanden of jaren letaal
eindigend; syn. syndroom van Werdnig-Hoffmann.
juveniele progressieve spinale spieratrofie, vnl.
proximate, neurogene spieratrofie, beginnend in de
jeugd en langzaam toenemend; syn. syndroom van
Wohlfart-Kugelberg-Welander.
neurogene progressieve spieratrofie, type CharcotMarie-Tooth, hereditaire motorische en sensorische
neuropathieen.
neurogene spieratrofie, s. door een aandoening van
het perifere motorische neuron (motorische voorhoorncel, perifere zenuw).
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dwarsgestreept spierweefsel, spierweefsel, bestaande
uit dwarsgestreepte spiercellen/vezels, d.w.z. cellen die
bij LM-onderzoek een karakteristieke dwarse streping
vertonen die het gevolg is van orientatie van actine- en
myosinemoleculen, die samen de myofibrillen (contractiele eenheid) vormen; de contracties van dit type
spierweefsel staan onder invloed van het willekeurige
zenuwstelsel, m.u.v. het hartspierweefsel; syn. skeletspierweefsel.
glad spierweefsel, spierweefsel dat bestaat uit spoelvormige cellen met langgerekte kern en talrijke evenwijdig gerichte myofilamenten; gladde spiercellen zijn
omgeven door een netwerk van dunne collageenvezels
waarlangs kracht wordt uitgeoefend; vormen tezamen
glad (onwillekeurig) spierweefsel.
hartspierweefsel, spierweefsel van het hart waarvan de
cellen dezelfde dwarse streping vertonen als skeletspierweefsel; spiercellen zijn echter verbonden door
intercalaire schijven; de contracties zijn onwillekeurig,
ritmisch en krachtig.
Spigelius, zie van den Spieghel.
spijkerrekverband, zie draadextensie.
spijsverteringskanaal, zie canalis alimentarius.
spijsverteringstelsel, geheel van organen dat betrokken
is bij het verteren van voedsel; zie ook vertering.
spijtoptant, persoon met spijtgevoelens; bijv. na sterilisa-

Ryukyu-spinale spieratrofie, neurogene progressieve
s. op de Rioekioe-eilanden (z. van Japan).
spinale progressieve spieratrofie, type DuchenneAran, voortschrijdende degeneratie van de voorhoorncellen van het ruggenmerg op middelbare leeftijd,
beginnend aan de kleine handspieren, de onderarm, dan
overgrijpend op de schouderspieren en de rugspieren en
pas later op de beenspieren.
spierbiopsie, zie biopsie, spier-.
spiercontractie, actieve verkorting van een spier.
auxotone (-tonische) spiercontractie, samentrekking
van een spier bij gelijkblijvend volume.
isometrische spiercontractie, samentrekking van een
spier bij gelijkblijvende lengte.
isotone (isotonische) spiercontractie, samentrekking
van een spier bij gelijkblijvende spanning.
spierdystrofie, dystrophia musculorum; zie ook Erb,
Duchenne.
spierhernia, zie hernia.
spierhypotonie, zie hypotonia sub 1.
spierkracht, contractiekracht geleverd door een of
meerdere spieren,
afhankelijk van
en
histochemische
eigenschappen
vanmorfologische
het spierweefsel,
histochemische
histochemische eigenschappen
eigenschappen van
van het
het spierweefsel,
spierweefsel,
uitgangslengte van de spier en prikkelsterkte.
spierkramp, syn. spasmus onwillekeurige en pijnlijke
contractie van de gehele spier; kan optreden bij aanspannen van een spier die niet in rustlengte is, elektrolytstoornissen, ALS, de ziekte van Wilson, tetanus, jicht
en hypothyreoidie.
spiernecrose, versterf van spierweefsel.
spierpomp, de als pomp functionerende spiercontractie,
waardoor bloed en lichaamsvocht voortgestuwd worden.
spierrelaxantia, stoffen met een verslappend effect op
dwarsgestreepte spieren; twee groepen: depolariserende
sp. en niet-depolariserende neuromusculair blokkerende
sp.; worden o.a. toegepast tijdens anesthesie; syn. curarimimetica.
spierrigiditeit, zie rigor.
spierschok, enkelvoudige spiercontractie; doordat de
spier slechts een prikkel ontvangt, trekt de spier kortdurend samen en ontspant zich daarna weer snel;
syn. twitch [El.
spierspasme, krampachtige spiercontractie als verschijnsel van piramidebaan-stoornis; zie ook spasme, rigor.
spierspoel, spoelvormig zintuigorgaantje in skeletspierweefsel dat passieve lengteveranderingen van de
spier detecteert; bevat spiervezels, waarvan het middelste deel omwonden is door een afferent zenuwvezeltakje
dat rekking registreert; zie ook reflex, myotatische -^-.
spiertonus, detectie en fijnregeling hiervan vindt plaats
door spierspoelen en peessensoren; coordinatie vindt
plaats door het paleocerebellum; syn. spierspanning.
spiertrichine, larve van Trichinella spiralis in spiercellen,
na enige maanden met bindweefselkapsel, later verkalkt.
spier-veersysteem, opvang van op het lichaam inwerkende krachten door (deels) aangespannen spieren die
als veer werken; de veerstijfheid van de spieren words
ingesteld op de grootte van de te verwachten uitwendige
kracht door de mate van contractie te varieren; zie
stiffness regulation.
spiervezel, zie spiercel.
spierweefsel, weefsel, bestaande uit langgerekte cellen
met contractiele filamenten (myofibrillen) in cytoplasma;
van mesodermale afkomst; verzorgt bewegingen van het
lichaam; men onderscheidt drie soorten: dwarsgestreept
spierweefsel ofwel skeletspierweefsel, hartspierweefsel
en glad spierweefsel.

tie.
spike [E., L. spica = aar, stekeli snelle hoge verheffing of pick
in een curve.

spikes and waves [E.] piekgolf.
spildraai, beweging van de foetus rond de lengte-as
tijdens de baring; berust op aanpassing van de foetus
aan het baringskanaal.
inwendige spildraai, beweging van de schedel van de
foetus in de bekkenholte van dwars naar voor-achterwaarts, waardoor de ovale vorm van de schedel en de
ovale vorm van de bekkenuitgang in dezelfde stand
komen.
uitwendige spildraai, beweging van de schedel van de
foetus buiten de vulva van voor-achterwaarts naar dwars,
waardoor de schouders van de foetus in de ovale vorm
van de bekkenuitgang passen.
spin [E., to spin = draaien, tollen[ beweging van het proton om
zijn eigen as, waardoor een magnetisch veld ontstaat.
spina [L., mu spinae[ , 1 wervelkolom, ruggengraat; 2 een
puntig uitsteeksel.
spina bifida, gespleten wervelkolom doordat de bogen
van enige wervels niet gesloten zijn, een vorm van
dysrafie.
spina bifida aperta, rhachischisis.
spina bifida c y stica, s. bif. met uitpuiling van ruggenmerg of ruggenmergsvliezen.
spina bifida occulta, uitwendig niet zichtbare s. bif.
spina helicis, knobbeltje aan de voorzijde van de helix
(van de oorschelp).
spina iliaca anterior inferior, uitsteeksel aan de
voorrand van het os ilium, oorsprong van de m. rectus
femoris.
spina iliaca anterior superior, uitsteeksel aan het
voorste eind van de crista iliaca, oorsprong van de m.
sartorius.
spina iliaca posterior inferior, uitsteeksel aan het
boveneind van de incisura ischiadica major van het os
ilium.
spina iliaca posterior superior, uitsteeksel aan het
achterste eind van de crista iliaca.
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spine [E.] wervelkolom, ruggengraat.
bamboo spine, zie aldaar.
kissing spine, zie kissing spines.
railway spine, zie commotio spinalis.

spina ischiadica, beenuitsteeksel tussen incisura
ischiadica major en minor.
spina mentalis, in de mediaanlijn onder-achter het
corpus mandibulae gelegen uitsteeksel waaraan de
musculi genioglossus en geniohyoideus ontspringen.

spin-echo, afbeelding die door magnetic resonance
imaging (MRI) wordt verkregen.
Spinnbarlreit [D.] eigenschap van cervixslijm - gewoonlijk
taai, onelastisch - dat onder invloed van oestrogeen kort
voor en tijdens de ovulatie dun-vloeibaar is en zich tot
draden laat trekken; zie ook varenproef.
spinnenkopvingers, zie arachnodactylie.
spinnenwebvlies, arachnoidea [G.].
spinocellulair, zie spinocellularis.
spinocellulair carcinoom, stekelcellencarcinoom; zie
ook carcinoma spinocellulare.
spinocellularis [L., -re], lijkend op de stekelcellen van het
stratum spinosum van de epidermis; vb. carcinoma s-re.
spinocerebellaris [L., -re], m.b.t. ruggenmerg en cerebellum; vb. tractus s-ris.
spinosus [L., -sa, -sum],1 m. b.t. de spina = wervelkolom;
2 doornvormig; vb. processus s-sus (vertebrarum),
foramen s-sum.
spinotectalis [L., -le], van het ruggenmerg naar het tectum
mesencephali lopend; vb. tractus s-lis.

spina nasalis [PNA], s. nasalis posterior.

spina nasalis anterior maxillae, uitsteeksel onder aan
de voorste neusopening in de maxilla.
spina nasalis ossis frontalis, mediaan spits uitsteeksel
voor-onder aan het voorhoofdsbeen.
spina nasalis posterior, een naar mediaan-achter
uitstekende punt van de crista nasalis aan de samenvoeging met het heterolaterale os palatinum.
spina o ssis sphenoidalis, naar achter-buiten uitstekende punt van de ala major van het wiggebeen.
spinae palatinae, beenkammen naast de sulci palatini.
spina scapulae, driehoekige beenplaat achter op de
scapula, lateraal eindigend in het acromion.
spina septi, puntvormig uitsteeksel van het benige
neustussenschot basaal achter, uitgaande van de regio
waar kraakbenig septum, lamina perpendicularis van
het etmoid en vomer contact maken, vaak veroorzaakt
door een neustrauma; kan o.a. infecties veroorzaken;
therapie: operatieve neusseptumcorrectie; zie ook
neusseptumdeviatie.
spina suprameatum, een soms aanwezig benig
uitsteeksel van het slaapbeen, boven de uitwendige
opening van de uitwendige gehoorgang.
spina trochlearis, soms aanwezig uitsteekseltje boven
in de mediale ooghoek.
spina tymp a nica major, benig uitsteeksel aan het
voorste einde van de annulus tympanicus.
spina tympanica minor, benig uitsteeksel aan het
achterste eind van de annulus tympanicus.
spina ventosa, chronische tuberculeuze osteomyelitis
van een vinger of teen, bij kinderen, waarbij een phalanx
bolvormig is opgezwollen en de wand ervan zodanig
verdund is dat soms alleen het onvolledig verbeende
periost is overgebleven.
spinaal [L., spinalis] m .b.t. het ruggenmerg.
spinale anesthes ia, zie anesthesie.
spinale apoplexie, zie hematomyelie.
spinale ataxie, ataxie t.g.v een ruggenmergsaandoening.
spinaal ganglion, ganglion in een achterwortel van het
ruggenmerg.
spinale kinderverlamming, zie poliomyelitis.
spinale paralyse, verlamming t.g.v. een ruggenmergsaandoening.
spinale progressieve spieratrofie, zie spieratrofie.
spinale verlamming, zie paralyse, spinale -^-.
spinale zenuwen, ruggenmergszenuwen (nervi spinales), de paarsgewijs aan de ruggenmergssegmenten
ontspringende zenuwen; zie ook craniale zenuwen
(hersenzenuwen).
spinal-cord bladder [E . = ruggenmergblaas] Amer . term voor
de blaas bij aandoening van het ruggenmerg; zie ook
reflexblaas, blaas.
spinalioom, kwaadaardig huidgezwel, uitgaande van het
stratum basale; syn. carcinoma spinocellulare; de term
berust op de histopathologische gelijkenis van de
tumorcellen met de cellen van het stratum spinosum (is
dus eigenlijk onjuist).
spinalis [L ., -le, spinaal] 1 m .b.t. de wervelkolom; z m.b.t. de
doornuitsteeksels; 3 m.b.t. het ruggenmerg; vb. musculus s-lis, dura mater s-lis, ganglion s-le.
spinatus [L., -ta, -turn], i van een doorn voorzien; 2 spinalis.

spinoterisme, spinteropie [G., spinther = vonk; ops = het

zien] vonken-zien, fotopsie, synchysis.
spinothalamicus [L., -ca, -cum], van het ruggenmerg naar
de thalamus lopend; vb. tractus s-cus.
spinresonantie, zie MRI.
spinulosus [L., -sa, -sum, spinula = kleine spina, stekeltje]

stekelvormig; vb. trichostasis s-sa.
spiraal-CT, computertomografie waarbij de rontgenbuis
voortdurend draait terwijl de tafel met de patient door
de stralenbundel schuift.
spiraaltje, zie intra-uterine device (IUD).
spiradenitis [G., speira = spiraal; aden = klier] ontsteking van
zweetklieren, met spiraalvormig kronkelende afvoergangen; syn. hydradenitis.
spiradenoom, adenoom van de zweetklieren; syn. hidradenoom, adenoma sudoriferum.
eccrien spiradenoom, gezwelletje dat zowel uit cellen
van het secernerende deal van de zweetklier als uit cellen
van de uitvoergang bestaat.
spiralis [L ., -le] , spiraalvormig; vb. ulcus s-lis, membrana
s-lis, ganglion s-le cochleae.
spireem [G., speirema = kronkeling] kluwenstadium bij de
karyokinese.
Spirillaceae, fam. van de klasse Schizomycetes: omvat io
geslachten, o.a. Spirillum, Vibrio, Campylobacter.
spirillose, spirillosis, ziekte door infectie met Spirillum.
Spirillum, `schroefbacterie ; een geslacht spiraalvormig
gewonden micro-organismen van de fam. Spirillaceae.
Spirillum minus, het enige voor de mens pathogene
spirillum, verwekker van rattenbeetziekte (sodokoe) in

Japan.
spiritisme, het geloof aan de mogelijkheid van contact
met de zielen van overledenen.
spiritualisme, de opvatting dat alleen de geest werkelijk
bestaat, en dat de stof een vorm is waarin de geest zich
openbaart.
spiritus [L.] 1 geest, adem; s, een vluchtige vloeistof, i.h.b.
alcohol.
Spiroch aeta [G ., speira = spiraal; chaite = haar] een geslacht van
de fam. Spirochaetaceae; de meeste soorten van dit
geslacht hebben een andere naam gekregen (Borrelia,

Treponema).
Spirochaeta pallida, zie Treponema pallidum.
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splenium [G., splenion] i een bandvormige structuur;
2 verband, compres.
splenium corporis callosi, het achterste, verdichte
eind van het corpus callosum.
splenius [L., -ia, -ium, van Gr. splenion = verband] pleistervormig; vb. musculus s-ius.
splenoblast [G., blastos = kiem] een cel waaruit een splenocyt ontstaat.
splenocele, zie splenokele.
splenocleise, splenocleisis [G., kleisis = opsluiting] het ruw
maken van het miltoppervlak, of de transplantatie van
de milt in de buikwand, ter bevordering van de ontwikkeling van veneuze anastomosen tussen portaal en
cavaal adersysteem, ten einde bij portale hypertensie de
druk te verminderen, zoals bij de operatie volgens
Talma-Morison.
splenocyt [G., kytos = cel] een grote mononucleaire fagocyt,
door Pappenheim in de milt gevonden.
splenogeen [G., gennan = voortbrengen] afkomstig van,
gevormd in de milt.
splenografie [G., graphein = schrijven] i rontgenopname van
de milt; z differentiele telling van een miltuitstrijkpreparaat.
splenogram, 1 rontgenfoto van de milt; a het resultaat
van een differentiele telling van een miltuitstrijkpreparaat.
splenohgpatomegalie [G., splen; hepar; megas, megale =
groot] vergroting van milt en lever.
splenoid, i lijkend op de milt of op miltweefsel; z een
kleine bijmilt, waarvan men soms een groot aantal
verspreid in de buik aantreft.
splenokele [G., kele = breuk, gezwel] hernia van de milt.
splenolymfatisch, m.b.t. de milt en de lymfeklieren.
splenomegalia, splenomegalie [G., megas, vr. megale =
groot] miltvergroting.
splenomegalia congestiva, vergrote milt door veneuze
stuwing, o.a. bij ziekte van Banti.
Egyptische splenomegalie, vergrote milt bij schistosomiasis.
splenomegalia familiaris, familiale miltvergroting bij
ziekte van Gaucher.
splenomegalia infantum, miltvergroting bij anaemia
pseudoleucaemica infantum.
infectieuze splenomegalie, miltvergroting bij infectieziekte, infectiemilt.
tropische splenomegalie, miltvergroting in de tropen,
o.a. bij kala-azar, maar ook zonder bekende oorzaak met
verhoging van het gehalte aan IgM, hoge titers immunofluorescerende antistoffen tegen malaria, en lymfocytenaggregaten in de lymfesinus.
splenopexie [G., pexis = bevestiging] operatieve bevestiging
van een milt aan de buikwand.
splenoportografie, rontgenologische afbeelding van het
portale systeem na injectie van een contraststof in de
milt.
splenorafie [G., rhaphe = naad] hechting van een wond in
de milt, miltnaad.
splenorragie [G., rhegnynein = barsten] miltbloeding.
splenose, aanwezigheid van een groot aantal eilandjes
miltweefsel verspreid over de gehele buikholte.
splenotomie (G., temnein = snijden] milt-incisie, insnijding
in de milt.
splicing [E.] vorming van een mRNA-molecuul uit een
pre-mRNA-molecuul door verwijdering van de introns
en het aan elkaar koppelen van de exons.
splint [E.] spalk.
splinter, lichaamsvreemd materiaal (hout, staal, doorn,

Spirochaetaceae, fam. van de orde Spirochaetales: alle
geslachten die tegenwoordig tot deze fam. worden
gerekend, zijn apathogeen.
Spirochaetales, orde van de klasse Schizomycetes: tot deze
orde behoren twee families: Spirochaetaceae en Treponema-

taceae.
spirochaetosis icterohaemorrhagica, zie leptospirosis
icterohaemorrhagica.
spirocheet, een spiraalvormige bacterie; zie ook Spiro-

chaeta.
spirochetose, ziekte die wordt verwekt door spirocheten.
spirografie [L., spirare = ademhalen; Gr. graphein = schrijven]
automatische, continue registratie van ventilatiegrootheden in een volume-tijd-coordinatensysteem.
spirogram, curve die het verloop van de ademhalingsbeweging en -grootheden aangeeft.
spirometer, toestel ter bepaling van de ademhalingsgrootheden (ademvolume, reservelucht, complementaire
lucht, vitale capaciteit).
spirometrie, meting van de ademhalingsgrootheden; zie
ook bronchospirometrie.
incentive spirometry [E.] ademhalingstechniek waarbij de
patient zichzelf m.b.v. eenvoudige apparatuur kan
stimuleren tot een zo diep mogelijke ademhaling; wordt
gebruikt ter voorkoming van post-operatieve atelectase;
effect nog omstreden.
spironolactonen, synthetische steroiden die, door
competitieve werking t.o.v aldosteron, de werking van
mineralocorticolden remmen.
Spirurida, orde van de nematoden, waartoe o.m. Dracunculus medinensis en de Filarioidea behoren.
spitsvoet, zie pes equinus.
spitsvoetstand, zie equinusstand.
splanchn- [G., splanchnos = viscus, ingewand] voorvoegsel in
woordverbindingen m.b.t. de ingewanden.
splanchnicotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van
de n. splanchnicus ter opheffing van pijn in de ingewanden (bij maag- of darmcarcinoom), of ter verlaging van
de bloeddruk bij hypertensie.
splanchnicus [L., -ca, -cum, van Gr] m.b.t. de ingewanden;
vb. nervus s-cus (mv. nervi s-ci).
splanchnopleura [G., splanchnos; pleura = zijde] het inwendige, aan het entoderm grenzende blad van het
mesoderm.
spleetlamp, lamp waarmee een smalle, scherp begrensde
lichtbundel van opzij in een te onderzoeken oog wordt
gericht op de structuren van het oog (cornea, iris, lens,
fundus).
splen [G.] milt, lien [L.].
Splendore, A. (Zoe eeuw; Brazil. arts).
ziekte van Lutz-Splendore-de Almeida, zie Lutz.
splenectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de milt.
splenemie [G., haima = bloed] overvulling van de milt met
bloed.
spleneolus [L., kleine milt] bijmilt, accessoire milt.
splenepatitis [< samentrekking van `splen' en `hepatitis']
ontsteking van milt en lever.
splenicterus, ontsteking van de milt gepaard met icterus.
spleniculus [L., kleine milt] bijmilt, accessoire milt.
splenicus [L., -ca, -cum, van Gr] m.b.t. de milt; syn. lienalis.
splenificatie, splenisatie, consistentieverandering, i.h.b.
van longweefsel (splenisatio pulmonis), dat enigszins op
miltweefsel gaat lijken als gevolg van zwelling en
verdichting.
splenitis, ontsteking van de milt.
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spondylofyt, botappositie aan boven en onderzijkant van
het wervellichaam; ontstaat op plek van aanhechting van
de longitudinale ligamenten aan het corpus; gevolg van
degeneratieve uitpuiling van de discus en tractie op de
longitudinale ligamenten; o.a. bij arthrosis deformans.
spondylolisthese, spondylolisthesis [G., olisthanein =
glijden] wervelverschuiving t.g.v. doorgaans bilaterale
spondylolysis; gewoonlijk is L.5 naar voren geschoven
ten opzichte van S.i, soms L.4 ten opzichte van L.5.
pseudo-spondylolisthese, naar voren afglijden van
wervellichaam t.g.v de artrotische standsverandering
(afslijpen en botnieuwvorming) van het wervelgewricht
(processus articulares) of door versmalling van de discus.
spondylolyse, spondylolysis [G., lysis =losmaking] uiteenvallen van een wervel, waarbij een kloof ontstaat tussen
de bovenste en de onderste gewrichtsuitsteeksels.
spondylomalacia [G., malakia = verweking] wervelverweking.
spondylomalacia traumatica, wervelverweking t.g.v
een trauma; zie ook ziekte van Kummell-Verneuil.
spondylomyelitis, gelijktijdige ontsteking van de
wervels en van het ruggenmerg.
spondylopathia, spondylopathie [G., pathos = ziekte]
ziekte van de wervels.
spondylopathia traumatica, zie ziekte van KummellVerneuil.
spondyloschisis [G., schisis = spleet] aangeboren spleet in
een wervelboog.
spondylose, spondylosis [G.] 1 ankylose van een of meer
wervelgewrichten; z algemene term voor de door
osteoartritis teweeggebrachte degeneratieve veranderingen van de wervels.
spondylosis cervicalis, ankylose van de halswervelgewrichten.
spondylosis deformans, arthrosis deformans van de
wervelkolom.
spondylosyndese [<G., syndesis = samenbinding] artrodese
van de wervelkolom, spondylodesis.
spondylotomie [G., temnein = snijden] 1 incisie waarbij het
ruggenmerg wordt blootgelegd; z doorsnijding van de
wervelkolom van het ongeboren kind als noodoperatie
om een verlossing mogelijk te maken.
spongetis, zie spongiitis.
spongia [L., van Gr. spoggia] spons.
spongieus, sponsachtig.
spongifo rm, sponsachtig; zie ook encefalopathie.
spongiforme encefalopathie, zie encefalopathie,
spongiforme -^-.
spongiitis, spongiitis [L.] ontsteking van het corpus
spongiosum penis.
spongiobl ast [G., blastos = kiem] embryonale epitheelcel bij
het neurale kanaal; ontwikkelt zich tot neurogliacel of
ependymcel.
spongioblastoom, langzaam groeiend goedaardig
hersengezwel, behorend tot de gliomen, en bestaande
uit spongioblast- en astrocyt-achtige cellen.
spongiocyt [G., kytos = cel] i neurogliacel; z cel met
spongieus protoplasma, in de bijnierschors.
spongioid, met een sponsachtige structuur.
spongioplasma, het netwerk-achtige deel van het
cytoplasma in histologische preparaten (een artefact,
ontstaan door het neerslaan van eiwit bij de fixering van
het preparaat).
spongiosa, substantia spongiosa, de spongieuze substantie van beenderen, ten onderscheid van de (substantia)
compacta.
spongiosabloemen, zie osteomyelosclerose.

glas) dat in of onder de huid is terechtgekomen en daar
een lokale ontstekingsreactie kan veroorzaken.
splinterbreuk, zie fractura comminutiva.
splinting [E.] het spalken van fractuurstukken voor steun
en fixatie met bijv. gips, kunststof, fixatura externa.
split brain [E.] resultaat van operatieve doorsnijding van
alle commissuursystemen der grote hersenen ter behandeling van ernstige vormen van epilepsie.
splitiap [E., to split = splijten] huidtransplantatie van grote
stukken huid van halve dikte.
split-renal function test [E.] test om de functie van de
afzonderlijke nieren te beoordelen [E.].
splitsingsregel van Mendel, zie Mendel (G.J.).
split skin [E., gespleten huid] huidtransplantatie met
huidlappen van ongeveer 3/4 dikte van de huid.
SPM-test, zie spermatozoa-penetratie-meter-test.
spoedtracheotomie, coniotomie die words uitgevoerd
bij een acute noodsituatie waarbij de ademhaling
belemmerd wordt.
spoelfiguur, spoelvormige structuur die tijdens de
kerndeling zichtbaar is; bestaat uit microtubuli die de
chromosomen naar de polen uiteentrekken, zodat twee
nieuwe kernen kunnen ontstaan.
spoelvormige verdikking, wekedelenzwelling rond
ontstoken interfalangeale gewrichten van de vingers;
geassocieerd met reumatoide artritis.
spoelzuigdrainage, behandeling van een diepe wondinfectie door twee drains in de wondholte te brengen: een
voor infusie en een voor afzuigen van spoelvloeistof.
spondyl - [G., spondylos = wervel] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. een wervel of de wervelkolom.
spondylarthrosis deformans, arthrosis deformans van
de wervelgewrichten; syn. spondylosis deformans.
spondylartritis [G., spondylos; arthron = gewricht] ontsteking
van de wervelgewrichten.
spondylarthritis ankylopoetica, progressieve ankylosering van de wervelgewrichten en atrofiering van de
wervellichamen; syn. ziekte van Bechterew; in het
eindstadium ziet men op een rontgenfoto het beeld van
`bamboo-spine'.
spondylartrose, zie spondylarthrosis deformans.
spondylexartrose [<G., exarthrosis = ontwrichting] dislocatie
van een wervel.
spondylitis, wervel-ontsteking.
spondylitis ankylopoetica, langzaam progressief
reuma - achtig ontstekingsproces van de wervelgewrichten, leidend tot ankylose, en secundair tot verbening van de banden van de wervelkolom; syn. ziekte van
Bechterew(-Strumpell-Marie).
spondylitis anterior, ontsteking aan de voorkant van
een wervellichaam.
spondylitis deformans, zie spondylarthrosis deformans.
spondylitis tuberculosa, tuberculeuze wervelontsteking; syn. caries spinalis, syn. malum Potti.
spondylodese [<G., desis = binding] operatieve stijfmaking
van de wervelkolom, bijv. door aanbrenging van een
beenspalk uit de tibia.
Dwyer-Zielke-spondylodese, chirurgische correctie
van (thoraco)lumbale scoliose d.m.v. ventrale inkorting,
derotatie en fixatie van de wervelkolom.
intercorporele spondylodese, operatieve verstijving
van de wervelkolom door het aanbrengen van botweefsel
tussen twee wervellichamen.
spondylodiscitis, ontsteking van een discus intervertebralis plus de beide aangrenzende wervellichamen.
spondylodynie [G., odyne = pijn] pijn in een wervel.
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Sporozoa [G., zoon = dier] sporediertjes, een klasse van de
afd. Protozoa, niet in het bezit van bewegingsorganen,

spongiose, spongiosis, intra- en intercellulair oedeem in
het stratum spongiosum van de huid.
spongiositis, ontsteking van het corpus spongiosum
penis.
spongiosus [L., -sa, -sum], sponsachtig, vb. status s-sus,
substantia s-sa, corpus s-sum.
spontaan [L., spontaneus] zonder aanwijsbare oorzaak;
syn. idiopathisch, essentieel.
spontane amputatie, zie amputatio spontanea.
spontane beenbreuk, zie fractuur.
spontane bewegingen, langzame, onwillekeurige
bewegingen van de armen, vnl. bij tabes dorsalis.
spontaan gangreen, zie gangreen.
spontaan gezwel, een vanzelf, zonder aanwijsbare
oorzaak ontstane tumor.
spontaan kelod, keloid dat zo maar ontstaat, zonder
voorafgaande wond of littekenvorming.
spontane luxatie, zie luxatie.
spontane pneumothorax, zie pneumothorax.
spontaneus [L., -ea, -eum], spontaan, zonder aanwijsbare
oorzaak; vb. generatio s-ea.
spoor-elementen, chemische elementen die slechts in
kleine hoeveelheid (spoor) in het lichaam voorkomen;
vb. Ca, P, Na, K, Mg, Fe.
sporadisch [G., sporadikos = verstrooid] afzonderlijk, in
enkelvoud voorkomend, i.t.t. endemisch en epidemisch.
(N.B. Dit is een andere betekenis dan die van de
omgangstaal: zeldzaam).
sporangium [G., mv. -ia, angeion = vat] sporenhouder, drager
van aseksuele sporen.
spore [G., sporos = zaad] een betrekkelijk resistent
lichaampje, geproduceerd door een bacterie of een
schimmel, met als functie de voortplanting of het
doorstaan van ongunstige situatie; sporen worden
gevormd door conjugatie van cellen (seksuele s.) of door
deling van een moedercel (aseksuele s.).
aseksuele spore, een vegetatief door deling ontstane
spore, zonder conjugatie van cellen; zie ook blastospore,
chlamydospore, artrospore, conidium.
seksu e le spore, een s. die gevormd wordt door conjugatie van twee haploide kernen van twee (gelijke of
ongelijke) cellen, zonder medische betekenis.
sporobl a st [G., blastos = kiem] een der lichaampjes in de
oocyste van het malaria-plasmodium (in het lichaam van
de mug); later ontstaan uit de sporoblasten de sporozoIeten.
sporocyste [G., kystis = zak, blaas] een cyste met sporen;
ontwikkelt zich, in het lichaam van een als tussengastheer fungerende slak, uit een miracidium tot andere
sporocysten of tot rediae.
sp o rogon ie [G., goneia = generatie] de seksuele vermenigvuldiging van Sporozoa, i.h.b. de levenscyclus van de
malariaparasiet in maag en lichaam van de mug; zie ook
schizogonie.
sporomycose, sporomycosis, ziekte t.g.v longinfectie
door schimmelsporen.
sporonticide, geneesmiddel dat de geslachtelijke voortplanting van malariaparasieten (sporogonie) in de
muskiet belemmert; gaat de vorming van sporozoIeten
tegen.
Sporothrix [G., thrix = haar] een geslacht fungi imperfecti.
Sporotfirix schenckii, verwekker van sporotrichose bij
mensen en dieren; vroeger geheten Sporotrichum schenckii.
sporotrichose, sporotrichosis, chronische schimmelinfectie door Sporothrix schenckii, die in de huid ringwormachtige afwijkingen, soms ulcereuze granulomateuze
processen teweegbrengt.

zich door sporulatie vermeerderend; er zijn drie pathogene geslachten: Isospora, Plasmodium en Toxoplasma.
sporozoiet, bij Sporozoa het product van schizogonie van
de zygoot; bij Plasmodium ontwikkelt zich uit de
langwerpige zygoot in de maagwand van Anopheles door
herhaalde delingen de oocyste, gevuld met duizenden
sporoblasten, waaruit de sporozoleten ontstaan die bij
de steek van de mug in het lichaam van de mens worden
gebracht.
sporthart, morfologische en functionele aanpassingen
van het hart aan duursport, te weten verlaging van de
slagfrequentie en vergroting van het hart, zonder
pathologische betekenis.
sporthemoglobinurie, bloedafbraak bij intensieve
spierarbeid, met daarop aansluitende uitscheiding van
hemoglobine in de urine.
spotting [E.] doorbraakbloeding (bij gebruik van orale
contraceptiva), onttrekkingsbloeding.
spp, i species (mv.); z suppression of plaque formation of
phages.
spraak, het door de spraakorganen geproduceerde
georganiseerd geluid, als middel tot overdraging van
gedachten.
bulbaire spraak, de s. bij verlamming van lip-, tong- en
gehemeltespieren t.g.v. bulbaire paralyse.
gescandeerde spraak, het spreken in een gestoord
ritme, alsof men een vers naar de maat opzegt; o.a. bij
een gestoorde coordinatie van de spraakorganen.
neusspraak, nasale spraak, veroorzaakt door een te kort
of dysfunctioneel gehemelte (open-neus-s.) of door een
afgesloten neusdoorgang (gesloten-neus-s.).
prothesespraak, zie synthetische spraak.
slokdarmspraak, speciale manier van spreken door
patienten na laryngectomie waarbij de tong zich achterwaarts drukt, zodat lucht de slokdarm in wordt geperst,
waarna deze weer wordt vrijgelaten en zo een stem
wordt geproduceerd, die in de mond tot spraak gevormd
wordt; syn. oesophagusspraak, -stem; zie ook laryngectomie.
synthetische spraak, d.m.v. een apparaat eenvoudige
spraakboodschappen voortbrengen; toepassing bij o.a.
afasie en na totale laryngectomie.
spraakafzien, door nauwkeurige observatie van een
spreker begrijpen wat deze zegt; behalve liplezen speelt
het opmerken van bewegingen, gelaatsuitdrukkingen
e.d. een rol.
spraakaudiometr ie , zie audiometrie.
spraakcentrum, een der plaatsen in de hersenschors
voor de spraakvorming en voor het spraakbegrip, resp.
het motoor en het sensoor spraakcentrum.
motoor spraakcentrum, centrum in de onderste
winding van de linker lobus frontalis cerebri; bij aandoening hiervan ontstaat motore afasie; syn. centrum van
Broca.
sensoor spraakcentrum, centrum achter in de bovenste winding van de slaapkwab; bij aandoening ervan
ontstaat sensore afasie; syn. centrum van Wernicke.
spraakknoop, prothese die zich bevindt tussen trachea
en oesophagus bij status na totale laryngectomie;
ingeademde lucht komt door afsluiting van het tracheostoma via deze spraakknoop in de hypopharynx en
vervolgens in de mond terecht en wordt daar mechanisch omgevormd tot spraak; zie ook slokdarmspraak.
spraakspan, de hoorbaarheid van fluisterspraak, conversatiespraak en zeer luide spraak.
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spray
z huidschilfer, een losrakend conglomeraat van hoorncellen.
squ a ma frontalis, breed, gewelfd deel van het
voorhoofdsbeen, boven de ogen.
squama occipitalis, het gewelfde deel van het achterhoofdsbeen, grenzend aan het foramen magnum.
squama temporalis [BNA], pars squamosa ossis temporalis.
squamosomastoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. de pars
squamosa en de processus mastoideus van het slaapbeen;
vb. sutura s-ea.
squamosus [L., -sa, -sum], 1 m.b.t. een squama, i.h.b. de
pars squamosa ossis temporalis; z schilferend; vb. margo
s-sus ossis parietalis, blefaritis s-sa, eczema s-sum.
squeeze [E., uitpersing] vorm van duikersziekte waarbij de
onderdruk in een lichaamsholte leidt tot uittreding van
vocht uit de weefsels, m.a.g. bloeduitstortingen of
blaarvorming; zie ook caissonziekte.
squeeze tonus [E.] de druk in een katheter die nodig is om
afsluiting van het katheterlumen door uitwendige
sfincterdruk te voorkomen; zie ook manometrie.
squint [E.] strabismus, scheelzien.
SRF, somatotropin-releasing factor.
SRIF somatotropin release inhibiting factor [E.] , somatostatine.
S romanum sigma romanum (Romeinse s), flexura
sigmoidea = colon sigmoideum.
SRS-A, zie slow reacting substance of anaphylaxis.
SRV, small round virus; zie ook de rubriek virus.
s.s. sensu strictiori [L.] , in engere zin.
SSEP, somato-sensory evoked potentials.
SSLE, subacute scleroserende leuko-encefalitis; zie ook
encefalitis, Bogaert----.
ssp, subspecies (gebruikt in de biologische terminologie).
SSPE, subacute scleroserende panencefalitis.
SS-plaat, agarplaat, geschikt voor het kweken van Shigella
en Salmonella.
SSSS, staphylococcal skalded-skin syndrome.
ST, stabiel toxine; zie ook toxine.
staafdiagram, grafische weergave van de verdeling van
de uitkomsten van een kwalitatieve variabele in zgn.
staven.
staafjes, cellulae opticae bacilliformes, staafvormige
cellen, de lichtgevoelige elementen in het perifere deel
van het netvlies; zie ook kegeltjes.
staafjesrood, zie rodopsine.
staafkernige leukocyt, jonge leukocyt, herkenbaar aan
de staafvorm van de kern (ook wel in de vorm van twee
plompe knotsen verbonden door een brede brug); bij het
verouderingsproces snoeren zich segmenten van de kern
of en ontstaat de segmentkernige leukocyt.
staar, zie cataract, glaucoom.
staarsteek, antieke methode tot verwijdering van een
cataract, waarbij de lens in het glasvocht werd gekanteld.
staartbeen, zie os coccygis.
staartwervel, vertebra coccygea.
Stacke, Ludwig (1859-1918; D. oorarts te Erfurt).
operatic volgens Stacke, een van de eerste methoden
voor radicale operatic van het middenoor.
Stader, Otto (toe eeuw; Amer. dierenarts).
Stader-splint, een spalk voor externe fixatie van
beenfractuurstukken; hierin worden twee pennen
geslagen, die door een staaf worden verbonden; aan de
staaf is een schroef bevestigd, waaraan men kan draaien
om de fractuurstukken op hun plaats te krijgen.
stadiering, zie stagering.

spray [< E.] nevel, verneveling, apparaat ter verneveling
van een vloeistof; zie ook aerosol.
spreidvoet, zie pes transversoplanus.
Sprengel, Otto Gerhard Karl (1852-1915; D. chirurg te
Braunschweig).
Sprengel-deformiteit, enkelzijdige of beiderzijdse
hoge stand van het schouderblad, vaak gepaard met
anomalieen aan wervels, ribben, spieren.
springvinger, vinger die sprongsgewijs naar flexie of
extensie beweegt; wordt veroorzaakt door een gelokaliseerde zwelling van de flexorpees, die niet meet vloeiend
door de peesschede (vagina synovialis digitus manus)
kan glijden; chirurgische behandeling bestaat uit
klieven van de peesschede; syn. trigger finger [E.].
Sprinz, H., H. syndroom van Dubin-S., syndroom van
Dubin Johnson.
sproeten, efeliden, ephelides [G.].
sprongbeen, zie talus.
spronggewricht, (bovenste, onderste) articulatio talocruralis, articulatio subtalaris.
sprongreacties, reflexen op rechtlijnige versnellingen in
op- en neergaande richting, opgewekt vanuit de
booggangen of vanuit de utriculus, zich uitend in
bewegingen van de ledematen.
sprongvariatie, zie mutatie.
sprite [E.] spruw.
spruw, resorptiestoornis van het darmslijmvlies, gepaard
gaand met steatorroe; minder juist is het gebruik van de
term `spruw' in de betekenis van `thrush' [E.] of `Soor'
[D.], nl. candidiasis mucosae oris, stomatitis herpetica,
stomatitis aphthosa.
niet-tropische spruw, resorptiestoornis met intolerantie voor gluten, het equivalent van coeliakie bij kinderen. Kenmerkend is de atrofie van de darmvlokken, met
de klinische verschijnselen meteorisme, steatorroe,
vermagering, anorexie, macrocytaire anemie, gladde
pijnlijke tong.
tropische spruw, ziektebeeld dat acuut kan beginnen
met diarree, maar vaker een sluipend beloop heeft;
treedt op bij mensen die in tropische gebieden verblijven
of hebben verbleven; vermindert na enige tijd in ernst;
gaat gepaard met malabsorptie van o.a. foliumzuur,
ijzer, vitamine B12 en vet; de oorzaak is onbekend;
biopten van de dunne darm tonen afwijkende villi;
behandeling bestaat uit het geven van antibiotica en
suppletie van vitamine Bit en foliumzuur.
spuithepatitis, zie hepatitis.
spurius [L., -ia, -ium], vals, onecht; syn. falsus; vb. hydrops
s-ius, cataracta s-ia, neuroma s-ium.
Spurling, symptoom van --, uitstralende pijn in een
wortelsegment bij het uitoefenen van druk op de schouders bij achterover-zijwaarts bewegen van de romp; wijst
op radiculaire prikkeling.
Spurway, John, Engelse arts, overl. in 1917.
Spurway-syndroom, fragilitas ossium.
sputamentum, zie sputum.
sputum [L., mv. -ta], de sereuze, slijmige of etterige
substantie die bij het hoesten via de mond wordt
opgegeven en afkomstig is uit de longen, de bronchi of
de neus.
sputum rufum, rossig s., bij pneumonie.
sputumvervloeier, zie mucolyticum.
squalene [E.] bestanddeel van haaienlevertraan, een
onverzadigde koolwaterstof, natuurlijk tussenproduct
bij de biosynthese van cholesterol; s. wordt omgezet in
lanosterol, en dit in cholesterol.
squama [L., mv. -mae], i schub-vormig beenstuk;
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stageringslaparotomie, zie laparotomie, stagerings- - --.
stageringsonderzoek, onderzoek waarmee de stagering
van een tumor wordt vastgesteld; bijv. radiologisch,
chirurgisch of immunocytochemisch onderzoek.
stagnatie [< L., stagnare = stilstaan] stilstand (van de bloedstroom, van de inhoud van de darm of de blaas, van de
afvoer van etter, van de lichaamsgroei).
Stahr, Hermann (1868-1947; D. patholoog to Danzig).
Stahr-klier, een lymfeklier die soms aanwezig is naast
de a. facialis, waar deze de mandibula kruist.
stam, reincultuur van nakomelingen van den bacterieisolaat.

stadium [G., mv. -ia, stadion = renbaan] tijdperk, ziektefase.
stadium crisis [L.] crisis-stadium.
stafylocoagulase, coagulase die door stafylokokken
wordt afgescheiden.
stafylokinase, een door stafylokokken geproduceerde
proteinase, die het onwerkzame plasminogeen kan
activeren tot plasmine (met vervloeiende werking op
fibrine); zie ook urokinase, streptokinase.
stafylokokken, Gram-positieve, druiventrosachtig
('acinair') gerangschikte kokken van 1 tm diameter;
veroorzaken algemene en plaatselijke ontstekingen:
furunkels, mastitis puerperalis, pemphigus neonatorum, osteomyelitis, luchtweginfectie, sinusitis enz.; zie
ook Staphylococcus.
coagulase-negatieve stafylokokken (CNS), normale
huidbacterien (bestaande uit meerdere soorten, waaronder Staphylococcus epidermidis); veelvuldig verwekkers van
bacteriemie bij patienten met intraveneuze lijnen; zie ook
extracellulaire slijmsubstantie.
stafylokokkendrager, persoon zonder infectieverschijnselen die chronisch Staphylococcus aureus in de neus
draagt en daarmee potentieel infectieus voor de
omgeving is.
stafylolysine [G., lyein =losmaken, oplossen] een door
stafylokokken geproduceerde hemolysine; deze heeft
ook een antigene werking, waarop het lichaam met
vorming van antistafylolysine reageert.
stafyloom, staphyloma [G., staphyle = druif] op een druif
lijkende uitpuiling aan de oogbol.
staphyloma aequatoriale, s. aan de equator van de
oogbol.
staphyloma annulare, s. omgeven door een atrofische
mantel van choroidea.
staphyloma anterius, s. in het gebied van de cornearand.
staphyloma bulbi totale, algemene uitpuiling van het
oog naar achteren, bij glaucoom.
staphyloma ciliare, s. in de streek van het corpus
ciliare.
staphyloma conicum, zie keratoconus.
staphyloma corneae, litteken van het hoornvlies,
waarin een uitpuilend gedeelte van het regenboogvlies is
vastgegroeid; soms is het hele hoornvlies erbij betrokken
(s. corneae totale), soms een deel ervan (s. corneae
partiale).
staphyloma corneae racemosum, uitpuilingen van de
iris door kleine openingen in de cornea.
staphyloma intercalare, een s. op de overgang van
cornea en sclera.
staphyloma pellucidum (congenitum), zie keratoglobus.
staphyloma posterius, uitpuiling van de sclera aan de
achterpool van de oogbol, bij hoge graad van myopic.
staphyloma sclerae, s. van de sclera, zonder aantasting
van de cornea.
stafyloplastiek [G., staphyle = uvula] operatieve vorming
van een huig.
stafylorafie [G., rhaphe = hechting, naafi] hechting van een
gespleten huig.
stafylotomie [G., temnein = snijden] 1 incisie van de uvula;
2 uvula-amputatie; 3 excisie van een stafyloom.
stagering, het bepalen van de lokale en perifere uitbreiding van een kwaadaardige tumor ten behoeve van
therapie en prognose; veelal aan de hand van het
TNM-systeem : naar tumorgrootte, aangedane lymfeklieren ('nodes') en metastasen op afstand; syn. stadiering,
staging [E.]; zie ook classificatie, TMN-- en Ann-Arbor--.

rough-type-stain [< E.] Streptococcus pneumoniae-stam
zonder kapsel, vormt bij kweken kolonies met een ruw
oppervlak en is niet virulent.
smooth-type-stam [E.] Streptococcus pneumoniae-stain met
een kapsel, vormt bij kweken gladde kolonies en is
virulent.
stamboom, schematisch overzicht van familierelaties; er
worden symbolen gebruikt voor man, vrouw, ouder enz.;
syn. pedigree [E.].
STA-MCA bypass, zie bypass.
hemopoetische stamcellen, cellen in het beenmerg
waaruit door mitotische deling en differentiatie
`committed progenitor cells' ontstaan; hieruit worden
vervolgens erytrocyten, granulocyten, trombocyten,
monocyten en lymfocyten gevormd.
stamcelmigratie, beweging tijdens de embryonale
ontwikkeling van stamcellen naar de rudimentaire
thymus, waar deze zich tot T-lymfocyten ontwikkelen.
stamceltransplantatie, transplantatie van hemopoetische stamcellen van autologe of allogene donor, gewonnen uit het perifere bloed ter vervanging van beenmergtransplantatie; wordt intraveneus toegediend.
stamcontusie, kneuzing van truncus cerebri t.g.v.
trauma, waardoor bewustzijnsdaling, uitval van vitale
functies en hersenzenuwen optreedt.
stamganglia, grijze kernen in de hersenstam: thalamus
en corpus striatum.
stamkern, subcorticaal in de hemisferen gelegen kernen
(striatum, globus pallidus, nucleus subthalamicus en
substantia nigra) die in neuronale regelkringen zijn
opgenomen en zo een regulerende functie hebben op de
motorische activiteit die van de hersenschors uitgaat;
syn. basale kern.
standaard, huisartsgeneeskundige term voor consensusteksten waarin richtlijnen voor huisartsgeneeskundig
handelen worden beschreven.
standaard, gouden, een diagnostische test met een
erkende, ideale mate van validiteit, waarmee nieuw
ontwikkelde meetprocedures kunnen worden vergeleken.
standaardafwijking, zie afwijking.
standaarddeviatie, standaardafwijking; zie ook afwijking.
standaardfout, zie fout.
standaardisatie, i het vaststellen van een standaard (van
een gehalte, van een methode) die als basis van vergelijking kan dienen; z aanpassen van in onderzoek gevonden ratio's op basis van de verschillen tussen de verdeling van een bepaalde karakteristiek (bijv. leeftijd) in de
onderzoekspopulatie en de verdeling daarvan in de
standaardpopulatie.
standaardreeks, (dermatologie) reeks van meest voorkomende allergenen die wordt gebruikt bij het opsporen
van een mogelijke contactallergie d.m.v epicutane tests.
standardised mortality ratio [E.] verhouding tussen
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Stannius, Hermann Friedrich
zaakte vergroeiing van de voetplaat van de stapes met de
nis van de fenestra vestibuli; leidt tot geleidingsslechthorendheid; zie ook stapediolyse.
stapesmobilisatie, zie stapediolyse.
staphyle [G., druif, huig L.: uvula] de huig.
staphylitis, ontsteking van de huig.
staphylococcal skalded-skin syndrome (SSSS) [E.] ernstige
aandoening bij neonaten en jonge kinderen, gekenmerkt
door erytheem, blaren en dermolyse; veroorzaakt door
een exotoxine van Staphylococcus aureus; zonder behandeling fataal verlopend; zie ook Rittershain, ziekte van
epidermolysis acuta toxica.
Staphylococcus [G., staphyle = druiventros; kokkus = bes] een
geslacht Gram-positieve, bolvormige bacterien van de
fam. Micrococcaceae; syn. stafylokokken.

gemeten en verwachte sterfte in de indexgroep wanneer
bij die groep de leeftijdspecifieke sterftecijfers van de
referentiegroep zouden gelden.
Stannius, Hermann Friedrich (18o8-i883; D. fysioloog
te Rostock).
proef van Stannius, proef op het kikvorsehart om na to
gaan van welke plek de prikkel uitgaat die het hele hart
doet samentrekken. Daartoe worden ligaturen aangebracht, waarbij blijkt dat het kikvorsehart drie automatie-centra bezit: een in de sinus venosus, een in de
atrioventriculaire trechter en een in de bulbus arteriosus
(het beginstuk van de grote slagader).
stans, uitgeponst schijfje huid voor histologisch onderzoek.
St. Antoniusvuur, zie Sint-Antoniusvuur.
stapedectomie [L., stapes = stijgbeugel; Gr. ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de stapes.
stapediolyse [< G., lysis = losmaking] mobilisatie van de
stapes bij ooroperatie voor otoscierose, waarbij de
vergroeiing met de nis van de fenestra vestibuli wordt
losgeprepareerd.
stapedioplastiek, plastische operatie ter vervanging van
de stapes door een prothese van metaal of plastic, om de
geleiding tussen het trommelvlies en de fenestra vestibuli te herstellen.
stapediotenotomie, doorsnijding van de pees van de m.
stapedius; zie ook tenotomie.
stapedis [L.] gen. van stapes; vb. membrana s.
stapedius [L., -ia, -ium, stapes] m.b.t. de stapes; vb. musculus s-ius.
stapediusreflexaudiometrie, onderzoek naar impedantieveranderingen van het middenoorapparaat waarbij
gebruik wordt gemaakt van de stapediusreflex, te weten
het reflexmatig samentrekken van de m. stapedius bij
een geluid van 85 dB of meer; geeft afwijkende bevindingen bij o.a. otosclerose; zie ook impedantiemetrie.
stapelcellen, fagocyten die pigment, vet en pathologische
stofwisselingsproducten kunnen opnemen en enige tijd
vasthouden.
stapeling, het in het cellichaam opnemen en ophopen
van stofwisselingsproducten en andere stoffen.
stapelingsziekte, ziekte die het gevolg is van verstoring
van het cellulaire evenwicht tussen de opbouw en de
afbraak van macromoleculen (eiwitten, vetten en
complexe koolhydraten) waarbij een ophoping (stapeling) van het betreffende substraat in de cel en een tekort
aan het reactieproduct ontstaan; berust meestal op een
enzymdeficientie die door een genetisch defect wordt
veroorzaakt; syn. storage disease [E.] , thesaurismose [G.]
amyloidstapelingsziekte, ophoping van amyloid,
hetzij gegeneraliseerd, hetzij beperkt tot een of meer
organen, bijv amyloidosis cutis: afzetting van amyloid
in de huid; syn. amyloidose; zie ook amyloide degeneratie.
bilirubinestapelingsziekte, zie icterus.
cholesterolstapelingsziekte, zie ziekte van HandSchiiller-Christian.
lysosomale stapelingsziekte, erfelijke ziekte door
deficientie of gestoorde werking van lysosomale
enzymen, leidend tot functiestoornissen van interne
organen, geestelijke achterstand, gestoorde groei en
abnormale ontwikkeling van het skelet; vb. ziekte van
Niemann-Pick, ziekte van Gaucher, gangliosidinosen.
stapes [L.] stijgbeugel, het binnenste van de drie `gehoorbeentjes , in de vorm van een stijgbeugel, met de
basis bevestigd aan de rand van de fenestra vestibuli, en
met de kop articulerend met de incus.
stapesfixatie, aangeboren of door otosclerose veroor-

Staphylococcus albus, zie S. saprophyticus.
Staphylococcus aureus, Gram-positieve bacterie die als
huid- en darmcommensaal bij de mens voorkomt;
coagulasevormend, hemolysinevormend, pigmentvormend, produceert toxinen (alfa-, beta-, gamma- en
deltahemolysine, leukocidine, enterotoxine); er zijn vier
serologische groepen te onderscheiden op grond van
hun antigeniteit, voorts 4 faag-types; kent veel verschillende klinische beelden, vaak met abcesvorming, b.v
wondinfecties, furunkel, enterocolitis, sepsis; ziekenhuisinfecties met antibioticaresistente stammen zijn
berucht; zie ook MRSA, VRSA.
Staphylococcus epidermidis, een op de huid voorkomende, vroeger weinig pathogene soort, die steeds vaker
wordt herkend als (mede-)veroorzaker van ziekenhuisinfecties, vnl. van endocarditis, ontstaan na open-hartoperatie (post-cardiotomie-endocarditis).

Staphylococcus pyogenes, zie S. aureus.
Staphylococcus saprophyticus, een niet-pathogene,
saprofytisch op de huid levende soort.
staphyloedema, oedeem van de huig.
staphyloma, zie stafyloom.
staple [E.] nietje, als hechtmateriaal voor anastomosen.
starch peritonitis [E., starch = zetmeel] peritonitis door
zetmeel-bevattend handschoenpoeder dat bij een
buikoperatie in de buikholte is geraakt.
Stark.
dilatator van Stark, instrument om in geval van
spasme de cardia via de oesophagus mechanisch op te
rekken.
Starling, Ernest Henry (1866-19z7; E. fysioloog te
Londen).
Starling-krachten, krachten over membranen en
bloedvatwanden door hydrostatische en osmotische
druk; vooral van belang bij homeostase in de volumeregeling door de nieren.
Starling's law of the heart, de arbeid die het hart kan
verrichten, is rechtstreeks evenredig met de lengte van
de hartspiervezels in diastole.
startpijn, gelokaliseerde pijn in spieren en gewrichten bij
aanvang van beweging die na 5 a io minuten verdwijnt;
de pijn is heviger naarmate de voorafgaande periode van
rust langer was; geassocieerd met artrose van gewrichten; soms in combinatie met startstijfheid; zie ook
startstijfheid, ochtendstijfheid.
startstijfheid, stijfheid (sours pijnlijk) in spieren en
gewrichten door het gehele lichaam bij aanvang van
beweging; na 5 a io minuten wordt de patient soepeler;
de stijfheid is heviger naarmate de voorafgaande periode
van rust langer was; geassocieerd met artrose van
gewrichten; soms in combinatie met startpijn; zie ook
startpijn.
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Stegomyia
ST-depressie, daling van het ST-segment op het ECG
onder de basislijn; kan teken van ischemie zijn.
steady state [E.] dynamische evenwichtstoestand na
aanpassing van ademhaling en bloedcirculatie aan
bepaalde belasting die nog geen insufficientieverschijnselen oproept.
steakhouse syndrome [E.] zie Schatzki.
steal syndrome [E.] zie subclavian steal syndrome.
Stearns, Albert Warren (1885-1959; Amer. arts).
Stearns alcoholische amentia, een vorm van alcoholische psychose met minder emotionele stoornis dan bij
delirium tremens, maar van langere duur en met meer
beneveld bewustzijn en meer amnesie.
stearrhoea, stearroe, zie steatorrhoea.
steatocele, zie steatokele.
steatocystoma multiplex, pijnloze gelige cysten op
borst, armen en bij oksels; deze barsten, waarna soms
ontsteking en verlittekening optreedt.
steatokele [G., kele = gezwel] vetbreuk, een vettige massa in
het scrotum.
steatonecrose, vetnecrose.
steatoom, 1 atheroom; z lipoom.
steatorrhoea, rroe [G., rhoia = vloeiing] 1 vetdiarree t.g.v.
stoornis in de vetvertering, voornaamste symptoom bij
(tropische) spruw; a seborrhoea, overmatige afscheiding
van sebum.
idiopathische steatorrhoe, i spruw; a coeliakie bij
volwassenen.
steatorroe, zie steatorrhoea.
steatose [<G., stear = vet] 1 vervetting, infiltratie van
weefsels met vet, vettige degeneratie; z afzetting van vet
op abnormale plaatsen; 3 ziekte van de talgklieren van
de huid (hypersteatosis, parasteatosis); zie ook asteatose.
zwangerschapssteatose, stapeling van neutrale lipiden
in de hepatocyt tijdens de zwangerschap, m.a.g. acute
leverinsufficientie.
steekproef, verzameling elementen uit een populatie
waarover men gegevens wil verzamelen.
aselecte steekproef, volgens toeval indelen; elk element
uit een populatie heeft dezelfde kans om in de steekproef te worden opgenomen; syn. random sample [E.]; zie
ook aselect.
steekwond, door een mes, stiletto of ander steekvoorwerp ontstane verwonding; twee typen: de penetrerende
wond, een doorborende en vaak diepe wond, en de
perforerende wond, een tot in een lichaamsholte (borst,
buik) doordringend.e wond.
steeldraaiing, torsie van een aan een steel bevestigde
structuur.
Steell, Graham (1851-1942; E. arts te Manchester).
Graham-Steell-geruis, fijn blazend, vroeg diastolisch
geruis bij mitralisstenose, berustend op relatieve pulmonalis-insufficientie.
Steenhuis, Dirk Johannes (1887-1954; Ned. rontgenoloog te Leiden).
positie, projectie van Steenhuis, houding voor
occipito-frontale rontgenopname van de neusbijholten,
waarbij de rotsbeenderen in de oogkassen worden
geprojecteerd.
steenpuist, zie furunkel.
steensnede, zie lithotomie, sectio alta.
steenvorming, vorming van stenen in holle organen, in
afvoergangen of in acini van klierweefsel t.g.v. afwijkingen in de samenstelling van de inhoud van het secreet;
meestal vindt steenvorming plaats in de gal- en urinewegen; syn. lithiasis.
Stegomyia [G., stegos = dak; myia = vlieg] een subgenus van
het

stasis dermatitis, zie eczema hypostaticum.
stasis [G.] stilstand (van de inhoud van lichaamskanalen,
bijv. van het bloed, van de darminhoud).
statesthesie, gewaarwording van de lichaamshouding
dankzij informatie van propriosensoren in spieren,
gewrichtkapsels en -banden.
staticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de stand of de houding van
het lichaam; vb. scoliosis s-cus, maculae s-cae (mv. van
s-ca).
statiek [L., staticus] m.b.t. de stand of de houding van het
lichaam.
station ai r [L., statio = het staan, de standplaats] in dezelfde
toestand blijvend, niet veranderend.
statisch [L., staticus] 1 in rust, in evenwicht, niet bewegend,
i.t.t. dynamisch; a i.v.m. de houding, het staan; vb. s.
oedeem, s-sche klachten.
st a tische ataxie, ataxie bij het staan.
statische functie, het tot stand komen van het gevoel
van evenwicht en van de orientering in de ruimte.
statische scoli o se, scoliose als gevolg van afwijking in
de stand van het bekken.
statisch zintuig, het in het labyrint zetelende zintuig
voor het evenwicht.
statistiek, de wetenschap betreffende het verzamelen,
samenvatten, analyseren, interpreteren en presenteren
van numerieke data om inzicht te krijgen in natuurlijke
fenomenen.
statistische toets, methode die de waarschijnlijkheidskans van een (nul)hypothese berekent; zie ook significantie.
statoc o nia [L., mv van statoconium; Gr. statos = staand; konos =
stofl gehoorzand, kleine kalkhoudende korrels, ingebed
in de membrana statoconiorum macularum; syn. otoconia (BNA), otolieten, statolieten.
statol ie ten [G., lithos = steen] statoconia.
st a tometer, instrument waarmee de graad van exophthalmus kan worden vastgesteld.
statopathie [G., pathos = aandoening] afwijking in de stand
van het oog.
statosfee r, zie centrosoom.
status [L., stand, toestand] 1 klinische toestand van de
patient; z de van een ziekenhuispatient dagelijks bijgehouden ziektegeschiedenis.
status anginosus, het voortdurend onderhevig zijn aan
aanvallen van angina pectoris.
st atus asthmaticus, langdurende aanval van asthma
bronchiale (met dyspnoe, tenslotte uitputting en
collaps), waarbij bronchus-verwijdende middelen
onwerkzaam zijn.
st atus epilepticus, een reeks van epileptische insulten
met verlengde duur, zonder dat het bewustzijn tussen
de insulten terugkeert.
status paral y ticus, toestand van voortdurende verlamming bij progressieve paralyse.
sta tus praesens, de toestand van de patient op het
tijdstip van onderzoek.
status psychicus [L.] toestand van psychisch functioneren, d.w.z. het denken, voelen en handelen dat wordt
beschreven als cognitieve, affectieve en conatieve
functies.
statusvoering, wijze waarop de ziektegeschiedenis van
een patient in een status wordt gedocumenteerd tot een
overzichtelijk en chronologisch verslag van voorgeschiedenis, huidige klachten, verrichte onderzoeken en
uitslagen alsmede eventuele bijzonderheden (bijv.
allergieen).
STD, sexually transmitted disease.
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Steinbrinck, W.
muggengeslacht Aedes; S. argenteus, S. calopus en S. fasciata
zijn oude namen voor Aedes aegpti.
Steinbrinck, W., syndroom van Chediak-S.-Higashi,
zie Chediak.
Steinbrocker, 0. (2oe eeuw, Amer. arts).
Steinbrocker-syndroom, zie schouder-handsyndroom.
Steindler-operatie, chirurgische techniek voor het
losmaken aan de caudale calcaneuszijde van de plantaire
weke delen (fascie en voetspieren); voorafgaande aan
peestranspositie en osteotomie van de voet; o.a. toegepast bij correctie van een holvoet; zie ook pes cavus,
Jones-operatic.
Steinert, Hans, arts te Leipzig.
syndroom van Curschmann-Steinert, zie Curschmann.
Steinmann, Fritz (1872-1932; chirurg te Bern).
rekverband volgens Steinmann, spijkerrekverband;
zie ook draadextensie.
Stein Sr., Irving Freiler (geb. 1887; Amer. gynaecoloog te
Chicago).
Stein Sr.-Leventhal-syndroom, polycysteuze veranderingen van het ovarium met dysendocrinose en
amenorroe, bij jonge vrouwen; path.-anat. typisch wit
ovarium met hyperthecose.
stekelcellen, de cellen van het stratum spinosum van de
epidermis; ze zijn met dunne plasma-bruggetjes aan
elkaar verbonden en lijken daardoor een stekelig oppervlak te hebben.
stekelcellencarcinoom, zie carcinoma spinocellulare,
spinalioom.
stekellaag, zie stratum spinosum epidermidis.
ST-elevatie, stijging van het ST-segment op het ECG
boven de basislijn; kan teken van acuut myocardinfarct
zijn.
stelkraakbeen, zie cartilage arytenoidea.
Stella [L., ster] zwachtelverband om de borstkas, met
windingen om beide schouders, zodat aan de voor- of
achterzijde een ster van zwachtelstroken ontstaat.
Stella lentis hyaloidea, de achterpool van de ooglens.
Stella lentis iridica, de voorpool van de ooglens.
stellatectomie, stellectomie [G., ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van het ganglion stellatum (_
ganglion cervicothoracicum).
stellatus [L., -ta, -turn], stervormig; vb. ganglion s-tum,
venulae s-tae (mv van s-ta).
stellula [L., my. -lae], verkleinwoord van stella = ster.
stellulae vasculosae, stervormige adervertakkingen in
de lamina choroidocapillaris van de choroidea
(Winslow).
Stellwag von Canon, Karl (1823-1904; Oostenr. oogarts te
Wenen).
teken van Stellwag, 'seltener Lidschlag, het zelden
knippen van de oogleden, bij ziekte van Basedow.
stelreflex, zie reflex.
stelsel, complex van bij elkaar behorende delen, bijv
centraal zenuwstelsel; zie ook systeem.
stemband, ligamentum vocale.
valse stemband, ligamentum vestibulare.
ware stemband, ligamentum vocale.
stembandknobbeltje, kleine, bijna altijd dubbelzijdige
lokale verdikking op de ware stembanden op de grens
van het voorste derde naar het achterste tweederde deel;
komt het meest voor bij vrouwen en kinderen en wordt
veroorzaakt door chronisch overmatig stemgebruik
en/of verkeerde spreektechniek; syn. zangersknobbeltje,
Sangerknotchen [D.].
stembandlateralisatie, operatic bij ernstige vernauwing

van de ademweg door een bilaterale abductorenparese,
waarbij de stembanden meer naar lateraal verplaatst
worden om zo de inspiratoire stridor te verminderen.
stemfremitus, voelbaar meetrillen van de borstwand bij
stemgeving van de patient; door verdichting van het
longweefsel wordt de s. versterkt; zie ook fremitus.
Stemmer, teken van, het niet kunnen oppakken van een
huidplooi op de rugzijde van de tweede teen; komt voor
bij lymfoedeem.
stemmingsstoornissen, groep van psychische stoornissen waarbij de emotionele beleving van het zelf, de
wereld, het verleden en de toekomst gestoord is; de
stemming kan depressief, manisch of bipolair zijn; ook
zijn er cognitieve, gedragsmatige en lichamelijke
symptomen; een oorzaak is veelal niet eenduidig, soms
is er een somatische oorzaak (organische stemmingsstoornis); syn. affectieve stoornissen.
stemspleet, rima glottidis.
stemvorkonderzoek, eenvoudig onderzoek van het
gehoor m.b.v een stemvork, waarbij kan worden
bepaald of er geleidings- of perceptieverlies bestaat; het
onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: de vergelijking van de luchtgeleidingsdrempels, de proef van
Rinne, van Weber en van Schwabach.
stenopeIsch [G., stenos; ope = opening, gat] benaming voor
een bril en andere optische toestellen, die het Licht door
een nauwe opening of spleet doorlaten, en een scherper
beeld ontwerpen met kleinere verstrooiingscirkels.
stenosans [L.] stenoserend, gepaard gaand met vernauwing; vb. tendinitis s.
stenose, stenosis [G., vernauwing] vernauwing van een
kanaal of een opening.
aortastenose, zie aldaar.
aorto-iliacale stenose, vernauwing in het overgangsgebied van de buikaorta en een of beide bekkenslagaders.
cardiale stenose, verminderde bloedverplaatsing in het
hart, niet door klepstenose veroorzaakt.
coronaire stenose, vernauwing van een coronaire
arterie.
hypertrofische subaortale stenose, belemmering van
de uitstroombaan van het bloed uit de linker ventrikel
veer de aortaklep door een spierwal; zie ook septumhypertrofie.
infundibulaire stenose, vernauwing ongeveer 5 cm
onder de pulmonalisklep.
mitralisstenose, vernauwing van de mitralisopening
(ostium atrioventriculare sinistrum), vaak door vergroeiing van de klepslippen, zodat tijdens de diastole te
weinig bloed van de linker boezem naar de linker kamer
vloeit; zie ook Duroziez (aangeboren m.-stenose).
nierarteriestenose, vernauwing van de a. renalis,
berustend op fibromusculeuze dysplasie of een atheromateuze plaque; leidt door stijgende renineproductie tot
renovasculaire hypertensie.
pulmonalisstenose, vernauwing van de opening van de
pulmonalisklep.
pyelo-ureterale stenose, afvloedbelemmering van
urine door obstructie ter hoogte van overgang van
nierbekken naar ureter.
pylorusstenose, meestal aangeboren vernauwing van
de pylorus t.g.v. hypertrofie en spasmus van de sphincter.
spinale stenose, vernauwing van het wervelkanaal.
tricuspidalisstenose, vernauwing van de tricuspidalisklep-opening; zie ook ventielstenose.
vertebralisstenose, vernauwing in de a. vertebralis,
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sterilitas
stereoradiografie, -rontgenograf ie , het maken van een
rontgenfoto die een stereoscopisch effect heeft, zodat er
diepte in te zien is.
stereoscopic [G., skopein = zien] het zien van ruimte
(diepte), berustend op het binoculair zien, het accommodatievermogen van het oog, en het verschijnsel van
parallax; syn. stereopsie.
stereoscppische rontgenografie, het vervaardigen van
rontgenfoto's die, bekeken door een stereoscoop, een
ruimtelijke indruk geven.
stereoskiagrafie, stereoscopische rontgenografie.
stereotactisch, volgens de methode der stereotaxis;
vb. s-sche operatie.
stereotaxie, stereotaxis [G., taxis = het richten] i een
methode van lokalisering in de hersenen; z stereotropisme.
stereotypie [G., typos = stempel, het kenmerkende] voortdurende herhaling van zinloze bewegingen, houdingen
of woorden, bij sommige psychosen.
sterfte, i letaliteit; z mortaliteit; zie ook foetale sterfte,
perinatale ---, postneonatale —, neonatale , kindersterfte, moedersterfte, zuigelingensterfte.
concurrerende sterfte, verschijnsel dat in een epidemiologisch onderzoek competitie tussen doodsoorzaken
optreedt.
foetale sterfte, sterftecijfer m.b.t. doodgeboorte van de
menselijke vrucht bij een zwangerschap van ten minste
z8 weken, per i000 geborenen in Nederland; internationaal wordt vaak als ondergrens een gewicht van i000
gram gebruikt i.p.v. 28 weken zwangerschapsduur.
neonatale sterfte, sterftecijfer onder levendgeborenen
jonger dan 28 dagen per i000 levendgeborenen in
Nederland; gebruikt als maat voor de gezondheidstoestand in die populatie.
perinatale sterfte, sterftecijfer m.b.t. doodgeboorte
vanaf z8 weken zwangerschap en sterfte van levendgeborenen binnen een week postnataal per i000 levendgeborenen in Nederland; voor adequate internationale
vergelijkingen wordt i.p.v. een ondergrens van z8 weken
zwangerschap vaak een geboortegewicht van i000 gram
aangehouden.
postneonatale sterfte, sterftecijfer onder levendgeborenen van z8 dagen tot i jaar per i000 levendgeborenen in Nederland; gebruikt als maat voor de
gezondheidstoestand in een populatie.
vervangende sterfte, verschijnsel dat in een epidemiologisch onderzoek het terugdringen van bepaalde
doodsoorzaken tot gevolg heeft dat deze door andere
worden vervangen.
zuigelingensterfte, sterftecijfer onder levendgeborenen die jonger dan een jaar zijn; gebruikt als maat voor
de gezondheidstoestand in een populatie.
sterftecijfer, zie morbiditeit.
sterfterisico, kans om te sterven binnen een populatie in
een gegeven periode of op een bepaalde leeftijd.
stergang, zie marche en etoile.
steriel [L., sterilis = hard (van de grond), onvruchtbaar] i vrij van
levende micro-organismen; z onvruchtbaar, niet in staat
kinderen te verwekken resp. te krijgen.
sterilisatie, -sering, i totale eliminering van levende
micro-organismen; 2 onvruchtbaarmaking.
sterilisator, apparaat waarmee voorwerpen, vloeistoffen
enz. worden gesteriliseerd; zie ook autoclaaf.
droogsterilisator, kast waarin d.m.v. circulerende hete
lucht glaswerk e.d. kan worden gesteriliseerd; verblijfsduur > 1 uur bij 16o graden Celsius; syn. hete-luchtoven.
sterilitas [L.] onvruchtbaarheid.

bijvoorbeeld veroorzaakt door een atherosclerotische
plaque.
stenose-geruis, het geruis dat ontstaat als een vloeistof
een nauwe opening of een vernauwing in een kanaal
passeert.
stenostomie [G., stenos; stoma = mond] vernauwing van de
mond; syn. microstomie.
st e notherm [G., stenos; thermos = warm] het beperkte
bestaansvermogen van een organisme bij een temperatuur die slechts weinig mag schommelen; tegenstelling:
eurytherm.
stenothorax, nauwheid van de borstkas.
sten o tisch, i vernauwd; 2 m.b.t. een stenose.
Stensen, Niels (1638-1686; Deens anatoom, later bisschop;
de naam wordt ook gespeld Stenson, Steno, Stenonius).
gang, of buis van S.: ductus stenonianus = ductus
parotideus.
proef van Stensen, afbinding van de buikaorta bij een
dier veroorzaakt verlamming van de achterpoten.
Stent, Charles R., 19e-eeuwse Engelse tandarts.
stent, kokervormige prothese, ingebracht ter ondersteuning van een tubulaire structuur om de doorgankelijkheid te bevorderen, bijv. bij bloedvat of galgang.
Stenvers, Hendrik Willem (1889-1973; Ned. neuroloog te
Utrecht).
opname volgens Stenvers, rontgenfoto van het
rotsbeen.
step-up-pi, anticonceptiepil van het combinatietype,
waarbij het progestageengehalte in de tweede helft van
de pilcyclus hoger is.
step-up-step-down-methode, methode van medicatietoediening waarbij laag wordt begonnen en telkens de
dosis wordt verhoogd (step-up), dan wel met een relatief
hoge dosis wordt begonnen en geleidelijk minder wordt
gegeven (step-down).
stercellen, zie Kupffer, Rouget.
st e rcobiline [L., stercora = ontlasting; bilis = gal] de met
bilirubine verwante kleurstof in de ontlasting, die aan
de ontlasting haar bruine kleur geeft.
stercobilinoge_en, voorstadium van stercobiline, reductie-substantie van bilirubine in het darmkanaal, identiek
met urobilinogeen.
stercobilinurie, uitscheiding van stercobiline met de
urine.
stercoraal [L., stercoralis] fecaal.
stercorale diarree, buikloop t.g.v. darmprikkeling door
ophoping van ontlasting.
stercorale zweer, zweer in de dikke darm t.g.v. druk
van verharde feces.
stercoralis [L., -le, stercus] fecaal; vb. incarceratio s-lis.
stereoacusie, richtinghoren, het vermogen om door
samenwerking van beide oren de richting van het geluid
waar te nemen.
stereoagnosie [< G., stereos = vast; a = niet; gnosis = kennis]
tactiele agnosie, onvermogen om een voorwerp door
betasting te herkennen, bij intacte sensibiliteit;
syn. astereognosie.
st e reo a nesthesie, verlies van de tastzin die herkenning
van voorwerpen mogelijk maakt; syn. stereoagnosie.
stereoblastula, een blastula zonder holte.
st e reocilium [G., mv. -ia, stereos] onbeweeglijk 'trilhaar' aan
de oppervlakte van een eel.
stereognosie, stereognosis, het vermogen om op het
gevoel voorwerpen te herkennen; zie ook stereoagnosie,
astereognosie.
stereopsie [G., stereos = ruimtelijk, opsis = het zien] zie stereoscopie.
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steriliteit
ste thograaf [G ., stethos = borst; graphein = schrijven] instrument waarmee de bewegingen van de borstkas worden
opgetekend.

steriliteit, i afwezigheid van levende micro-organismen;
2 onvruchtbaarheid.
sternaal, m.b.t. het sternum.
sternalgie [G., algos = pijn] i pijn in het sternum; a angina
pectoris.
stern alis [L., - le, sternum, ] m.b.t. het sternum, sternaal;
vb. musculus s-lis.
Sternberg, Carl (1872 - 1935; patholoog te Wenen).
ziekte van Sternberg, zie lymfogranulomatose, ziekte
van Hodgkin.
Sternberg-Reed-reuscel, een voor ziekte van Hodgkin
kenmerkende reuscel met een of meer (soms gelobde)
kernen, waarin grote eosinofiele nucleoli.
sterni [L.] gen. van sternum; vb. manubrium s.
sternoclavicul ai r, zie sternoclavicularis.
sternoclavicularis [L., -re], sternoclaviculair, m.b.t.
sternum en clavicula; vb. articulatio s-ris, ligamentum

stethosc oop [G., stethos; skopein = beschouwen, onderzoeken]

instrument waarmee men de geluiden uit de thorax
(hartgeluiden, longgeluiden), alsook geluiden uit andere
lichaamsdelen (foetale harttonen, adergeruis) kan
beluisteren.
monaurale stethoscoop, vaste s. voor een oor, die in de
verloskunde wordt gebruikt om foetale harttonen te
beluisteren.
oorstethoscpgp , instrument om het geluid van het
open gaan van de tuba Eustachii bij politzeren of
sonderen van deze buis te controleren. De slang gaat van
het oor van de onderzoeker naar het oor van de patient.
steuncellen, cellen die de haarcellen van het organum
spirale (Corti) steunen; zie ook Hensen.
steunweefsel, alle weefsel met steunende functie:
bindweefsel kraakbeenweefsel, beenweefsel.
steunzool, inlegsel in de schoen ter ondersteuning van
de doorgezakte voet.
Stevens, Albert Mason (1884-1945; Amer. kinderarts te
New York).
syndroom van Stevens Johnson, ectodermosis erosiva
pluriorificialis: een grotendeels tot de slijmvliezen van
de lichaamsopeningen (mond, neusgaten, anus, urethra)
beperkte vorm van erythema exsudativum multiforme,
met hoge koorts, gewrichtspijnen, bulleuze afwijkingen
van de slijmvliezen; syn. dermatostomatitis.
Stewart, Douglas Hunt (1860 - 1933; Amer. chirurg te New
York).
syndroom van Stewart -Treves, maligne lymfangiosar
comen in gebieden van lymfestuwing, vooral na ablatio
mammae.
Stewart, Sir James Purves (1869 - 1949; neuroloog te
Londen).
symptoom van Stewart-Holmes, het doorveren van
een extremiteit die tracht een weerstand te overwinnen,
indien deze weerstand plotseling wegvalt (bij aandoeningen van het cerebellum).
STG Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg,
onafhankelijke organisatie die projecten uitvoert m.b.t.
beleidsontwikkeling in de gezondheidszorg.
STH somatotropic hormone [E.] , somatotroop hormoon,
somatotrofine, groeihormon, een der hypofysehormonen.
sthenisch [G., sthenios = de machtige] i krachtig , ferm,
stevig; z gekenmerkt door abnormale activiteit (bij
sommige koortsen); zie ook asthenisch.
Stieda, Alfred ( 1 869 -1 945; D. chirurg te Rostock en
Koningsbergen).
Stieda-fractuur, breuk van de condylus medialis
femoris.
ziekte van Pellegrini-Stieda, zie Pellegrini.
Stieda, Christian Hermann Ludwig (1837-1918; D.
anatoom te Koningsbergen).
uitsteeksel van Stieda, processus posterior tali.
stiff man syndrome, progressieve, maar wisselende
stijfheid, door (pijnlijke) spierspasmen.
stiffness regulation [E.] tonusregulatie van skeletspieren
die op het lichaam inwerkende krachten moeten opvangen; zie ook spier-veersysteem.
stigma [G., punt, merkteken, mv. - a's, - ata], i punt, steekwond
van een insect; z kenmerk.
stigmatisatie, het verschijnen van bloed op de handpalmen en het voorhoofd (enkele van de plaatsen van de
wonden van Christus) bij sommige neuroselijders.

s-re.

sternocleidomastoideus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. sternum,
clavicula en mamma; vb. musculus s-eus, regio s-ea.
sternocost alis [L., -le], sternocostaal, m.b.t. het sternum
en een rib (de ribben); vb. articulatio s-lis, ligamentum
s-le.
sternohyoideus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. sternum en hyoid;
vb. musculus s-eus.
sternopericardiacus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. sternum en
pericard; vb. ligamentum s-cum (mv ligamenta s-ca).
sternothyroideus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. het sternum en het
schildkraakbeen, dan wel de schildklier; vb. musculus
s-eus.
sternotomie [G., temnein = snijden] operatieve splijting van
het sternum.
sternovertebralis [L., -le], sternovertebraal, m.b.t. het
sternum en de wervelkolom.
st e rnum [<G., sternon] borstbeen, een uit drie delen
(manubrium, corpus, processus xiphoideus) bestaand
plat beenstuk aan de voorkant van de thorax.
sternumpunctie, beenmergpunctie van het sternum.
sternutatio [L.] zie niezen.
steroid, groepsnaam voor een aantal organische verbindingen, verwant aan cholesterol en tevens een cyclopentofenantreenring bevattend; tot deze groep behoren o.a.
geslachtshormonen, hartglycosiden, galzuren, bijnierschorshormonen, (corticosteroiden), de vitamine-Dgroep.
anabool steroid, steroide-hormoonpreparaat dat een
toegenomen eiwitsynthese veroorzaakt; deze uit zich in
o.a. spierhypertrofie en stimulatie van de erytropoese;
wordt veelal gebruikt ter verbetering van sportprestaties; bezit tevens een belangrijke androgene activiteit;
syn. anabolicum.
geslachtssteroiden, steroidhormonen met androgene
of oestrogene werking; beinvloeden o.a. de groei en
ontwikkeling van de primaire en secundaire geslachtskenmerken; zie ook geslachtshormonen.
sterofdonttrekkingssyndroom, verschijnselen die
kunnen optreden na het abrupt staken van langdurige
steroidbehandeling: gewrichts- en spierpijn, anorexie,
braken, malaiseklachten, gewichtsverlies, hypotensie en
desquamatie van de huid.
steroidreceptor, zie receptor, steroid-^-.
sterrenhemelpatroon, patroon van ophelderingen tegen
een donkere achtergrond, bijv. in hyperplastische
reactieve lymfefollikels en in het Burkitt-lymfoom; in
beide gevallen veroorzaakt door macrofagen met zeer
bleek cytoplasma temidden van dicht opeen gelegen
lymfocytaire cellen.
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stoma
luizen of hun eitjes (neten) uit dierenvacht en mensenhaar; syn. netenkam.
stoflong, zie pneumoconiose.
stofnaam, zie generieke naam.
stofwisseling, zie metabolisme.
aerobe stofwisseling, energielevering voor weefsels uit
de afbraak van energierijke verbindingen waarvoor
zuurstof nodig is.
anaerobe stofwisseling, energielevering aan weefsels
vanuit de glycolyse (afbraak van glucose tot melkzuur)
waarvoor geen zuurstof nodig is; treedt op in het begin
van een inspanning en bij zware inspanning.
basale stofwisseling, zie metabolisme, basaal.
grondstofwisseling, zie basaal metabolisme.
intracellulaire stofwisseling, biochemische reacties
die in de cel plaatsvinden; bij de opbouw en afbraak van
stoffen vinden vaak ook energiewisselingen plaats
(anabolisme resp. katabolisme).
stofwisselingsdefect, stoornis in de stofwisseling,
meestal door een aangeboren enzymdeficientie; men
onderscheidt onder meer de navolgende vormen.
eiwitstofwisselingsdefecten, a- en hypogammaglobulinemie, aminozuuropbouw- en afbraakstoornissen met
hyperaminoacidurie, zoals esdoornstroopziekte, alkaptonurie, aminozuurdiabetes, fenylketonurie, porfyrie,
cystinose; voorts hypoproteinemie, macroglobulinemie,
oculocerebrorenaal syndroom, idiopathische hyperglycinemie, syndroom van Lesch-Nyhan, histidinemie,
citrullinemie en tyrosinemie.
vetstofwisselingsdefecten, amaurotische idiotic
(Tay-Sachs), ziekte van Gaucher, ziekte van HandSchiiller-Christian; syn. lipoidosen.
koolhydraatstofwisselingsdefecten, dysostosis
multiplex van Hurler, galactosemie, vroege vorm van
diabetes mellitus, Refsum-syndroom, ziekte van Pompe.
mineraalstofwisselingsdefecten, metabole acidose,
metabole alkalose, hypofosfatasemie, idiopathische
hypercalciemie, primaire fosfaatstofwisselingsstoornissen, primaire hereditaire hemosiderose, hepatolenticulaire degeneratie; zie ook S.A.K. Wilson.
stofwisselingsmeting, bepaling van de energieomzet
van het lichaam; meestal m.b.v. meting van zuurstof- en
koolstofdioxidevolume dat per tijdseenheid wordt
opgenomen resp. afgegeven in een toestand van rust en
zonder hyperventilatie.
stofwisselingsziekte, familiaire aandoening, veroorzaakt door een stoornis van een biochemisch mechanisme waarvan het primair defect gelokaliseerd is op
gen-niveau; resulteert in een abnormaal enzym of een
transporteiwit, eventueel het ontbreken hiervan, m.a.g.
ophoping of juist afwezigheid van stofwisselingsproducten in lichaamsvloeistoffen; zie ook stofwisselingsdefect.
Stokes, Sir William (1839-1900; Iers chirurg te Dublin).
kraag van Stokes, een krans van verwijde aderen om
hals en borst, bij obstructie van de vena cava superior.
Gritti-Stokes-amput a tie, zie amputatie volgens Gritti.
Stokes, William (1804-1878; lers arts te Dublin).
Adams-Stokes-syndroom, zie Adams.
Cheyne-Stokes-ademhaling, zie Cheyne.
stolling, stollings-, zie bloedstolling(s-).
stom, mutus [L.].
st o ma [G., my stomata, mond] i kleine opening, huidporie;
2 de opening die bij het aanleggen van een anus praeternaturalis in de huid wordt gemaakt, of de opening in de
darm die bij darmanastomose wordt gemaakt.

stigmatisering, het sociaal brandmerken van patienten
door hun ziekte (bijv. 'gekken').
stijgbeugel, stapes [L.].
stikstofbalans, verschil tussen stikstofopname (via
voeding) en -uitscheiding (in urine) als maat voor de
eiwitstofwisseling; negatieve balans bij koorts e.d.,
positieve balans bij groei of herstel na ziekten.
stikstofmonoxide (NO), belangrijkste vaatverwijdende
factor; wordt in het endotheel geproduceerd ter verwijding van de bloedvaten; wordt afgescheiden door
mechanische prikkels, bijv een verhoogde bloedstroom,
of door chemische prikkels, bijv. acetylcholine, histamine, serotonine en ADP.
stilbeen, een onverzadigde koolwaterstof die de kern
vormt van stilboestrol en een aantal andere stoffen met
oestrogene werking.
stilboestr o l, een kunstmatig oestrogeen zonder de
steroide structuur van de natuurlijke oestrogenen.
stilet [< Italiaans, stiletto = dunne dolk] 1 dolkvormig instrument voor punctie, troicart; z mandrijn.
Still, Sir George Frederic (1868-1941; E. kinderarts te
Londen).
Still's disease, juveniele chronische polyartritis.
Stiller, Berthold (1837-1922; internist te Boedapest).
ziekte van Stiller, asthenia universalis congenita.
Stilling, Benedikt (1810-1879; D. chirurg-anatoom te
Wenen en Kassel).
kanaal van Stilling, canalis hyaloideus.
kern van Stilling, i nucleus ruber; 2 het sacrale deel van
de substantia gelatinosa van het ruggenmerg; 3 het
onder de 4e ventrikel liggende deel van de hypoglossuskern.
Stilling, Jakob (1842-1915, oogarts te Straatsburg).
platen van Stilling, pseudo-isochromatische platen
voor onderzoek van de kleurenzin.
stilus, zie stylus.
stimulans [L., mv. -antia, stimulare = prikkelen] prikkelend,
opwekkend geneesmiddel; syn. excitans.
stimulator.
peroneusstimulator, elektrisch apparaat ter prikkeling
van de n. peronaeus bij verlamming.
stimuleren, prikkelen, tot verhoogde functie aanzetten.
stimulogeen, veroorzaakt door een prikkel.
stimulus [L., mv. -Ii], prikkel, aansporing; een werking of
een stof die via de zenuwbanen leidt tot een gewaarwording of tot een motore of secretore actie.
stippelstaar, zie cataracta punctata.
stippled ribs [E.] (fysiologische) hot spots in de ribben op
een rij, midaxillair dorsaal op het skeletscintigram ter
plaatse van de aanhechtingen van het thoracale deel van
de m. erector spinae.
ST-junctie, ECG-weergave met een scherpe overgang van
het QRS-complex naar de T-top.
St. Louis-encefalitis, zie encefalitis.
stochastisch, bepaald door een `random kansverdeling'
of toevallige kansverdeling, betrekking hebbend op
stochastische variabelen.
Stock, Wolfgang (geb. 1876; D. oogarts te Jena).
Stock-Spielmeyer-Vogt-syndroom, infantiele vorm
van amaurotische idiotic; zie ook Tay-Sachs.
Stoffel, Adolf (1880-1937; D. orthopeed te Mannheim).
operatie van Stoffel, doorsnijding van afzonderlijke
motore zenuwtakken bij spastisch-centrale verlamming,
ter vermindering van de spasmus.
stofkam, fijne kam, met zeer smalle ruimte tussen de
tanden; wordt gebruikt ter verwijdering van vlooien en
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stomachus
stomachus [G., stomachos (L.), gaster: Gr] maag; syn. ventriculus.
stomadeum, stomodeum [G., stoma; adaios = tot de weg
behorend] de primitieve mond van het embryo.
stomalgie, stomatalgie [G., stoma; algos = pijn] pijn in de
mond.
stomata [L.] my van stoma.
stomatitis, ontsteking van het mondslijmvlies.
stomatitis angularis, oppervlakkige kloven en erosies
van de mondhoeken (bij riboflavine-deficientie, pellagra).
stomatitis aphthosa, ontsteking van het mondslijmvlies, gekenmerkt door grijs-gele plaques met rode rand
(aften).
stomatitis gangraenosa, cancrum oris, noma, gangreneuze stomatitis, mondontsteking met gangreen van het
slijmvlies.
stomatitis herpetica, acute slijmvliesontsteking in de
mond met vorming van herpes-blaasjes, veroorzaakt
door herpes-simplex-virus.
stomatitis Plaut-Vincent, s. ulcerosa necroticans.
stomatitis ulcerosa necroticans, s. met ulcera en
necrose, veroorzaakt door de in symbiose levende
Fusobacterium plautivincenti en Treponema vincenti;
syn. trench mouth [E. loopgravenmond].
stomatodeum, zie stomadeum.
stomatodynie [G., odyne = pijn] pijn in de mond.
stomatologie [G., logos = kennis, leer] het specialisme
betreffende mondziekten.
stomatomalacie [G., malakia = weekheid] abnormale
weekheid, c.q. verweking van delen van de mond.
stomatonoma, stomatitis gangraenosa; zie ook noma.
stomatopathie [G., pathos = ziekte] mondziekte.
stomatoplastiek, i plastische operatie aan de mond; a id.
aan de baarmoedermond.
stomatopoese, stomatopoiesis [G., poiein = maken] zie
stomatoplastiek.
stomatopyrose, brandende pijn in de mond.
stomatorrhagia, stomatorragie [G., rhegnynai = uitbarsten]
bloeding uit de mond.
stomatorrhagia gingivarum, bloeding uit het
tandvlees.
stomatoschisis [G., schisis = spleet] hazenlip.
stomatoscoo , instrument waarmee de mond kan
worden bekeken.
stomatoscopie [G., skopein = beschouwen] onderzoek van de
mond met een stomatoscoop.
stomatotyphus, tyfus met mondzweren.
-stomic [G., stoma = mond, opening] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. het maken van een stoma (opening,
fistel, anus praeternaturalis; bijv gastrostomie, enterocolostomie).
stomodeum, zie stomadeum.
Stomoxys [G., stoma; oxys = scherp] een geslacht vliegen die
mensen en dieren (pijnlijk) bijten.
stompkoker, zie binnenkoker.
stompneuroom, zie amputatieneuroom.
stoornisbeperking, zie functiestoornis.
stoottherapie, behandeling van een ziekte door toediening van een enkele, zeer hoge dosis van een therapeuticum, dan wel kortdurende behandeling met hoge dosis.
storage disease [E.] zie stapelingsziekte.
storage pool disease [E.] erfelijke dysfunctie van bloedplaatjes, berustend op een gestoorde release-reactie van
de dense granula a.g.v. het ontbreken van ADP en serotonine, gepaard met een abnormaal aggregatiepatroon.
stotteren, verstoring van de vloeiende spraak door

veelvuldige herhalingen of verlengingen van klanken of
letters; syn. dysarthria (pararthria) syllabaris, balbuties,
dysphemia.
STP serenity, tranquility, peace [E., = helderheid, rust, vrede]
bewustzijnsverruimend middel; werkzame stof van dit
hallucinogeen is z,5-dimethoxi-4-metamfetamine
(DOM).
straal [L., radius] 1 verbindingslijn van een centrum met de
periferie; a bundel elektromagnetische straling; 3 opeenvolging van een metacarpaal of metatarsaal bot en de
bijbehorende falangen; worden in de hand genummerd
van radiaal naar ulnair, in de voet van mediaal naar
lateraal; de eerste straal van de hand bestaat uit de duim
en het os metacarpale I.
alfastralen, a-stralen, een stroom van positief geladen
heliumkernen, met hoge snelheid, maar weinig
doordringingsvermogen.
Becquerel-stralen, gammastralen.
betastralen, l-stralen, stroom van negatief geladen
betadeeltjes (= elektronen), uitgezonden door atomen
van uiteenvallende radioactieve elementen.
Bucky-stralen, zie Bucky.
deltastralen, stralen van deeltjes die bij het passeren
van elektronen of ionen door materie ontstaan, met een
reikwijdte in lucht van enige millimeters.
Dorno-stralen, ultraviolette stralen.
gammastralen, y-stralen, elektromagnetische stralen
van korte golflengte, uitgezonden door een atoomkern
gedurende radioactieve desintegratie; hebben de
snelheid van licht en bestaan uit fotonen.
grensstralen, zeer zachte rontgenstralen van ongeveer 3
A (o,3 nm) golflengte en geringe dieptewerking; zie ook
Bucky.
infrarode stralen, de onzichtbare warmtestralen, met
iets grotere golflengte dan rood.
lichtstralen, de zichtbare stralen van het spectrum.
rontgenstralen, zie röntgen.
ultraviolette stralen, stralen met actinische werking,
aan de violette kant buiten het spectrum gelegen (dus
onzichtbaar), met een iets kleinere golflengte dan violet;
ze veroorzaken 'zonnebrand'; van belang ter preventie
van rachitis.
warmtestralen, zie infrarode stralen.
straalschimmel, zie Actinomyces.
strabisme, strabismus [L., strabo =loenzend] scheelzien,
d.i. het onvermogen om beide oogassen op een fixatiepunt to richten.
strabismus accommodativus, scheelzien dat alleen
merkbaar is bij overmatige of bij tekortschietende
accommodatie.
strabismus alternans, scheelzien waarbij nu eens het
ene oog dan weer het andere afwijkt.
strabismus bilateralis of s. binocularis, scheelzien
aan beide zijden met beide ogen.
strabismus concomitans, scheelzien waarbij de
scheelzienhoek even groot blijft bij beweging van de
ogen.
strabismus convergens, scheelzien naar binnen.
strabismus convergens alternans, toestand waarbij
nu eens het ene, dan het andere oog scheelziet.
strabismus divergens, scheelzien naar buiten.
strabismus dynamicus, vorm van scheelzien die kan
worden onderdrukt door fixatie van een voorwerp met
beide ogen, maar die direct terugkeert bij bedekking van
een oog; syn. latent scheelzien, dynamisch scheelzien,
heteroforie.
strabismus externus, zie s. divergens.
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stratum
Strandberg, James Victor (Zoe eeuw; Zweeds dermatoloog).
syndroom van Darier-Groenblad-Strandberg,
elastorrhexis generalisata.
syndroom van Groenblad-Strandberg, zie pseudoxanthoma elasticum.
strangileus, zie strangulatie-ileus.
strangulatie [< L., strangulare = worgen] omstrengeling,
worging.
strangulatie-ileus, mechanische ileus door afknijping
van de darm.
strangurie [G., stranx = druppel; straggouria = moeilijk urineren] langzame, pijnlijke urinelozing t.g.v kramp van
blaas en urethra.
Strassmann, Paul Ferdinand (1866-1938; D. gynaecoloog
te Berlijn).
Strassmann-fenomeen, `navelstrengteken'; na
geboorte van het kind kan de loslating van de placenta
worden herkend door licht te kloppen op de fundus
uteri, terwijl men de navelstreng met de andere hand
vasthoudt; plant het kloppen zich voort tot in de navelstreng, dan zit de placenta nog vast.
stratificatie, verdeling van een populatie in min of meer
homogene groepen ('lagen') op basis van bepaalde
kenmerken. Uit elke laag wordt een aselecte steekproef
getrokken; bijv. stratificatie naar leeftijd of socioeconomische klasse.
stratigrafie , zie tomografie.
stratum [L., mv. -ta], laag van ongeveer gelijke dikte.
stratum adamantinum, enamelum.
stratum basale, de onderste laag (van het baarmoederslijmvlies).
stra tum basale epidermidis, de onderste, uit cilindrische cellen bestaande laag van de epidermis.
stra tum cerebrale retinae, de uit het binnenblad van
de oogbeker stammende laag van de retina; hier worden
lichtprikkels omgezet in zenuwimpulsen, die aan de n.
opticus worden doorgegeven.
stratum cinereum cerebelli [BNA], S. moleculare
cerebelli.
stra tum circulare coli, de binnenste, uit circulair
gerangschikte spiervezels bestaande laag van de tunica
muscularis van het colon.
stra tum circulare int estini, de binnenste, circulaire
laag van de tunica muscularis van het intestinum tenue
(dunne darm).
stratum circulare membranae tympani, de aan de
binnenzijde van het trommelvlies gelegen laag van
circulair lopende vezels.
stratum circulare recti, de binnenste laag van de
tunica muscularis van het rectum, bestaande uit circulair lopende spiervezels.
stra tum circulars ventriculi, de middelste laag van de
tunica muscularis van de maag, bestaande uit circulair
lopende spiervezels.
stratum compactum (deciduale), de oppervlakkige
laag van het endometrium, i.h.b. van de decidua basalis.
stratum corneum epidermidis, hoornlaag van de
epidermis, bestaande uit verhoornde, voortdurend
afschilferende cellen.
stratum corneum unguis, de buitenste, verhoornde
laag van de nagel.
stratum cutaneum membranae tympani, de buitenste laag van het trommelvlies.
stratum cylindricum epidermidis, s. basale epidermidis.

strabismus intermittens, intermitterend, met onderbrekingen scheelzien.
strabismus internus, zie s. convergens.
strabismus latens, zie strabismus dynamicus, heteroforie.
strabismus pgrmanens, blijvend, voortdurend scheelzien (als tegenstelling tot S. intermittens).
pseudo-strabisme, pseudostrabismus, schij nbaar
scheelzien waarbij de centra van beide hoornvliezen niet
overeenkomen met de blikrichting.
strabismus unilateralis, scheelzien door as-afwijking
van een bepaald oog.
strabismus vertic alis, scheelzien waarbij een der
oogassen verticaal (naar boven = sursumvergens, of naar
beneden = deorsumvergens) afwijkt.
strabometer, instrument waarmee de scheelzienhoek
kan worden gemeten.
strabometrie, het meten van de scheelzienhoek.
strabotomie [G., temnein = snijden] het doorsnijden van een
oogspierpees, ter verbetering van het scheelzien.
strain [E.] 1 varieteit van een micro-organisme; 2 inspanning, druk.
stralen, zie straal, straling.
stralengevoeligheid, mate waarin weefsel met mitoses
reageert op straling, samenhangend met de stofwisselingsactiviteit en de delingsactiviteit; zo zijn beenmerg,
gonaden en lymfe- en thymusweefsel zeer stralingsgevoelig
spier
en bot weinig
gonaden
en en
lymfeen thymusweefsel
zeergevoelig.
stralingsstralenrisico, gevaar van toediening van een dosis
ioniserende straling voor een individu; omvat gevaren
voor zowel het individu zelf als het nageslacht; zie ook
stralenschade.
stralenschade, beschadigingen in het lichaam en de
genen die kunnen optreden als gevolg van ioniserende
straling; zie ook stralenrisico.
straling, i een van de vier fysische processen (naast
geleiding, stroming en verdamping) die verantwoordelijk zijn voor warmteafgifte van het lichaam aan de
omgeving; i. zie straal.
elektromagnetische straling, stralingsgolven in het
frequentiegebied van 103 Hz tot 1055 Hz, die zich in
vacuum voortplanten met de lichtsnelheid (3,lo 8 m/sec);
vb. radio- en televisiegolven, magnetronstraling,
UV-licht en infrarood licht, gammastraling, zichtbaar
licht, rontgenstraling (oplopend in frequentie).
kosmische straling, straling die de aarde uit allerlei
richtingen van de kosmos bereikt; bestaat uit hoogenergetische deeltjes (neutronen, alfa- en gammadeeltjes
en elektronen).
remstraling, rontgenstraling die ontstaat door botsing
van snelle elektronen (elektronen met grote kinetische
energie) op materie.
strooistraling, secundaire rontgenbestraling of
gammabestraling die in willekeurige richting het
gefotografeerde of bestraalde object verlaat; vormt een
gevaar voor de omgeving; bestaat uit fotonen die na
interactie met materie afbuigen en die met verminderde
energie de materie weer verlaten.
stralingsdetector, instrument of materiaal waarin
invallende straling processen teweegbrengt die geschikt
zijn voor het aantonen of meten van de straling; zie ook
scintillatieteller, persoonsdosismeter.
stralingshygiene, geheel aan maatregelen die worden
getroffen ter beperking van de schade als gevolg van
straling op biologisch materiaal.
stralingsletsel, onbedoelde schadelijke blootstelling aan
straling.
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Straus, Isidore
stratum reticulare corii, de aan het s. papillare van het
corium (dermis) grenzende laag van netvormig
bindweefsel.
stratum spinosum epidermidis, de laag stekelcellen
van de epidermis, tussen s. basale en s. granulosum.
stra tum spongiosum (deciduale), de middelste laag
van het endometrium.
stratum spongiosum (epidermidis), s. germinativum
epidermidis.
stratum synoviale capsulae articularis [BNA],
membrana synovialis capsulae articularis.
stratum zon ale th alami, dunne laag merghoudende
vezels op de thalamus.
Straus, Isidore (1845-1896; patholoog te Straatsburg en
Parijs).
Straus-fenomeen, bij centrale facialisparalyse volgt op
injectie van pilocarpine aan beide zijden een even sterke
zweetsecretie, bij perifere facialisparalyse is de zweetsecretie aan de aangetaste kant duidelijk minder.
Strauss, L., Amerikaans patholoog-anatoom in New York.
syndroom v. Churg-Strauss, zie Churg.
strawberry naevus [E., strawberry = framboos] angioma
tuberosum cutaneum.
strawberry tongue [E.] frambozetong (bij roodvonk).
streak gonads [E., streak = streep] niet ontwikkelde gonadeaanleg, o.a. bij gonadale dysgenesie (Turner-syndroom).
streak ovaries [E.] aangeboren afwijking waarbij de ovaria
niet ontwikkeld zijn; microscopisch wordt alleen een
dicht fibreus stroma gevonden; komt voor bij verschillende afwijkingen van de geslachtschromosomen,
waarvan het syndroom van Turner het bekendst is.
strekapparaat, deel van het bewegingsapparaat met het
vermogen om de door een gewricht gescheiden
lichaamsdelen actief te extenderen (strekken); zie ook
bewegingsapparaat.
strekkramp, zie strekspasme.
strekspasme, abnormale strekbewegingen van gehele
lichaam (opisthotonus) of alleen armen met endorotatie
in de schouder al dan niet als respons op pijnprikkels;
veroorzaakt door hersenletsel zoals bloeding, trauma,
infecties.
streng, funiculus,tractus [L.].
gecombineerde strengziekte, aandoening van zij- en
achterstrengen van het ruggenmerg, voorkomend o.a.
bij pernicieuze anemic.
strengileus, ileus t.g.v. afsluiting van de darm door een
littekenstreng.
strgpitus [L.] geraas, geruis.
Strgptobacillus, een geslacht bacterien van de fam. Bacteroi-

stratum fibrosum capsulae articularis [BNA],
membrana fibrosa capsulae articularis.
stratum ganglionare n e rvi optici, een laag multipolaire ganglioncellen in het stratum cerebrale van het
netvlies; de axonen van deze ganglioncellen vormen de
zenuwvezels van de nervus opticus.
stratum ganglionare retinae, de middelste laag van
het stratum cerebrate, waarin bipolaire ganglioncellen.
stra tum germinativum epidermidis [BNA], s. basale
plus stratum spinosum epidermidis.
stratum germinativum unguis, kiemlaag van de
nagel, de binnenste laag van de nagel, waaruit deze
groeit.
stratum granulosum cerebelli, korrellaag, de binnenste laag van de cerebellumschors, met vele kleine
ganglioncellen.
stratum granulosum epid e rmidis, korrellaag van de
epidermis, een uit 1 -5 cellagen bestaande laag van cellen
met sterk lichtbrekende keratohyaline-korrels, tussen s.
lucidum en s. spinosum.
stratum granulosum ovarii, de meercellige laag van
follikel epitheelcellen van de ovariumfollikel.
stratum griseum colliculi superioris, celmassa van de
colliculus superior.
str a tum longitudinale tunicae muscularis coli, de
buitenste spierlaag van het colon, bestaande uit lengtevezels.
stra tum longitudinale tunicae muscularis intestini
te nuis, de buitenste spierlaag van de dunne darm,
bestaande uit lengtevezels.
stra tum longitudinale tunicae muscularis recti, de
buitenste spierlaag van het rectum, bestaande uit
lengtevezels.
stratum longitudinale tunicae muscularis ventr iculi, de buitenste spierlaag van de maag, vnl. aan de
curvatura minor, bestaande uit lengtevezels.
stratum l u cidum epidermidis, de heldere, sterk
lichtbrekende, aan elefdinevezels rijke laag van de
epidermis, tussen s. granulosum en s. corneum.
stratum moleculare cerebelli, de buitenste laag van de
cerebellumschors, relatief arm aan cellen en rijk aan
dendrieten en neurieten.
stra tum mucosum membranae tympani, het eenlagig plaatepitheel aan de binnenzijde van het trommelvlies.
stratum neuro-epitheliale retinae, de buitenste laag
van het s. cerebrale, bestaande uit staafjes- en kegeltjescellen, die lichtprikkels omvormen in zenuwimpulsen.
stratum papillare c o rii, de aan de epidermis
grenzende laag van het corium (dermis), met vele
papillen, waarin bloedvaten, zenuwen en tastlichaampjes.
stratum pigmenti bulbi o culi, het eenlagig pigmentbevattend plaatepitheel dat de buitenste laag van de
retina tot aan de pupilrand vormt; het bestaat uit drie
delen: s. pigm. retinae, s. pigm. corporis ciliaris en s.
pigm. iridis.
stratum pigmenti corporis ciliaris, het pigmentepitheel op de achterzijde van het corpus ciliare.
stratum pigmenti iridis, het pigmentepitheel op de
achterzijde van de iris.
stratum pigmenti retinae, het pigmentepitheel tussen
pars optica retinae en choroidea.
stratum radiatum membranae tympani, de laag
vezels achter het s. cutaneum van het trommelvlies,
straalvormig gerangschikt rondom het manubrium
mallei.

daceae.

Strgptobacillus moniliformis, verwekker van Haverhillkoorts.
streptocerciasis, infectie met Dipetalonema streptocerca.
Strgptococcaceae, tribus (groep) micro-organismen van de
fam. Lactobacillaceae; het zijn bolvormige of langgerekte
cellen die gewoonlijk in paren of ketens voorkomen; er
zijn 5 geslachten: Diplococcus, Leuconostoc, Pedicoccus,
Peptostreptococcus en Streptococcus.
Strcptoct ccus [G., streptos = keten; kokkos = bes] streptokokken, geslacht der micro-organismen van de tribus
(groep) Streptococcaceae (fam. Lactobacteriaceae); worden
onderscheiden in vier groepen: de pyogene streptokokken, de viridans, de enterococcusgroep en de melkzuurgroep; aanvankelijk werd een onderscheid gemaakt op
grond van hun vermogen bloed-agar te ontkleuren;
streptokokken die complete hemolyse teweegbrachten,
noemde men beta-hemolytisch, die welke wel ontkleu752

stria

Streptomyces griseus, schimmel waaruit streptomycine is

ring teweegbrachten, maar de erytrocytwand intact
lieten, noemde men alfa-hemolytisch; de beta-hemolytische zijn pathogeen en behoren tot de pyogene groep; de
alfa-hemolytische komen als normale flora in de mond
voor en behoren tot de viridans- en de enterococcusgroepen; de melkzuurgroep doet melk verzuren; een
andere gebruikelijke indeling volgens Lancefield is
gebaseerd op de antigene structuur van streptokokken.
Strçptoco ccus agalactiae, een B-streptokok, gevonden in
melk van koeien met mastitis; ook in cervix-slijm van
zwangere vrouwen, en (dientengevolge) als verwekker
van pneumonie en meningitis bij pasgeborenen.

bereid.

Streptomyces mediterranei, schimmel waaruit rifamycine
is bereid.

Streptomycetaceae, familie van de sectie mycobacterien.
Gram-positieve, zich vertakkende staafjes; groei lijkt op
die van schimmels. Uit vele soorten zijn antibiotica
bereid, zoals streptomycine, tetracycline en rifampicine.
streptomycine, een antibioticum, in 1942 door Waksman
bereid uit Streptomyces griseus.
stress [< E., = aandrang, spanning] belastende invloed op het
organisme die een fysieke of psychische reactie oproept
in de zin van aanpassing (adaptatie).
stress-eiwit, zie proteine, heat-shock ---.
stress-incontinentie, zie incontinentie.
stressor [< E.] gebeurtenis, omstandigheid of factor die op
een individu inwerkt en stress veroorzaakt; vb. de dood
van de partner, echtscheiding of huwelijk.
stress-respons, aanpassing van het lichaam aan stress
veroorzaakt door psychologische, of somatische
omgevingsfactoren d.m.v. verhoogde arousal, toegenomen afgifte van bijnierschors- en hypofysehormonen,
sympathicusactivatie en suppressie van het immuunsysteem.
stress-syndroom, posttraumatisch -- (PTSS), zie
posttraumatische stress-stoornis (PTS).
stress- u lcus, zie ulcus.
stretcher [E.] brancard, draagbaar.
stria [L., mv. striae, streep] 1. streepvormige huidatrofie op
plaatsen waar de huid langzaam is gerekt, bijv. op de
buik en de mammae tijdens de zwangerschap; z. dunne
vezelbundel, bijv. in de hersenen.
striae albicantes, striae atrophicae, langer bestaande
huid-striae die wit, atrofisch zijn geworden.
striae c(a)eruleae, blauwe striae.
striae (c u tis) dist e nsae, langgerekte, ietwat ingezonken
rimpelige huidplekken.
stria diagonalis, band van mergrijke vezels die dikwijls
schuin over de substantia perforata anterior loopt;
verbindt het septum precommissurale met de uncus;
syn. stria Broca.
striae gravid a rum, zwangerschapsstriae.
stria longitudinalis lateralis c o rporis call o si, een aan
beide zijden van het corpus callosum lopende longitudinale witte streep, deel van de reukhersenen.
stria long. medialis corp. call., een in het mediaanvlak
over het oppervlak van het corpus callosum lopende
longitudinale witte streep.
stria malle a ris membranae t y mpani, heldere streep
op de buitenkant van het trommelvlies, veroorzaakt
door de doorschemerende steel van de malleus (hamer).
striae medullares ventriculi qu arti, bundels witte
vezels uit de nuclei arcuati, dwars verlopend op de
breedste plaats van de fossa rhomboidea; zie ook Heldkruising.
stria medullaris thalami, zwakke vezelbundel onder
de taenia thalami, zich voortzettend in de habenulae.
striae van Nitabuch, zie Nitabuch.
striae olfactoriae, de aan het trigonum olfactorium
uitwaaierende vezels van de tractus olfactorius.
stria primitiva, primitieve streep, een streepvormige
verdikking van het ectoderm bij een embryo van iz
dagen, die ontstaan is uit de primitieve knoop midden
in de kiemaanleg; de streep wordt een gleuf, waar de
ontwikkeling van het mesoderm van uitgaat.
stria terminalis, grensstreep, een streep merghoudende
vezels in de hoek tussen thalamus en nucleus caudatus.

Strcptococcus faecalis, zie Enterococcusfaecalis.
Strçfitococcus mitis, normale bewoners van de mond.
Strçptococcus pneumoniae, 7o antigene typen, verwekkers van pneumonie en andere (algemene en plaatselijke) infecties; syn. Pneumococcus; zie ook stam, smooth----,
rough----.
Strçptococcus pyogenes, Lancefield-groep A, betahemolytisch, omvat vele pathogene typen.
Streptococcus salivarius, streptokok die normaal in de
mond voorkomt; kan bacteriele endocarditis veroorzaken.
Strcptococcus viridans, lijkt op S. pyogenes, veroorzaakt
subacute bacteriele endocarditis en andere infecties.
streptodermie, door streptokokken veroorzaakte
huidziekten, bijv. erysipelas.
streptokinase, een door streptokokken geproduceerde
proteinase, die het onwerkzame plasminogeen omzet in
plasmine, waardoor fibrine tot vervloeiing kan worden
gebracht; zie ook urokinase, stafylokinase.
streptokokkemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van
streptokokken in het bloed.
streptokokken, Gram-positieve, in ketens gerangschikte
kokken; veroorzaken vnl. lokale infecties zoals flegmonen, impetigo, tonsillitis (angina), otitis, sinusitis,
osteomyelitis van de zuigeling, maar ook puerperale
sepsis, en endocarditis; zie ook Streptococcus.
groep-A-streptokokken, streptokokken die naar
Lancefield a.h.v. antigeenstructuur op membraan zijn
ingedeeld in groep A; zijn bijna altijd hemolytisch en
veroorzaken verschillende ziektebeelden (keelontsteking
bij kinderen, impetigo, pyoderma, glomerulonefritis,
acuut reuma); syn. Streptococcus pyogenes.
hemolyserende streptok o kken, s. met (3-hemolyse
(grote, geheel hemolytische hof); antigene groepen A-Q
volgens Lancefield-classificatie.
indifferente streptokokken, streptokokken die bij
groei geen verkleuring rond de kolonies laten zien en
dus geen alfa- of beta-hemolytische eigenschappen
bezitten.
nefritogene streptokokken, streptokokken die i.h.b.
na een huidinfectie de oorzaak zijn van nefritis t.g.v.
circulerende immuuncomplexen.
niet-hemolytische streptokokken, s. met '-hemolyse,
d.w.z. zonder hemolyse.
vergroenende streptok o kken, met a-hemolyse
(groene hof).
streptokokkens e rum, serum met antistoffen tegen
streptokokken; betere benaming is `anti-streptokokkenserum'.
streptolysine, een toxine (hemolysine), gevormd door
streptokokken; er zijn twee soorten, 0 en S.
Streptomyces, een geslacht schimmels waaruit verschillende antibiotica zijn bereid.
Streptomyces albus, schimmel (in stof, stro) waaruit
actinomycetine is bereid.
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striair
stroma [G., wat uitgespreid is om er crop te zitten of to liggen]
steunweefsel, interstitium, i.t.t. parenchym.
stroma glandulae thyroideae, het uit bindweefsel
bestaande geraamte van de schildklier.
stroma iridis, het bindweefselgeraamte van de iris;
bevat pigmentcellen.
stroma ovarii, kernrijk bindweefselgeraamte van de
eierstok.
Rollet-stroma, het kleurloze geraamte van de erytrocyt.
stroma vitreum, het wijdmazig netwerk in het corpus
vitreum.
stromareactie, woekering van het normale stroma in een
orgaan.
stromatogeen [G., gennan = voortbrengen] afkomstig van
het stroma.
stromatolyse [< G., lysis = oplossing] vernietiging van het
cel-stroma, i.h.b. van erytrocyten.
Strong, Richard Pearson (1872-1948; parasitoloog te
Cambridge/Mass.).
Strong-bacil, een paradysenteriebacil.
strongyliasis, infectie door Strongylus; niet verwarren met
strongyloidiasis.
Strongylidae [G., strongylos = rond; eidos = vorm] een familie
van de klasse Nematoda, omvat de genera Strongylus en

stria vascularis ductus cochlearis, brede, sterk gevasculariseerde streep van epitheelcellen boven de prominentia spiralis; hier zou de endolymfe worden gevormd.
striair, m.b.t. het corpus striatum.
striaire epilepsie, epilepsie door aandoening van het
corpus striatum, na encefalitis.
striair systeem, extrapiramidaal systeem.
striaire verschijnselen, verschijnselen veroorzaakt
door aandoening van het corpus striatum.
striatus [L., -ta, -turn, stria = streep] gestreept; vb. lichen
ruber s-tus, area s-ta, corpus s-tum.
strictura [L.] strictuur, vernauwing van een kanaal.
strictura analis, anusstrictuur, congenitaal of na
operatie voor hemorroiden.
strictura annularis, ringvormige vernauwing.
strictura esophagi, slokdarmstrictuur.
strictura genito-anorectalis, vernauwing van urethra
en anus bij lymphogranuloma venereum.
stridor [L., gesis] piepend, gierend ademhalingsgeluid bij
vernauwing van de luchtwegen, te onderscheiden in
nasale, faryngeale, laryngeals, tracheale en endothoracale stridor.
stridor congenitus, aangeboren s.
expiratoire stridor, stridor, teweeggebracht door
vernauwing laag in de luchtwegen, zoals bij asthma
bronchiale.
inspiratoire stridor, stridor, teweeggebracht door
vernauwing hoog in de luchtwegen, bijv. larynx-stenose.
laryngeale stridor, stridor door pathologie van de
larynx, bijv. congenitale stembandverlamming en
pseudo-kroep.
stridor thymicus, s. door druk van een vergrote
thymus.
stridulus [L., -la, -lum], sissend; vb. laryngismus s-lus.
string sign [E.] koordachtige vorm van het vernauwde
ileum, een verschijnsel bij ileitis.
striocellularis [L., -re, stria = streep] gestreeptcellig;
vb. myoma s-re.
striola, denkbeeldig gekromde lijn die over de macula
van de utriculus in het evenwichtsorgaan loopt,
waarheen alle kinocilia van de zintuigcellen zijn gericht,
m.a.g. dat bij elke beweging sommige haarcellen depolariseren en andere hyperpolariseren.
striopallidair, m.b.t. het corpus striatum en het pallidum; zie parkinsonisme.
stripping [E.] methode voor operatieve verwijdering van
varices. Een Lange, dunne Babcock-sonde wordt proximaal in de ader gestoken en door de gehele ader tot
voorbij de varices voortgeschoven; de top van de sonde
wordt aan de inmiddels distaal doorgesneden aderwand
bevestigd, en de sonde wordt teruggetrokken, waarbij de
vena binnenstebuiten tevoorschijn komt (`stripping').
Tevoren moet men zich hebben vergewist dat de diepe
veneuze afvoer van het been intact is.
strobila, kop, hals en lichaamssegmenten (scolex en
proglottiden) van een lintworm.
stroboscoo [G., strobos = ronddraaiing; skopein = bekijken]
instrument waarmee men de opeenvolgende standen
van een trillend lichaamsdeel kan afbeelden d.m.v.
lichtflikkeringen.
strofantisme, vergiftiging met strophantus.
Strohl, syndroom van Guillain-Barre---, zie Guillain.
stroke [E., slag] beroerte.
completed stroke [E.] term, gebruikt om vaatafsluiting in
de hersenen met blijvende, niet-progressieve neurologische uitval aan te duiden.

Oesophagostomum.
Strongyloides [G., strongylos] een geslacht van de klasse
Nematoda, veel voorkomend als darmparasiet.
Strongyloides ground itch [E., itch = jeuk] papulovesiculeuze eruptie op de plaats waar s.-larven de huid binnendringen.
Strongyloides stercoralis, kleine (2-3 mm) ronde worm,
parasitair levend in de dunnen darm van de mens,
vooral in de tropen; zie ook stercora.
strongyloidiasis, strongyloidosis, strongyloidiase,
infectie door Strongyloides stercoralis; niet verwarren met
strongyliasis.
strongylose, infectie door Strongylus; niet verwarren met
strongyloidosis.
strontje, zie hordeolum.
stroomdiagram, zie diagram.
strophulus [G., strobilos = wervelwind, draaikolk] bij kinderen
voorkomende jeukende papels met een blaasje op de top,
vaak als reactie op steken van vlooien en wandluizen; na
indroging ontstaan korstjes; syn. lichen urticatus,
syn. prurigo simplex acuta, prurigo infantum, urticaria
papulosa.
strophulus albidus, gierstuitslag, milium.
strotklepje, epiglottis.
strottenhoofd, larynx [G.].
structura [L.] structuur, bouw.
structuur [L., structura] 1 bouw, constellatie; z [ minder juist],
vormsel.
antiggne structuur, het samenstel van antigene
eigenschappen (bij micro-organismen).
structuurgen, component van het operon; het s. bepaalt
de structuur van een polypeptidenketen.
struma [L., my. -mae, lidw. `de'], krop, vergroting van de
schildklier; niet verwarren met `kroep'.
struma basedowiana, Basedow-struma, schildklierzwelling bij ziekte van Basedow.
struma diffusa, gelijkmatig vergrote schildklier (i.t.t.
struma nodosa).
euthyreotische struma, schildkliervergroting gepaard
met normale functie.
struma follicularis, zie s. parenchymatosa (met
vermeerdering van de klierfollikels).
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stuit, gebied rondom het staartbeentje; zie ook os coccygis,
coccyx.
stuitbeen, os coccygis [L.].
stuitbeenwervel, vertebra coccygea [L.].
stuitligging, positie van het kind in utero, met de stuit
voor.
stupemania, manische stupor.
stupeur arterielle [F. = `stupor' van een slagader] het verschijnsel dat bij letsel aan een slagader (bijv. een kogelschot),
in het gehele stroomgebied van deze slagader een sterke
vaatkramp ontstaat.
stupiditas [L.] i stompzinnigheid; z acute stupor.
stupor [L., verdoving] toestand van bewegingloosheid; de
patient eet niet en spreekt niet (zie ook mutisme) maar
het bewustzijn is niet opgeheven; voorkomend bij
depressie, melancholia, schizofrenie, schrikreactie.
stuporous, gepaard gaand met stupor.
Sturge, William Allen (185o-1919; Brits arts).
Sturge-Weber-syndroom, congenitale hemiatrofie van
het cerebrum door diffuse capillaire angiomatose en
subcorticale calcificatie, klinisch gekenmerkt door
insulten, gestoorde intelligentie en hemiplegie, gepaard
met naevus flammeus aan eon kant van het gelaat en
enkelzijdige buphthalmus; words beschouwd als een
familiale facomatose.
stuwingspapil, zwelling van de papilla nervi optici
(tegenwoordig geheten discus nervi op - ici), teken van
verhoogde intracraniele druk; leidtit tot )pticus-atrofie
(blindheid).
stycose, aanwezigheid van calciumsulfaat in een orgaan,
i.h.b. in de lymfeklieren.
stylalgie, pijn die veroorzaakt wordt door verbening van
het ligamentum stylothyroideum dat tijdens het slikken
tegen de pharynxwand drukt.
styloglossus [L., -ssa, -ssum], m.b.t. de processus styloideus
en de tong; vb. musculus s-ssus.
stylohyoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. processus styloideus en
os hyoideum; vb. musculus s-eus, ligamentum s-eum.
styloideus [L., -ea, -eum, stilus = schrijfstift] stiftvormig;
vb. processus s-eus.
styloiditis, pijnlijke prikkelingstoestand van de processus styloideus van het slaapbeen, of van het lig. stylohyoideum.
stylomandibularis [L., -re], m.b.t. processus styloideus en
mandibula; vb. ligamentum s-re.
stylomastoideus [L., -ea, -eum], m.b.t. processus styloideus
en processus mastoideus; vb. vena s-ea, foramen s-eum.
sty lophary ngeus [L., -ea, -eum], m.b.t. processus styloideus
en pharynx; vb. musculus s-eus.
sty lus [L., my. -1i], stift.
stylus causticus, stift van zilvernitraat of een ander
causticum.
sub- [L.] onder.
subacute scleroserende panencefalitis, zie panencefalitis.
subacuut, minder plotseling en hevig dan acuut, tussen
acuut en chronisch in.
subaortale drukgradient, drukverval vlak voor de
overgang van de linker hartventrikel naar de aorta als
gevolg van een belemmering van de bloedstroom.
subarachnoidaal, onder de arachnoidea, tussen arachnoidea en pia mater; volgens sommigen is de term
onjuist en moet hij worden vervangen door `arachnoidaal , omdat het gaat om de ruimte tussen de trabekels van de arachnoidea; vb. s. blok, s. hematoom, s-dale
ruimte.
subarachnoidealis, vb. cavum s-le.

hyperthyreotische struma, nodulaire of diffuse
schildkliervergroting met overmatige werking.
hypothyreotische struma, schildkliervergroting met
subnormale functie.
struma maligna, kwaadaardige struma, schildkliercarcinoom.
multinodulair struma, vergroting van de schildklier
met daarin verscheidene afgrensbare noduli.
struma nodosa, schildklieradenoom, knobbelige
struma (i.t.t. struma diffusa); men onderscheidt een
mononodulaire s. (met een knobbel) van een multinodulaire S. (met meer knobbels); het schildklieradenoom is
bijna altijd mononodulair.
struma ovarii, zeldzaam teratoom in het ovarium, met
schildklierweefsel en colloidholten.
struma parenchymatosa, s. door parenchymvermeerdering.
Riedel-struma, zie Riedel.
struma toxica, toxische s., ziekte van Basedow.
strumectom ie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering (geheel of gedeeltelijk) van een struma; zie ook
thyr(e)oidectomie.
strumigeen [G., gennan = voortbrengen] strumaverwekkend.
strumitis, zie thyr(e)oiditis.
Strumpell, Adolf Gustav Gottfried von (1853-1925; D.
internist te Leipzig).
Strumpell-fenomeen, i radialisfenomeen; 2 tibialisfenomeen.
Strumpell-reflex, beweging van het been met adductie
van de voet, bij strijken over de dij of de buik.
voetzoolreflex volgens Strumpell, bij bestrijken van
de voetzool buigt normaliter de grote teen zich plantair;
langzame dorsale buiging is pathologisch (Babinski).
ziekte van Strfimpell, hereditaire vorm van spastische
spinale paralyse.
pseudo-sclerose van Westphal-S., hepatolenticulaire
degeneratie van S.A.K. Wilson.
ziekte van Bechterew-Strumpell-Marie, spondylitis
ankylopoetica.
strut [E.] scharnier in Bjork-Shiley-prothese.
strut fracture [E.] afbreken van het scharnier van bepaalde
hartklepprothesen, m.a.g. acute circulatieproblemen.
struv ie t, magnesium-ammoniumfosfaat (MgNH 4 PO 4
6aq.), bestanddeel van sommige nierstenen.
strychninisme, chronische strychnine-vergiftiging.
ST-segment, gedeelte op het ECG tussen QRS-complex
en T-top.
Stuart, R.D. (Canad. arts).
Stuart-Prower-factor, zie bloedstollingsfactor X.
Stuart-transportmedium, halfvloeibaar medium
('reduced transport fluid', RTF) waarin een op gonokokken te onderzoeken materiaal vervoerd kan worden naar
een laboratorium, waar een gonokokkenkweek kan
worden ingezet.
Stuckrath-optiek, instrument voor indirecte laryngoscopie, kleine endoscoop met een blikrichtingshoek van
90 graden; zie ook laryngoscopie.
Student-verdeling, neemt bij geringe aantallen de plaats
in van de Gauss-verdeling en gaat bij toeneming van het
aantal in de Gauss-verdeling over (in 1908 door William
Sealy Gosset onder het pseudonym Student in de statistiek ingevoerd); syn. t-verdeling.
Student-t-test, statistische test gebaseerd op de t-verdeling; wordt gebruikt om het verschil tussen de gemiddelden van twee groepen te testen; zie ook T-verdeling.
stuip, convulsie, hevige onwillekeurige, spasmodische
spiercontractie; zie ook huilstuipen.
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subarcuatus
ernstige subfertiliteit = zwangerschapskans van o,oi per
maand.
subfrenisch [G., phren = middenrif onder het middenrif;
vb. s. abces.
subfrontaal, onder het voorhoofd, onder de voorhoofdskwab van het cerebrum.
subgingivaal [L., gingiva = tandvlees] onder het tandvlees.
subglossitis [G., glossa = tong] ontsteking onder de tong of
aan de onderkant van de tong.
subglotticus [L., -ca, -cum], onder de glottis; vb. laryngitis
s-ca.
subhyoideus [L., -ea, -eum], onder het hyoid gelegen;
vb. pharyngotomia s-ea.
subicterisch, licht icterisch.
subicterus, lichte icterus.
subiculum [L.] onderlaag.
subiculum promont o rii, een beenrichel op de mediale
wand van de trommelholte, achter promontorium en
fenestra cochleae.
subileus, onvolledige darmafsluiting.
subinguinalis [L., -le], onder de liesstreek.
subinvolutie, subinvolutio [L., involutio = binnenwaartse
oprolling] onvolledige terugkeer tot de normale omvang;
bijv s. uteri (na een bevalling).
subitus [L., -ta, -turn], plotseling; vb. exitus s-tus, mors s-ta,
exanthema s-turn.
subjectief [L., subjecturn = onderwerp] m.b.t. het door een
bepaalde persoon gevoelde of ondervondene of beoordeelde, i.t.t. objectief.
subklinisch, (nog) geen klinische verschijnselen veroorzakend.
sublatie, sublatio [L.] opheffing, verheffing.
sublatio re tinae, zie ablatio retinae.
s u blentiformis [L., -me], onder de nucleus lentiformis
gelegen; vb. pars s-mis (capsulae internae).
sublimaat, antiseptische stof, bestaand uit kwikchloorverbinding; i.v.m. toxiciteit op medisch terrein
nauwelijks toegepast.
sublimatie, sublimering [L., sublimis = verheven] term van
Freud voor het psychisch proces van vervanging van
primaire seksuele driftneigingen door hogere strevingen.
sublimin aal [L., limen = drempel] zich onder de (waarnemings-)drempel bevindend; een s-nale prikkel is niet
sterk genoeg om te worden waargenomen.
subliminal fringe [E.] zone waarin door in het CZS binnenkomende impulsen de neuronen zijn gefaciliteerd; om
tot ontlading te komen is evenwel bijkomende exciterende invloed nodig; zie ook facilitatory state.
sublimis [L., verheven] 1 hoog; 2 oppervlakkig (term van de
BNA; in de NA vervangen door superficialis.).
sublingualis [L., -le, lingua = tong] onder de tong; vb. arteria
s-lis.
subluxatie, onderlinge verplaatsing van de beendereinden met gedeeltelijk contact; zie ook luxatie.
submandibularis [L., -re, mandibula = onderkaak] onder de
onderkaak; vb. glandula s-ris.
submaxillaris [L., -re, maxilla = bovenkaak] onder de bovenkaak; de term komt niet meet voor in de NA, is vervangen door submandibularis (submaxilla = mandibula).
submeningeaal, onder de meninx (hersenvlies);
vb. submeningeaal hematoom.
submentalis [L., -le, menturn = kin] onder de kin; vb. arteria
s-lis, nodi lymphatici s-les (mv. van s-lis).
submersie, submersio [L., mergere = dompelen] verdrinking.

subarcu a tus [L., -ta, -turn], onder een boog of eminentia
arcuata gelegen; vb. fossa s-ta.
subareol ai r, onder de areola (mammae); vb. een s. abces
(ten onderscheid van het dieper gelegen intramammair
abces).
subcallosus [L., -sa, -sum], onder het corpus callosum
gelegen; vb. fasciculus s-sus.
subcapitaal [L., caput = hoofd] onder de gewrichtskop van
een pijpbeen; vb. s-tale fractuur.
subcapsulair, onder een kapsel (capsula).
s ubchondraal [G., chondros = kraakbeen] onder kraakbeen
gelegen.
subchord aa l, onder de stemspleet.
subchoriaal, onder het chorion; vb. s. hematoom.
subchoroidaal, onder de choroidea.
subclavian steal syndrome [E.] een stoornis in de bloedcirculatie van de hersenen, waarbij de rechter a. vertebralis of de rechter a. carotis (als een soort collateraal)
bloed afvoert naar de arm, t.g.v atherosclerotische
vernauwing van het proximale deel van de a. subclavia;
dit bloed wordt aan de hersencirculatie onttrokken;
syn. subclavia-onttrekkingssyndroom.
subclavius [L., -ia, -ium], onder het sleutelbeen gelegen;
vb. musculus s-ius, arteria s-ia.
subconjunctivaal, onder de conjunctiva; vb. s-vale
bloeding.
subconjunctivitis, ontsteking onder de conjunctiva.
subconjunctivitis juxtacornealis, kleine, diffuus rode
plekjes naast of dichtbij de cornea.
subcoracoid-pectoralis-minorsyndroom, een vorm
van cervicobrachiaal syndroom, met pijn in schouder en
arm, paresthesieen in het ulnarisgebied, verminderde of
verdwenen radialispols, veneuze stuwing bij hooggeheven arm, t.g.v. beklemming van de vaatzenuwstreng
tussen m. pectoralis minor en processus coracoideus.
subcorneaal, onder het stratum corneum van de epidermis (dus niet `onder de cornea').
subcorticaal [L., cortex = schors] onder de schors (hersenschors, nierschors).
subcorticale centra, de onder de hersenschors gelegen
stamganglia; in ruimere zin ook de ganglia van de
middenhersenen en van de medulla oblongata.
subcostalis [L., -le, costa = rib] subcostaal, onder een rib;
vb. musculus s-lis.
subcutaan [L., subcutaneus] onderhuids; vb. s-tane injectie.
subcutaneus [L., -ea, -eum], onderhuids; vb. pars s-ea
(musculi sphincteris ani externi), panaritium s-eum.
subcutis, het onderhuids (bind-)weefsel.
subdiafragmatisch, zie subfrenisch.
subduraal, onder de dura mater; tussen dura mater en
arachnoidea; vb. s. hematoom, s-rale ruimte.
subependymoom, subependymoma, sub-ependymaal
gelegen glioom.
subepidermaal, onder de epidermis; vb. noduleuze
s-male fibrose.
suberinus [L., -na, -num, suber = kurk] kurkachtig; vb. favus
s-nus.
suberose [< L., suber] vorm van exogeen-allergische
alveolitis bij kurkwerkers, t.g.v. inhalatie van met
schimmels besmette kurkstof.
subfebriel, met temperatuurverhoging niet boven de 38°
en temperatuurschommelingen minder dan i°.
subfebriele temperatuur, `verhoging , een lichaamstemperatuur even boven de normale, maar onder die van
`echte' koorts (38°).
subfertiliteit, verminderde vruchtbaarheid; mange
subfertiliteit = zwangerschapskans van o,05 per maand;
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subtalair
tende zenuwcellen, craniaal in de zijwand van de vierde
hersenventrikel.
substantia gelatinosa, gliarijke zone in de top van de
achterhoorn van het ruggenmerg, die slechts zwak
kleurbaar is; hangt samen met afferente banen.
substantia gelatinosa centralis [BNA], s. intermedia
centralis.
substantia gelat. medullae spinalis, de gelei-achtige
kap op elk van de achterhoorns van het ruggenmerg;
syn. s. gelat. posterior Rolandi [BNA].
substantia glandularis prostatae, het klierweefsel van
de prostaat.
substantia grisea, de grijze substantie van het CZS,
bestaande uit zenuwcellen, ten onderscheid van de s.
alba.
substantia grisea centralis cerebri, de grijze hersensubstantie rondom de aqueductus cerebri.
substantia grisea medullae spinalis, de grijze
substantie van het ruggenmerg.
substantia intermedia centralis, de grijze ruggenmergssubstantie rondom de canalis centralis.
substantia interm. lateralis, de grijze ruggenmergssubstantie tussen de s. int. centralis en de voor-, zij- en
achterhoorn.
substantia lentis, de onder het lensepitheel gelegen
lenssubstantie, bestaande uit lenskern en lensschors.
substantia muscularis prostatae, de tussen de klieren
in de prostaat gelegen gladde spiervezels.
substantia nigra, een pigmentbevattende kern tussen
crus cerebri en tegmentum.
substantia perf. interpeduncularis, (vroeger: posterior) (= pons tarini): een door vele kleine arterien
doorboord veld aan de ventrale kant van het cerebrum,
de fossa interpeduncularis.
substantia perforata anterior, geperforeerd gebied
dorsaal van het trigonum olfactorium; de openingen
ontstaan door talrijke vaten.
substantia perforata rostralis, een door vele kleine
arterien doorboord veld aan de ventrale oppervlakte van
het cerebrum, naast het chiasma opticum.
substantia propria corneae, de doorzichtige vezelige
substantie van de cornea, tussen lamina limitans
anterior en posterior.
substantia propria sclerae, de hoofdsubstantie van de
sclera, bestaande uit dooreengestrengelde collagene
vezels en enkele elastische vezels.
substantia reticularis, zie formatio reticularis.
substantia spongiosa ossium, het spongieuze
beenweefsel, ten onderscheid van de s. compacta.
substernalis [L., -le], onder het sternum (borstbeen);
vb. struma s-lis.
substitutie [L., substituere = in de plaats stellen] -1 de vervanging van iets door een ander gelijkwaardig iets;
z (psychoanalyse) de (onbewuste) vervanging van een
verdrongen voorstelling door een andere.
substitutietherapie, vervanging van een ontbrekende
stof door dezelfde of een andere; bijv. vervanging van
bloed door ander bloed, resp. zoutoplossing, gelatine,
dextran.
substraat [L., sub; stratum = laag, dus 'onderlaag'] i hoofdbestanddeel; 2 het bestanddeel van een stof, of de
verbinding waarop een enzym inwerkt.
subsulcus, i een sulcus (groeve) die schuilgaat onder een
overlapping; z een aanduiding van een sulcus.
subtalair, onder de talus; vb. s-re amputatie (z.o.
Malgaigne).

submetacentrisch, op een plaats tussen acrocentrisch en
metacentrisch.
submicronen, deeltjes die te klein zijn om door de
gewone Licht-microscoop te worden waargenomen, maar
wel zichtbaar kunnen worden gemaakt door ultramicroscopie, fasencontrastmicroscopie en elektronenmicroscopie.
submicroscopisch, kleiner dan het kleinste met de
(licht-) microscoop zichtbare deeltje.
submucosa [L., vr. van submucosus] de bindweefsellaag
tussen de lamina muscularis mucosae en de tunica
muscularis; syn. tela submucosa.
submucosus [L., -sa, -sum], submukeus, onder mucosa
(slijmvlies) gelegen; vb. plexus s-sus, tela s-sa.
submukeus, onder het slijmvlies (mucosa); zie ook
submucosus.
submukeuze septumresectie, verwijdering van een
misvormd neus-septum, na losmaking en met behoud
van het slijmvlies.
subnasale [L., onder de neus] een schedelpunt dat in de
antropometrie wordt gebruikt voor schedelmetingen, nl.
het punt waar het neustussenschot in de bovenlip
overgaat.
subnormaal, geringer dan normaal.
suboccipitaal, onder het occiput (achterhoofd).
suboccipitale punctie, punctie van de cisterna cerebellomedullaris ter verkrijging van liquor; syn. cisternapunctie; zie ook lumbale punctie.
suboccipitalis [L., -le, occiput = achterhoofd] onder het
achterhoofd; vb. nervus s-lis.
subparietaal, onder de lobus parietalis van het cerebrum.
subpectoraal, onder de m. pectoralis, of tussen de twee
musculi pectorales; vb. s-rale flegmone.
subperiostaal, onder het periost; vb. s-tale bloeding.
subperitonealis [L., -le], onder het peritoneum; vb. fascia
s-lis.
subphrenicus [L., -ca, -cum, van Gr. phren = middenrif]
subfrenisch, onder het middenrif; vb. pyopneumothorax
s-cus.
subpiaal, onder de pia (mater).
subpleuraal, onder de pleura.
subpopliteus [L., -ea, -eum], onder de musculus popliteus;
vb. recessus s-eus.
subretinaal, onder de retina.
subscapularis [L., -re], onder de scapula (schouderblad);
vb. fossa s-ris.
subscriptie, subscriptio [L.] onderschrift op een recept
betreffende de toebereiding en het gebruik van het
voorgeschreven geneesmiddel.
subsereus, onder een serosa (weivlies); zie ook subserosus.
subserosus [L., -sa, -sum], subsereus, onder de serosa
(weivlies) gelegen; vb. plexus s-sus, tela s-sa.
substance P [E.] neuropeptide; neurotransmitter afkomstig
uit afferente sensore neuronen; heeft stimulerend effect
op T-celproliferatie en macrofaagactiviteit; zie ook
neurotransmitter.
substantia [L., zelfstandigheid] substantie, stof.
substantia adamantina [BNA], enamelum, tandglazuur.
substantia alba, de witte hersensubstantie, voornamelijk bestaande uit merghoudende zenuwvezels.
substantia compacta, de harde beensubstantie, ten
onderscheid van de s. spongiosa.
substantia corticalis cerebelli, cortex cerebelli.
substantia eburnea [BNA], dentinum.
substantia ferruginea, ophoping van pigmentbevat-
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gestelde eisen, aan de behoeften beantwoordend; zie ook
insufficient.
sufficit [L.] het is voldoende; zie ook quantum sufficit.
suggereren, het uitoefenen van suggestie.
suggestibiliteit, vatbaarheid (i.h.b. van zwakzinnigen)
voor suggestie, kenmerkend voor achtergebleven
persoonlijkheidsontwikkeling, waardoor ze gemakkelijk
kunnen worden uitgebuit of gebruikt.
suggestie [L., suggerere = van onder-af aanbrengen, ingeven,
inspreken] i het overbrengen van een psychische inhoud
op een ander persoon, zonder kritische, rationele of
affectieve medewerking van deze laatste; i. de voorstelling of de sensatie die gesuggereerd words.
hypnotische suggestie, een tijdens hypnose door de
hypnotiseur aan de gehypnotiseerde ingegeven suggestie.
posthypnotische suggestie, een tijdens hypnose door
de hypnotiseur aan de gehypnotiseerde ingegeven
suggestie, die na afloop van de hypnose tot uiting komt.
suicidaal, neigend tot (para)suicide.
suicide, suicidium [L., sui = van hemzelf; caedere = doden]
zelfdoding, zelfmoord.
balanssuicide, suicide door iemand die na een zorgvuldige afweging tot de conclusie komt dat suicide de
`beste' oplossing voor een uitzichtloze situatie is, bijv. bij
een dodelijke, ongeneeslijke ziekte.
parasulcide, opzettelijk zelfbeschadigend gedrag dat
niet de dood tot gevolg heeft; uiteenlopende motieven
vormen hiervan de grondslag; veelal betreft het een roep
om hulp.
tentamen suicidii, poging tot zelfdoding.
sui generis [L., van eigen soort] op zichzelfstaand, niet het
gevolg van iets anders.
suikerlysistest, bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie: lysis van erytrocyten als het bloed wordt gemengd
met een medium van lage ionenconcentratie.
suikerspiegel, suikergehalte, glucosegehalte van bloed of
urine.
suikerziekte, zie diabetes mellitus.
suiker-zoutoplossing, waterige oplossing van glucose
en NaCl; toepassing als infusievloeistof (hypo-, iso- of
hypertoon) en orale rehydratievloeistof; zie ook oral
rehydration salts (ORS).
sulciformis [L., -me], groefvormig, spleetvormig.
sulcus [L., mv. -ci], gleuf, groef, spleet.
sulcus ampullaris, een dwarse groeve (onder de crista
ampullaris van ieder halfcirkelvormig kanaal) waarin
een tak van de nervus ampullaris.
sulcus anterolateralis, soms aanwezige ondiepe groeve
bij de uittredeplaats van de radices ventrales.
sulcus anthelicis transversus, een dwars op de achterkant van de oorschelp lopende gleuf.
sulcus arteriae meningeae mediae, groeve voor de
gelijknamige arterie.
sulcus arteriae occipitalis, een groeve in het os temporale, mediaal van de incisura mastoidea, voor de a.
occipitalis.
sulcus arteriae subclaviae, een groeve voor de a.
subclavia, op de eerste rib.
sulcus arteriae temporalis mediae, een groeve in het
slaapbeen, voor de a. temporalis media.
sulcus arteriae vertebralis atlantic, een groeve voor
de a. vertebralis op de atlasboog.
sulci arteriosi, groeven op de binnenkant van de
schedel, waarin arterien lopen.
sulcus auriculae posterior, achterste gleuf op de

subtalaris [L., -re], onder de talus gelegen; vb. articulatio
s-ris.
subtemporalis, onder de slaapstreek.
subtendineus [L., -ea, -eum], onder de pees liggend.
subthalamicus [L., -ca, -cum], onder de thalamus;
vb. nucleus s-cus.
subthalamus, regio subthalamica, het gebied tussen de
thalamus en de hypothalamus.
subtotaal, bijna geheel; vb. subtotale strumectomie.
subtractie, fotografische techniek om het verschil tussen
twee bijna gelijke rontgenfoto's duidelijk te laten
uitkomen; van een van de twee wordt een diapositief
gemaakt en dit wordt op de andere gelegd, waarna ze
samen worden afgedrukt; alles wat gelijk is gebleven
wordt dan praktisch onzichtbaar en het verschil in
structuur valt duidelijk op.
subtrochantair, onder de trochanter; vb. s-re fractuur,
s-re amputatie.
subumbilicalis [L., -le, umbilicus = navel] onder de navel.
s u bungualis [L., -le, unguis = nagel] onder de nagel;
vb. onychia s-lis, melanoma s-le.
succed a neus [L., -ea, -eum, succedere = vervangen] plaats
innemend; vb. caput s-eum.
sucrase, enzym, dat sucrose splitst in glucose en fructose.
sucrose [< E. term voor sacharose] rietsuiker, een uit glucose
en fructose samengestelde disacharide.
suctie [L., suctio] zuiging, afzuiging, aspiratie.
Sudan III, mengsel van drie Sudan-kleurstoffen, gebruikt
voor de histologische kleuring van vet.
sudanofiel [G., philia =liefde] gemakkelijk kleurbaar met
Sudan III.
sudanofoob [G., phobos = vrees] niet kleurbaar met Sudan
III.
sudden deafness [E.] plotseling intredend perceptief
gehoorverlies, meestal van een oor, misschien veroorzaakt door virus-infectie.
sudden death [E.] overlijden als gevolg van een plotselinge
hartstilstand.
sudden fall [E.] het onverwachts neervallen zonder voorafgaande duizeligheid en zonder bewustzijnsverlies,
tijdens behandeling met sommige psychofarmaca;
syn. drop attack, cataplexie.
sudden infant death syndrome (SIDS) [E.] plotselinge dood
van een wiegekind (3 -22 weken) dat tevoren in het geheel
geen afwijkingen toonde; syn. cot death, wiegendood.
Sudeck, Paul Hermann Martin (1866-1945; D. chirurg te
Hamburg).
Sudeck-botatrofie, atrofie van beenweefsel, na trauma
of operatie, berustend op neurocirculatoire stoornissen;
rontgenologisch zichtbaar als een minder schaduwgevend beenstuk, waarvan de omtrek zich als een
potloodstreep voordoet; syn. Sudeck-syndroom, posttraumatische osteoporose.
Sudeck-dystrofie, functieverlies en een pijnlijke
verstijving van een gewricht, gewoonlijk de hand (in dat
geval veelal een complicatie van polsfractuur); preventie
door na immobilisatie snel te revalideren.
sudomotoor centrum, zweetcentrum in de hypothalamus.
sudomot o risch [< L., sudor; motor = beweger] de zweetuitscheiding bevorderend.
sudor [L.] zweet.
s u dor cru e ntus, s. sanguineus, bloedig zweet;
syn. haematidrosis.
sudor pedum, voetzweet.
sudor urinosus, zie uridrose.
sufficient [L., sufficio = voldoen] opgewassen tegen de
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sulcus
sulcus horizontalis cerebelli [BNA], fissura horizontalis cerebelli.
sulcus hypothalamicus, hersengroeve langs de onderzijde van de thalamus.
sulcus infra-orbitalis maxillae, een gleuf in de
bovenkant van de maxilla, het begin van de canalis
infra-orbitalis.
sulcus infrapalpebralis, huidgroeve onder het onderste ooglid.
sulci interlobares, groeven die de lobi van elkaar
scheiden, dus de sulcus centralis, de sulcus parietooccipitalis en de sulcus lateralis met zijn ramus posterior.
sulcus intermedius dorsalis medullae spinalis, een
ondiepe lengtegroeve aan de achterzijde van het ruggenmerg ter weerszijden van de sulcus medianus dorsalis.
sulcus intertubercularis humeri, gleuf tussen tuberculum majus en tuberculum minus van het bovenarmbeen.
sulcus interventricularis (c o rdis) anterior, longitudinale gleuf in de voorzijde van het hartoppervlak, tussen
rechter en linker kamer.
sulcus interventricularis (cordis) posterior, een
longitudinale groeve aan de achterkant van het hartoppervlak, tussen rechter en linker kamer.
sulcus intraparietalis, inconstante horizontale hersengroeve tussen de lobuli parietales superior en inferior.
sulcus lacrimalis maxillae, een gleuf mediaal-boven in
het bovenkaakbeen voor de canalis nasolacrimalis.
sulcus lacrimalis o ssis lacrim a lis, een diepe groeve in
het traanbeen, waarin de saccus lacrimalis ligt.
sulcus lateralis, diepe hersengroeve tussen de lobus
temporalis (onder) en de lobus frontalis en lobus parietalis (boven).
sulcus lateralis anterior medullae oblongatae, een
lengtegroeve aan de voorkant van het verlengde merg,
opzij van de piramide.
sulcus lateralis dorsalis med u llae oblongatae, een
lengtegroeve opzij-achter aan het verlengde merg.
sulcus lateralis dorsalis medullae spinalis, een
lengtegroeve opzij-achter aan het ruggenmerg.
s ulcus limitans fossae rhomboideae, een longitudinale groeve in de fossa rhomboidea, links en rechts
lateraal van de eminentia medialis.
sulcus longitudinalis cordis [BNA], S. interventricularis.
s u lcus lunatus, een soms aanwezige halvemaanvormige groeve aan de voorkant van de gezichtsschors,
dicht bij de achterpool van de achterhoofdskwab.
sulcus malleolaris tibiae, kleine gleuf in het distale
eind van de tibia, achter de malleolus medialis.
sulcus matricis unguis, nagelplooi.
sulcus medialis cruris cerebri, groeve aan de mediale
zijde van het crus cerebri.
s ulcus medianus dors alis medullae oblongatae, de
lengtegroeve midden-achter op het verlengde merg.
sulcus medianus dorsalis medullae spinalis, de
lengtegroeve midden-achter op het ruggenmerg.
sulcus medianus linguae, de boven het septum
linguae gelegen mediane groeve in het bovenoppervlak
van de tong.
sulcus medullae ventr i culi quarti, de mediane groeve
in de fossa rhomboidea.
sulcus mentolabialis, de dwarse huidgroeve tussen kin
en onderlip.
sulcus mylohyoideus, een gleuf in de onderkaak,
beginnend bij het foramen mandibulae, waarin de n.

voorkant van de oorschelp, tussen antitragus en anthelix.
s ulcus basilaris pontis, een gleuf aan de voorzijde van
de pons, waarin de a. basilaris loopt.
sulcus bicipitalis lateralis, een gleuf aan de laterale
zijde van de m. biceps.
sulcus bicipitalis medialis, een gleuf aan de mediale
zijde van de m. biceps.
sulcus bulbopontinus, grensgroeve tussen medulla
oblongata en onderkant van de pons; uittredeplaats van
n. VI, n. VII en n. VIII.
sulcus calcanei, een groeve in de bovenkant van de
calcaneus, tussen facies articularis talaris media en fac.
art. tal. posterior.
sulcus calcarinus, diepe spleet in de mediale zijde van
de occipitale hersenkwab, tussen cuneus en gyrus
lingualis.
sulcus caroticus ossis sphenoidalis, een gleuf aan de
zijkant van het wiggebeenlichaam, waarin de a. carotis
interna loopt.
s ulcus c a rpi, een gleuf aan de volaire zijde van de
handwortel, tussen scafoId en quadratum aan de radiale
kant, en hamulus en pisiforme aan de ulnaire kant.
sulcus centralis cerebri, een groeve aan de convexe
zijde van de cerebrumhemisfeer, tussen gyrus pre- en g.
postcentralis.
sulcus centralis insulae, groeve tussen gyrus longus en
gyri breves insulae.
sulci cerebelli [BNA, JNA], fissurae cerebelli.
sulci cerebrales, groeven tussen de gyri cerebri.
sulci cerebri, de groeven tussen de hersenwindingen.
sulcus chiasmatis, een groeve in het bovenoppervlak
van het sfenoId, waarin het chiasma opticum ligt.
s ulcus cinguli, groeve aan het mediale oppervlak van
de cerebrumhemisfeer, die de gyrus cinguli boven en
voor begrenst.
sulcus circularis insulae, een circulair om de insula
lopende gleuf.
sulcus collater alis, een groeve tussen gyrus parahippocampalis en gyrus occipitotemporalis medialis, aan de
onderkant van de cerebrumhemisfeer.
s u lcus coronarius c o rdis, de kransgleuf van het hart,
tussen boezems en kamers.
s u lcus co rporis callosi, een groeve tussen corpus
callosum en gyrus cinguli.
sulcus costae, groeve aan de onderzijde van een rib.
sulcus cruris helicis, een groeve aan de achterkant van
de oorschelp, overeenkomend met het crus helicis aan de
voorkant.
sulci cutis, huidgroeven, zoals de s. nasolabialis e.a.
sulcus ethmoidalis ossis nasalis, gleuf aan de onderkant van het neusbeen, voor een tak van de n. ethmoidalis anterior.
s ulcus frontalis inferior, hersengroeve tussen gyrus
frontalis inferior en gyrus front. medius.
s ulcus frontalis superior, hersengroeve onder de gyrus
frontalis superior.
s ulcus gingivalis, de spleet tussen het tandoppervlak
en het tandvlees.
sulcus glutealis, dwarse huidgroeve tussen de bil en
het bovenbeen.
sulcus habenulae, sulcus habenularis, ondiepe
groeve tussen trigonum habenulae en pulvinar.
sulcus hamuli pterygoidei, de door een knik in de
hamulus pterygoidei gevormde groeve.
sulcus hippocampi, een hersengroeve tussen gyrus
parahippocampalis en g. dentatus.
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sulcus
sulcus rhinalis, een soms aan de onderkant van de
hersenhemisfeer lopende groeve, voortzetting van de s.
collateralis, opzij van de uncus.
sulcus sclerae, ringvormige groeve op de grens van
cornea en sclera, door de sterkere kromming van de
cornea.
sulcus sinus petrosi inferi o ris ossis occipitalis, een
gleuf in de bodem van de achterste schedelgroeve op de
grens van achterhoofdsbeen en slaapbeen, plaats
biedend aan de sinus petrosus inferior.
sulcus sinus petrosi inferior ossis temporalis, gleuf
in het binnenoppervlak van de pars petrosa ossis temporalis, plaats biedend aan de sinus petrosus inferior.
sulcus sinus petrosi superioris, kleine groeve in de
bovenrand van het rotsbeen, plaats biedend aan de sinus
petrosus superior.
sulcus sinus sagittalis superioris o ssis frontalis, een
bij de crista frontalis aansluitende groeve voor de sinus
sagittalis superior.
sulcus sinus sagittalis superioris o ssis occipitalis,
een brede mediane groeve in het binnenoppervlak van
het achterhoofdsbeen, plaats biedend aan de sinus
sagittalis superior.
sulcus sinus sagittalis superioris o ssis parietalis,
groeve aan de binnenkant van het wandbeen voor de
sinus sagittalis superior.
sulcus sinus sigmoidei o ssis occipitalis, gleuf aan de
binnenkant van het achterhoofdsbeen, voor de sinus
sigmoideus.
sulcus sinus sigmoidei ossis parietalis, gleuf aan de
binnenkant van het wandbeen, voor de sinus sigmoideus.
sulcus sinus sigmoidei o ssis temporalis, gleuf aan de
binnenzijde van het slaapbeen, voor de sinus sigmoideus.
sulcus sinus transversi, wijde gleuf aan de binnenzijde
van het achterhoofdsbeen, voor de sinus transversus.
sulcus spiralis externus, gleuf in de buitenwand van
de ductus cochlearis, tussen prominentia spiralis en
organum spirale.
sulcus spiralis internus, gleuf tussen labium limbi
vestibulare en labium limbi tympanicum van het
slakkenhuis.
sulcus subparietalis, hersengroeve die de gyrus cinguli
boven-achter begrenst.
s u lcus tali, gleuf aan de onderzijde van de talus.
sulci temporales transversi, dwarse groeven van de
temporale hersenkwab.
sulcus temporalis inferior, longitudinale hersengroeve tussen gyrus temporalis medius en gyrus temporalis inferior.
sulcus temporalis superior, longitudinale hersengroeve tussen gyrus temporalis medius en gyrus temporalis superior.
sulcus tendinis musculi flex o ris h allucis longi
calcanei, groeve aan de mediale zijde van de
calcaneus, voor de pees van de m. flexor hallucis
longus.
sulcus tendinis musculi peronei l o ngi, diepe gleuf
buiten-onder aan het cuboid, voor de pees van de m.
peroneus longus.
sulcus tendinum musculorum flexoris hallucis
longi tali, sagittale groeve achter op de talus, voor de
pees van de m. flexor hallucis longus.
sulcus tendinum musculorum perone o rum calcanei, lichte gleuf onder-opzij van de calcaneus, voor de
pezen van m. peroneus longus en m. peroneus brevis.

mylohyoideus en de ramus mylohyoideus van de a.
alveolaris inferior lopen.
sulcus nasolabialis, huidgroeve ter weerszijden van de
neusvleugels, schuin omlaag naar de mondhoeken
lopend.
sulcus nervi oculomotorii [BNA, JNA], S. medialis cruris
cerebri.
sulcus nervi petr. minoris, een smalle gleuf in de
bodem van de middelste schedelgroeve tussen hiatus
canalis nervi petrosi minoris en foramen ovale.
sulcus nervi petr o si majoris, een smalle gleuf op de
bodem van de middelste schedelgroeve tussen hiatus
canalis nervi petrosi majoris en foramen lacerum.
sulcus nervi radialis, een op de humerus spiraalsgewijs
omlaag lopende gleuf, die de n. radialis bevat.
sulcus nervi spinalis, een gleuf boven in de dwarsuitsteeksels van de 3e tot 7e halswervel, voor de uittredende
ruggenmergszenuwen.
sulcus nervi ulnaris, smalle verticale gleuf achter op de
epicondylus medialis humeri, voor de n. ulnaris.
sulcus obturatorius o ssis pubis, gleuf boven aan het
foramen obturatum van het heupbeen.
sulcus occipitalis transversus, de hersengroeve die de
voortzetting op de achterhoofdskwab is van de sulcus
intraparietalis.
sulcus occipitotemporalis, groeve onder aan de
hersenoppervlakte tussen de gyri occipitotemporales
medialis en lateralis.
sulcus olfactorius, groeve die over de wortel van de
concha nasalis media naar de regio olfactoria loopt.
sulcus olfactorius lobi frontalis, hersengroeve aan de
onderkant van de frontale hersenkwab, voor de tractus
olfactorius.
sulcus olfactorius nasi, spleet in de zijwand van de
neus tussen de aanhechting van de middelste neusschelp
en de neusrug, naar de regio olfactoria lopend.
sulci orbitales lobi fronta lis, groeven tussen de
windingen van de frontale hersenkwab.
sulcus palatini maxillae, van achter naar voor lopende
groeven aan de onderkant van het gehemelte.
sulcus palatinus major maxillae, (sulcus pterygopalatinus) gleuf achter op de maxilla, maakt deel uit van het
kanaal voor de n. palatinus major en de a. palatina
descendens.
sulcus palatinus major ossis palatini, (sulcus pterygopalatinus) een gleuf in het os palatinum, die samen
met de s. pal. maj. maxillae de canalis -palatinus major
voor de n. palatinus major en de a. palatina descendens
vormt.
s u lcus palatovaginalis, de gleuf in het sfenoid, die
samen met het harde gehemelte de canalis palatovaginalis vormt.
sulcus palpebromalaris [TNA], S. infrapalpebralis.
sulci parac o lici, soms aanwezige nissen links aan het
colon descendens.
sulcus parieto-occipitalis, groeve tussen de parietale
en de occipitale hersenkwab.
sulcus postcentralis, groeve achter de gyrus postcentralis.
sulcus precentralis, hersengroeve vodr de gyrus
precentralis.
sulcus promont o rii cavi ty mpani, zich vertakkende
groeven op het promontorium; ze bevatten de plexus
tympanicus.
sulcus pulmonalis thoracis, een brede groeve links en
rechts van de wervelkolom, waarin de achterkant van de
longen is geborgen.
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supine hypotensive syndrome

summer prurigo [E., zomerjeuk] chronische polymorfe

sulcus terminalis atrii dextri, vlakke groeve buitenachter op het rechter atrium.
sulcus terminalis linguae, een V-vormige groeve
achter op de tong, met de punt van de V ter plaatse van
het foramen caecum en de benen van de V schuin naar
voren gericht.
sulcus transversus ossis occipitalis [BNA, JNA], s. sinus
transversi.
sulcus transversus ossis parietalis [BNA, JNA], s. sinus
sigmoidei ossis parietalis.
sulcus tubae auditivae, gleuf voor de tuba auditiva aan
de onderkant van de ala major van het wiggebeen,
lateraal
vanvan
dedeprocessus
pterygoideus.
de onderkant
ala major van
het wiggebeen,
sulcus tympanicus ossis temporalis, circulaire groeve
in de uitwendige gehoorgang, waar het trommelvlies is
bevestigd.
sulcus venae cavae, een groeve achter-onder aan de
lever, voor de vena cava.
sulcus venae subclaviae, groeve op de eerste rib, voor
de vena subclavia.
sulcus venae umbilicalis, een in de viscerale kant van
de lever van het embryo gelegen groeve die plaats biedt
aan de vena umbilicalis.
sulci venosi, groeven aan de binnenkant van de schedelbeenderen, voor de daar lopende aderen.
sulcus vomeris, schuine groeve in het vomer voor de n.
nasopalatinus en zijn begeleidende vaten.
sulcus vomerovaginalis, groeve aan de basis van de
processus pterygoideus van het wiggebeen, samen met
het vomer de canalis vomerovaginalis vormend.
sulfatase, enzym dat zwavelzure esters splitst.
sulfatide, zwavelzure ester van cerebrosiden; sulfatiden
komen voor in de myelineschede en de witte hersensubstantie.
sulfatide-lipidose, stoornis in het metabolisme van
cerebroside-zwavelzuuresters, met stapeling van sulfatiden; syn. metachromatische leukodystrofie.
sulfaverbindingen, chemotherapeutica met -SO 2 NH 2 groep (sulfonamiden), chemisch afgeleid van 4-aminobenzeensulfonamide (sulfanilamide); de bacteriostatische werking berust op beInvloeding van het foliumzuurmetabolisme; zie ook sulfonverbindingen.
sulfhemoglobine, een groen bloedpigment (zie ook
pigment), ontstaan uit de verbinding van hemoglobine
met H 2 S; het is oorzaak van de groene kleur van de
buikwand en de aderen van lijken.
sulfhemoglobinemie, aanwezigheid van sulfhemoglobine in het bloed.
sulfonamide, chemische groep -SO 2 NH 2 , bestanddeel
van een grote reeks bacteriostatische chemotherapeutica
('sulfapreparaten').
sulfonverbindingen, chemotherapeutica met een
sulfongroep (-SO 2 ); bacteriostatisch door beInvloeding
van het foliumzuurmetabolisme; toepassingen: o.a.
antileproticum (dapson), malariaprofylaxe; syn. sulfonen,
sulfonderivaten.
summatie [< L., summa = som] i het verschijnsel dat een
prikkel die zelf niet in staat is een effect te bewerkstelligen (bijv. spiercontractie), dit wel doet als hij enige
malen herhaald wordt; z vergroting van het effect van
twee of meer farmaca, zodanig dat de totale werking
gelijk is aan de som van de werkingen der afzonderlijke
stoffen; syn. additie; zie ook potentiering.
summatiegalop, het samenvallen van de pathologische
derde en vierde harttoon die daardoor als een luide toon
hoorbaar zijn; meestal bij ernstige klepgebreken.

lichteruptie (Hutchinson); zie ook lichteruptie.
sun-screen, creme of vloeistof die op de huid wordt
aangebracht om de UV-straling op de aan de zon geexposeerde lichaamsdelen te verminderen; syn. UV-filter.
sunset-fenomeen [< E., sunset phenomenon = zonsondergangsverschijnsel] verschijnsel bij congenitale hydrocefalie
dat de oogbollen naar beneden draaien, zodat het wit
aan de bovenzijde zichtbaar is.
super- [L., super = boven] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis boven, meer; syn. hyper-.
superaciditeit, verhoogde zuurgraad van het maagsap;
syn. hyperaciditeit, hyperchloorhydrie.
superalimentatie, `mestkuur , overvoeding als therapeutische maatregel, bijv. bij chlorose.
supercilia, wenkbrauwen; zie ook cilia.
super-ego, superego, zie LTber-Ich.
superfecundatie [< L., fecundare = bevruchten] bevruchting
van twee eicellen uit dezelfde ovulatieperiode, bij twee
verschillende cohabitaties.
superfemale [E., supervrouw(elijk)] vrouw die in haar
lichaamscellen een extra X-chromosoom herbergt (dus
XXX i.p.v. XX); zie ook supermale.
superficialis [L., -le, superficies = oppervlakte] oppervlakkig;
vb. glossitis s-lis.
superficial spreading melanoma [E.] zie melanoom.
superficies [L.] oppervlak.
superfoetatie [< L., superfetatio] bevruchting en innesteling van een ei bij een reeds zwangere vrouw.
supergyrus, een gyrus die een andere gyrus overlapt.
superinfectie, meervoudige infectie met dezelfde ziekteverwekker, waarbij de tweede infectie plaatsvindt,
terwijl er nog geen immuniteit door de eerste is
ontstaan; niet te verwarren met secundaire infectie
(infectie door een andere ziekteverwekker).
superior, vb. margo s-ior, membrum s-i.
supermale [E., superman(nelijk)] man die in zijn lichaamscellen een extra Y chromosoom herbergt (dus XYY i.p.v.
XY); vele dergelijke mannen zijn fors gebouwd (> 18o
cm); aan dergelijke mannen worden wel criminele
eigenschappen toegedicht; zie ook superfemale.
supermedialis [L., -le], boven het midden.
supermotiliteit, verhoogde beweeglijkheid, hypermotiliteit.
superolateralis [L., -le], boven-opzij; vb. facies s-lis
cerebri.
superomedialis [L., -le], boven-midden; vb. margo s-lis
cerebri.
superponeren [L., ponere = plaatsen] boven elkaar plaatsen,
summatie teweegbrengen.
superregeneratie, overmatige regeneratie, de ontwikkeling van overbodig weefsel bij het regeneratieproces.
supersecretie, zie hypersecretie.
supervisie, een in de geestelijke gezondheidszorg toegepaste methode waarbij een hulpverlener zijn werkproblemen geregeld bespreekt met een meer ervaren werker
in dezelfde discipline; zie ook consultatie, intervisie.
supinatie [< L., supinus = op de rug liggend, naar achter
gebogen] 1 buitenwaartse draaiing van de hand, zodat de
palm van de horizontaal gehouden hand naar boven
draait; a draaiing van de voet zodat de mediale voetrand
omhoog gaat; zie ook pronatie.
supinator, buitenwaarts-draaier; zie ook musculus s.
supinator-fenomeen, radius-periostreflex.
supine hypotensive syndrome [E.] plotselinge bloeddrukdaling bij hoogzwangere vrouwen die op de rug gaan
liggen, waarbij de uterus de vena cava inferior compri761

supine position
suprarenine, zie adrenaline.
suprascapularis [L., -re], boven de scapula; vb. nervus
s-ris.
suprasoon, suprasonoor: ultrasoon, met trillingen van
meer dan i5.000/s; zie ook infrasoon.
supraspinaal, boven (rostraal van) het ruggenmerg.
supraspinatus [L., -ta, -turn], boven de spina scapulae;
vb. musculus s-tus, fossa s-ta.
supra-spinatussyndroom, pijn en bewegingsbeperking
van de schouder door een aandoening van de pees van de
m. supraspinatus.
suprasternalis [L., -le], boven het sternum gelegen;
vb. ossa s-lia (mv van s-le).
suprasymfysair, boven de symfyse; vb. s-re incisie.
supratentoriaal, boven het tentorium cerebelli.
supratonsillaris [L., -re], boven de tonsil; vb. fossa s-ris.
supratragicus [L., -ca, -cum], boven de tragus gelegen;
vb. tuberculum s-cum.
supratrochlearis [L., -re], boven de trochlea gelegen;
vb. nervus s-ris.
supravaginaal, boven de vagina.
supravaginale uterusamputatie, operatieve verwijdering van het corpus uteri boven de portio vaginalis.
supraventriculair, boven de (hart)ventrikels gelegen.
supravesicalis [L., -le], boven de vesica urinaria (urineblaas); vb. fossa s-lis.
supremus [- ma, -mum, superl. van super] hoogste, uiterste;
vb. venter s-mus, linea nuchae s-ma.
sura [L., gen. -ae], kuit.
suralis [L., -le], m.b.t. de sura (kuit); vb. nervus s-lis,
arteriae s-les (mv van s-lis).
surface area [E.] de grootte van het lichaamsoppervlak, te
berekenen met de formule van E. F. Dubois.
surface remnants [E.] resten van de eiwitmantel van
chylomicronen en VLDL die overblijven nadat de triglyceride-inhoud door het enzym lipoproteinelipase hieruit
is verwijderd; van deze restanten wordt HDL gevormd

meert, zodat het circulerende bloedvolume plotseling
vermindert.
supine position [E.] ligging met het gezicht naar boven,
rugligging; zie ook prone position.
supineren, het in supinatie-stand brengen van de hand
of de voet; zie ook proneren.
suppletie, zie substitutietherapie.
suppletietherapie [L., suppletio = aanvulling] zie substitutietherapie.
suppositorium [L., mv. -ia, sub; ponere = plaatsen] zetpil.
suppressief [L., supprimere = omlaag drukken] onderdrukkend.
suppressieve behandeling, behandeling die de
verschijnselen van een ziekte onderdrukt zonder de
verwekker aan te tasten, bijv. bij malaria.
suppuratie, suppuratio [L.] ettering, verettering, ettervorming.
suppuratief, etterig, gepaard gaand met suppuratie.
suppurativus [L., -va, -vum], etterig, veretterend;
vb. choroiditis s-va.
supra- [L., boven] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis boven of over.
supra-acetabularis [L., -re], boven het acetabulum.
supra-articularis [L., -re], boven een gewricht.
supra-auriculair, boven het oor.
suprachoroidaal, boven (buiten) de choroidea; vb. s-dale
ruimte.
suprachoroidea, lamina suprachoroidea.
supraclaviculair punt, het punt van Erb boven het
sleutelbeen, waar men de 5e en 6e halszenuw elektrisch
kan prikkelen.
supraclavicularis [L., -re], boven de clavicula; vb. fossa
s-ris.
supracondylair, proximaal van de epicondylus medialis
en epicondylus lateralis van de humerus.
supracondylaris [L., -re], supracondylair; vb. processus
s-ris humeri.
supraduraal, boven de dura mater; syn. epiduraal.
supraglenoidalis [L., -le], boven de gewrichtskom
gelegen; vb. tuberculum s-le.
supraglotticus [L., -ca, -cum], boven de glottis; vb. laryngitis s-ca.
suprahyoideus [L., -ea, -eum], boven het hyoid; vb. musculus s-eus (mv musculi s-ei).
supramalleolair, boven de malleolus.
supranucleair [L., supra; nucleus = kern] boven de (hersen-)
kern.
supranucleaire verlamming, verlamming door
aandoening van het supranucleaire gedeelte van de
hersenen.
supra-ppticohypophysialis [L., -le], van de nucleus
supra-opticus naar de hypofyse lopend; vb. tractus s-lis.
supra-ppticus [L., -ca, -cum], boven de tractus opticus
gelegen; vb. nucleus s-cus, commissura s-ca.
supra-orbitalis [L., -le], boven de orbita; vb. incisura s-lis,
foramen s-le.
suprapinealis [L., -le], boven de pijnappelklier (corpus
pineale) gelegen; vb. recessus s-lis.
suprapleuralis [L., -le], boven de pleura gelegen;
vb. membrana s-lis.
suprapubicus [L., -ca, -cum], suprapubisch; vb. sectio s-ca.
suprapubisch, boven het os pubis; vb. s-sche prostatectomie.
suprarenalectomie, operatieve verwijdering van de
glandula suprarenalis; syn. adrenalectomie.
suprarenalis [L., -le], boven de nier; vb. glandula s-lis,
melasma s-le.

[E.].

surfactans, surfactant, oppervlaktespanning-verlagende
fosfolipide in het slijmlaagje dat de longalveolen bedekt;
zie ook hyaliene membranen.
surmenage [F.] zie overbelasting.
surrogaat [L., surrogare = als vervanging uitkiezen] vervangende persoon (in de psychoanalyse: de koning i.p.v. de
vader), vervangende stof.
surveillance [E., < F., bewaking] bewaking, i.h.b. het opsporen, registreren en bewaken van infectieziekten, risicofactoren en risicogroepen.
immunologische surveillance, immunologisch
bewakingssysteem dat in een gezond individu tumorcellen al bij hun ontstaan vernietigt en op deze wijze de
ontwikkeling van een klinisch manifeste tumor
voorkomt.
survey [E.] dwarsdoorsnedeonderzoek bij een aselecte
steekproef waarbij eerst de variabelen worden gemeten
en daarna de personen worden geclassificeerd;
syn. survey-onderzoek.
survival rate [E.] overlevingskans, het percentage patienten
die een bepaalde ziekte of operatie overleven.
survivor's syndrome [E., = overlevendensyndroom] posttraumatische stress-stoornis bij iemand die de (bijna) enige
overlevende is van een ramp waarbij ook naasten van die
persoon zijn omgekomen.
suspenderen, in suspensie brengen.
suspgnsie, 1 min of meer stabiele colloldale verdeling van
een vaste stof (het dispersum) in een vloeistof (het
dispergens), waarbij de moleculen van het dispersum
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Swenson-operatic
sutura palatina mediana, mediane beennaad tussen
rechter en linker gehemeltehelft.
sutura palatina transversa, dwarse beennaad tussen
processus palatinus maxillae en lamina horizontalis
ossis palatini.
sutura palato-ethmoidalis, beennaad achter in de
orbita, tussen os palatinum en os ethmoidale.
sutura palatomaxillaris, beennaad achter in de orbita,
tussen os palatinum en maxilla.
sutura parietomastoidea, horizontale beenrand tussen
wandbeen en processus mastoideus.
sutura plana, vlakke beennaad, waarbij twee beenderen
vlak tegen elkaar aan liggen, zonder dat uitsteeksels van
het ene bot in uitsparingen van het andere bot grijpen.
sutura sagittalis, pijlnaad, de in het mediane vlak
lopende beennaad tussen linker en rechter wandbeen.
sutura serrata, beennaad tussen twee beenstukken die
in elkaar grijpen zoals de tanden van een zaag.
sutura spheno-ethmoidalis, een korte dwarse
beennaad in de voorste schedelgroeve, tussen sfenoid en
etmoid.
sutura sphenofrontalis, langere, dwarse beennaad in
de voorste schedelgroeve, tussen os sphenoidale en os
frontale.
sutura sphenomaxillaris, soms bestaande beennaad
tussen de processus pterygoideus van het os sphenoidale
en de maxilla.
sutura sphenoparietalis, korte beennaad tussen de ala
major van het sfenoid en het wandbeen.
sutura sphenosquamosa, beennaad tussen de grote
vleugel van het os sphenoidale en de pars squamosa van
het os temporale.
sutura sphenovomeriana, naad in het septum nasi
tussen os sphenoidale en vomer.
sutura sphenozygomatica, beennaad in de zijwand
van de orbita, tussen de grote wiggebeenvleugel en het
jukbeen.
sutura squamosa, beennaad tussen pars squamosa van
het slaapbeen en het os parietale.
sutura squamosomastoidea, beennaad tussen de pars
squamosa en de processus mastoideus van het slaapbeen.
sutura temporozygomatica, beennaad op de jukboog
tussen de processus zygomaticus ossis temporalis en het
os zygomaticum.
sutura zygomaticomaxillaris, beennaad tussen os
zygomaticum en maxilla.
suturarum [L.[ gen. mv. van sutura (naad); vb. ossa s. (z.o.
os).
Sv, sievert.
SV4o, simian vacuolating virus.
svarabhakti-vocaal [Hindi] stomme e die veelal in het
Nederlands ter vergemakkelijking van de uitspraak in
medeklinkerclusters op natuurlijke wijze wordt
ingevoegd; het fonologische verschijnsel heet 'epenthesis'; vb. mellek, vollek, parrek, marrekt.
SVP, synoviitis villonodularis pigmentosa.
Swan-Ganz-katheter, zie katheter, Swan--.
swan-neck deformity [E.] zie zwanenhalsdeformiteit.
Swanson-prothese, zie prothese, Swanson--.
sway back [E.] gecompenseerde rughouding met een naar
dorsaal verplaatste zwaartelijn; komt voor bij een
hyperkyfose, ondanks de verdieping van de cervicale en
lumbale lordose.
Sweet, R.D., S.-syndroom, febriele neutrofiele dermatose.
Swenson-operatie, operatic bij atresia recti.

niet afzonderlijk - zoals in een oplossing - maar in kleine
conglomeraten tussen de moleculen van het dispergens
verdeeld zijn; na verloop van tijd zakken de vaste
deeltjes uit; zie ook schudmengsel; z tractiebehandeling,
i.h.b. bij wervelaandoeningen, waarbij de patient aan het
hoofd wordt `opgehangen'; 3 ophanging.
suspensold, colloYdale suspensie van een vaste stof in een
vloeistof (sol).
suspensoir [F.] draagverband voor het scrotum, suspensorium scroti.
suspensories [L., -ia, -ium[, steunend, dragend; vb. musculus s-ius duodeni, ligamentum s-ium (mv ligamenta
s-ia).
Sutton, Richard Lightburn (1878-195z; Amer. huidarts
to Kansas City).
Sutton-naevus, pigmentnaevus met een witte hof
eromheen; syn. leucoderma acquisitum centrifugum,
halo-naevus.
sutura [L., my. -rae, naafi[ 1 chirurgische hechting; z anatomische grenslijn.
sutura circumflexa, omwonden hechting.
sutura clavata, spijkerhechting d.m.v spijkers die in
beenfractuurstukken worden geslagen.
sutura coronalis, kroonnaad, de beennaad tussen de
beide wandbeenderen van de schedel.
suturae cranii, schedelnaden.
sutura dentata, s. serrata.
sutura ethmoidolacrimalis, naad in de orbita tussen
os ethmoidale en os lacrimale.
sutura ethmoidomaxillaris, beennaad in de orbita,
tussen de lamina orbitalis van het etmoid en de maxilla.
sutura frontalis, (s. metopica): de beennaad tussen
linker en rechter helft van het voorhoofdsbeen.
sutura fronto-ethmoidalis, beennaad tussen
voorhoofdsbeen en zeefbeen.
sutura frontolacrimalis, beennaad tussen voorhoofdsbeen en traanbeen.
sutura frontomaxillaris, beennaad lateraal van het
traanbeen, tussen de pars nasalis van het voorhoofdsbeen en de processus frontalis van de maxilla.
sutura frontonasalis, beennaad tussen voorhoofdsbeen
en neusbeen.
sutura frontozygomatica, beennaad tussen
voorhoofdsbeen en jukbeen.
sutura incisiva, een tijdens de embryonale ontwikkeling bestaande beennaad tussen de processus palatinus
en het os incisivum; verdwijnt meestal na de geboorte.
sutura infra-orbitalis, een soms aanwezige beennaad
die loopt van de onderrand van de orbita naar het
foramen infra-orbitale.
sutura intermaxillaris, beennaad tussen rechter en
linker maxilla.
sutura internasalis, beennaad tussen linker en rechter
neusbeen.
sutura interscissa, s. nodosa = geknoopte hechting.
sutura lacrimoconchalis, beennaad tussen traanbeen
en onderste neusschelp.
sutura lacrimomaxillaris, beennaad tussen traanbeen
en maxilla.
sutura lambdoidea, lambda-vormige beennaad tussen
achterhoofdsbeen en beide wandbeenderen.
sutura metopica, s. frontalis.
sutura nasomaxillaris, beennaad tussen os nasale en
maxilla.
sutura nodosa, geknoopte hechting.
sutura occipitomastoidea, beennaad tussen achterhoofdsbeen en mastoid.
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swimmer's itch
van syfilis: a. complementbindingsreacties (reactie van
Wassermann, modificaties van Eagle, van Kollmer); b.
uitvlokkingsreacties (reactie van Kahn, VDRL-reactie); c.
immobilisatiereactie (TPI-reactie).
syfilitisch, veroorzaakt door, of m.b.t. syfilis.
posterosief syfilod, een na een erosie zich ontwikkelende, op syfilis lijkende aandoening, bijv. blaasjes op de
nates of de genitalia waarvan de huid door inwerking
van ontlasting of urine is opengegaan.
syllabair [L., syllabaris] m.b.t. lettergrepen; vb. s-re
anartrie.
Sylvius [L., Fr. bois = L. silva], verlatijnste naam van Francois
de he Boe, Frans anatoom (1478 - 1555).
aquaeductus Sylvii, aqueductus cerebri.
Sylvius-groeve, sulcus lateralis cerebri.
symbiose [< G., samenleving] samenleving van twee of meer
organismen van verschillende soort; meestal is bedoeld
mutualismus, d.i. samenleving waarvan beide partners
(symbionten) profiteren; andere vormen zijn parasitisme
en commensalisme.
Symbiotes, een geslacht van de tribus (groep) Wolbachieae
(fam. Rickettsiaceae); er is maar een soort: S. lectularius, die
parasitair op de wandluis (Cimex lectularius) leeft.
symbiotische fase, periode van 0-5 maanden waarin het
kind nog geen onderscheid tussen moeder en zichzelf
ervaart (ik en niet-ik); het leert door de aan- en afwezigheid van voeding, warmte en tederheid een basaal
vertrouwen en wantrouwen dat de basis legt voor een
verdere ik-ontwikkeling.
symblepharon [G., syn; blepharon = ooglid] gedeeltelijke
vergroeiing van een ooglid met de oogbol; zie ook syncanthus.
symblgpharon posticum, symblepharon posterius,
vergroeiing aan de overgangsplooien.
symbool [G., symbolon] 1 psychoanalytisch begrip voor een
voorstelling in het onderbewuste, waarvan de betekenis
niet bewust wordt herkend; z een voorwerp waaraan een
bepaalde voorstelling verbonden words.
fallisch symbool, een puntig of rechtopstaand
voorwerp dat de phallus symboliseert.
Syme, James (1799-1870; Schots chirurg te Edinburgh).
Syme-amputatie, amputatie in de enkel, direct proximaal van het enkelgewricht, waarbij hielhuid behouden
blijft.
symfyse, symphysis [G., samengroeiing] de verbinding van
twee beenderen door kraakbeenweefsel, i.h.b. de verbinding der twee schaambeenderen.
symphysis pubica, de s. tussen de beide schaambeenderen.
symfysesymptoom, zie Brudzinski.
symfysiol y se [< G., lysis = oplossing, loslating] loslating van
de schaambeenderen ter plaatse van de symfyse.
symfysiotomie [G., symphysis; temnein = snijden] klieving
van de symfyse, waardoor de schaambeenderen uiteenwijken en het baringskanaal wijder wordt (obsoleet);
syn. pubeotomie, syn. hebetomie.
Symmers, Douglas (1879-1952.; patholoog te New York).
ziekte van Brill-Symmers, zie Brill.
syndroom van Brown-Symmers, zie Brown (Charles
L.).
symmetricus [L., -ca, -cum], symmetrisch; vb. tylositas s-ca
pollicis.
symmetrie [G., symmetria] zodanige bouw of vorm van een
lichaam of voorwerp, dat een lijn of vlak het in twee
helften kan delen, die elkaars spiegelbeeld zijn.
symm etrisch, gekenmerkt door symmetric.
symmetrisch gangreen, zie ziekte van Raynaud.

swimmer's itch

[E.] jeuk bij zwemmers; zie ook cercariadermatitis, schistosoma-dermatitis.
Swolin-schema, behandelingsschema, toegepast na
buikoperaties om infertiliteit door adhesies in het kleine
bekken te voorkomen; bestaat uit systemische toediening van antibiotica, corticosteroIden, antihistaminica
(zowel voor, tijdens als na de operatic) en intraperitoneale toepassing van corticosteroIden en dextran.
sycose, sycosis [G., sykon = vijg] chronische folliculaire
pyodermie, vooral in de baardhuid, bij mannen.
sycosis barbae, s. van de baard, `baardschurft'; syn. folliculitis barbae.
sycosis capillitii, s. van de behaarde hoofdhuid.
sycosis contagiosa, zie tinea barbae.
sycosis framboesiformis, folliculitis nuchae.
sycosis lupoides, zeldzame vorm van s. barbae, die zich
perifeer langzaam uitbreidt en centraal in een litteken
overgaat; syn. folliculitis sycosiformis atrophicans,
syn. ulerythema sycosiforme.
sycosis parasitica, zie tinea barbae.
sycosis simplex, zie s. vulgaris.
sycosis vulgaris, 'gewone' infectie van de baardhuid
door stafylokokken.
Sydenham, Thomas (1624-1689; E. arts te Londen).
Sydenham-chorea, zie chorea minor.
syfilide, eruptie van huid of slijmvliezen, voorkomend in
het tweede stadium van syfilis.
syfilis, syphilis [G., verschillende verklaringen van herkomst
van de term: i) Syphilis = herder met de gelijknamige ziekte in het
gedicht Syphilis sive Morbus Gallicus van Girolamo Fracastorio uit
1530; z) syn = samen, philein =liefhebben; 3) siphlos = kreupel,
mismaakt] besmettelijke geslachtsziekte, veroorzaakt

door Treponema pallidum, in primitieve streken ook als
niet-geslachtsziekte endemisch voorkomend (syphilis
endemica); syn. lues.
primaire syfilis, het eerste stadium van syfilis, klinisch
gekenmerkt door het primair affect (ulcus durum) en
evt. indolente bubonen.
secundaire syfilis, het tweede stadium van s., waarin de
infectie zich over het gehele lichaam uitbreidt, klinisch
gepaard gaand met koorts en exantheem (en
enantheem).
tertiaire syfilis, het derde stadium van s., waarin de
infectie zich in de organen lokaliseert.
quartaire syfilis, quaternaire syfilis, term voor tabes
dorsalis en dementia paralytica, waarvan men vroeger
niet wist dat zij berusten op infectie met Treponema
pallidum en die toen nog 'parasyfilis' werden genoemd
Voorts worden onderscheiden:
congenitale syfilis, aangeboren syfilis; syn. hereditaire
syfilis, syn. syphilis congenita.
syphilis d'emblee [F., d'emblee = stormenderhand] syfilis die
overrompelend uitbreekt zonder dat er een zichtbare
sjanker is geweest.
endemische syfilis, vorm van syfilis in sommige
streken met slechte hygienische omstandigheden
waarbij de ziekte niet het karakter van een geslachtsziekte heeft; syn. niet-venerische syfilis; vb. bejel.
geacquireerde syfilis, verworven syfilis.
latente syfilis, non-manifeste syfilis in de periode na
het eerste en tweede stadium, waarin geen verschijnselen zichtbaar zijn.
syfilisatie, i endemische besmetting met syfilis; s. toediening van syfilis-smetstof, in de (foute) veronderstelling
dat deze therapeutisch dan wel profylactisch tegen syfilis
zou werken.
syfilisreacties, serologische reacties ter diagnosticering
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synaps
sympathomimeticum [L., mv. -cal, zie sympathicomimeticum.
sympathoom, kwaadaardig gezwel bestaande uit sympathische zenuwcellen.
symphysiolysis, zie symfysiolyse.
symphysis, zie symfyse.
symplasma, een protoplasma-massa met vele kernen,
ontstaan door atypische celdeling, waarbij de kerndelingen niet zijn gevolgd door cel-afsnoeringen; vb.: vreemdvoorwerp-reuscellen, Langhans-reuscellen; zie ook
syncytium.
s y mplex [G., plakein = vormen, samenvoegen] combinatie van
stoffen met grote moleculen zoals lipoproteinen, glycoproteiden.
symptomatisch, i m.b.t. symptomen; vb. s-sche therapie;
2 veroorzaakt door ziekte of afwijking; vb. s-sche epilepsie; 3 (psychiatrie) als gevolg van een ziekteproces elders
in het lichaam, maar niet in het cerebrum; vb. s-sche
psychose; 4 kenmerkend, typisch, zoals bijv. de pijn in de
rechter schouder bij leveraandoeningen.
symptomatische psychose, zie psychose.
symptomatologie [G., logos = kennis, wetenschap] i de leer
der ziekteverschijnselen; z [ minderjuist], het complex der
verschijnselen bij een bepaalde ziekte.
symptomencomplex, groep van bijeen behorende
ziekteverschijnselen die een bepaald ziektebeeld
kenmerken; syn. syndroom.
symptoom [G., symptoma = dat wat gebeurt, verschijnsel E.: sig]
ziekteverschijnsel, manifestatie, uiting van een ziekte.
Men onderscheidt objectieve en subjectieve symptomen.
symptoomarmoede, afwezigheid van symptomen die
karakteristiek voor de aanwezige ziekte zijn.
symptoomhandeling, (vgl. Freud) een voor het wezen
van de persoonlijkheid kenmerkende en zinrijke handeling, die vaak onbelangrijk lijkt en toch een betekenis
heeft.
symptoomomkering, presentatie van een symptoom dat
tegengesteld is aan het verwachte symptoom; vb. apathie
bij thyreotoxicose i.p.v. gejaagdheid.
symptoomonderdrukking, het tijdelijk verdwijnen van
ziekteverschijnselen onder invloed van emoties.
symptoomverdringing, symptoomverschuiving,
vervanging van een psychisch symptoom door een ander,
dat dezelfde genese heeft.
symptoomvermeerdering, presentatie van een
symptoom als uiting van meerdere aandoeningen
tegelijkertijd.
syn- [G., samen] voorvoegsel in woordsamenstellingen met
de betekenis samen, tegelijk.
synaesthesia, zie synesthesie.
synalgie [G., syn; algos = pijn] pijngevoel in een ander
lichaamsdeel dan het zieke.
synaps, synapsis [G., synapsis = aanraking] de aanrakingsplaats van de uitlopers van twee naburige neuronen (of
van een neuron met een effectorgaan zoals een spier, een
klier), waar informatie wordt overgedragen, gewoonlijk
door neurotransmitters.
axodendritische synaps, een s. tussen een axon en een
dendriet (van een ander neuron).
axosom atische syn a ps, een s. tussen een axon en het
soma (cellichaam) van een ander neuron.
chemische synaps, structuur die de signaaloverdracht
in het zenuwstelsel en van zenuwen op de eindorganen
bepaalt; het elektrisch signaal van de zenuwprikkel
wordt hier omgezet in een chemisch signaal (neurotransmitter).
neuromusculaire synaps, zie eindplaatje.

sympathalgie, zie algoneurodystrofie.
sympathectomie, sympathicectomie (sympathicus; Gr.
ektome = uitsnijding): operatieve verwijdering van de
sympathicus-grensstreng of een gedeelte ervan.
cervicale sympathectomie, verwijdering van de
halssympathicus, en ev. van het ganglion cervicothoracicum.
farmacologische sympathectomie, toediening van
farmaca die de geleiding via sympathische ganglia
blokkeren.
lumbale sympathectomie, excisie van het lendengedeelte van de sympathicus-grensstreng.
periarteriele sympathectomie, verwijdering van de
laag sympathicus-vezels van een slagader (operatic van
Leriche); dit heeft dilatatie van de arterie ten gevolge; zie
ook ramisectie.
symp a thicoblast [G., blastos = kiem] primitieve eel waaruit
zich een sympathische zenuwcel ontwikkelt.
sympathicoblastoom, kwaadaardig gezwel bestaande
uit sympathicoblasten, bij jonge kinderen uitgaand van
bijniermerg en grensstreng; protoplasmarijke cellen,
soms in pseudo-rozetten met vorming van fijne vezels;
zie ook neuroblastoom.
sympathicogoni oo m [G., gone = zaad] kwaadaardig
sympathicoblastoom, zonder vezelvorming, bestaande
uit sympathogonia, bij kinderen kort voor of na de
geboorte.
sympathicol y ticum [G., mv. -ca, lytikos = oplossend] middel
dat de sympathicus-werking remt; tegenstelling: sympathicomimeticum.
sympathicolytisch, sympathicus-remmend.
sympathicomim e ticum [G., my. -ca, mimetikos = nabootsend]
stof die dezelfde uitwerking op een effector heeft als
prikkeling van de sympathicus; vb. adrenaline, isoprenaline; syn. adrenergicum; tegenstelling: sympathicolyticum.
sympathicomimetisch, sympathicus-prikkelend.
symp a thicoton ie , toestand waarin het sympathische
zenuwstelsel het parasympathische overheerst, met als
kenmerken vaatspasmen, verhoogde bloeddruk, neiging
tot zweten, wijde pupillen; zie ook parasympathicotonie.
sympathicotr oop [G., tropikos = wendend] met affiniteit tot
het sympathisch zenuwstelsel.
sympathicus, i (z.nw.) het sympathische deel van het
autonome zenuwstelsel; syn. orthosympathicus; zie ook
parasympathicus; z (bijv nw.) m.b.t. sympathische
werking of het sympathische zenuwstelsel; vb. neurosis
s-ca bulbi.
symp a thicus-syndroom, zie cervicaal syndroom.
sympathie [G., sympathein = meevoelen] i afwijking in een
orgaan of weefsel t.g.v. de aanwezigheid van een ander
orgaan of weefsel op afstand; z positieve neiging tot, of
gezindheid met een ander mens, 'medegevoel'.
sympathisch, m.b.t. de sympathicus.
sympathische oftalmie, zie oftalmie.
sympathisch zenuwstelsel, deel van het autonoom
zenuwstelsel.
sympathische reflexatrofie, zie algoneurodystrofie.
sympathoblast, zie sympathicoblast.
sympathoblastoom, zie sympathicoblastoom.
sympathoggnia [G., gone = zaad] embryonale cellen van
het primitieve neuro-ectoderm, to onderscheiden in
chromaffinoblasten en neuroblasten; hieruit ontstaan de
chroomaffiene cellen resp. de sympathische zenuwcellen.
sympathogonioom, zie sympathicogonioom.
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synapsblaasje
synchroniserende prikkel die het inwendige circadiane
ritme aanpast bij het 24-uursritme; syn. Zeitgeber.
synchroon [G., syn; chronos] gelijktijdig, op hetzelfde
tijdstip plaatsvindend.
synchyse, synchysis [< G., vermenging] vervloeiing.
synchysis corporis vitrei, vervloeiing van het glasachtig lichaam van het oog.
synchysis scintillans, aanwezigheid van glinsterende
kristallen in het corpus vitreum, ontstaan door een
degeneratief proces; zie ook mouches volantes.
synclitisme [< G., syn; klinein = buigen] zodanige stand van
de kinderschedel in het bekken dat (bij dwars staande
pijlnaad) de schedelas samenvalt met de bekkenas; zie ook
asynclitisme.
synclonus [G., syn; klonos = gewoel] clonus van verschillende
spieren tegelijk.
synclonus beriberica, synclonus bij beriberi.
syncope [G., synkope = plotseling verlies van kracht] plotseling
verlies van bewustzijn; syn. flauwvallen, collaps.
cardiovagale syncope, flauwvallen t.g.v. een voorbijgaande bradycardie door vagusprikkeling.
defecatiesyncope, syncope tijdens of vlak na het
produceren van ontlasting t.g.v een vasovagale collaps
door intrathoracale drukverhoging.
mictiesyncope, syncope tijdens de mictie (persen) of bij
snel opstaan na de mictie, veroorzaakt door verhoging
van de intrathecale druk, waardoor het hartdebiet
vermindert.
orthostatische syncope, bewustzijnverlies na plotseling opstaan uit zittende of liggende houding.
vasovagale syncope, flauwvallen t.g.v een voorbijgaande vasodilatatie door vagusprikkeling; meestal als
reactie op emotionele factoren zoals pijn en angst.
syncretic, syncretio, zie concretio; vb. s. cordis.
syncretisme, een bij schizofrenie voorkomend verhaspeling van woorden waarbij betekenissen in een nieuw
woord worden samengebald; syn. verdichting.
syncyanine, het blauwe pigment dat door Pseudomonas
syncyanea wordt geproduceerd.
syncytiaal, m.b.t. een syncytium, of gepaard gaand met
syncytiumvorming; vb. s-iale endometritis.
syncy tiolysine, een cytolysine door het organisme
geproduceerd na injectie van een emulsie van placentaweefsel.
syncytioom, syncytioma, gezwel, bestaande uit syncytium-weefsel, vaak kwaadaardig.
syncytioma malignum, zie chorionepithelioom.
syncy tiotrofoblast, de buitenste, uit een syncytium
bestaande laag van de trofoblast; syn. syntrofoblast.
syncy tium [G., mv. -ia, syn; kytos = cel] een veelkernig
protoplasmaconglomeraat, ontstaan door samenvoeging
van aanvankelijk zelfstandige cellen; zie ook symplasma,
plasmodium.
syndactylie [G., syn; daktylos = vinger, teen] onderlinge
vergroeiing van vingers of tenen, een congenitale
misvorming.
brachysyndactylie, aangeboren afwijking van de hand
of voet, waarbij naast onderlinge vergroeiing van vingers
of tenen ook een verkorting van vingers, tenen, middenhands- en middenvoetsbeentjes bestaat.
syndectomie [G., syndesmos = ligament; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van een ligament of een deel
ervan.
syndesmectomie, zie syndectomie.
syndesmitis [G., syndesmos] i ontsteking van een ligament;
2 conjunctivitis.
syndesmitis metatarsea, ontsteking van de ligamenta

synapsblaasje, opslagblaasje met neurotransmitter,
gelegen in het eindknopje van de synaps; toename van
calcium o.i.v een actiepotentiaal zorgt voor fusie met
celmembraan, resulterend in uitstorting van transmittersubstantie in de synaptische spleet, waardoor de
impuls op het volgende neuron wordt overgedragen.
synapsspleet, zie synaptische spleet.
synaptisatie, het proces van uitgroeien van axonen en
het via een synaps contact maken met andere neuronen.
synaptisch, m.b.t. een synaps.
synaptische spleet, smalle ruimte die de twee celmembranen van de synaptische verbinding scheidt; 15-4o nm
in doorsnede.
synartrose, synarthrosis, gewricht waarbij de beenstukken ten opzichte van elkaar weinig of niet beweeglijk
zijn; words onderverdeeld in botverbinding (synostose),
hyaliene kraakbeenverbinding (synchondrose) en dicht
bindweefselverbinding (syndesmose); vb. zijn respectievelijk schedeldakverbinding bij ouderen, rib-sternumverbinding en schedeldakverbinding bij kinderen en
jonge volwassenen; zie ook junctura fibrosa (NA).
syncanthus [G., syn; kanthos = ooghoek] symblepharon,
waarbij littekenstrengen de ooghoeken met de oogbol
verbinden.
syncarcinogenese, verschijnsel dat twee carcinogenen
elkaar in werking versterken.
syncarion, zie synkaryon.
syncholicum [G., mv. -ca, syn; chole = gal] een door het
lichaam opgenomen stof die met de gal weer uitgescheiden wordt.
synchondrose, synchondrosis [G.] gewricht waarbij
twee beenstukken zijn verbonden door hyalien kraakbeen; vorm van synartrose; zie ook synartrose.
synchondroses cranii, kraakbeenverbindingen tussen
schedelbeenderen; ze verdwijnen meestal tijdens de
voortschrijdende verbening.
synchondrosis intra-occipitalis anterior, kraakbeenverbinding tussen de voorste en de beide middelste
verbeningskernen van het achterhoofdsbeen.
synchondrosis intra-occ. posterior, kraakbeenverbinding tussen de achterste en de beide middelste
verbeningskernen van het achterhoofdsbeen.
synchondrosis manubriosternalis, kraakbeenverbinding tussen manubrium sterni en corpus sterni.
synchondrosis petro-occipitalis, kraakbeenplaat in de
fissura petro-occipitalis tussen pars basilaris ossis
occipitalis en pars petrosa ossis temporalis.
synchondrosis spheno-occipitalis, kraakbeenverbinding achter de sella turcica, tussen het zich ontwikkelende os sphenoidale en het os occipitale.
synchondrosis sphenopetrosa, kraakbeenverbinding
tussen sfenoid en rotsbeen.
synchondroses sternales, de kraakbeenverbindingen
van het corpus sterni (met het manubrium en met de
processus xiphoideus).
synchondrosis sternocostalis costae primae, kraakbeenverbinding tussen sternum en eerste rib.
synchondrosis xiphosternalis, kraakbeenverbinding
tussen de processus xiphoideus en het corpus sterni.
synchron ic, synchronisms [G., syn; chronos = tijd] het
gelijktijdig plaatshebben.
synchronisatie, door een elektro-encefalogram geregistreerd laagfrequent ritmisch activiteitenpatroon van
neuronen dat ontstaat door gelijktijdige ontladingen,
alfa- of delta-ritme.
synchronizer [E.] externe (buiten het lichaam aanwezige)
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synovioom
willekeurige, bewuste beweging van een ander lichaamsdeel.
synkritisch zien, de hoogste ontwikkelingsvorm van het
zien: integrerend, ontledend, verklarend, coordinerend;
zie ook dyskritisch, epikritisch.
synodontie [G., syn; odous = tand] aangeboren samengroeiing van tanden.
synoftalmie, synophthalmus [G., syn; ophthalmos = oog]
zie cyclopie.
synopsie [G., syn; opsis = het zien] 1 cyclopie; z vorm van
synesthesie, het waarnemen van een kleur bij geluidsprikkels.
synopsis [< G.] overzicht.
synoptisch, m.b.t. synopsie.
synoptofoor [G., syn = samen; optein = zien, ferein = brengen]
instrument waarmee het binoculaire zien kan worden
geoefend; tevens gebruikt voor de diagnostiek van
kingen.
oogspier-afwijkingen.
synorchidie, synorchismus [G., syn; orchis = testis] samengroeiing van beide testes in de buikholte.
synostose [< G., syn; osteon = been] vorm van synarthrosis
waarbij twee beenstukken d.m.v. beenweefsel met elkaar
verbonden zijn.
synostosis brevicollis, zie syndroom van Klippel-Feil.
radio-ulnaire synostose, benige verbinding tussen de
proximale radius en ulna; is vaak een dubbelzijdige
congenitale afwijking; symptoom is het onvermogen tot
pro- en supinatie van de onderarm.
synovectomie, zie synoviectomie.
synovia [G., G. syn-; L. ovum = ei] term van Paracelsus voor
`voedingssap' van organen, tegenwoordig alleen
gebruikt in de betekenis van `gewrichtsvloeistof', een in
de gewrichtsholte voorkomende slijmige vloestof,
geproduceerd door de synoviale membraan.
synoviaal, m.b.t. de synovia.
synoviale membraan [L., vlies dat het gewrichtskapsel van
binnen bekleedt en synovia afscheidt] membrana synovialis.
synoviale vlokken, van de synoviale membraan
uitgaande vlokken die in de gewrichtsholte uitsteken;
syn. villi synoviales.
synoviaal vocht, viskeus, helder, lichtgeel vocht, geproduceerd door het synovium van een gewricht.
synovialectomie, zie synoviectomie.
I synovialis [z.nw.], membrana synovialis.
II synovialis [L., bijv. nw., -le], synoviaal; vb. membrana s-lis,
stratum s-le.
synovialoom, zie synovioom.
synoviectomie, synovialis-ectomie [G., ektome = uitsnijding] excisie van de synoviale membraan, o.a. bij de
behandeling van reumatoide artritis.
synoviitis, synoviitis [G.] ontsteking van de synoviale
membraan, klinisch gepaard gaand met zwelling, door
vermeerderde synovia-vorming, en pijn, vooral bij
beweging.
synoviitis purulenta, s. met vorming van etter.
reumatoide synoviitis, door reuma veroorzaakte
chronische ontsteking van de synoviale membraan in
een gewricht of peesschede; zie ook artritis, reumatoIde

metatarsalia, bij soldaten na inspannende mars;

syn. mars-voet.
syndesmofyt [G., phyton = plant] een hard, beenachtig
uitgroeisel van een ligament.
syndesmologie [G., syndesmos; logos = kennis, wetenschap] de
wetenschap betreffende de ligamenten; syn. desmologie.
syndesmos [G.] i ligament; 2 conjunctiva.
syndesmose, syndesmosis [G.] een vorm van synarthrosis, waarbij twee beenstukken d.m.v. bindweefsel met
elkaar verbonden zijn.
syndesmosis (articulatio) tibiofibularis, bandverbinding tussen het distale eind van de tibia met de fibula.
syndesmosis radio-ulnaris, bandverbinding tussen
radius en ulna.
syndesmosis tympanostapedia, bindweefselverbinding tussen de basis van de stapes en de secundaire
membraan in de fenestra vestibuli.
syndroom, syndroma [G., syndrome = het samenlopen]
complex van verschijnselen dat vaker in eenzelfde
combinatie voorkomt en dus als een eenheid moet
worden opgevat; vaak afwisselend gebruikt in de zin van
`ziekte, `morbus'; N.B.: de syndromen zijn genoemd
naar degene die ze het eerst beschreven hebben (eponiemen), zoals `Cornelia de Lange-syndroom', of anderszins
(vb. 'compressiesyndroom', 'premenstrueel syndroom,
`rectogenitaal syndroom') en zijn onder deze namen in
dit woordenboek to vinden.
syndroom X, angina pectoris door onbekende oorzaak;
diagnose
wordt gesteld
bij patienten
met
een normaal
coronair angiogram
na uitsluiting
van
cardiale
oorzacoronair angiogram na uitsluiting van cardiale oorzaken, zoals coronaire spasme, alsmede extracardiale
oorzaken.
synechia, synechie [G., synecheia = samenhang, continuiteit]
vastgroeiing, verkleving.
synechia (iridis) anterior [mv s-iae anteriores], vergroeiing
van de iris met de ervoor liggende cornea, na keratitis.
synechia (iridis) posterior [my. s-iae posteriores], vergroeiing van de iris met het erachter liggende lenskapsel.
synechiae perica_rdii, = pericardiale adhesies die het
hart aan de omgevende weefsels fixeren; syn. concretio
pericardii.
synechia vulvae, aangeboren aaneengroeiing van de
labia minora.
synech(i)otomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van
synechiae.
synech(i)otoom, instrument waarmee synechiae kunnen
worden doorgesneden.
synergetisch, zie synergistisch.
synergisme, synergie [G., syn; ergein = werken] de elkaar
versterkende werking van spieren, van organen, van
geneesmiddelen; zie ook antagonisme.
synergist, een spier, een orgaan, een medicament met
dezelfde en met ondersteunende werking t.o.v. een
andere spier, een ander orgaan, medicament.
synergistisch, samenwerkend, in dezelfde richting
werkend; zie ook antagonistisch.
synesthesie, synaesthesia [G., syn; aisthesis = gewaarwording] 'vertaling' of waarneming van prikkels door een
niet op dezelfde prikkels afgestemd zintuig; vb. het zien
van muziek of het ruiken van kleuren; zie ook fonisme,
fotisme.
syngeen [G., syn; gennan = voortbrengen] genetisch identiek,
bijv zoals bij eeneiige tweelingen; zie ook transplantatie.
synkaryon [G., syn; karyon = kern, nucleus] een kern,
ontstaan door fusie van twee pronuclei.
synkinesis, synkinese [G., syn; kinesis = beweging] onwillekeurige medebeweging van een lichaamsdeel bij een

synoviitis serosa, s. serofibrinosa, s. met sereus resp.
serofibrineus aspect van de gewrichtsvloeistof.
synoviitis villonodularis pigmentosa, diffuse of
tumorachtige proliferatie van de synoviale membraan
met fibroblasten, xanthoomcellen, siderofagen en vaak
veel reuscellen; zie ook reusceltumor (bet. z).
synovioom, een van de synoviale membraan uitgaand
gezwel, vnl. in knie-, voet- en elleboogsgewricht.
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synoviorthese
de geluidswaarneming dienen; bestaat uit het gehoororgaan met de nervus cochlearis, neuronale schakelcentra in de hersenstam met de hiertussen opstijgende
gehoorbanen en de temporale hersenschors, waar de
geluidsinformatie tot bewustzijn komt; syn. akoestisch
systeem.
cardiovasculair systeem, de bloedstroom-verzorgende
organen, i.h.b. het hart en de bloedvaten; syn. tractus
circulatorius.
fibrinolytisch systeem, omzetting van plasminogeen
door intrinsieke en/of extrinsieke activatie in plasmine,
dat het fibrinenetwerk van de bloedstolling afbreekt.
glenohumeraal systeem, functioneel complex voor
schouderbewegingen van scapula en humerus; beweeglijkheid wordt bepaald door de scapulohumerale
diartrose, coraco-acromiale dak, bursa subacromiodeltoidea, humerusepifyse, kapsel, scapulohumerale pezen en
de bicepspees; bewegingsmogelijkheden zijn ab- en
adductie, elevatie (18o°), retroflexie (9o'), exo- en endorotatie (7o -90 °); beweeglijkheid van de schouder wordt
naast het glenohumerale systeem vooral bepaald door de
relatie scapulo-thoracale gewricht.
lymfatisch systeem, het complex van lymfeklieren,
lymfevaten, milt, tonsillen en thymus; syn. lymfestelsel,
systema lymphaticum.
MEOS-systeem, zie MEOS.
neuro-endocrien systeem, humoraal communicatiesysteem waarmee het centraal zenuwstelsel en de
periferie met elkaar in contact staan; essentieel hierin
zijn het hypothalame-hypofysaire systeem en de
hierdoor geproduceerde hormonen; bestaat naast het
neuronale communicatiesysteem.
piramidebaansysteem, tractus corticospinalis met
motorische en premotorische schors; systeem betrokken
bij willekeurige motoriek.
sarcotubulair systeem, stelsel van transversaal verlopende plasmamembraaninstulpingen (T-tubuli) in
spiervezels en longitudinaal verlopende kanaaltjes
(sarcoplasmatisch reticulum); het reticulum wordt
gedepolariseerd door de T-tubuli en stort vervolgens
calcium in het sarcoplasma uit, wat tot contractie leidt.
systema digestorium [L.] zie spijsverteringsstelsel;
syn. apparatus digestorius.
systema nervosum, het zenuwstelsel.
systema nervosum autonomicum, het autonome
zenuwstelsel.
systema nervosum centrale, het centrale zenuwstelsel.
systema nervosum periphericum, het perifere
zenuwstelsel.
systema nervosum sympathicum [BNA, JNA], systema
nervosum autonomicum.
systema respiratorium, de ademhalingsorganen;
syn. apparatus respiratorius.
systema urogenitale, de urine-producerende organen
en de geslachtsorganen; syn. apparatus urogenitalis.
systema vasorum, het vaatstelsel, het complex van
bloed- en lymfevaten.
vegetatief afferent systeem, geheel van afferente
zenuwvezels die vanuit viscerale organen informatie
leveren aan vegetatieve regelcentra in hypothalamus en
de formatio reticularis; gericht op handhaven van
homeostase; syn. viscero-afferent systeem.
vertebrobasilair systeem, arteriole bloedvoorziening
van hersenstam en cerebellum; bestaat uit twee aa.
vertebrales, die vanaf de pons eon a. basilaris vormen;
deze eindigt posterior in de cirkel van Willis.

synoviorthese, intra-articulaire injectie van radioisotopen, die de ontstoken synoviale membraan vernietigen, dus een `medicamenteuze synoviectomie'.
synovitis, zie synoviitis.
synovium, membrana synovialis.
syntenie, ligging van twee of meer genen op verschillende loci op hetzelfde chromosoom.
synthese [< G., synthesis = samenstelling] 1 het opbouwen of
samenstellen, meestal kunstmatig, van een scheikundige
verbinding, als tegenstelling tot analyse; z de wederopbouw van de persoonlijkheid, gepaard met de bewustmaking van de voor de patient tot dusverre onbewuste
strevingen.
synthetase, enzym betrokken bij een synthese.
ALA synthetase aminolaevulic-acid synthetase [E.] ,
mitochondriaal enzym dat delta-aminolevulinezuur
vormt en de synthese van haem en porfyrine remt;
vermeerderd aanwezig bij alle vormen van hepatische
porfyrie.
syntoon, syntonisch [G., syn; tonos = gespannen] evenwichtig van karakter, als tegenstelling tot schizoid.
syntrofoblast, zie syncytiotrofoblast.
syphiliticus [L., -ca, -cum], syfilitisch, veroorzaakt door-,
gepaard gaand met syfilis; vb. clavus s-cus, dactylitis s-ca,
leucoderma s-cum.
syringeaal [G., syrinx = buis] 1 buisvormig, gepaard gaand
met buis- of fistelvorming; z m.b.t. de tuba auditiva.
syringectomie [G., syrinx; ektome = uitsnijding] excisie van
een fistel.
syringitis, ontsteking van de tuba auditiva.
syringo-adenoom, syringoadenoma [G., syrinx; adenoma]
adenoom van een zweetuitvoergang.
syringobulbie, syringomyelie van de bulbus (= medulla
oblongata).
syringocystadenoom, adenoom van zweetklieren met
vorming van kleine witte papels; syn. hidradenoom; zie
ook cystadenoom.
syringocystoom, zie syringocystadenoom.
syringo-encefalomyelie [G., syrinx; enkephalos = hersenen;
myelos = merg] vorming van holten in hersenen en
ruggenmerg.
syringomyelie [G., syrinx; myelos] vorming van holten in
het ruggenmerg, ziekte van Morvan; typisch is de
klinische trias; i segmentale dissociatie van sensibiliteit
(verdwenen pijn- en temperatuurgevoel, bij behouden
tastgevoel) in hals, schouders en armen; z amyotrofie;
3 thoracale scoliose.
syringomyelitis, ontsteking van het ruggenmerg met
vorming van holten.
syringomyelokele [G., kele = breuk, hernia] vorm van spina
bifida met uitpuiling van ruggenmergsvliezen en
ruggenmergssubstantie.
syringoom, gezwelletje van een apocriene zweetklier,
vaak bij bejaarden in de omgeving van de ogen.
syringoplastiek [G., plassein = vormen] plastische operatie
ter sluiting van een fistel.
syringotomie [G., temnein = snijden] het incideren van een
fistel, i.h.b. een anusfistel.
syringotoom, fistelmes.
syrinx [G.] 1 een buisvormige structuur; een fistel; 2 de
tuba auditiva.
systeem, systema [G.] i een uit delen bestaand, maar een
eenheid vormend complex; de delen hebben hierbij alle
dezelfde functie; z systeemtheorie; zie ook stelsel: extrapiramidaal, hemopoetisch, limbisch, myostatisch, pallidostriair, urogenitaal, uropoetisch --.
auditief systeem, reeks van structuren die samen voor
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systolisch
viscero-afferent systeem, zie vegetatief-afferent
systeem.
viscero-efferent systeem, efferente zenuwvezels
waarlangs informatie vanuit de vegetatieve centra in de
hypothalamus en formatio reticularis naar diverse
organen wordt overgebracht ter besturing van hun
secretie of motorisch; gericht op handhaven van homeostase; syn. viscero-motorische of viscero-secretoire
systeem.
visueel systeem, systeem dat visuele prikkels uit de
omgeving opvangt, voorbewerkt en doorstuurt naar het
centrale zenuwstelsel, waar deze worden geinterpreteerd
als bijv. bewegingen en contouren van objecten; bestaat
uit fotoreceptoren in de retina en de afferente zenuwvezels in de n. opticus, chiasma opticum en tractus
opticus.
systeemanalyse, zie analyse.
systeembenadering, systeemtherapie, zie systeemtheorie.
systeemtheorie, een door Von Bertalanffy opgestelde
theoretische benadering: elk georganiseerd geheel in de
biologie, de psychologie, de sociologie, de politiek enz.
wordt aangeduid met de term systeem; elk levend
systeem heeft een in wezen overeenkomende organisatie, heeft ook weer onder zich een aantal systemen, en
maakt zelf deel uit van een suprasysteem, waarmee vele
relaties bestaan. In de psychiatrie, de psychologie en de
sociologie wordt de systeemtheorie vooral toegepast op
het gezin, waarin allerlei ziekelijke spanningen kunnen
bestaan.
systeemtherapie, therapie voor een aandoening waarbij
deze wordt beschouwd als deel van een ruimer geheel en
waarbinnen de samenstellende delen elkaar wederzijds

beInvloeden; systeemtherapie wordt toegepast in de
psychiatrie, psychologie en sociologie; zie ook systeemtheorie.
systeemziekten, ziekten die een `systeem' aantasten,
bijv. bloedziekten, collageenziekten.
maligne systeemziekten, a. leukemische s. en b.
niet-leukemische s. (ziekte van Brill-Symmers, ziekte van
Hodgkin, lymfosarcoom, reticulosarcoom, ziekte van
Kahler, ziekte van Waldenstrom; in de Amer. literatuur
heet groep b ook `maligne lymfomen' of `lymfoproliferatieve' aandoeningen.).
systematisatie, 1 systemisering; s, (psychiatrie) de
ordening van denkbeelden tot een logisch systeem,
waarbij de ordening normaal kan lijken, terwijl de
denkbeelden abnormaal zijn.
systematisch, i volgens een systeem, gekenmerkt door
ordening; z. systemisch.
Systeme International d'Unites, zie SI.
systemicus [L., -ca, -cum], gesystemiseerd; vb. lupus
erythematodes s-cus.
systemisch, gekenmerkt door systemisering, gegeneraliseerd, het gehele lichaam betreffend; syn. systemic [E.].
systemische lupus erythematosus (SLE), zie lupus
erythematodes disseminatus.
systemisering, l ordening of uitbreiding in het gebied
van een orgaansysteem; z generalisering, uitbreiding
over het gehele lichaam.
systole [G., samentrekking] hartcontractie, de periode
waarin het hart zich samentrekt, waardoor het bloed uit
de kamers in de aorta en de truncus pulmonalis wordt
geperst; zie ook diastole.
systolisch, m.b.t. de systole; zie ook diastolisch; zie ook
hartgeruis.
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Ii
T, 1 tera- = io 12 ; z temperatuur; 3 tensie van het oog
(intra-oculaire druk).
Ti/z, Tso, halveringstijd (minder juist: halfwaardetijd).
Ti-relaxatie, Tz-relaxatie, zie Ti- waarde, Tz-waarde.
Ti-waarde, tijd bij het maken van een MRI-opname die
na het uitschakelen van de radiogolfpuls nodig is voor
de terugkeer van de protonenas (magnetische vector) in
de richting van het magnetisch hoofdveld; syn. longitudinale relaxatietijd; zie ook Tz- waarde.
Tz-waarde, tijd bij het maken van een MRI-opname die
nodig is voor de uitdoving van de magnetische vector in
het transversale vlak; syn. transversale relaxatietijd; zie
ook Ti-waarde.
T3, tri-jodothyronine.
T4, tetrajodothyronine = thyroxine.
TAB, zie vaccin, TAB--.
Tab anus, een geslacht horzels van de fam. Tabanidae,
berucht om de pijnlijke beet van de wijfjes; overbrengers
van trypanosomiasis en anthrax bij dieren.
tabatiere anatomique [F., tabatiere = snuifdoos] de holte aan
de handrug, tussen de pezen van de m. extensor pollicis
longus en de m. extensor pollicis brevis; de holte words
duidelijk bij het strekkend abduceren van de duim.
tabella [L., my. -11ae, tafeltje] tablet.
tabes [L., uittering] een uitterende ziekte; meestal is
bedoeld tabes dorsalis.
tabes dorsalis, vorm van neurosyfilis, beginnend in de
achterwortels en achterhoorns van het ruggenmerg,
vervolgens de achterstrengen aantastend; klinische
kenmerken zijn 'schietende' (lancinerende) pijnen in de
ledematen, aanvallen van pijn (tabetische crises) in
allerlei organen, onzekere gang (ataxie), reflectoire
pupilstijfheid (Argyll Robertson).
tabctisch, m.b.t. tabes; vb. t-sche crises, t-sche knie (z.o.
athropathie tabetique).
tabula [L., mv. -ae], tafel.
tabula externa (interna) o ssium cranii, lamina
externa (interna) ossium cranii.
mors in tabula, het overlijden op de operatietafel.
tache [F.] vlek.
tache noire [F.] zwarte vlek, het primair affect bij fievre
boutonneuse.
tachyaritm ie, snel, abnormaal hartritme.
tachycardia, tachycardia [G., tachys = snel; kardia = hart]
snelle hartwerking (> ioo contracties per minuut).
atriale tachycardie, verhoogde hartslagfrequentie,
uitgaande van het atrium of de AV-knoop; meer dan ioo
slagen per minuut.

atrionodale cirkeltachycardie, verhoging van
hartslagfrequentie als gevolg van het steeds opnieuw
stimuleren van het hartweefsel door het intreden van
eenzelfde prikkel via een extra elektrische verbinding.
atrioventriculaire tachycard ia, hoge hartfrequentie
door snel opeenvolgende prikkels vanuit een ectopische
focus in of bij de atrioventriculaire knoop.
foetale tachycardia, hartfrequentie van de foetus boven
16o /min.
paroxismale supraventriculaire tachycardia,
paroxismale tachycardie, afkomstig van structuren
boven de aftakking van de fascikels in de ventrikels.
paroxismale tachycardia, aanvalsgewijs (abrupt
beginnend en eindigend) verhoogde hartslagfrequentie,
meer dan ioo slagen per minuut.
relatieve tachycardie, een polsfrequentie die hoger is
dan met de lichaamstemperatuur overeenkomt.
sinustachycardie, hoge hartfrequentie door snellere
werking van de sinusknoop.
supraventricul ai re tachycard ia, hoge hartfrequentie
in rust (>ioo slagen/min.) door prikkeling vanuit een
ander punt van de boezemwand dan de sinusknoop;
vooral voorkomend bij het syndroom van Wolff-Parkinson-White.
ventriculaire tachycard ia, hoge frequentie door snel
opeenvolgende prikkels vanuit een ectopische focus in
de hartkamerwand, meestal bij organische myocardaandoening.
tachyfylaxie [G., tachys; phylaxis = bewaking] 1 snelle onvatbaarmaking voor een toxische stof door voorafgaande
multipele injecties van subtoxische doses van die stof;
z snel afnemende werking van geneesmiddel door
herhaalde toediening daarvan, waarbij het gewenste
effect door verhoging van de dosis niet kan worden
bereikt, i.t.t. gewenning.
tachygastrie, idiopathische stoornis van de maag waarbij
de motiliteit sterk is toegenomen; kan leiden tot een
vertraagde maagontlediging.
tachypneu, tachypnoea, tachypnoe [G., tachys; pnoia =
adem] versnelde ademhaling; zie ook apneu, bradypneu,
dyspneu, eupneu, hyperpneu, hypopneu.
tachytrofie, -opisme [G., tachys; trophe = voeding] snelle
groei, door snelle metabole assimilatie; zie ook bradytrofie.
tachyurie [G., tachys; ouron = urine] snelle uitscheiding van
gedronken vloeistof door de nieren.
tachyzolet, prolifererend ontwikkelingsstadium van
Toxoplasma gondii; halvemaanvormig.
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tandplaque
talgkliersteen, seboliet, een verharde massa in een
talgklier.
talipes [L.] zie klompvoet.
talipomanus [L., talipes; manus = hand] klomphand, misvorming met radiale abductie van de hand, meestal aangeboren.
talisman, een op magische wijze beschermend object.
talkose, 'plakken' van de pleurabladen d.m.v steriele
talk.
T-ALL, zie leukemie, acute lymfatische T-cel--.
t alocalcaneus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. talus en calcaneus;
vb. ligamentum t-eum.
talocruralis [L., -le], talocruraal, m.b.t. de talus en het
onderbeen (crus); vb. articulatio t-ris.
talofibularis [L ., - re] , m.b.t. talus en fibula; vb. ligamentum t-re.
talonavicularis [L., -re], m.b.t. talus en naviculare;
vb. ligamentum t-re.
talonide, het achterste deel van een onderkaakmolaar.
talus [L., mv. tali, enkel] sprongbeen, het voetwortelbeen
tussen tibia, calcaneus en naviculare.
tambour [<F. = trom] een trommelvormig toestel, bedekt
met een vlies en via een Buis verbonden met een aanwijsnaald die een grafiek tekent op een draaiende
cilinder; wordt gebruikt om bewegingen te registreren.
tampon [<F.] 1 prop, gebruikt om een holte op te vullen
of een bloeding of secretie te stoppen; vervaardigd uit
droge watten, gaas of zelfs een ballonkatheter; z inwendig maandverband; zie ook tamponziekte.
tamponnade, tamponnement [<F.] 1 het inbrengen van
een tampon in een holte om een bloeding te stoppen of
vocht op te nemen, bijv. bij een neusbloeding; z het
getamponneerd worden; zie ook harttamponnade.
tamponziekte, toxisch shock-syndroom bij vrouwen die
gebruikmaakten van superabsorberende tampons; eind
jaren zeventig in de V.S. beschreven; dit type tampon is
inmiddels uit de handel genomen.
tanato-, zie thanato-.
tandbeen, dentine, substantia eburnea (BNA).
tandcaries, zie caries.
tandenknarsen, zie bruxisme, bruxomanie, brygmus.
tandformule, tweecijferige codering van aantal en
rangschikking van de gebitselementen, aangegeven door
hun beginletters: melkelementen met een kleine,
blijvende elementen met een hoofdletter; de formule
voor het melkgebit is: i2/2c1/lm2/z; voor het blijvende

tactiel [L., tactilis] m.b.t. het tastgevoel; vb. t-le agnosie.
tactus [L., gen. tactus], gevoel, tastzin.
taenia [L., mv. - iae, taenia = band] vlakke of streepvormige
band.
taenia choroidea, aanhechtingsplaats van de plexus
choroideus aan de mediale wand van de hersenhemisfeer.
taeniae coli, drie longitudinale banden van spierweefsel
aan het colon: t. libera, t. mesocolica en t. omentalis.
taenia fornicis, de dunne zijrand van de fornix cerebri,
waaraan de plexus choroideus van de zijventrikel
bevestigd is.
taenia libera, `vrije' taenia van het colon, tussen t.
mesocolica en t. omentalis.
taenia mesocolica, de langs de aanhechtingsplaats van
het mesocolon aan het colon gelegen taenia van het
colon.
taenia oment alis, de langs de aanhechtingsplaats van
het omentum aan het colon gelegen taenia van het
colon.
taenia telae, aanhechtingslijn van de ependymcellen
van de plexus choroideus aan de hersendelen.
taenia thalami, aanhechtingslijn van de bovenwand
van de 3e hersenventrikel langs de stria medullaris
thalami.
t ae nia ventriculi quarti, aanhechtingslijn van de
plexus choroideus aan het caudale deel van de fossa
rhomboidea.
Tae nia [L., band] een genus lintwormen van de fam.

Taeniidae.
Taenia cucumerina, Dipylidium caninum.
Taenia saginata, de gewone lintworm van de mens,
waarvan de larve (Cysticercus bovis) in spieren en organen
van het rund voorkomt.
Taenia s o lium, varkenslintworm; leeft in de darm van de
mens, terwijl het larvestadium (Cysticercus cellulosae)
voorkomt in de spieren van het varken.
taenicidum [L., mv. - da, caedere = doden] lintwormdodend
middel.
tae nifugum [L., my. -ga, fugare = verdrijven] lintwormverdrijvend middel.
Taeniidae, familie van de orde Cyclophyllidea; van medisch
belang zijn de geslachten Echinococcus, Multiceps en Taenia.
Taenioidea, superfamilie, behorende tot de platwormen;
hiertoe behoren o.m. Hymenolepis nana en de Taeniidae.
tag [E.] aanhangsel van huid of slijmvlies.
t a gma [G., het gerangschikte] de essentiele moleculaire
bestanddelen van het protoplasma; syn. micelle.

gebit: I2/2C1/1P4/4M3/3•

tandglazuur, de harde transparante deklaag van de
tandkroon; bestaat uit door hydroxylapatiet en sporen
van carbonaat, magnesium, natrium, kalium en fluor
opgebouwde prismata (98%) en een verbindende tussenstof; syn. enamelum, substantia adamantina.
tandhals, overgang van de tandkroon in de tandwortel;
syn. collum dentis, cervix dentis.
tandkas, alveolus dentalis [L.].
tandkiem, de eerste ontwikkeling (vanaf de 13e embryonale week) van een gebitselement aan de buitenzijde van
de tandlijst; syn. tandknop.
tandlijst, strengvormige instulping van het meerlagig
plaveiselepitheel van het ectoderm van de mondholte in
het onderliggende mesenchym in de 6e embryonale
week; aan deze streng ontstaan na de 13e embryonale
week de tandkiemen.
tandplaque, bacterielaag op tanden, samengehouden
door o.m. kleverige polysachariden, ontstaan door
enzymen van deze bacterien; bij niet-verwijderen kan
door zuurvorming uit koolhydraten caries ontstaan.

Takayasu, Michishige (Michishige Takayasu (1872-?),
Japanse oogarts).

Takayasu-syndroom, aortaboogsyndroom dat vnl.
voorkomt bij jonge vrouwen van Aziatische afkomst;
oorzaak is een aspecifieke aortitis.
talar tilt [E.] kanteling van de talus ten opzichte van de
laterale of mediale malleolus; te testen door fixatie van
het distale onderbeen en varus en valgus beweging van
de hiel; soms palpeerbaar, maar meestal is rontgenologisch meten noodzakelijk.
talectomie [L., talus; Gr. ektome = uitsnijding] operatieve
verwijdering van de talus.
talg, mengsel van glyceriden, wasesters, squalenen,
cholesterol(esters) en vrije vetzuren, geproduceerd door
talgklieren; van belang voor barrierefunctie van huid;
syn. sebum [L.]; zie ook secretie, holocriene -^-.
talgcyste, retentiecyste van een haarfollikel, atheroom.
talgklier, glandula sebacea [L.].
talgklierhyperplasie, seniele, zie hyperplasie.
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tandpulpa
tarantisme, tarantismus, een vorm van danswoede die
volgens volksgeloof door de beet van een tarantula
wordt veroorzaakt.
tarantula [Taranto = stad in Apulie, Italie], giftige spin.
tardivus [L., -va, -vum, vertraagd] zich laat manifesterend
(zoals soms de verschijnselen van aangeboren syfilis).
tardus, vb. pulsus t-dus, dermographia t-da.
target cell [E.] 1 zie cel, schietschijf—; z doelwitcel, cel die
aangrijppunt is voor een of andere stimulus.
target organ [E.] orgaan waarvan de functie door elders
gesecerneerd hormoon specifiek wordt beinvloed.
tarief, prijs voor een prestatie of geheel van prestaties,
door een orgaan voor gezondheidszorg geleverd; zie ook
abonnementstarief, Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.
abonnementstarief, vast jaarlijks bedrag per ziekenfondsverzekerde voor de hulpverlener (bijv huisarts),
vastgesteld op basis van een contract met zorgverzekeraars.
tarsadenitis [L., tarsus = kraakbeen van een ooglid; adenitis =
klierontsteking] ontsteking van de tarsus van een ooglid en
van de klieren van Meibom.
tarsaletunnelsyndroom, tarsale-tunnelsyndroom,
druk van het verdikte retina-culum musculorum flexorum onder-achter de binnen-enkel op de nervus tibialis,
m.a.g. paresthesieen (o.a. burning feet) en paresen; zie
ook carpaletunnelsyndroom, entrapment.
tarsalgie [L., tarsus = voetwortel; Gr. algos = pijn] pljn in de
voetwortel.
tarsalis [L., -le], 1 m.b.t. de tarsus (voetwortel); z m.b.t. de
tarsus (kraakbeen van het ooglid); vb. blepharitis t-lis.
t a rs e ctomie [L., tarsus; Gr. ektome = uitsnijding] 1 operatieve
verwijdering van voetwortelbeenderen; z excisie van de
tarsus van een ooglid.
tarsi [L.] gen. van tarsus; vb. conjunctiva t.
tarsitis, 1 ontsteking van de tarsus van een ooglid;
2 ontsteking van de ooglidrand.
tarsoclasie, tarsoclasis [G., klasis = het breken] het breken
van de voetwortel, als operatic bij klompvoet.
tarsofalangeaal, m.b.t. de tarsus en de teenkootjes;
vb. t-eale reflex.
t a rsomalacie [G., malakia = verweking] verweking van de
ooglid-tarsus.
tarsometatarseus [L., -ea, -eum], m.b.t. de tarsus (voetwortel) en de metatarsus; vb. ligamentum m-eum (mv.
ligamenta m-ea).
t a rsorafie [L., tarsus = ooglid; Gr. rhaphe = naad] 1 operatieve
vernauwing van de ooglidspleet (bijv. bij ectropium, of
bij gevoelloosheid van de cornea na een trigeminusoperatic) door de ooglidranden ten dele aan elkaar te
hechten; z vasthechting van de tarsus van het bovenste
ooglid aan de musculus levator palpebrae (bij verlamming van deze spier).
tarsotomie [L., tarsus = ooglid; Gr. temnein = snijden] incisie,
ev. excisie van een stuk ooglidtarsus, gevolgd door
hechting, ter behandeling van entropion of trachoom.
ta rsus [G., gen. -si, tarsos = gevlochten mand] 1 voetwortel,
bestaande uit calcaneus, talus, cubold en de drie cuneiformia; 2 kraakbeen- of bindweefselplaat in een ooglid;
3 een ooglid.
tarsus inferior palpebrae, de tarsus van het onderste
ooglid.
tarsus superior palpebrae, de tarsus van het bovenste
ooglid.
Tarui, ziekte van, glycogeenstapelingsziekte o.b.v.
fosfofructokinasedeficientie; klinisch manifest na zoe
levensjaar door spierkrampen en myoglobinurie; typisch

tandpulpa, pulpa dentis [L.].
tandradfenomeen, een bij lijders aan parkinsonisme
waarneembaar fenomeen: bij passieve buiging van een
gewricht (meestal de elleboog of de pols) ondervindt
men een saccaderende weerstand, alsof de gewrichtsvlakte een tandrad was.
tandspiegel, zie odontoscoop.
tandsteen, i odontoliet; z afzetting van een mengsel van
zouten en detritus rondom de tandhals.
tandvlees, gingiva [L.].
tandwolf, zie caries.
tandwortel, radix dentis [L.].
tandzakje, crypta dentalis [L.].
tang [L.] forceps.
tangbiopsie, zie biopsie.
tangentiale vezellaag, laag van dwars lopende vezels in
de schors van de grote hersenen.
tangentiewet, de wetmatigheid dat alleen de grensvlakken tussen verschillende absorberende delen worden
afgebeeld die door rontgenstralen worden geschampt,
d.w.z. worden geraakt of tangentieel getroffen.
Tangier-ziekte [Tangier = eiland in de Chesapeake-bocht/
Maryland, VS; hier is de ziekte het eerst waargenomen en
beschreven door Frederickson e.a. in 1961], autosomaal reces-

sief-erfelijke ziekte, gekenmerkt door ernstige hypolipoproteinemie (HDL-C geheel afwezig!), hypocholesterolemie, hypertriglyceridemie, vergrote, gele tonsillen,
hepatosplenomegalie, perifere neuropathie, atypische
cornea-infiltraten, lipoidafzetting in de huid.
tangle [E.] intra- of extracellulair gelegen argyrofiele
vezelkluwen in de hersenschors bij de ziekte van Alzheimer; gevolg van neurofibrillaire degeneratie.
tangverlossing, verlossing d.m.v. een verlostang.
tank [E.] een reservoir voor vloeistoffen of gassen.
tannine, stof, in combinatiepreparaten lokaal gebruikt
bij aambeien en zweetvoeten; komt tevens voor in
zonnebrandmiddelen wegens UV-B-absorberende
eigenschappen; vanwege de hepatotoxiciteit wordt het
niet meer oraal gebruikt; syn. looizuur.
tapgtoretinaal, m.b.t. het tapetum nigrum.
tapetoretinale degeneraties [< L., tapetum = tapijt,
ondergrond; hier: pigmentblad] groep van, soms erfelijk
bepaalde, oogziekten waarbij degeneratie van netvlies en
zijn pigmentblad op de voorgrond staan.
tapetum [G., tapetion = tapijt] een bedekkende laag cellen.
tapetum corporis call o si [geen NA-term], een witte
substantie op de laterale wand van het cornu occipitale
ventriculi lateralis.
tapetum lucidum, een bij dieren voorkomende lichtweerkaatsende laag in de choroidea van het oog.
tapetum nigrum, pigmentepitheel van de retina.
Tapia, Antonia Garcia (1875-1950; Spaans otolaryngoloog
te Madrid).
Tapia-syndroom, unilaterale verlamming van de tong
en de larynx, met intact velum palatinum.
tapir-gezicht, gelaatsvorm met een mond die doet
denken aan de snuit van een tapir, voorkomend bij het
syndroom van Erb.
tapis roulant [F., lopende band] i mucociliair transport in de
luchtwegen waarbij trilharen de slijmlaag met
stofdeeltjes die over hun oppervlakte ligt richting
keelholte afvoeren; ook in de eileiders aanwezig voor het
eiceltransport; z tredmolen, lopende band met een
instelbare loopsnelheid en vaak ook een instelbare
hellingshoek.
tapotdge, tapotement [F.] massage door bekloppen met
tik-, klap-, hak- of stompbewegingen.
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tectum
van ganglioside GM 2 in ganglioncellen, t.g.v. ontbreken
van het iso-enzym hexosaminidase A, dat normaliter
GM Z splitst; klinisch gekenmerkt door blindheid,
retardatie en letale afloop binnen z jaar.
TBC, tbc, tuberculose.
TBG, = thyroxine-bindende globuline; syn. TBP.
TBI, total body irradiation.
TBS, zie terbeschikkingstelling.
T-canule, T-vormige canule.
T-cel, mononucleaire, niet-fagocyterende leukocyt,
immunocompetente cel in bloed, beenmerg en lymfeweefsel; wordt onderverdeeld in B- en T-lymfocyten; zie
ook de eigennamen van onderzoekers naar wie de
T-cellen zijn genoemd (Betz, Cajal, enz.) en de specifieke
termen die bepaalde cellen aanduiden (haarcellen,
hoofdcellen, enz.); zie ook lymfocyt.
T-cel-activiteit, immunologische reactie van een T-cel op
een antigeen; effect is afhankelijk van type T-cel
(T-helper-, T-cytotoxische-, T-suppressor- of T-geheugenlymfocyt); T-cellen maken deel uit van de cellulaire
afweer; bijv. type-IV-allergische reacties, transplantaatafstotingsreactie; zie ook lymfocyt, T-----.
T-celafhankelijke reactie, humorale immuunreactie
tegen eiwitantigenen; deze antigenen dienen zowel
epitopen die door B-cellen worden herkend als epitopen
die door T-cellen worden herkend te bevatten;
syn. thymusafhankelijke reactie.
T-celdifferentiatiekinetiek, proliferatie waarbij selectie
voor apoptose of verdere proliferatie plaatsvindt na
immigratie in de thymus, waarna emigratie van de rijpe
T-lymfocyten volgt.
T-cel-lymfoom, cutaan, zie lymfoom.
T-celreceptoraffiniteit, zie antigeenaffiniteit.
T-celreceptorgenen, de gencomplexen die coderen voor
de ketens van de TcR; gelokaliseerd op chromosoom 14;
er bestaan meer dan ioo V-gensegmenten, 3o D-gensegmenten, 6 J-gensegmenten en C-genen voor de verschillende Ig-klassen en -subklassen.
T-celreceptorgenherschikking, deleties en verplaatsing
in de gencomplexen die coderen voor de TcR (V-, D- en
J-segmenten), waardoor de grote diversiteit in specificiteit van de T-celreceptoren op de verschillende T-cellen
ontstaat; zie ook T- celreceptorgenen.
tdd, t.d.d. ter de die [L.] , driemaal daags (rec.).
Teale, Thomas Pridgin (1801-1868; E. chirurg te Leeds).
Teale-amputatie, amputatie van de dij en vorming van
twee lappen van huid en spierweefsel, een Lange en een
korte.
teardrop cells [E.] traandruppel-cellen, d.w.z. erytrocyten in
de vorm van traandruppels, een diagnostische aanwijzing voor de aanwezigheid van osteomyelofibrose.
teardrop fracture, zie fractuur.
technetium (Tc), element, wordt als radionuclide ( 99 mTc,
Tc-99m; metameer tussenproduct van molybdeen 99,
korte halveringstijd van slechts 6 uur) toegepast bij
scintigrafie.
technology assessment [E.] onderzoeksrichting die zich
bezighoudt met het onderzoek van ontwikkeling, kosten
en effecten van (nieuwe) medische technologieen; de
onderzoekresultaten worden door beleidsmakers
geraadpleegd.
tect o rius [L., -na -rium, tector = dekker van muren, stukadoor]
tot bedekking dienend; vb. membrana t-ria.
tectospin alis [L., -le], van het tectum naar het ruggenmerg
lopend; vb. tractus t-lis.
tectum [L., dak, dakachtig vormsel] gen. -ti.
tectum mesencgphalicum, het dorsaal van een

is ontbrekende lactaatverhoging na ischemische spierinspanning; syn. glycogeenstapelingsziekte type VII.
tarweschurft, jeukend, papuleus huiduitslag veroorzaakt door de tarwemijt (Tyroglyphusfarinae).
tastlichaampje [L., corpusculum tactus] eindorgaan van het
tastzintuig; zie ook Meissner, Merkel, Vater-Pacini.
tastzin, aanrakingsgevoel, gemedieerd door verschillende
huidsensoren (bijv lichaampjes van Meissner en van
Merkel); te onderscheiden in grove tast (behorende tot
de vitale sensibiliteit) en fijne tast, voor de precieze
lokalisatie van huidstimuli (gnostische sensibiliteit).
TATA, tumor-associated transplantation activity; zie ook
antigeniteit, TATA box.
TATA box [E.] DNA-sequentie (thymine, adenine, thymine,
adenine), vaak aangetroffen op 25-32 baseparen voor het
beginpunt van transcriptie in mRNA; betrokken bij de
initiatie van transcriptie van mRNA.
tatoeage [< F., tatouer] het aanbrengen van tekeningen in
de huid door een onoplosbare kleurstof in kleine
prikwondjes in te wrijven; in de geneeskunde toegepast
om huidvlekken weg te werken en om leukomateuze
vlekken in de cornea onzichtbaar te maken.
accidentele tatoeage, bij verwonding, bijv. door
explosies, in de huid gedrongen koolstof- of metaaldeeltjes.
Tatti, Silvio.
teken van S. Tatti, het op en neer wippen van het over
het andere been geslagen been, door het kloppen van de
a. poplitea.
taurine, zwavel bevattend aminozuur dat een belangrijke
rol speelt bij de synthese van galzouten; wordt hiertoe
geconjugeerd met cholzuur of deoxycholzuur.
taurocholzuur, conjugaat van een galzuur met taurine
dat vrijwel geheel als galzout aanwezig is en dus beter
wateroplosbaar dan het ongeconjugeerde galzuur.
taurus [L., gen. -ri], rund.
Taussig, Helen Brooke (geb. 1898; Amer. kinderarts te
Baltimore).
syndroom van Taussig, aangeboren hartgebrek met
hoog kamerseptumdefect, rijdende aorta en stenose van
de truncus pulmonalis.
syndroom van Taussig-Bing, aangeboren hartgebrek
met hoog kamerseptumdefect, rijdende verwijde
truncus pulmonalis en een van de rechter kamer
uitgaande aorta.
operatic van Blalock-Taussig, zie Blalock.
Tawara, Sunao (geb. 1873; Jap. patholoog te Tokio,
Marburg, Foekoeoka).
knoop van Aschoff-Tawara, zie sinu-atriale knoop.
t a xis [G., de juiste ligging, het in orde brengen] 1 repositie, i.h.
bijz. van een ingewandsbreuk; z reactieve beweging naar
een prikkel toe (positieve t.) of ervan of (negatieve t.); zie
ook chemotaxis, fototaxis, stereotaxis.
taxon [G., my -xa], een groep of categoric in een classificatie van natuurobjecten, zoals genus, species; zie ook
taxonomic.
taxonom ic [G., taxis; nomos = wet] 1 ordenende classificatie
van organismen in categorieen (taxa) op basis van hun
onderling verband, met toekenning van passende
namen; z de wetenschap betreffende deze ordening.
numerieke taxonomic, classificatie van micro-organismen op grond van het aantal eigenschappen dat soorten
gemeen hebben.
Tay, Warren (1843-1927; E. oogarts te Londen).
ziekte van Tay-Sachs, infantiel type van amaurotische
familiale idiotic, vnl. bij Asjkenasische joden, berustend
op een autosomaal recessief erfelijke stoornis: stapeling
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tela chor. ventr. tertii, het dunne, smalle dak van de
derde hersenventrikel met de plexus choroideus ventriculi tertii.
tela conjunctiva, bindweefsel.
tela subcutanea, het onderhuids bindweefsel.
tela submucosa, de bindweefsellaag tussen de lamina
muscularis mucosae en de tunica muscularis van darm,
bronchus, enz.
tela submucosa bronchi, coli, esophagi, intestini
tenuis, pharyngis, recti, trachea, ventriculi, vesicae
urinariae, de t. submucosa van de genoemde
organen.
tela subserosa, de bindweefsellaag tussen de tunica
muscularis en het epitheel van een serosa.
tela subserosa coli, hgpatis, intestini tenuis, peritonei, tubae uterinae, uteri, ventriculi, vesicae
felleae, vesicae urinariae, de t. subserosa van de
genoemde organen.
telangiectasia, zie teleangiectasie.
tele- [G., Gr. telos = einde, tele = ver weg, voorvoegsel in woordverbindingen] , i aanduiding van een einde; vb. telencephalon;
2 aanduiding van 'ver weg, op afstand'; vb. telemetrie.
teleangiectasie [G ., telos; angeion = vat; ektasis = verwijding]
verwijding van bloedcapillairen, angioom.
teleangiectasia hereditaria haemorrhagica, erfelijke
ziekte met zich herhalende bloedingen uit multipele
teleangiectasieen (verwijde capillairen), gewoonlijk in de
huid of de slijmvliezen, met normaal aantal trombocyten, normale stolling, bloedingstijd en stolselretractie,
vaak met secundaire anemie; syn. ziekte van RenduOsler, teleangiectasia familialis, angioma haemorrhagicum hereditarium, angioma heredofamiliare.
teleangiectaticus, teleangiectaticum [L.] teleangiectatisch, gepaard gaande met teleangiectasieen; vb. naevus
t-cus, fibroma t-cum.
teleangiectodes, gekenmerkt door teleangiectasieen;
vb. purpura annularis t.
telegraafpols, onregelmatige pols, met kleine en grote
uitslagen, zoals de tekens van het Morse-seinstelsel.
Telemann, W. (2oe eeuw; D. parasitoloog).
Anreicherungsverfahren volgens Telemann, een
methode om wormeieren in ontlasting snel op to sporen,
wanneer er maar weinig van zijn; de ontlasting wordt
met water tot een dunne brij aangelengd, met zoutzuur
en ether geschud en door een fijn gaas in een centrifugeerbuis gefiltreerd; na centrifugeren vindt men de
wormeieren in het sediment.
telemetrie [G., tele] het registreren van bevindingen bij
een patient op afstand, van uit zijn lichaam via een
radiozender overgeseind.
telencephalon [G ., telos; enkephalos = hersenen] eindhersenen, ontstaan uit het prosencephalon; tot het t. behoren
de cerebrale schors met het corpus callosum, het corpus
striatum en het rhinencephalon.
teleneuron, het perifere motore neuron (motore zenuwcel in de voorhoorn van het ruggenmerg met haar
uitlopers), ten onderscheid van het archineuron.
teleologic [G., telos = doel; logos = wetenschap] theorie m.b.t.
de doelgerichtheid of doelmatigheid.
telepathic [G., tele; pathos = ziekte, het voelen] de overdracht
van gedachten op een ander persoon, zonder fysieke of
fysische communicatie.
telescoopfenomeen, abnormale beweeglijkheid in de
asrichting van een bot t.g.v ontwrichting; zie ook luxatie.
telkamer, een gecalibreerde ruimte van bepaalde dikte,
waarin cellen (erytrocyten, leukocyten) onder de microscoop kunnen worden geteld.

denkbeeldig dwars vlak door de aqueductus mesencephali gelegen deel van de middenhersenen; syn. `dak'.
teek, bloedzuigende parasiet van de orde Acarina; er zijn
twee subfamilies: Argasidae (zachte of lederteek, zonder
harde rugplaat, met o.a. de geslachten Argas, Ornithodorus) en Ixodidae (met harde rugplaat, o.a. de geslachten
Dermacentor, Ixodes en Rhipicephalus); zie ook tekenkoorts,
teken-encefalitis.
teelbal, testis; syn. testikel, zaadbal.
teen, digitus pedis [L.].
teenkootje, phalanx digiti pedis [L.].
teermelanose, zie melanose.
teerpreparaat, lokaal dermatotherapeuticum met
ontstekingsremmende en jeukstillende werking; wordt
o.a. toegepast bij psoriasis en eczeem.
tefloninjectie, injectie van de submucosa met een
kunststof, veelal worden andere stoffen gebruikt dan
Teflon®; wordt om uiteenlopende redenen toegepast,
bijv. als behandelmethode bij lichte vormen van stressincontinentie; rond de proximale urethra wordt dan een
kunststof submucosaal ingespoten.
tegenkoppeling, zie terugkoppeling.
tegenoverdracht, psychisch proces dat zich tijdens een
psychoanalyse kan voordoen bij de analyticus; deze
brengt daarbij jeugdgevoelens t.o.v. personen uit zijn
verleden over op de analysandus; zie ook overdracht.
tegenpulsatie, zie contrapulsatieballon.
tegenstroommechanisme, uitwisseling van warmte of
opgeloste stoffen tussen twee parallel verlopende buizen
waarin vloeistof met verschillende temperaturen of
concentratie in tegengestelde richting stroomt, bijv. vasa
recta en lis van Henle in het niermerg en de aa. en vv.
comitantes in de extremiteiten.
tegmen [L., mv. -mina] , bedekking.
tegmen tympani, dak van het tympanon (trommelholte), een dunne doorschijnende beenplaat, voor-opzij
van de eminentia arcuata.
tegmen ventriculi quarti, dak van de vierde hersenventrikel.
tegmentalis [L., -le, m.b.t. een tegmen of een tegmentum];
vb. panes t-lis cavi.
tegmentum [L., my. -ta, bedekking] het gebied van de
pedunculus cerebri tussen substantia nigra en tectum.
tegmentum mesencephalicum, gedeelte van het
mesencephalon, strekt zich uit tussen substantia nigra
en een vlak door de aqueductus cerebri.
tegmentum rhombencgphali, het dorsaal van de olijf
gelegen gebied van het rhombencephalon.
tegumentum, integumentum, bedekking, i.e.z. de
huid.
teichoinezuur [<G., teichos = wand] celwandelement van
Gram-positieve bacterien, bestaand uit de negatief
geladen polymeren van ribitolfosfaat of glycerolfosfaat,
vormt een virulentiefactor.
teken-encefalitis, zie encefalitis.
tekenkoorts, zie koorts, tekenbeet—.
tekenparalyse, zie paralyse, teken-^-.
teksttelefoon, telefoon waarbij men niet spreekt, maar
een tekst m.b.v. toetsen invoert; deze wordt bij de
ontvanger zichtbaar op een scherm; toepassing bij
gehoor- en/of spraakstoornissen.
tela [L., mv. telae] , weefsel.
tela adiposa, vetweefsel.
tela cellulosa, celweefsel, bindweefsel.
tela choroidea ventriculi quarti, een tussen het velum
medullare caudale en de taenia ventriculi quarti bevestigde vaatrijke plooi van de pia mater.
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tendovaginalis
temporair [L., tempus = tijd, gen. temporis] tijdelijk.
temporalis [L., mv. - les] , m.b.t. de slapen, aan de kant van
de slaap; vb. arteriitis temporalis, nervi temporales, os
temporale.
temporomandibularis, -re [L.] m.b.t. het slaapbeen (os
temporale) en de onderkaak (mandibula); vb. articulatio

telodendron, telodendrion, eindboompje, de opsplitsing van het uiteinde van een axon in vele eindtakjes.
telofase, vierde (laatste) fase van de mitose de chromosomen verspreiden zich, worden langer en dunner en
daardoor minder duidelijk zichtbaar; er wordt een
kernmembraan gevormd en de kernlichaampjes worden
weer zichtbaar.
telogeen, m.b.t. telogenesis.
telogeen stadium, de op het catagene stadium
volgende fase in de haargroeicyclus, waarin alle groei tot
stilstand is gekomen en het haar een kolfhaar is geworden.

t-ris.
temporoparietalis [L., -le], m.b.t. de slaap (tempus) en het
wandbeen (os parietale); vb. musculus t-lis.
temporopontinus [L ., - na, - num] , van de slaapkwab
lopend naar de pons; vb. tractus t-nus.
temporozygomaticus [L., -ca, cum], m.b.t. slaapbeen (os
temporale) en jukbeen (os zygomaticum); vb. sutura t-ca.
tempus [L., mv. -pora], 1 de slaap, het gebied boven een
jukbeen; 2 tijd.
tenaciteit [L., tenax = vasthoudend] vasthoudendheid, vast
samenhangend.
tenaculum [L., teneo = vasthouden] ooglidhouder, brede
wondhaak.
tenaculum tendinum, vincula tendinum.
tenalgia [G., tenon = pees; algos = pijn] pijn in een pees .
tenalgia crgpitans, zie tendovaginitis crepitans.
tenax [L.] vasthoudend.
tendineae [L.] vr. mv. van tendinous; vb. chordae t-eae.
tendines [L., mv. van tendo] , pees.
tendineus [L ., - ea, eum] , m.b.t. een pees, peesachtig;
vb. hiatus t-eus, chordae t-eae (mv. van t-ea), centrum
t-eum.
tendinis [L.] gen. van tendo; vb. vagina t.
tendinitis [L., tendo = pees] peesontsteking.
tendinitis calcarea, peesontsteking gepaard met
kalkafzetting.
tendinitis ossificans traumatica, peesontsteking met
vorming van been in het peesweefsel, na trauma.
tendinitis stenosans, ontsteking van de vingerpezen
met vernauwing van de peesscheden.
tendinosus [L., -sa, -sum, tendo] i rijk aan pezen; a m.b.t.
pezen; vb. panaritium t-sum.
tendinum [L.] gen. mv. van tendo; vb. chiasma t.
t e ndo [L., mv. tendines] , pees, een koordvormige bindweefselverbinding tussen een spier en diens oorsprong - resp.
aanhechtingsplaats.
t e ndo calcaneus, t. Achillis, achillespees, de pees
waarmee de m. triceps surae aan het tuber calcanei is
aangehecht.
tendo conjunctivus, falx inguinalis.
te ndo crico-esophageus, de vezels waarmee de lengtespieren van de slokdarm aan het cricoid bevestigd zijn.
tendofonie [G., phone = geluid] 1 het knarsend geluid bij
tendovaginitis crepitans; a tenofonie.
tendopathie [L., tendo; Gr. pathos = ziekte] ziekte van een of
meer pezen.
insertietendopathie, bindweefsel-aandoening op de
insertieplaats van een pees, o.a. bij overinspanning;
syn. enthesopathie, tendoperiostose.
tendoperiostose, zie ook tendopathie.
tendoplastiek [G., plassein = vormen] peesplastiek, plastische operatic tot herstel of vorming van een pees.
tendosynoviitis, tendosynoviitis [L.] ontsteking van een
peesschede; syn. tendovaginitis.
pols-tendosynoviitis, ontsteking van zowel de strekals de buigpezen van het polsgewricht met zwelling van
de synoviale scheden; veelal veroorzaakt door reumatoide artritis.
tendotom ie, zie tenotomie.
tendovaginalis [L., -le], m.b.t. een pees en diens
peesschede; vb. hydrops t-lis.

telogenese [<G., telos; genesis = voortbrenging] eindstadium

van groei, rustfase.
telokinese, zie telofase.
telol e mma [G., telos; lemma = schede, omhulsel] de
membraan die een motoor eindplaatje bedekt en bestaat
uit het sarcolemma van de spiervezel en het endoneurium van de zenuwvezel.
telorragie, thelorrhagia [G ., thele: rhegnynein = verscheuren,
uitbarsten] bloeding uit de tepel.
temperament [L., temperamentum = mengsel] het complex

van emotionele, morele en intellectuele kwaliteiten die
een persoonlijkheid typeren; Hippocrates onderscheidde
op grond van aanwezige sappen in het lichaam 4 temperamenten: het sanguinisch (sanguis), het melancholisch
(melaina chole), cholerisch (chole) en het flegmatisch
(phlegma) temperament.
temperans [L., mv -rantia, tempero = matigen] kalmerend

middel; syn. sedativum.
temperatuur [<L., temperatura] relatieve warmte of koude
van eenvoorwerrp of substantie t.o.v. een referentiepunt;
de SI-eenheid is de Kelvin (K); de temperatuur wordt
hierbij gemeten t.o.v het absolute nulpunt; algemeen
geaccepteerd is de graad Celsius (C); de temperatuur
wordt hierbij gemeten t.o.v. de temperatuur van
smeltend ijs.
kerntemperatuur, temperatuur van het inwendige van
het lichaam (de lichaamskern), het meest betrouwbaar
rectaal te meten.
lichaamstemperatuur, zie temperatuur.
neutrale temperatuur, (neonatologie) optimale
omgevingstemperatuur voor de pasgeborene; afhankelijk van graviditeitsduur en gewicht.
rectale temperatuur, temperatuur die in de endeldarm
gemeten wordt ter bepaling van de lichaams(kern)
temperatuur.
temperatuurcurve, de curve die ontstaat wanneer men
de op bepaalde uren van het etmaal gemeten lichaamstemperatuur grafisch noteert en de aldus verkregen
punten met elkaar verbindt.
temperatuurmethode, zie coverline [E.].
temperatuurreceptor, zie receptor, thermo---.
temperatuurzin, het vermogen om verschillende graden
van warmte (of koude) te onderscheiden.
temper tantrum [L.] dramatische uitbarsting van agressie, woede, verdediging en frustratie door schreeuwen,
schoppen, slaan enz.; bij het twee- tot driejarige kind
normaal oppositioneel gedrag, na die leeftijd veelal
pathologisch.
template [E., = gietvorm] immunologische voorstelling dat
een antistof het spiegelbeeld is van de antigeenstructuur,
zodat antistof en antigeen in elkaar passen (Ehrlich).
template RNA, zie RNA, messenger -^-.
te mpora [L.] mv. van tempus (slaapstreek).
temporaal [L., temporalis] aan de kant van de slaap;
vb. temporale bleekheid van de papil, i.t.t. mediale.

775

tendovaginitis
tentorium cerebelli, een tentvormige gedeeltelijke
afsluiting van de achterste schedelgroeve, gevormd door
een duplicatuur van de dura mater boven het cerebellum
en onder de achterhoofdskwab van het cerebrum.
tentum [L.] penis.
tenuis [L., -ue], dun, teer; vb. meninx tenuis, intestinum
tenue.
tepel, papilla mammaria (NA), mamilla [L.], mastos [G.],
thele [G.].
tepelbeen, processus mastoideus.
tepelhof, areola mammae.
tepelkloof, zie fissura mammillac.
tepeluitvloed, afscheiding uit de tepel die spontaan
optreedt en geen verband houdt met zogen of zwangerschap.
tepelvormig, mastoideus; vb. processus m.
tera- (T) [G., teras = monster] 10 12 .
teratoblastoom, zie teratoma embryonale.
teratogeen [G., teras; gennan = voortbrengen] i ( bijv nw.)
misvorming-veroorzakend bij het embryo; 2 (z. nw.) een
stof die bij het embryo misvormingen teweegbrengt.
teratogenese, teratogenie [G., teras; genesis = wording] de
ontstaanswijze van aangeboren misvormingen.
teratoid [G., teras; eidos = gedaante] op een monster lijkend;
vb. t. gezwel (= teratoom).
teratologie [G., teras = monster, logos = wetenschap] de wetenschap betreffende het ontstaan van aangeboren misvormingen.
teratoom, teratoma [< G.] gezwel, bestaande uit embryonale weefsels (uit de drie kiembladen); zie ook carcinoma,
terato-.
teratoma adultum, t. met duidelijk gedifferentieerde
weefsels.
teratoma embryonale, t. met onregelmatig dooreen
liggende embryonale elementen.
teratospermie, teratozoospermie, de aanwezigheid van
abnormaal gevormde spermatozoa in het semen.
terbeschikkingstelling (TBS), bevel tot verpleging, door
de rechter opgelegd, als iemand een strafbaar feit heeft
gepleegd t.g.v een psychiatrische stoornis.
terebrans [L., terebro = doorboren] met borende pijn;
vb. ulcus t.
teres [L.] rond en lang; vb. ligamentum t. (mv ligamenta
teretia).
teretis [L.] gen. van teres; vb. fissura ligamenti t.
tergum [L.] zie rug.
a tergo [L.]; vb. coitus a tergo, vis a tergo.
tering, zie ftisis.
terme, zie a terme.
termijnbepaling, echoscopische bepaling van de
zwangerschapsduur.
terminaal [L., terminalis] aan het einde, m.b.t. het einde;
vb. terminaal haar, t-nale hyperpyrexie (in de zin van
premortaal).
terminals zorg, integrale zorg aan een patient in de
laatste periode van het leven; stervensbegeleiding staat
hierbij centraal; deze is crop gericht de tijd zo leefbaar
mogelijk te laten zijn; dit wordt bereikt d.m.v hulpverlening op lichamelijk niveau (bijv pijnbestrijding),
geestelijk niveau en sociaal niveau (bijv. informatie aan
stervende en familie).
terminalis [L., -le, terminus] aan het einde van een
voorwerp of van een periode; vb. enteritis t-lis, filum t-le.
terminatie, terminatio [L., mv -iones], einde, uiteinde,
grens.
terminationes nervorum liberae, vrije zenuweinden.
terminationis [L.] gen. van terminatio; vb. nuclei t.

tendovaginitis [L., tendo = pees; vagina = schede] ontsteking
van een peesschede.
tendovaginitis crepitans, t. waarbij beweging van de
pees een knarsend geluid maakt, vooral van de strekpezen van de duim; volksnaam: de knar.
tendovaginitis granulosa, tuberculeuze ontsteking
van de peesschede, met vorming van granulatieweefsel.
tendovaginitis serosa chronica, t. met vorming van
sereus vocht; syn. hydrops tendovaginalis.
tendovaginitis stenosans, ontsteking van de
peesschede van de m. abductor pollicis longus en de m.
extensor pollicis brevis in het gebied van de pols; syn. De
Quervain-syndroom.
tendovaginopathie [L., tendo; vagina; Gr. pathos = ziekte]
ziekte van een of meer peesscheden.
tenectomie [G., tenon = pees; ektome = uitsnijding] excisie van
een deel van een pees of peesschede.
Tenericutes [L., tener = zacht; cutis = huid] divisic van de
prokaryoten waarbij de celwand ontbreekt; omvat o.m.
de Mycoplasmataceae.
tenesmus [L., mu -mi, G. teinesmos] pijnlijke aandrang tot
defeceren of urineren met kramp van de sphincter en
bemoeilijkte defecatie resp. urinelozing.
teniase, besmetting met lintworm.
tennisarm, tennis-elleboog, epicondylitis lateralis,
traumatische ontsteking van de pezen van de extensoren
die insereren aan de epicondylus lateralis humeri, of ook
ontsteking van de spier-peesovergang (heeft weinig met
tennis te maken).
tenodese, tenodesis [G., tenon; desis = fixatie] het losmaken
van de insertie van een pees en opnieuw fixeren op een
andere plaats, waardoor de beweeglijkheid in een
gewricht wordt bevorderd.
tenodynie [G., tenon; odyne = pijn] pijn in een pees.
tenolyse [< G., tenon; lysis =losmaking] het losmaken van een
pees uit adhesies.
tenomyoplastiek [G., tenon; mys = spier; plassein = vormen]
plastische operatic aan pezen en spieren.
tenomyotomie [G., tenon; mys; temnein = snijden] doorsnijding c.q. gedeeltelijke excisie van een pees plus spier.
Tenon, Jacques Rene (1724-1816; Fr. chirurg te Parijs).
kapsel van Tenon, (capsula Tenoni, BNA) = vagina
bulbi, oogkapsel.
ruimte van Tenon, spatium episclerale, de ruimte
tussen de oogbol en de oogfascie.
tenoplastiek [G., tenon; plassein = vormen] plastische operatie aan een pees.
tenorafie [G., tenon; rhaphe = naad] peeshechting.
tenosynov(i)itis [G., tenon; synoviitis] zie tendovaginitis.
tenotomie [G., tenon; temnein = snijden] doorsnijding van
een spierpees, bijv. de pees van een oogspier, als operatic
bij strabismus.
tenotoom, het voor tenotomie gebruikte mes.
TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation.
tensa [L.] vr. van tensus.
tensie [L., tensio] spanning, druk (bloeddruk, oogdruk).
tensiometer, apparaat waarmee de oppervlaktespanning
van een vloeistof kan worden gemeten.
tension-time index [E.] product van gemiddelde wandspanning, duur van systolische uitdrijving en hartfrequentie.
tensor [L., tendere = spannen] aanspanner; vb. musculus t.
tympani.
tensus [L., -sa, -sum], gespannen, strak; vb. pars t-sa
(membranae tympani).
tentamen [L., mv -amina], poging.
tentamen suicidii, zelfmoordpoging.
tentorium [L., my. -ia], tent.
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testis [L., meerv. testes] , de mannelijke gonade (kiemklier);
syn. orchis, didymus [G.]
niet-ingedaalde testes, indalingsstoornis van de testes
die zich in het lieskanaal of in de buikholte kunnen
bevinden; zie ook retentio testis, cryptorchisme.
niet-scrotale testis, niet in het scrotum aanwezige
testis; onderverdeling in: retractiele testis (door cremasterreflex) en niet-ingedaalde testis (ectopisch; palpabel of
retentio testis; niet palpabel).
retractiele testis, testikel die door de reflexmatige
activiteit van de m. cremaster vanuit het scrotum tot in
het lieskanaal kan worden teruggetrokken, onschuldig
fenomeen bij kleuters en schoolkinderen; cryptorchisme
moet worden uitgesloten.
testisatrofie, schrompeling van de testis als complicatie
van bof-orchitis, torsio testis, trauma of beschadiging
van de art. spermatica interna bij een liesbreukoperatie.
testiscarcinoom, zie tumor, testis-^-.
testisectopie, abnormale ligging van de testis, buiten het
normale indalingskanaal; hieronder valt niet de retentio
testis; syn. ectopia testis.
testisinsufficientie, verminderde functie van de Leydigcellen of inadequate spermatogenese, met een fertiliteitsstoornis tot gevolg.
testisvloeistof, voornamelijk door de Sertoli-cellen
afgescheiden vloeistof waarin de spermatozoan naar de
epididymis worden vervoerd; deze vloeistof bevat
steroIden, eiwitten en ionen.
testitis, zie orchitis.
testoster o n, androgeen hormoon, geproduceerd in de
Leydig-cellen van de testis.
testosteronsynthesedefect, defect in de testosteronproductie, m.a.g. een functionedl testosterontekort.
testotoxicose, autonome (hypofyse-onafhankelijke)
productie van testosteron door de Leydig-cellen,
waardoor puberteitsverschijnselen optreden (groei van
de penis, zwaardere stem, beharing); bij verschijnselen
voor het tiende levensjaar spreekt men van `pseudopubertas praecox'; syn. Leydigcel-hyperplasie.
testovarium, kiemklier die behalve testisweefsel ook
eierstokweefsel bevat; syn. ovotestis; zie ook hermafroditisme.
test tape [E.] papier, gedrenkt in een reagens dat met
bepaalde stoffen in de urine bepaalde kleurreacties geeft.
testudo [L., schildpad] verband of zwachtel voor een
gewricht in rechthoekige stand; de toeren vallen
dakpansgewijs over elkaar.

termini [L.] mv. van terminus (term).
terminolateraal, zie end to side.
terminologie [L., terminus = term; Gr. logos = kennis]

1 nomenclatuur; z de kennis van de vaktermen.
terminot e rminaal, zie end to end.
termo( o )n, geslachtsbepalend hormoon (androterm o n =
mannelijk, gynotermon = vrouwelijk bepalend
hormoon).
gynoterm o n, vrouwelijk bepalend hormoon.
Terson, Alfred (1838 - 1925; oogarts te Toulouse).
Terson-operatie, sclero-iridectomie bij glaucoom.
Terson-syndroom, oculo-cerebraal syndroom, gekenmerkt door het samengaan van retinale en/of glasvochtbloedingen, met subarachnoIdale of subdurale hemorragie/hematomen.
tertiair [L., tertius = derde] 1 m .b.t. het derde stadium, bijv.
van syfilis; 2 als gevolg van een andere (niet-primaire of
secundaire) aandoening; vb. t-re hyperparathyreofdie
(oorzaak is het persisteren van overproductie van
parathormoon na niertransplantatie).
tertiaire verschijnselen, symptomen van het t-re
stadium, bijv. van syfilis.
tertiana [L., vr. van tertianus] zie febris tertiana, malaria
tertiana.
tertianus [L., - na, - num], m.b.t. de derde (dag); vb. febris
t-na, malaria t-na.
tertius [L., - ia, - ium], derde; vb. nervus occipitalis t-ius.
terugkoppeling, mechanisme ter instandhouding van
een evenwicht, zodanig, dat een afwijking van het
evenwicht wordt waargenomen; deze waarneming wordt
teruggebracht naar de energiebron, die, naar gelang van
het bericht, zijn activiteit opvoert of reduceert;
syn. feedback [E.].
negatieve terugkoppeling, remming van een proces
doordat het uitgaande signaal het inkomende signaal
afremt; hierdoor zal een stabilisatie van het proces
worden bewerkstelligd; alle homeostatische regelprocessen vertonen deze eigenschap.
positieve terugkoppeling, stimulatie van een proces
doordat het signaal afkomstig van de uitgangsgrootheid
bij het ingangssignaal wordt opgeteld, resulterend in
een exponentiele toename van de uitgangsgrootheid;
een voorbeeld is de depolarisatie van een zenuwvezel.
terugmutatie, zie mutatie.
terugresorptie, het terug resorberen, het opnemen van
een tevoren uitgescheiden substantie; syn. reabsorption
[E.].

tetania [G., tetanos = stijve kramp] zie tetanie.
tetanicum [L., nzv -cal, middel dat tetanie veroorzaakt.
tetanicus [L., -ca, -cum] , m.b.t. tetanie; vb. cataracta t-ca.

terugtrekcurve, drukcurve die wordt verkregen door een
katheter vanuit de linker ventrikel terug te trekken naar
de aorta; voor het vaststellen van een drukgradient,
bijvoorbeeld aortastenose.
tesla (T), SI-meeteenheid voor magnetische veldsterkte, te
weten de magnetische inductie die, verspreid over een
oppervlakte van 1 vierkante meter, resulteert in een
magnetische inductieflux van i weber.
test [E.] proef, reactie, psychologisch onderzoek.
testectomie [L ., testis = teelbal; Gr. ektome = uitsnijding]
castratie, operatieve verwijdering van een testis.
t e stibrachium [L., brachium = arm] zie pedunculus cerebellaris cranialis.
testicularis [L., -re], testiculair, m.b.t. de testes;
vb. hermaphroditismus t-ris.
testiculus [L., mv. -ii], verkleinwoord van testis.
testiculus muliebris, eierstok.
testifugaal [L., fugere = vlieden] van de testis af.
testikel, testis; syn. teelbal, zaadbal.

tetanie, tetania [L.] syndroom, gekenmerkt door aanvallen van tonische spierkrampen bij helder bewustzijn;
gedurende de intervallen zijn het Chvostek-teken en de
symptomen van Trousseau positief; N.B.: niet verwarren
met tetanus!
tetanisch, i m.b.t. tetanie; z m.b.t. tetanus.
tetanolysine, een hemolytische toxine, afgescheiden
door Clostridium tetani.
tetanom o tor, een toestel waarmee men snel opeenvolgende mechanische prikkels kan toedienen, die
tetanische spierspasmus teweegbrengen.
tetanus [G., tetanos = stijve kramp] ernstige acute ziekte t.g.v.
wondinfectie met Clostridium tetani, de tetanusbacil; deze
scheidt een neurotoxine af (tetanus-toxine, tetanospasmine), die pijnlijke tonische spierkrampen teweegbrengt, het eerst in de masseter, vandaar de volksnaam
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tetanus-immunisatie
`klem, 'kaakklem' (trismus); N.B.: niet verwarren met
tetanie!
tetanus infantum, syn t. neonatorum tetanus van de
pasgeborenen; de infectie vindt hierbij plaats via de
navelwond.
tetanus-immunisatie, i actieve immunisatie door
injectie van tetanus-toxoid (2 a 3 maal met 4-6 weken
interval); daarna elk jaar een injection de rappel
(booster-injectie); z passieve immunisatie door injectie
van tetanusserum.
tetanusserum, antistoffen, afkomstig van mensen die op
natuurlijke wijze een tetanusinfectie hebben doorgemaakt (menselijk anti-tetanusimmuunglobuline); wordt
ter bescherming toegediend bij niet-gevaccineerden met
wonden die mogelijk met tetanusbacillen geinfecteerd
zijn; vroeger werd paardenserum gebruikt.
tetanustoxine, neurotoxine, afgescheiden door Clostridium tetani; syn. tetanospasmine.
tetanus-toxoid, gelnactiveerd tetanus-antigeen, voor de
actieve immunisatie tegen tetanus.
tetrachloorkoolstof (CC14), nefrotoxisch reinigingsmid-'
del; leidt tot acute tubulopathie door direct toxisch
effect op cellen van de proximale niertubulus; symptomen varieren van acute nierinsufficientie tot lichte
nierfunctiestoornissen; schade is vrijwel altijd reversibel.
tetragonum [G., tetra; gonia = hoek] vierhoek.
tetragonum lumbale, lendenvierhoek, begrensd door
de vier lendenspieren (m. serratus posterior inferior, m.
obliquus internus, m. erector spinae, m. obliquus
externus).
tetrahydrocannabinol, het voornaamste psychoactieve
bestanddeel van cannabis (marihuana, hasjiesj).
tetrahydrofoliumzuur (THF), tussenproduct in het
foliumzuur-metabolisme; zie ook formiminotransferase.
tetra jodothyronine (T4), zie thyroxine.
tetralogie, syndroom, bestaande uit vier symptomen;
syn. tetrade.
tetraplegie [G., plege = slag] verlamming van alle vier
ledematen; syn. quadriplegie.
tetraploidie, aanwezigheid van vier stellen homologe
chromosomen (4n); normaal is diploidie = twee stellen
(2n); zie ook polyploidie.
tetrasomie [G., tetra; soma =lichaam] aanwezigheid van
twee extra-chromosomen in een overigens diploide cel
(an + z).
textuur [< E. texture = weefsel, < L. texo = weven] zie structuur.
TF, transfer factor.
T-geheugencel, zie cel, geheugen--.
T-golf, gedeelte van het ECG dat de repolarisatie van de
ventrikels weergeeft; in de meeste afleidingen een
opwaartse bult; syn. T-top.
Th., borst-(thorax)wervel of borstsegment; Th.i,z enz. _
eerste, tweede enz. borstwervel of borstsegment.
THA, zie prothese, totale heup= .
thalamencgphalon [G., enkephalos = hersenen] het complex
van thalamus dorsalis, sub-, epi- en metathalamus.
thalamocorticalis [L., -le], m.b.t. thalamus en cortex
(cerebri); vb. fasciculi t-les (mv. van t-lis).
thalamostriatus [L., -ta, -turn], m.b.t. thalamus en corpus
striatum; vb. vena t-ta.
thalamotomie [G., temnein = snijden] het aanbrengen van
plaatselijke laesies in de thalamus, gewoonlijk door
elektrocoagulatie, ter opheffing van onbehandelbare,
onduldbare pijn.
thalamus [G., my. -mi, thalamos = kamer] grijze massa boven
in de laterale wand van de 3e hersenventrikel, bestaande
uit een complex van kernen die schakelstations zijn voor

bijna alle afferente banen, en aansluiting geven op
efferente banen.
thalamus dorsalis, gedeelte van de thalamus dorsaal
van de sulcus hypothalamicus.
thalamus opticus, obsolete naam voor thalamus.
thalamussyndroom, zie syndroom van Roussy-Dejerine.
thalassemie, thalassaemia [G., thalassa = zee; de ziekte is
voor het eerst waargenomen in de landen rondom de Middellandse Zee] autosomaal recessief-erfelijke hemoglobinopa-

thie met gebrekkige Hb-synthese; in het bloed typische
schietschijfcellen ('target cells'); men onderscheidt twee
vormen: major en minor.
alfathalassemie, a-thalassemie, t. met gebrekkige
alfaketens in het hemoglobine; zie ook HbH-ziekte.
betathalassemie, l-thalassemie, t. met gebrekkige
betaketens in het hemoglobine.
thalassaemia major, de ernstigste vorm, gekenmerkt
door het geheel ontbreken van HbA; komt voor bij
kinderen van ouders die beiden lijden aan t. minor, dus
homozygote (3-thalassemie; meestal dodelijk;
syn. Cooley-anemie.
thalassaemia minor, heterozygote (3-thalassemie,
gekenmerkt door gebrekkige synthese van HbA; komt
voor bij kinderen van ouders van wie een lijdt aan t.
major, terwijl de andere normaal is, ofwel van ouders die
beiden lijden aan t. minor; syn. t. trait.
thalassotherapie [G., thalassa; therapeia = behandeling]
behandeling van ziekten d.m.v. zeelucht, zeebaden,
zeereizen.
thalidomide, slaapmiddel met sterk teratogene werking;
is daarom uit de handel genomen; specialite-naam
`Softenon'; zie ook softenonbaby.
thallium-2oi ( 201 T1), radioactieve isotoop (monovalent
kation), vroeger gebruikt bij hartscintigrafie; wordt door
de normale en levende hartspiercel opgenomen evenredig met de coronaire doorbloeding; wordt verminderd
opgenomen in het myocard bij ischemie of infarcering;
tegenwoordig past men het toe bij de detectie van
recidiverende hersentumoren na bestraling ter differentiatie van radionecrosen.
thallospore, spore die direct uit myceliumdraden wordt
gevormd.
thallus [G., thallos] het gehele vegetatieve deel van een
Schimmel.
thanaticum [G., mv. -ca, thanatos = dood] een middel dat (bij
euthanasie wordt toegediend om het overlijden te
bewerkstelligen of te versnellen).
thanatofobic [G., thanatos; phobos = vrees] overmatige vrees
voor de dood.
thanatologie [G., thanatos; logos = wetenschap] i de wetenschap betreffende de dood; z de geneeskundige begeleiding van de stervende.
THC tetrahydrocannabinol, werkzame bestanddeel in de
psychostimulantia hasjiesj en marihuana; zie ook Canna-

bis sativa.
theatrale persoonlijkheidsstructuur, persoonlijkheid
met kenmerken als theatraliteit, egocentriciteit, infantiliteit, affectlabiliteit, contacthonger, levendige fantasie,
geldingsdrang en erotiserende presentatie, die tot
conversie zouden predisponeren; vroeger wel aangeduid
met 'hysterische persoonlijkheidsstructuur'.
theca [G., my thecae, theke = doos] omhulsel.
theca folliculi, omhulling van een eierstokfollikel,
afkomstig van het eierstok-stroma (bindweefsel).
thecocellularis [L., -re], m.b.t., of bestaande uit thecacellen; vb. xanthofibroma t-re.
thecoom, thecoma [G.] theca-celtumor.
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thermostaat
vermogen van het gevoelszintuig om warmte en koude
te onderscheiden.
thermesthesiometer [G., therme; aisthesis; metron = maat]
toestel waarmee de temperatuurzin kan worden onderzocht.
thermisch, m.b.t. warmte.
thermocaustiek, cauterisatie d.m.v. een verhitte naald of
metaaldraad.
thermocauter, een door een elektrische spiraal
verwarmde naald, die gebruikt wordt voor het coaguleren van oppervlakkige vaatjes.
thermodilutiemethode, onderzoeksmethode m.b.v. een
Swan-Ganz-katheter om het hartminuutvolume te
bepalen; een afgemeten hoeveelheid koude vloeistof
wordt in de v. cava ingespoten, terwijl het temperatuurverval in de a. pulmonalis wordt geregistreerd.
thermofiel [G., therme; philein = beminnen] in warmte
gedijend; vb. t-le bacterien.
thermofoor [G., therme; phoros = dragend] een toestel
waarmee men plaatselijke warmte kan appliceren.
thermogeen [G., therme; genein = voortbrengen] warmteproducerend.
thermogenese [< G., therme; genein] warmteproductie.
thermokoppel, instrument waarmee temperaturen
worden gemeten, vooral hoge en lage; het bestaat uit
twee aaneengevoegde draden of staven van verschillend
metaal, die bij verhitting een elektrische stroom produceren, welke kan worden gemeten.
thermolabiel [G., therme; L. labilis = afglijdend] gevoelig
voor, niet bestand tegen warmte, i.t.t. thermostabiel.
thermoluminescentiemeter (TCD), wettelijk voorgeschreven persoonsdosimeter; aanvullend wordt hierbij
wel gebruik gemaakt van elektronische persoonsdosimeters die halfgeleiders of ionisatiekamers bevatten;
zie ook persoonsdosismeter.
thermometer, instrument waarmee temperatuur wordt
gemeten.
koortsthermometer, een maximumthermometer,
verdeeld in tienden van graden.
maximum-thermometer, een t. die het hoogste punt
aangeeft dat de kwikkolom heeft bereikt; bij de koorts-t.
blijft de kwikkolom zelf staan en moet na afkoeling
worden 'afgeslagen'.
trommelvliesinfraroodthermometer, infraroodmeter
die, geplaatst in de uitwendige gehoorgang, de
lichaamstemperatuur bepaalt op basis van de hoeveelheid door het trommelvlies doorgelaten infraroodstraling; syn. intra-aurale thermometer, oorthermometer.
thermopalpatie, i het schatten van de lichaamstemperatuur met de rugzijde van de hand; z palpatoir onderzoek
van het lichaamsoppervlak, waarbij wordt nagegaan
welke lichaamsdelen warm of koud zijn.
thermoprecipitatie, door warmte teweeggebrachte
precipitatie.
thermoreceptie, waarneming van de lichaamstemperatuur door meting van de temperatuur van het arteriole
bloed in de hypothalamus (kerntemperatuur) samen met
de temperatuur van de huid door warmte- en koudesensoren.
thermoregulatie, het reguleren van de warmtegraad,
handhaving van het warmte-evenwicht.
thermoregulator, toestel dat de warmtegraad in een
besloten ruimte (bijv. een broedstoof, een kamer) op een
bepaald peil houdt; syn. thermostaat.
thermoresistent, bestand tegen hoge temperaturen.
thermostaat [G., therme; statos = stilstaand] apparaat dat

Theiler, Sir Arnold (1867-1936; Zwitsers microbioloog in
Transvaal), zie Theileria.
Theileria [genoemd naar Sir Arnold Theiler], protozoageslacht, parasitair levend op dieren.
thelarche [G., thele; arche = begin] het begin van de ontwikkeling van de vrouwenborsten in de puberteit.
premature thelarche, borstontwikkeling voor de 8e
verjaardag; dit is drie standaarddeviaties onder de
gemiddelde leeftijd waarop in Nederland bij meisjes de
borstontwikkeling begint.
T-helpercel, anti-idiotype-T-cel; zie ook lymfocyt en de
rubriek `cel'.
T-helperlymfocyten, zie cel, anti-idiotype-T----.
thenar [G.] duimbal, de welving op de duimzijde van de
handpalm.
partiele thenar-atrofie, zie atrofie.
theomanie [G., theos; mania = waanzin] godsdienstwaanzin.
theorie [G., theoria] wetenschappelijke leer.
therapeutic ratio [E.] therapeutische index.
therapeutisch, m.b.t. therapie.
therapeutische index, zie index.
therapeutische breedte, het verschil tussen de minimale
en maximale dosis van een farmacon waartussen het
werkzaam is zonder bijwerkingen te geven bij 50% van
de patienten; hoe kleiner de therapeutische breedte, des
te belangrijker is nauwkeurigheid m.b.t. dosering en
doseringsintervallen.
therapeutische gemeenschap, gespecialiseerde instelling die werkt volgens een bepaald therapiemodel en die
zich richt op een specifieke doelgroep van in een instelling opgenomen patienten, bijvoorbeeld verslaafden,
ernstige borderline-patienten en neurotische patienten.
therapie [G., therapeia = behandeling, genezing] geneeskundige behandeling.
adjuvante therapie, aanvullende therapie naast operatieve verwijdering van een kwaadaardig gezwel;
vb. radiotherapie, chemotherapie.
antimicrobiele therapie, therapie, gericht tegen
micro-organismen.
causale therapie, behandeling die gericht is op eliminering van de ziekte-oorzaak.
directive therapy [E.] zie directive therapy.
fotodynamische therapie, oncologische therapie
bestaande uit; i intraveneuze toediening van hematoporfyrinederivaat (HPD), dat als sensitizer in de tumor
wordt opgenomen; 2 laserbestraling met op de HPD
afgestelde golflengte.
patient-centered therapy [E.] non-directive therapy; zie ook
directive therapy.
symptomatische therapie, behandeling die gericht is
op de bestrijding van de ziekteverschijnselen.
therapieontrouw, het niet opvolgen van de aanwijzingen van de arts bij het innemen van geneesmiddelen;
bijv. het niet afmaken van een kuur, op eigen initiatief
over- of onderdoseren; kan leiden tot (ernstige) bijwerkingen en het persisteren van klachten; ant. patient
compliance [E.] , therapietrouw; zie ook compliantie (sub
3).
thermae [L., thermae aquae] warme bronnen, thermale
Baden.
thermale baden [G., therme = warmte] warme bronnen.
thermalgic [G., therme; algos = pijn] pijnlijk hittegevoel, bij
zenuwlaesies.
thermanesthesie [G., therme; a = niet; aisthesis = gevoel]
gestoorde temperatuurzin.
thermesthesie [G., therme; aisthesis] temperatuurzin, het
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lymfoedeem waarbij een van epitheel ontdane huidflap
van een extremiteit naar binnen wordt geplooid.
Thomsen, Asmus Julius Thomas (1815-1896; Deens arts
te Kappeln).
ziekte van Thomsen, myotonia congenita, in 1876
beschreven door T., die zelf aan deze ziekte leed.
thorac a le ademhaling, zie borstademhaling.
thoracic outlet syndrome [E.] compressiesyndroom, verzamelnaam voor een aantal processen die in de bovenste
thorax-apertuur aanleiding geven tot mechanische
compressie van de plexus brachialis alsmede van de a. en
v. subclavia. Hiertoe behoren het scalenus-, resp. halsribsyndroom, het cervicobrachiaal syndroom en het costoclaviculair compressiesyndroom.
thoracicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de thorax; vb. ductus t-cus,
pars t-ca (esophagi).
thoracis [L.] gen. van thorax; vb. musculi t-cis.
thoraco-acromialis [L., -le], m.b.t. de thorax en het
acromion; vb. arteria t-lis.
thoracodynie [G., thorax; odyne = pion] pijn in de borstkas.
thoraco-epigastricus [L., -ca, -cum], m.b.t. thorax en
epigastrium; vb. venae t-cae (mv. van t-ca).
th o racolumbalis [L., -le], m.b.t. de thorax en de lendenen;
vb. fascia t-lis.
thora coplastiek [G., thorax; plassein = vormen] operatie
waarbij een aantal stukken rib ter lengte van 4-6 cm
worden verwijderd, m.a.g. dat de long daar kan collaberen en het tuberculeuze longweefsel aldaar van de
ademhalingsbewegingen wordt uitgeschakeld en de
kans krijgt om te genezen.
thoracoscoop, instrument voor thoracoscopie.
thoracoscopie [G., thorax; skopein = beschouwen] bezichtiging van de pleuraholte met een thoracoscoop.
thoracotomie [G., thorax; temnein = snijden] incisie van de
borstkas.
thorax [G., my thoraces, borstpantser] borstkas.
ton-thorax, tonvormige borstkas bij longemfyseem.
thoraxapertuursyndroom, zie thoracic outlet
syndrome.
thoraxfoto, rontgenafbeelding van de thorax.
bedthoraxfoto, thoraxfoto bij een in bed liggende
patient; hart en de longvenen in de bovenvelden worden
hierbij groter afgebeeld in vergelijking met een
standaardthoraxfoto.
thoraxwand, borstkaswand, bestaande uit een benig
gedeelte met de ribben, sleutelbeenderen, borstbeen en
wervels, en een niet-benig gedeelte, met de tussenribspieren.
Thorn, George Widmer (geb. 1906; Amer. endocrinoloog
te Baltimore).
Thorn-test, proef ter beoordeling van de bijnierschorsfunctie; hiertoe wordt het aantal eosinofiele leukocyten
in het bloed geteld voor en na een injectie van 25 mg
corticotrofine; normaliter daalt het aantal met minstens
50 pct (positieve uitslag van de proef); geringere of
uitblijvende daling wijst op insufficientie van de bijnierschors.
Thornton, John Knowsley (1845-1904; E. chirurg te
Londen).
teken van Thornton, hevige pijn tussen ribbenboog en
heupbeen, bij nierstenen.
Thornwaldt, zie Tornwaldt.
threonine, zie treonine.
thrill [E., trilling] voelbare trilling boven een bloedvat of
boven het hart; syn. fremissement [F.] , Schwirren [D.]
thrix [G.] haar.

automatisch een bepaalde temperatuur handhaaft;

syn. thermoregulator.
th e rmostab iel [L., stabilis = standvastig] bestand tegen hoge
temperaturen, i.t.t. thermolabiel.
thermostasis [G., therme; stasis = stilstaand] de handhaving
van een bepaalde warmtegraad in warmbloedige dieren.
th ermotaxis [G., therme; taxis = het in orde brengen, ordening]
1 thermoregulatie; 2 thermotropismus; 3 toeneming van
de lichaamsbewegingen met het stijgen van de temperatuur.
thermotherapie, behandeling d.m.v. warmte of koude.
thermotrauma, een letsel veroorzakende inwerking van
te hoge of te lage temperaturen; leidt tot respectievelijk
verbranding of bevriezing; vooral neus en oorschelp zijn
relatief vaak aangedaan.
thermotropisme [< G., therme; trepein = wenden] de orientatie van levende cellen t.o.v. warmteprikkels, hetzij naar
de warmte toe (pos. t.) hetzij van de warmte af (neg. t.).
thesaurismose, thesaurismosis [G., thesauros = schat] zie
stapelingsziekte.
thesaurism o sis hereditaria lipoidica, erfelijke,
geslachtsgebonden metabole stoornis waarbij een enzym
(ceramide-trihexosidase) ontbreekt, en het abnormale
ceramide-trihexoside in endotheel en glad spierweefsel
wordt gestapeld; syn. angiokeratoma corporis diffusum
Fabry.
thetaritme, golven in het EEG met een frequentie van
4-7/sec.
thiamine [G., theion = zwavel] vitamine B 1 = aneurine.
thiazidediuretica, groep diuretica die werkzaam zijn
door blokkering van de natriumresorptie in de proximale en distale tubulus; toepassingen: o.a. hypertensie
en essentiele hypercalciurie; vb. hydrochloorthiazide.
Thiemann, H. (toe eeuw; D. chirurg).
ziekte van Thiemann, epifyse-necrose bij kinderen.
Thiersch, Karl (1822-1895; D. chirurg te Leipzig).
Thiersch-transplantatie, overplanting van lange,
dunne stroken epidermis op granulerende wonden.
thigmotaxis, thigmotropismus [G., thigma = aanraking;
taxis = het in orde maken; tropos = draa] de reactie van een
levende cel op een aanrakingsprikkel; positieve t.:
wending naar de prikkel toe; negatieve t.: wending van
de prikkel af.
thiobacteria [G., theion = zwavel] zwavelbacterien, bacterien die hun energie verkrijgen uit oxidatie van zwavelwaterstof en andere zwavelverbindingen; ze zetten in
het bacterielichaam zwavelkorrels af, die ze in hongerperioden opgebruiken.
Thoma, Richard (1847-1923; D. histoloog te Heidelberg,
Maagdenburg).
telkamer van Thoma-Zeiss, een in vierkantjes gecalibreerde telkamer waarin (met Hayem-vloeistof verdund
bloed in een laag van o,s mm words gebracht, waarna de
erytrocyten of de leukocyten per bepaald aantal
vierkantjes worden geteld.).
Thomas, Hugh Owen (1834-1891; E. chirurg te Liverpool).
handgreep van Thomas, strekken van een heup in
flexiecontractuur veroorzaakt lordose van de lendenwervelkolom.
Thomas-spalk, een uit gevlochten ijzerdraad bestaande
spalk voor fracturen.
Thomas splint, [E.] dubbelstaafs beenbeugel met
tuberzit waarmee iemand gemobiliseerd kan worden
zonder dat het been wordt belast.
Thompson-operatie, chirurgische behandeling van
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thyr(e)otroop
thromb- [G., thrombos = stolsel] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. stolling of stolsel; zie ook tromb-.
thrombolysis, zie trombolyse.
thrombolyticum [G., my -ca, thrombos; lysis] thrombusoplossend (= trombolyserend) middel; vb. streptokinase,
urokinase.
thrombopathia, zie trombopathie.
thrombopathia haemophilica, de bij hemofilie
voorkomende functiestoornis van de trombocyten.
thrombopheresis, zie tromboferese.
thrombopoiesis [G., thrombos; poiein = maken] zie trombopoese.
thrombosis [G., E.] zie trombose.
thromboxane, zie tromboxaan.
thrombus [G., thrombos = stolsel] intravasculair ontstaan
bloedstolsel; zie ook trombose.
consecutieve thrombus, thrombus die met de stroom
mee doorgroeit in het vaatlumen; een veneuze thrombus
kan zo per continuitatum het hart bereiken.
murale thrombus, een aan de wand (van het hart)
vastzittende t.
witte thrombus, thrombus die ontstaat in snelstromend bloed waardoor het trombine van de thrombus
wordt afgespoeld en de thrombus bijna uitsluitend uit
plaatjes en fibrine bestaat en hierdoor een witte kleur
heeft.
thrush [E.] 'spruw'; 1 schimmelgroei (Candida albicans) op
het mondslijmvlies; z stomatitis aphthosa.
thrypsis [G.] verbrijzeling, verbrijzelingsfractuur, comminutieve fractuur.
thumbprinting [E.] radiologisch waarneembaar beeld,
veroorzaakt door submuceus oedeem en bloedingen in
de darmwand, waardoor lokale zwellingen van het
slijmvlies kunnen ontstaan die in het lumen uitpuilen;
karakteristiek bij darmischemie en ischemische colitis;
syn. duimdrukfenomeen.
th y mectomie [G., thymos = thymusklier; ektome = uitsnijding]
operatieve verwijdering van de thymus.
thymicolymphaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. de thymus en
de lymfeklieren; vb. status t-cus.
th y micus [L., -ca, -cum], m.b.t. de thymus; vb. noduli t-ci
(mv. van t-cus), mors t-ca, asthma t-cum.
thymidinekinase (TK), enzym dat de ATP-afhankelijke
fosforylering van thymidinedesoxyribonucleoside
katalyseert; vormt een goed herkenbare DNA-sequentie
en wordt daarom veel gebruikt bij DNA-onderzoek.
thymine, heterocyclische organische base, bouwsteen van
DNA-nucleotiden.
thymitis, ontsteking van de thymus.
thymo- [G., thymos = thymus] 1 voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de schildklier; s. voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de ziel, de emoties, het affectieve leven.
thymocyt, in de thymus voorkomende eel die zich o.i.v.
thymosine tot T-lymofcyt ontwikkelt; stamt of van
pluripotente stamcellen in het beenmerg.
thymoge_en [< G., gennan = voortbrengen, thymos = geest,
gemoed] 1 van de thymus afkomstig, door de thymus
teweegebracht; z psychogeen.
th y mol e pticum, psychofarmacon met antidepressieve,
activerende werking; vb. imipramine, de MAO-remmers.
thymoltroebelingstest (TTT), een leverfunctieproef; bij
samenvoeging van een thymol-oplossing en serum
ontstaat in geval van leverinsufficientie een troebeling.
thymolyse [< G., lysis = oplossing] involutie c.q. `oplossing'
van de thymus.
th y monuclenezuur, een polynucleotide in de thymus.
thymoom, zie carcinoom, thymus—.

thymosine, een door de thymus geproduceerd hormoon,
van invloed op het rijpingsproces van T-lymfocyten.
thymus [G.] achter het sternum gelegen lymfatisch
orgaan, maximaal ontwikkeld in de eerste kinderjaren,
daarna involuerend; syn. zwezerik.
thymus persistens h y perplastica, een t. die niet
involueert, soms zelfs hypertrofieert.
thymusafhankelijke reactie, zie T-celafhankelijke
reactie.
thymushyperplasie, zie thymus persistens hyperplastica.
thyr(e)o- [G., thyreos = schild] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de schildklier of het schildkraakbeen; de
NA-termen luiden niet meer thyreo-, maar thyro-; de
klinische termen luiden veelal nog thyreo-.
th y r(e)o-antitoxine, een antitoxine die bij thyr(e)otoxicose wordt gevormd.
th y r(e)oaplasie, aangeboren gebrekkige ontwikkeling
van de schildklier m.a.g. aangeboren myxoedeem.
th y r(e)ocalcitonine, zie calcitonine.
thyr(e)ocardiac [E.] lijder aan een hartaandoening t.g.v.
thyr(e)otoxicose.
thyr(e)ogeen [G., gennan = voortbrengen] van de schildklier
uitgaand.
thyreoglobuline, glycoproteine, geproduceerd door
folliculaire cellen van de schildklier en opgeslagen in
follikels, waaruit door heropname in de folliculaire
cellen schildklierhormonen worden vrijgemaakt.
thyr(e)oid, cartilago thyroidea = schildkraakbeen.
linguaal thyr(e)oid, schildklierweefsel aan de tongbasis
bestaande uit persisterend embryonaal weefsel.
thyr(e)oidea, glandula thyroidea.
thyr(e)oidectomie [G., ektome = uitsnijding] resectie van de
schildklier of een deel ervan; zie ook strumectomie.
thyreoiditis, thyroiditis, ontsteking van de schildklier.
auto-immuunthyreoiditis, auto-immuunziekte
waarbij antistoffen tegen schildklierweefsel focale
(zonder klinische verschijnselen) of diffuse afwijkingen
(vergroting en hypofunctie) van de schildklier veroorzaken; een diffuse vorm van auto-immuunthyreoiditis is
de thyreolditis van Hashimoto.
thyreoiditis van Hashimoto, auto-immune thyreoiditis.
subacute thyreolditis van De Quervain, een vnl. bij
vrouwen van middelbare leeftijd voorkomende nietetterige hematogene ontsteking van de schildklier, met
vorming van granulomen, bestaande uit colloid,
omgeven door reuscellen en monocyten; na de ziekte
blijven soms thyr(e)otoxische verschijnselen bestaan.
thyreolditis van Riedel, zie struma van Riedel.
thyreold-stimulerend hormoon (TSH), hormoon van
de hypofysevoorkwab, zet de schildklier aan tot productie van schildklierhormoon; syn. thyr(e)otropine.
thyr(e)ostaticum, stof die de schildklierwerking remt;
syn. antithyr(e)oidicum.
thy r(e)ostatisch, met remmende werking op de
schildklierfunctie.
thyr(e)otoxicose, ziekte t.g.v. overmatige productie van
schildklierhormoon, zoals o.a. bij de ziekte van
Basedow.
thyreotoxicosis factitia, hyperthyreoidie t.g.v. verzwegen misbruik van schildklierhormoon.
th y r(e)otoxine, een in de schildklier gevormde toxine.
thyr(e)otoxisch, gekenmerkt door thyr(e)otoxicose;
vb. t-sche crisis.
th y r(e)otrp p [ G., trepein = wenden] met affiniteit tot de
schildklier.
thyr(e)otrp hormoon, zie thyr(e)otropine.
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thyreotropine
tibiofibularis [L., -le], m.b.t. de tibia en de fibula;
vb. articulatio t-ris, ligamentum t-re.
tibionavicularis [L., -re], m.b.t. de tibia en het os naviculare; vb. pars t-ris (van het lig. mediale).
tibioscaphoideus [L ., - ea, -eum] , tibionavicularis.
tibiotalaris [L., -re], m.b.t. de tibia en de talus; vb. pars
t-ris (van het lig. mediale).
tibiotarsalis [L., -le], m.b.t. de tibia en de tarsus (voetwortel).
tic, tic-stoornis [<F.] stoornis waarbij een motorische,
vocale of complexe tic of een dwanghandeling of een
ritueel als geIsoleerd symptoom optreedt; behandeling
d.m.v neuroleptica.
tic convulsjf[F.] zie Gilles de la Tourette, syndroom van
tic d'attitude [F. = houdingstic] zie tic tonique.
tic douloureux [F. = pijnlijke tic] trigeminusneuralgie.
tic impulsif [F. = tic door aandrang] half willekeurige,
schijnbaar doelmatige bewegingen (schouders ophalen,
oog dichtknijpen).
motorische tic, zich in bewegingen uitende tic, term
gebruikt om onderscheid te maken met verbale tic; zie
verbale tic.
tic rotatoire [F. = draaiende tic] klonische kramp in de m.
obliquus capitis inferior, waardoor het hoofd een
beweging van ontkenning maakt.
tic tonique [F.] tic waarbij de spiercontracties een
bepaalde houding van een lichaamsdeel teweegbrengen,
in welke houding het dan blijft staan; syn. tic d'attitude.
verbale tic, zich herhalende onwillekeurige uiting van
geluiden of uitstoten van (scheld)woorden en zinnen;
vaak in combinatie met motorische tics; zie ook Gilles de
la Tourette, syndroom van -^-.
tick-bite fever [E. = tekenbeetkoorts] tekenkoorts, een op
vlektyfus lijkende rickettsiose, overgebracht door
bijtende teken.
tick-borne [E.] afkomstig van, overgebracht door teken; zie

thyreotropine, thyrotropine, het door de hypofysevoorkwab onder invloed van TRH afgescheiden hormoon,
dat de hormoonvorming van de schildklier reguleert;
syn. thyroid stimulating hormone (TSH).
thyreotropin-releasing hormone, thyreotropereleasing hormone (TRH) [E.] zie factor, thyreotropinreleasing --- [E.].
thyro-arytenoideus [L ., -ea, - eum] , m.b.t. schildkraakbeen
en arytenoId; vb. musculus t-eus.
thyrocervicalis [L., -le], m.b.t. schildklier en hals;
vb. truncus t-lis.
thyro-gpiglotticus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. schildkraakbeen
en epiglottis; vb. musculus t-cus, ligamentum t-cum.
thy roglossus [L., -ssa, -ssum], tussen schildklier en tong
verlopend; vb. ductus t-ssus.
th y rohyoideus [L.] m.b.t. schild- en tongkraakbeen;
vb. membrana t-ea, ligamentum t-eum; zie ook hyothyroideus.
thyroidea [L., vr. van thyroideus] glandula t. = schildklier.
thyroideus [L ., - ea, - eum] ,1 schildvormig; 2 m.b.t. de
schildklier; vb. plexus t-eus, vena t-ea, foramen t-eum.
thyronine, stof die bestaat uit residu van twee tyrosinemoleculen. Hieraan kunnen i tot 4 jodiumatomen
gebonden zijn. De stoffen die dan ontstaan heten resp.
monojodothyronine, dijodothyronine, trijodothyronine
en thyroxine.
thyrotrophin [E.] zie thyr(e)otropine.
thyroxine (T4), tetrajoodthyronine, een van de twee
schildklierhormonen die het basaal metabolisme reguleren. Van de serum - thyroxine is 75 pct gebonden aan TBG
(thyroxine-bindende globuline), i5 pct aan TBPA (thyroxine-bindende prealbumine) en io pct aan albumine;
slechts 0,05 pct is 'vrij'; zie ook tri-joodthyronine.
d-thyroxine, rechtsdraaiend analoog van i-thyroxine,
zwak werkzaam als schildklierhormoon; vroeger wel
gebruikt om het serum-cholesterol te verlagen.
THz terahertz,10 12 hertz.
TIA, transient ischaemic attack [E.].
tibia [L., fluit] scheenbeen.
tibia valga, gebogen scheenbeen met de convexiteit
mediaal.
tibia vara, gebogen scheenbeen met de convexiteit
lateraal.
tibialgie [G., algos = pijn] pijn in het scheenbeen; een
specifiek syndroom, gepaard met lymfocytose en eosinofilie, vermoedelijk een gevolg van vitaminedeficientie.
tibialis [L., -le], m.b.t. de tibia; vb. musculus t-lis.
tibialis-anteriorsyndroom, na een lichamelijke inspanning plotseling opkomende hevige pijn, zwelling en
roodheid aan de voorkant van de tibia, met parese van de
voetheffers; wordt veroorzaakt door ischemische necrose
van de voetheffende spieren in de tibialis-loge (m.
tibialis anterior, m. extensor digitorum, m. extensor
hallucis longus) t.g.v inklemming in de omgevende
weefsels.
tibialisfenomeen (Strumpell), contractie van de m.
tibialis anterior (dorsale buiging van de voet) bij krachtige buiging van het bovenbeen (bij spastische paralyse
van het been).
tibiaplateau, dragend gewrichtsvlak van het boveneinde
van het scheenbeen, waar de knokkels (condylen) van het
dijbeen bij bewegen van de knie overheen rollen en op
kunnen steunen.
tibiarum [L.] gen. mv. van tibia.
tibiocalcaneus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. de tibia en de calcaneus; vb. pars t-ea (van het ligamentum mediale).
tibiofemoralis [L., -le], m.b.t. de tibia en het os femoris.

ook Borrelia.
tick paralysis [E.] tekenparalyse.
tic-ziekte, zie Gilles de la Tourette, syndroom van
t.i.d. ter in die [L.] , driemaal daags (rec.).
tidal air [E.] zie ademvolume.
tidal drainage [E. = getij-drainage] drainage van de blaas met
een katheter, die ritmisch de blaas vult en ledigt.
tiEde [F.] lauw.
operation a tiede [F.] operatic tussen het acute en het
rustige stadium in; vb. bij tonsillectomie; zie ook a chaud,
a froid.
Tiedemann, Friedrich (1781-1861; D. anatoom te
Wurzburg).
klieren van Tiedemann, glandulae vestibulares
majores.
Tiernan.
Tieman-katheter, urinekatheter met gebogen punt.
Tierfell-naevus, zie naevus.
Tietze, Alexander (i864-1927; D. chirurg te Breslau =
Wroclaw).
Tietze-syndroom, pijnlijke zwellingen van ribkraakbeenderen, meestal van de 2e en 3e rib, vermoedelijk een
perichondritis (oorzaak onbekend); syn. chondropathia
tuberosa.
Tiffeneau, Robert (2oe eeuw; Fr. arts te Parijs).
Tiffeneau-test, bepaling van het luchtvolume dat de
patient in de eerste seconde bij geforceerde expiratie kan
uitblazen, ter beoordeling van de graad van een aanwezige obstructie van de luchtweg.
TIFT, transcervical intrafallopian embryo transfer.

tight junction [E. = dicht opeengelegen zijn] het aaneengeslo782

toevalsfout
ten liggen van de endotheelcellen van capillairen in het
centrale zenuwstelsel. Deze configuratie is bepalend
voor de bloed-hersenbarriere.
tigro ld [G., tigris = tijger] gevlekt, vlekkig.
tigrolde lichaampjes, zie Nissl, substantie van ^.
TIJBC, zie ijzerbindingscapaciteit, totale -^-.
Tillaux, Paul Jules (1834-1904; Fr. chirurg te Parijs).
ziekte van Tillaux, aanwezigheid van knobbels in de
borstklier t.g.v chronische mastitis.
timbre [<F.] klankkleur.
timbre metallique [F.] hoge metaalklank van de tweede
harttoon, bij aortaverwijding.
tinctura [L., my. - rae, tingere = bevochtigen] alcoholisch
extract of alcoholische oplossing.
tinctuur, zie tinctura.
tinea [L., mot, rups] dermatomycose die wordt veroorzaakt
door dermatofyten.
tinea amiantacea, plaatselijke, asbestachtige schilfering van de hoofdhuid, waarbij de haren in bundeltjes
staan; oorzaak onbekend.
tinea barbae, dermatofytose van de baardhuid, verwekt
door Trichophyton mentagrophytes, verrucosum, rosaceum e.a.
tinea capitis, dermatofytose van de behaarde hoofdhuid.
tinea corporis, dermatofytose van huidgedeelten die
een lanugobeharing hebben; verwekkers zijn Trichophyton-soorten zoals T. rosaceum, mentagrophytes, verruco-

huid) d.m.v. een onderhuids geplaatste siliconen-ballon,
die stapsgewijs wordt opgevuld met een fysiologische
zoutoplossing.
tissue plasminogen activator (t-PA) [E.] stof die plasminogeen omzet in plasmine, dat de afbraak van fibrine
bevordert en leidt tot oplossing van een stolsel; recombinant-tpA wordt klinisch toegepast als thrombolyticum.
titer [<F. titre = gehalte] i het gewicht of volume van een
substantie dat bij het titreren nodig is ter binding van de
aanwezige hoeveelheid van een andere substantie;
z gehalte; vb. antistoftiter.
titreren, het meten van de hoeveelheid van een substantie A in oplossing, door na te gaan hoeveel van een
bepaalde bekende substantie B nodig is om de aanwezige substantie A te binden.
TLC total lung capacity [E.] , totale longcapaciteit = vitale
capaciteit + residuale lucht.
T-lymfoblast, geactiveerde T-lymfocyt; activatie en
transformatie tot blast vindt plaats na herkenning van
antigeen door de T-lymfocyt; het cytoplasma wordt
basofiel en de cel deelt een aantal malen.
T-lymfocyt, zie lymfocyt, T--^-; zie ook cel, T--^-.
TMG temporomandibulair gewricht, kaakgewricht.
TmP/GFR, maximale terugresorptie van fosfaat, gerelateerd aan glomerulusfiltratie.
TNF, zie factor, tumornecrose-.
TNM, systeem van de Unio Internationalis contra
Cancrum waarmee men de uitbreiding van een kankerproces kan definieren; T = tumor (T 1 -T 4 , al naar de
uitbreiding); N = nodule = lymfeklier N 0 -N 3 , al naar de
aanwezigheid of uitbreiding van lymfekliermetastasen;
M = metastasen op afstand M 0 -M 2 , al naar de aanwezigheid of uitbreiding van metastasen op afstand.
tocoferol, zie vitamine E.
tocolyse, tocolysis [G., tokos; lysis = oplossing] toediening
van weeenremmende middelen om een dreigende partus
praematurus te voorkomen.

sum, tonsurans, rubrum.
tinea inguinalis, zie t. cruris.
tinea intertriginosum, schimmelinfectie van
huidplooien met symmetrische, scherp begrensde, rode,
schilferende rand, m.n. in liezen.
tinea manus, t. van de hand.
tinea pedis, schimmelinfectie (vnl. Trichophyton rubrum)
met roodheid en schilfering tussen de tenen, soms
uitbreidend naar de voetzool; bij verweking wordt de
huid wit, gezwollen met nattende erosies en kloofjes;
veelal is hierbij sprake van een bacteriele superinfectie;
syn. zwemmerseczeem, badkamereczeem, syn. voetschimmel, athlete's foot [E.].
tinea unguium, schimmelaandoening van de nagels,
vnl. door Trichophyton rubrum.
tinea versicolor, zie pityriasis versicolor.
Tinel, Jules (1879 - 1952; Fr. neurochirurg te Parijs).
teken van Tinel, prikkelende sensatie in het oorspronkelijke innervatiegebied van een gelaedeerde zenuw,
opgewekt door het bekloppen van uitgroeiende (aanvankelijk niet gemyeliniseerde) zenuwvezeltjes. D.m.v.
het teken van T. kan worden vastgesteld hoever de
uitgroei is gevorderd.

tocolyticum [G., mv. -ca, tokos; lyein = oplossen] weeenrem-

mend middel; syn. uterolyticum.
tocus [G., tokos] bevalling, baring.
Todd, parese van, voorbijgaande postictale hemiparese
na hemiconvulsie ten gevolge van een partiele epileptische aanval.
toedieningssysteem, hulpmiddel waarmee een geneesmiddel wordt toegediend; bijv. infuussysteem voor
intraveneuze toediening.
toedieningsvorm, vorm van het vehiculum waarin een
geneesmiddel wordt toegediend; afhankelijk van de
eigenschappen van het farmacon en het gewenste effect;
veel toegepaste vormen zijn: tablet, poeder, zalf, oplossing, aerosol; zie ook toedieningswegen.
toedieningswegen, weg waarlangs een geneesmiddel
wordt toegediend: keuze van toedieningsweg is afhankelijk van de eigenschappen van het farmacon en het
gewenste effect; vaak toegepaste toedieningswegen zijn:
oraal, rectaal, op de huid/slijmvliezen, intraveneus,
intra-musculair, intra- en subcutaan, intralumbaal en
epiduraal; zeldzamer zijn bijv. intracardiale en intrathecale toediening.
toelating, weging waarbij wordt vastgelegd welke van de
wettelijke verstrekkingen de betrokken instelling ten
laste van de ziekenfondsverzekering of de bijzondere
ziektekostenverzekering kan verlenen; heeft een kwaliteitswaarborgende functie.
toeschietreflex, zie reflex.
toeval, zie aanval, insult.
toevalsfout, willekeurige en aan steekproeven inherente

tinnitus aurium [L., het klinken der oren] oorsuizen, het

waarnemen van een geluid in het oor of het hoofd.
objectieve tinnitus, geluid dat berust op mechanische
trilling van weefsel en dat ook door anderen dan de
patient kan worden waargenomen; syn. extrinsieke,
vibratoire tinnitus.
subjectieve tinnitus, syn. intrinsieke, niet-vibratore t.
geluid dat alleen door de patient wordt waargenomen,
en berust op irritatie of destructie van neurale elementen.
TIPS transjugulaire intrahepatische portosystemische
shunt, zie shunt, portocavale -^-.
TISS therapeutic intervention scoring system [E.] scoresysteem waarmee na het vastleggen van het ziekzijn van de
patient wordt geregistreerd wat aan behandeling is

uitgevoerd.
tissue expansion [E.] het oprekken van weefsel (meestal
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Togaviridae
variatie tussen de gemeten waarden en de verwachte of
werkelijke waarde; syn. random error [E.].
Togaviridae, enkelstrengs-RNA-virussen met enveloppe.
Hiertoe behoren de meeste arbovirussen.
toilet, chirurgische reiniging, bijv van een wond
('wondtoilet'), waaruit weefselflarden en vuil worden
verwijderd alvorens de wond te hechten; of van de oksel
na mamma-amputatie wegens borstkanker waaruit alle
lymfeklieren worden verwijderd (`okseltoilet').
bronchiaal toilet, uitzuigen van de grote luchtwegen
m.b.v katheter of bronchoscoop bij patienten met
sputumretentie.
tolerantie [L., tolerare = verdragen] i het verschijnsel dat van
een bepaald (psycho)farmacon steeds meer moet worden
gebruikt om eenzelfde uitwerking te bereiken;
syn. gewenning; z de mate waarin een geneesmiddel
(bijv. insuline) of een voedingsstof (bijv glucose) wordt
verdragen; 3 situatie waarbij specifieke immuunreactieve
lymfocyten geelimineerd zijn ofwel functioneel op
non-actief zijn gesteld na contact met een antigeen; het
resultaat is dat een specifieke immuunreactie niet of niet
meer optreedt na een tweede toediening van het
antigeen; zie ook intolerantie.
perifere tolerantie, mechanisme waardoor in de
bloedbaan het ontstaan van auto-immuunreacties van
autoreactieve lymfocyten wordt voorkomen; deze
lymfocyten i) negeren lichaamseigen antigeen en/of
worden niet geactiveerd, 2) worden tolerant gemaakt
door auto-antigenen op lichaamscellen, 3) worden
geInactiveerd door immunoregulatore stoffen; syn. postthymustolerantie.
tolerantiegrens, de hoeveelheid van een substantie (bijv.
suiker) die het lichaam net niet meer kan verwerken,
zodat de substantie in de urine verschijnt; bij diabeteslijders ligt de grens voor suiker lager dan bij normale
personen.
tolerantie-inductie, experimenteel onderzoek bij
proefdieren naar het opwekken van specifieke tolerantie
bij dier A voor antigenen van dier B door neonatale
injectie van miltcellen van dier B.
tolerantiestadium, (anesthesiologie) het stadium van
volledige bewusteloosheid (3e stadium).
Tollens, Bernhard Christian Gottfried (1841-i9i8; D.
scheikundige te Gottingen).
reactie van Tollens, een der reacties voor het aantonen
van aldehyde, dextrose, pentose en glucuronzuur in de
urine.
Tolosa-Hunt-syndroom, pijnlijke oftalmoplegie als
gevolg van een parasellair gelegen granulomateus
proces.
toluidineblauw, histologische kleurstof die de granula
van een mestcel roodachtig purper kleurt.
tomentum [L., opvulsel van een kussen] het netwerk van
fijne bloedvaten in de pia mater en de hersenschors.
-tomie [G., temnein = snijden] achtervoegsel in woordverbindingen met de betekenis snijden of snede; vb. tracheotomie.
Tommaselli, Salvatore (1834-i906; Ital. arts).
Tommaselli-ziekte, kininevergiftiging, met koorts en
hematurie.
tomografie [G., tome = snede; graphein = schrijven] een
rontgenografische methode, ontworpen door Ziedses des
Plantes en Bartelink (en door hen planigrafie genoemd),
waarbij door gelijktijdig bewegen van de plaat en de
rontgenbuis t.o.v. het object een bepaald vlak (`coupe')
scherp wordt afgebeeld, terwijl alle structuren voor en

achter dit vlak vervagen; zie ook computerized axial
tomography.
emissiet o mografie, het maken van driedimensionale
afbeeldingen m.b.v fotonen die door het te bestuderen
object worden uitgezonden.
quantitative computer tomography (QCT) [E.] methode
om het kalkgehalte van het skelet te bepalen, gebruikmakend van dichtheidsmetingen m.b.v een computertomograaf; wordt meestal toegepast met een constante
rontgenbuisspanning, single energy QCT, soms ook met
twee verschillende buisspanningen, dual energy QCT.
simultaantomografie, het gelijktijdig vervaardigen
van een aantal tomografische coupes op verschillende
niveaus door gebruik te maken van een filmcasette met
meer dan een film.
single photon emission computerized tomography
(SPECT) [E.] methode om de doorbloeding van hersengebieden te meten.
tomogram, rontgenologische afbeelding van een snijvlak
('coupe') op bepaalde diepte; zie ook tomografie.
tomotocie, tomotokie [G., tome = snede; tokos = baring]
verlossing via een keizersnede.
tone-decay test [E.] toonverzwakkingstoets: onderzoek naar
de uitputbaarheid van het gehoor; gehoorstoornissen
door retrocochleaire processen tonen opvallend grote
uitputbaarheid.
Tonelli, L. (zoe eeuw; Ital. arts).
conisatie van Tonelli, uitsnijding van een kegelvormig
stuk uit de cervix uteri.
verschijnsel (doodskenmerk) van Tonelli, bij druk op
de oogbol van een overledene wordt de pupil ovaal of
driehoekig.
tong, glossa [G,], lingua [L.].
aardbeitong, aardbeientong, t. met vuurrode gezwollen papillen zonder beslag, typisch voor roodvonk.
beslagen tong, witte en afstrijkbare (i.t.t. leukoplakie)
verkleuring van het tongoppervlak; indien vochtig i.h.a.
klinisch van geen betekenis; indien droog mogelijk
veroorzaakt door luchtweginfecties, uitdrogende
ziekten, mondademhaling, irritatie door tabaksrook;
kan ook idiopathisch voorkomen.
frambozentong, tong met kleine vuurrode maculae
zonder beslag, b.v in de late fase van roodvonk.
landkaarttong, zie lingua geographica.
witte tong, zie lingua alba.
zwarte tong, zwarte haartong, zie lingua nigra.
tongatrofie, zie atrofie.
tongbasis, proximale eenderde deel van de tong, naar de
tongpunt toe begrensd door de sulcus terminalis;
syn. tongwortel, radix linguae.
tongbeen, os hyoideum [L.].
tongbeet, verse wond of litteken aan de laterale zijde van
de tong; kenmerkend voor een grand-mal- epileptisch
insult, ofschoon relatief zeldzaam; syn. odaxesmus.
tongfollikels, kleine lymfefollikels die aan de tongwortel
uitpuilen en samen de tonsilla lingualis vormen.
tongpapillen, papillae lingualis.
tongriem, frenulum linguae [L.].
tongspatel, spatel om bij keelonderzoek de tong omlaag
te drukken.
tongue tie [E.] abnormale kortheid van de tongriem.
Toni, Giovanni de (geb. 1895; Ital. kinderarts te Modena).
syndroom van Debre-de Toni-Fanconi, zie Debre.
toniciteit, zie tonus.
tonicum [L., mv. -ca, van Gr. tonos = spanning] i ( bijv. nw.) onz.
van tonicus; z (z. nw.) `toniserend , 'versterkend' geneesmiddel.
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topalgie
vorming van zweren en pseudo-membranen (PaulVincent).
tonsillogeen [G., genein = voortbrengen] uitgaande van de
tonsil.
tonsilloliet [G., lithos = steen] een concrement in een
tonsilcrypte; syn. amygdaloliet.
tonsillopathie [G., pathos = ziekte] ziekte van de tonsil.
tonsillotomie [G., temnein = snijden] 1 incisie van een
tonsil; z het afsnijden van een deel van de tonsil.
tonsillotoom, instrument waarmee een tonsil kan
worden afgesneden.
tonsurans [L., scherend] ; vb. herpes t.
ton-thorax, zie thorax.
t o nus [G., tonos = spanning] de spanningstoestand in
spierweefsel ook wanneer dit niet in contractie is; in de
skeletspieren is de tonus neurogeen, in onwillekeurige
spieren myogeen; zie ook clonus.
acerebrale tonus, toestand van tonische contractie van
spieren in het gedecebreerde organisme.
chemische tonus, de geringe maar voortdurende
chemische activiteit in rustend spierweefsel.
labyrinttonus, de door reflexwerking vanuit het
labyrint bestuurde tonus in hals- en rompspieren.
myogene tonus, de in onwillekeurig spierweefsel
heersende intrinsieke (d.i. van het zenuwstelsel onafhankelijke) tonus.
neurogene tonus, de spanningstoestand in willekeurig
spierweefsel; deze wordt onderhouden door laagfrequente zenuwimpulsen.
plastische tonus, spiervezelverlenging bij orgaanvulling door relaxatie, gaat niet gepaard met intraluminale drukverhoging totdat een bepaalde vullingsgraad is
bereikt, waarna de elastische vezels onder spanning
komen; eigenschap van o.a. de blaasspier; zie ook receptive relaxation.
tonusregeling, modulatie van isometrische spiercontracties door reflexen die via spierspoeltjes verlopen;
dient de houdings- en bewegingsregulatie of temperatuursregulatie (s pierspanningstoename bij koude); zie
ook gammalus.
tonusverlies, afname van spierspanning, wordt veroorzaakt door onderbreking van spierrekkingsreflexboog,
laesie van de primaire motorische cortex of het cerebellum; kan myogeen of neurogeen zijn.
toon, geluid met standvastig frequentiepatroon.
toonaudiometrie, zie toondrempelaudiometrie.
toondrempel, de geringste sterkte waarbij een toon kan
worden waargenomen; zie ook audiogram.
toonhoogte, hoogte van een toon, weergegeven als de
hoogte van de frequentie van deze, in Herz.
toonvervaltest, test waarbij een voortdurende toon 5 dB
boven de toondrempelwaarde wordt aangeboden; indien
de toon binnen een minuut niet meer wordt gehoord,
wordt deze telkens 5 dB sterker aangeboden, totdat hij
een minuut lang blijft waargenomen; het verschil wordt
bepaald tussen deze laatste intensiteit en die van aan het
begin van de test; een verschil van 3o dB wijst op een
retrocochleaire laesie; syn. tone-decay test [E.].
Tooth, Howard Henry (1856-1925; E. neuroloog te
Brighton).
ziekte van Tooth, Tooth-type, peroneale vorm van
progressieve spieratrofie.
ziekte van Charcot-Marie-Tooth, hereditaire motorische en sensorische neuropathieen; zie ook neuropathie.
top- [G., topos = plaats] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een bepaalde plaats.
topalgie [G., topos; algos = pijn] een neurasthene toestand,

tonicus [L., -ca, -cum], gepaard met spanning; vb. spasmus
t-cus.
tonisch, m.b.t. tonus (spanning).
tonische kramp, zie kramp, tonische -^-; zie ook klonisch,
fasciculair, fibrillair.
tonische halsreflex, zie reflex, asymmetrische tonische
nek-.
tonisch-klonische aanval, zie insult.
tonofant [G., tonos = toon; phainein = zichtbaar maken] toestel
waarmee tonen zichtbaar worden gemaakt.
tonofibrillen, fijne fibrillen in het celprotoplasma,
opgevat als steun of geraamte van de eel; misschien zijn
het slechts spanningslijnen.
tonofilament, cytokeratine, intermediair filament.
tonograaf, zelfregistrerende tonometer, die in het hart of
in een bloedvat wordt gebracht en de druk, of de
drukveranderingen
aldaar
optekent.
in
enendede
druk,
of of
de de
in een
eenbloedvat
bloedvatwordt
wordtgebracht
gebracht
druk,
tonografie [G., tonos = spanning; graphein = schrijven] grafische registratie van druk of spanning, bijv. van de
bloeddruk, de oogdruk.
tonolyse [<G., tonos; lysis = het doen ophouden] vermindering

of verdwijning van een tonus.
tonometer [G., tonos; metron = maat] toestel om spanning of
druk mee te meten, bijv. bloeddruk, intra-oculaire druk
of achillespeesspanning; zie ook sfygmomanometer.
tonometr ie [G., tonos; metron] het meten van spanning of
druk.
applanatietonometrie, een vorm van oogdrukmeting
waarbij de kracht die nodig is om de cornea of te platten
een maat is voor de intra-oculaire druk.
tonoplast [G., tonos; plastos = gevormd] een intracellulaire
vacuole, omgeven door een semipermeabele membraan,
met mogelijkheid van zwelling.
tonsil,
amygdala [G.],
[L.].
met mogelijkheid
vantonsilla
zwelling.
tonsilla [L., my - ae, amandel] kleine massa lymfoid weefsel,
al of niet in de vorm van een apart orgaantje; meestal is
bedoeld de t. palatina.
tonsilla cerebelli, een ronde massa naast de uvula van
het cerebellum.
tonsilla intestinalis, folliculi lymphatici aggregati.
tonsilla lingualis, een ophoping van lymfefollikels aan
de tongbasis.
tonsilla palatina, gehemelte-amandel, een amandelvormige weefselmassa beiderzijds achter in de keel,
tussen de arcus palatoglossus en de arcus palatopharyngeus.
tonsilla pendulans, een soms voorkomende
bij-amandel of amandelpoliep, door een steel met de
amandel verbonden.
tonsilla pharyngealis, keel-amandel ('derde amandel'),
het lymfoide weefsel in het dak en de achterwand van de
nasopharynx.
tonsilla tubaria, submukeus lymfatisch weefsel bij de
uitmonding van de tuba auditiva.
tonsillaris [L ., - re] , m.b.t. de tonsil; vb. angina t-ris.
tonsillectom ie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de gehele tonsil.
tonsillitis, ontsteking van de tonsil, angina tonsillaris.
tonsillitis follicularis, ontsteking van de tonsil, vnl.
van de crypten ('follikels').
tonsillitis lacunaris, tonsilontsteking, waarbij de
crypten met een kaasachtige massa gevuld zijn.
tonsillitis lingualis, ontsteking van de tongamandel;
veel pijn bij slikken, geen koorts; de patient voelt zich
niet ziek.
tonsillitis ulceromembranacea, tonsil-ontsteking met
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topectomie
waarin pijn wordt gevoeld op een bepaalde plaats,
zonder dat er een aandoening of trauma voor aanwijsbaar is.
t o pectomie [G., topos; ektome = uitsnijding] excisie van
bepaalde gebieden van de frontale hersenschors,
gewoonlijk van de area's 9 en io van Brodmann, ter
behandeling van geestelijke stoornissen.
topesthesie [G ., aisthesis = gewaarwording] zie topognosis.
tophus [L., mv tophi, tufsteen] jichtknobbel, een afzetting
van natrium-biuraat in de buurt van de gewrichten van
jichtlijders.
tophus syphiliticus, syfilitische exostose of knobbelvormige ossificerende periostitis syphilitica van het
schedeldak.
t o picum [L., my. - ca, van Gr. topikos = plaatselijk] middel voor
plaatselijke aanwending.
Topinard, Paul (183o-1911; Fr. antropoloog).
hock van Topinard, de hock die wordt gevormd door
de lijnen van de spina nasalis naar de uitwendige
ooropening en naar het ophryon.
topisch [G., topikos] plaatselijk; vb. t-sche diagnose.
top-neusproef, test om grove ataxie van de arm vast te
stellen, waarbij met de wijsvinger van de maximaal
gestrekte arm de neuspunt geraakt moet worden;
gestoord bij cerebellaire dysfunctie of stoornis van het
diepe gevoel.
topoalgie, zie topalgie.
topofobie [G., topos; phobos = vrees] ziekelijke vrees voor
bepaalde plaatsen.

lengteas, draaiing van een steel of kanaal of van een
orgaan om een steel; vb. torsie van de testis.
torsio testis, draaiing van de testis om de funiculus.
torsio uteri, asdraaiing van de baarmoeder.
torsiespasme, zie Ziehen-Oppenheim, ziekte van ^.
torsiestoelonderzoek, rotatieonderzoek naar de functie
van de halfcirkelvormige kanalen in het binnenoor,
waarbij de patient op een stoel zit die een heen- en
weergaande sinusvormige draaiing uitvoert en het
ontstaan van nystagmus wordt beoordeeld; zie ook
Barany, draaistoelproef van --.

torti [L., my van tortus]; vb. pili torti.
torticollis [L., torquere; collum = hals] scheve hals door
verkorting, contractie of spasmus van hals- en nekspieren (doorgaans m. sternocleidomastoideus), waardoor
het hoofd voortdurend naar opzij gebogen wordt
gehouden; syn. caput obstipum, collum distortum.
torticollis congenitalis, aangeboren scheve hals door
hematoomvorming in een m. sternocleidomastoideus
tijdens de geboorte.
dermatogene torticollis, scheve hals t.g.v littekenvorming en samentrekking van de huid van de hals.
gefixeerde torticollis, blijvend scheve hals t.g.v
spierverkorting.
labyrintaire torticollis, scheve hals t.g.v unilaterale
aandoening van de halfcirkelvormige kanalen.
torticollis mentalis, scheve hals door tic of aangewende
houding.
myogene torticollis, voorbijgaande `stijve nek' door
reuma, c.q. fibrositis, of 'kouvatting'.
neurogene torticollis, scheve hals door contractie van
een m. sternocleidomastoideus t.g.v. prikkeling van of
druk op de n. accessorius.
torticollis ocularis, scheve hals bij astigmatisme.
reflextorticollis, scheve hals door reflectoire spasmus
van een m. sternocleidomastoideus t.g.v. ontsteking of
verettering in de hals.
torticollis rheumatica, myogene torticollis.
torticollis spastica, scheve hals t.g.v spasmus van een
m. sternocleidomastoideus.
symptomatische torticollis, scheve hals als symptoom
bij een andere aandoening (ontsteking, hematoom e.a.).
torticollis vestibularis, scheve houding van het hoofd
bij aandoening van het vestibulaire-kerngebied aan
dezelfde zijde.
tortuositas [L.] kromming, kronkeling.
tortuositas vasorum retinae, aangeboren sterk
gekronkelde loop van de netvliesvaten.
tortuosus [L ., - sa, -sum] , gekromd, gewonden, gekronkeld
(van bloedvaten).
tortus [L.] gedraaid; vb. pilus tortus (mv pili torti).
Torula, vroeger gebruikte naam voor een geslacht van
gistachtige fungi; vb. T. histolytica, T. capsulatus =

topognosis [G., topos; gnosis = herkenning] het vermogen de

plaats van het lichaam aan te wijzen, die door de onderzoekende arts wordt aangeraakt.
t o pografie [G., topos; graphein = schrijven] beschrijving van

de plaats en de onderlinge plaatselijke verhouding van
de organen en lichaamsdelen.
topografisch, m.b.t. de topografie; vb. t-sche anatomic.
topologisch, m.b.t. de kennis omtrent de totale
omgeving van het individu; zie ook topologische psychologie.
TORCH-syndroom, eenvormig ziektebeeld bij pasgeborenen, veroorzaakt door vroege intra-uteriene infectie;
de belangrijkste verwekkers zijn toxoplasmose, others
(zoals syfilis), rubella, gytomegalie en herpes; het
syndroom wordt gekenmerkt door geelzucht, hepatosplenomegalie, petechien en pneumonie.
Torek, Franz J. A. (1861-1938; chirurg te New York).
Torek-operatic, i orchidopexie; 2 resectie van het
thoracale slokdarmgedeelte.
torenschedel, naar boven puntvormig verlengde schedel
met verticale index > 70; syn. oxicefalie, hypsicefalie,
turricefalie.
Torkildscn, Arne (2oe eeuw; neurochirurg te Oslo).
Torkildsen-drainage, operatie bij hydrocephalus
occlusus, om een vrije liquor-passage te bereiken, via een
drain tussen de zijventrikel en de cisterna cerebellomedullaris.
Tornwaldt, Gustav Ludwig (1843-i9io; arts te Danzig).
ziekte van Tornwaldt, chronische bursitis pharyngealis, soms gepaard gaand met cyste-vorming.
torpidus [L ., - da, - dum] , verstijfd, gevoelloos; vb. scrofulosis t-da, granulationes t-dae (mv. van t-da), ulcus t-dum.
torpitudo, torpor [L., dofheid , verstijving] gevoelloosheid,
verdoving, traagheid.
torsade de pointes [F.] spontaan eindigende, zeer snelle
tachycardie waarbij de QRS-complexen om de basislijnen draaien.

Cryptococcus neoformans.
toruli [L.] mv. van torulus.
Torulopsis glabrata, geslacht van bij de mens voorkomende gisten; soms oorzaak van vaginitis, bij verminderde weerstand ook wel van sepsis.
torulose, torulosis, zie cryptococcose (sub z).
torulus [L., mv. -ii, verkleinwoord van torus = zwelling] een
lichte verhevenheid.
toruli tactiles, kleine, door vet gevulde huidvelden aan
de vingertoppen, met veel sensibele zenuwvezels.
torus [L., mv. tori], ronde zwelling, verhevenheid.
torus frontalis, een verhevenheid midden op de
neuswortel.

torsie, torsio [L., torquere = draaien] draaiing om een
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toxisch bloedbeeld
exantheem, huiduitslag door inwerking van een
toxische stof, in vele gevallen een medicament ('artsenijexantheem').
toxicologic [G., toxikon; logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende de vergiften.
toxicose, syndroom dat in de tweede helft van een
zwangerschap kan optreden en dat zich, in wisselende
combinatie, presenteert met bloeddrukverhoging,
vochtretentie, proteinemie, buikklachten, vier- en
leverfunctiestoornissen en verstoorde stolling;
syn. zwangerschapstoxicose, zwangerschapshypertensie,
zwangerschapsvergiftiging, eclamptogene gestose,
pregnancy-induced hypertension; zie ook eclampsie.
zuigelingentoxicose, ernstige acute voedingsstoornis
of gastro-enteritis van de zuigeling met heftig braken,
profuse diarree en dehydratie t.g.v. infectie met E. coli,
Salmonella, Shigella of entero- of Rota-virus.
zwangerschapstoxicose, zie toxicose.
toxic shock syndrome [E.] complex van symptomen (o.m.
shock, diarree, exantheem) als gevolg van productie van
het zogeheten TSS-toxine, een toxine van Staphylococcus
aureus. De productie van het toxine is sterk afhankelijk
van de lokale omstandigheden (temperatuur, zuurstofspanning etc.).
toxicum [G., toxikon] i ( bijv. nw.) onz. van toxicus; z ( z.
nw., mv. -ca): vergift.
toxicus [L., -ca, -cum], vergiftigend, ontst an door vergiftiging; vb. melanodermitis t-ca, adenoma t-cum.
to xiderm ie , zie toxicodermie.
toxificatie, vorming van toxische intermediaire oxidatieproducten bij het metabolisme van stoffen in het endoplasmatisch reticulum.
toxiggen [G., toxikon; gennan = voortbrengen] toxine-producerend; zie ook enterotoxigeen.
toxikemie, zie toxemie.
toxine [G., toxikon = vergift] giftstof; zie ook endotoxine.
grytrogene toxine, een streptokokkentoxine die de
oorzaak is van het roodvonkexantheem.
membraan-actief toxine, bacterieel enzym dat
membranen afbreekt (hemolysine, cytolysine) of necrose
en afbraak van bindweefsel (collagenase, hyaluronidase)
veroorzaakt; bevordert verspreiding van bacterien.
stabiel toxine (ST), stabiel t. van enterotoxine-producerende Escherichia coli; zie ook toxine, thermostabiel --.
thermolabiel toxine (LT-toxine), toxine van enterotoxine-vormende E. coli die bij verhitting uiteenvalt.
thermostabiel toxine, toxine dat bestand is tegen hoge
temperaturen; vb. enterotoxine van E. coli; syn. hittestabiel toxine.
toxine- a ntitoxine (TAT), een mengsel van toxine en
antitoxine; difterie-TAT werd vroeger in de VS gebruikt
voor actieve immunisatie tegen difterie.
toxinemie [G., toxikon; haima = bloed] aanwezigheid van
toxinen in het bloed, bijv bij difterie.
t o xisch [G., toxikos = vergiftig] door vergift veroorzaakt,
m.b.t. vergiftiging, lijkend op vergiftiging.
toxisch adenoom, zie adenoom, toxisch
toxische d o sis, zie dosis.
toxische epidermale necrolyse, zie epidermolysis
acuta toxica (syndroom van Lyell).
toxisch equivalent, zie equivalent.
toxische granula, zie granula.
toxische korreling, zie t-sche granula.
toxisch megacolon, zie megacolon.
toxische struma, zie struma.
toxisch bloedbeeld, bloedbeeld met een leukocytose met
linksverschuiving (meer staafkernigen), toxische korre-

torus levat o rius, de slijmvliesplooi van de zijwand van
de nasopharynx, die de m. levator veil palatini bedekt.
torus mandibularis, een exostose van de onderkaak.
torus occipitalis, een soms aanwezige ronde knobbel
op het achterhoofdsbeen.
torus palatinus, een soms aanwezige langwerpige
verhevenheid in de middellijn van het harde gehemelte.
torus tub a rius, verhevenheid aan de achterzijde van de
uitmonding van de tuba auditiva in de keelholte.
torus uretericus, plica interureterica.
t o rus uteri, dwarse verhevenheid op de achterzijde van
de uterus, waar het buikvlies overgaat op de achterwand
van de vagina.
totaal eiwit, zie eiwit.
total body irradiation (TBI) [E.] totale lichaamsbestraling.
totalis [L., -le], geheel, als tegenstelling tot partialis;
vb. albinismus t-lis.
Totenlade [D.] nieuw gevormd kapsel van beenweefsel
rondom een door botnecrose ontstane sekwester (bijv. bij
osteomyelitis).
Toti, Addeo (1861-1935; Ital. oogarts te Florence).
Toti-operatie, (bij epiphora): dacryo-cysto-rinostomie,
het maken van een verbinding tussen traanzak en
neusholte.
totipot e ntie [L., totus = alles; potentia = vermogen] het
vermogen van embryonale cellen om zich in alle richtingen te differentieren.
toucheren [< F., toucher = aanraken] i onderzoeken van
vagina of rectum met behulp van een of meer vingers
van een gehandschoende hand die gelubriceerd is met
een glijmiddel of water; vb. een vaginaal, anaal toucher
uitvoeren; z bestrijken met een lapisstift of ander
causticum.
rectaal toucheren, het aftasten van het anale kanaal en
het onderste deel van de endeldarm, bijv bij verdenking
van prostaathyperplasie; syn. palpatio per anum.
vaginaal toucheren, lichamelijk onderzoek ter beoordeling van vaginawand, portio, de fornices, uterus,
adnexa en parametria; hierbij worden de tweede en
derde vinger via de commissura posterior in de vagina
gebracht; de uitwendige hand voorkomt wegschieten
van de te onderzoeken structuren; syn. inwendig onderzoek.
Tourette, zie Gilles de la Tourette.
tourniquet [< F. = draaiende pers, wijn- of oliepers] aderpers,
een koordachtig instrument waarmee vaten in een
lichaamsdeel kunnen worden afgesnoerd; syn. torcular.
Towne-Twining, opname volgens -, rontgenopname
met een occipitofrontale projectierichting; toegepast bij
verdenking op een fractuur van het os occipitale.
tox-, toxico- [G., toxikon = vergift] voorvoegsel in woordverbindingen met de betekenis vergift.
toxalbuminen, vergiftige eiwitstoffen, die bij de stofwisseling van bacterien in de bacterien of in de voedingsbodem ontstaan; andere (bijv. ricine) komen voor in
planten.
toxemie [G., haima = bloed] algemene intoxicatie t.g.v. in
het bloed geraakte bacteriele toxinen.
toxic epidermal necrolysis [E.] zie epidermolysis acuta toxica
(syndroom van Lyell).
toxiciteit, giftigheid.
selectieve toxiciteit, eigenschap dat een stof slechts
toxisch is voor een deel van het levende milieu waarin de
stof zich bevindt; bijv antibiotica die de gastheercellen
niet schaden, smalspectrumantibiotica.
toxico-, zie tox-.
toxicodermie [G., toxikon; derma = huid] toxisch
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myocarditis, encefalitis, soms uveitis posterior; kenmerkend is de positieve Sabin-Feldman-reactie.
congenitale toxoplasmose, congenitale besmetting
met Toxoplasma gondii; onbehandeld leidt de infectie tot
oogafwijkingen (choroidoretinitis), hepatosplenomegalie, trombocytopenie, icterus en mentale retardatie (o.a.
cerebrale verkalkingen, hydrocephalus); zie ook
TORCHES-syndroom.
gelokaliseerde toxoplasmosis, plaatselijke of tot een
orgaan (oog, hersenen, long, hart) beperkte infectie met

ling, insluitsels van Dohle en vacuolisatie van cytoplasma.
toxische reactie, reactie van het lichaam die door een
vergif wordt veroorzaakt; vb. toxisch-infectieuze shock
door bacteriele toxinen, toxische huidreactie door
exogene toxinen.
toxische-shocksyndroom (TSS), acuut ziektebeeld dat
klinisch overeen komt met sepsis; veroorzaakt door
bepaalde stammen van Staphylococcus aureus; klinische
manifestatie is gekenmerkt door koorts, hypotensie,
erytheem en vervelling; behandeling is gericht op het
bestrijden van shock en hypovolemie; zie ook tamponziekte.
toxisterol, een vergiftige isomeer van ergosterol,
ontstaan bij ultraviolet-bestraling hiervan.
Toxocara [G., toxon = boog; kara = hoofd] een geslacht spoelwormen van de klasse Nematoda.
Toxocara c a nis, de hondenspoelworm.
Toxocara cati, de kattenspoelworm.
toxocariase, infestatie met Toxocara; zie ook larva migrans
visceralis.
toxofiel [G., toxikon; philein = beminnen] met affiniteit tot
toxinen.
toxofore groep [G., phoros = dragend] de atoomgroep van
een toxine die de vergiftige werking uitoefent nadat de
haptofore groep het toxinemolecuul heeft verankerd; zie
ook zijketentheorie van Ehrlich.
toxofylaxine, beschermende stof die bacterietoxinen
neutraliseert; zie ook fylaxine.
toxogeen [G., toxikon; genein = voortbrengen] 1 (bijv. nw.)
vergiftproducerend; z door vergift of vergiftiging
ontstaan; 3 (z.nw.) iets dat vergift produceert.
toxoglobuline, een vergiftige globuline.
toxoId [G., toxikon; eidos = vorm] geinactiveerde bacteriele
endotoxine, die door de bewerking (met formol of `alum'
= aluminiumsulfaat, of door verhitting) haar giftigheid
heeft verloren maar haar antigene werking heeft behouden en derhalve wordt gebruikt ter immunisering tegen
sommige infectieziekten bijv. difterie, tetanus (Ramon);
syn. anatoxine.
toxolysine [G., toxikon; lysis = oplossing] zie antitoxine.
toxomucine [G., toxikon; L. mucus = slijm] een toxische
mucine in kweken van tuberkelbacterien.
Toxoplasma [G., toxon = boog; plasma = vormsel] geslacht van
de fam. Toxoplasmatidae, voorkomend in endotheelcellen
van zoogdieren en vogels als een banaanvormig insluitsel, bij de mens oorzaak van congenitale infectie van het
zenuwstelsel en van verkregen infectie. Volgens nieuwe
onderzoekingen is Toxoplasma een evolutiestadium van
Isospora, nl. de merozoIet daarvan, die zich ongeslachtelijk in de weefsels van de gastheer voortplant.
Toxoplasma gondii, de enige species van het geslacht
Toxoplasma; de kat is de definitieve gastheer, maar vele
warmbloedige dieren fungeren als tussengastheer; zo
ook de mens; zie ook toxoplasmose.
toxoplasmine, een antigeen, bereid met peritoneale
vloeistof van de muis, waarin zich Toxoplasma gondii
bevindt; wordt gebruikt voor intracutane reactie op
toxoplasmose.
toxoplasmose, toxoplasmosis [G.] zoonose die ook op
de mens kan overgaan, veroorzaakt door Toxoplasma
gondii; de mens wordt besmet via het nuttigen van
onvoldoende verhit vlees; de meeste infecties verlopen
symptoomloos, maar er is altijd wel parasitemie; indien
het een zwangere betreft, wordt de vrucht geinfecteerd
(congenitale t.); bij de verworven vorm kunnen de
volgende symptomen voorkomen: lymfadenopathie,

Toxoplasma.
glandulaire toxoplasmose, meer algemene infectie
door Toxoplasma met vnl. lymfadenopathie, koorts en
algemene klachten.
miliaire toxoplasmose, uitzaaiing van Toxoplasma naar
vele organen.
toxoproteine,1 een giftige proteine; z. een mengsel van
een toxine en een proteIne.
Toynbee, Joseph (1815-1866; E. oorarts te Londen).
proef van Toynbee, vermindering van de door de in het
middenoor aanwezige lucht op het trommelvlies uitgeoefende druk door de patient met gesloten mond en
neus te laten slikken.
wet van Toynbee, een zich intracraniaal vanuit een
otitis media uitbreidende infectie bereikt de sinus
transversus (dan wel het cerebellum) via het mastoid, en
de temporale kwab via de beenplaat die de bodem van de
meatus acusticus internus vormt.
t-PA, tissue-plasminogen activator [E.].
TPHA-reactie, Treponema -pallidum-hemagglutinatiereactie.
T-proteine, eiwitcomponent op celmembraan van
bepaalde Streptococcus pyogenes- stammen; van belang bij
identificatie van de bacterie.
traan, lacrima [L.], dakryon [G.].
traanbeen, os lacrimale [L.].
traanfilm, de dunne, uit drie lagen bestaande vloeistofmantel, die een op de oogbol geplaatste contactlens
omhult.
traanheuvel, caruncula lacrimalis [L.].
traankanaal(tje), canaliculus lacrimalis [L.].
traanpunt, punctum lacrimale [L.].
traanzak, saccus lacrimalis [L.].
trabantcellen [< D. Trabant = satelliet] gliacellen die dicht
tegen de ganglioncellen aan liggen.
trabecula [mv -lae], trabekel [L., verkleinwoord van trabs =
balk] steunende bundel of strook, steunend schot.
trabeculae carneae cordis, uit hartspierweefsel
bestaande, in het lumen van het hart uitspringende
spierbundels.
trabeculae corporis spongiosi penis, fibromusculaire
schotten in het corpus spongiosum penis.
trabeculae corporum cavernosorum penis,
bindweefselschotten (waarin gladde spiervezels) in de
corpora cavernosa penis.
trabeculae cranii, twee longitudinale craniale kraakbeenstaven ('schedelbalken van Rathke' in het embryo;
ze begrenzen de toekomstige sella turcica).
trabeculae lienis, bindweefselbalkjes die van de hilus
en het kapsel uit de milt binnendringen.
trabecula sgptomarginalis, een spierbundel tussen het
hartkamerseptum en de wortel van de voorste m.
papillaris; bevat de rechter talc van de bundel van His.
trabecularis [L., -re], trabeculair, voorzien van trabeculae.
trabeculectomie, glaucoomoperatie waarbij het trabeculum corneo-sclerale van buitenaf wordt geopend.
trabeculoplastiek, ingreep tegen glaucoom waarbij
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tr a cheot o mia superior, incisie boven de isthmus van
de schildklier.
tracheotoom, instrument waarmee de tracheotomie
wordt uitgevoerd.
trachomat o sus [L., -sa, -sum], gepaard gaande met,
veroorzaakt door trachoom; vb. pannus t-sus.
trach oo m, trachoma [G.] chronische keratoconjunctivitis, veroorzaakt door Chlamydia trachomatis; kenmerkend
zijn follikelhyperplasie van de conjunctiva tarsi
('trachoomkorrels'), corneavascularisatie, schrompeling
van de oogleden.
stembandtrachoom, chorditis tuberosa.
trachoomkorrels, granuleuze woekeringen in de
conjunctiva bij trachoom.
trachoomlichaampjes, de door Prowazek in de
trachoomkorrels gevonden vormsels.
tracing [E., het spoor-vinden] onderzoek d.m.v. een tracer.
tractie [L., tractio = het trekken] het trekken, bijv. met een
verlostang, met een rekverband.
tractiedivertikel, zie divertikel.
tractor [E.] trekker, instrument waarmee getrokken wordt.
air-tractor [E.] zie vacuumextractor.
tractotomie [L., tractus = streng, spoor; Gr. temnein = snijden]
doorsnijding van een zenuwbaan in het ruggenmerg of
in het mesencephalon, vnl. toegepast bij onduldbare
carcinoompijnen; men snijdt dan de pijngeleidende
tractus spinothalamicus door.
tractus [L., mv. tractus, streng, spoor] 1 vezelbundel, langwerpig orgaan; z systeem van fysiologisch bijeenhorende
organen; vb. tractus digestivus; zie ook apparatus,
systema.
tractus bulbospinalis, zenuwvezelbaan vanaf de
reticulaire formatie in de medulla oblongata (bulbus),
afdalend in de laterale witte stof van het ruggenmerg
naar flexor- (excitatie) en extensormotoneuronen
(inhibitie); bedient de tonusregeling; syn. tractus reticulospinalis lateralis.
tractus cereb ellorubralis, bundel zenuwvezels die van
de nucleus dentatus door de pedunculus cerebellaris
superior naar de nucleus ruber lopen.
tractus cerebellothalamicus, bundel zenuwvezels die
van de nucleus dentatus door de pedunculus cerebellaris
superior naar de heterolaterale nucleus ventralis thalami
lopen.
tractus corticobulbaris, motorische baan, samen met
de tractus corticospinalis, verlopend van (het laterale
deel van) de primaire motorische cortex via capsula
interna en basis pedunculi naar de motorische hersenstamkernen voor de willekeurige aansturing van oog-,
kauw-, gelaat-, tong- en keelspieren.
tractus corticohypothalamici, vezels die lopen van de
reukhersenen en de lobus frontalis naar de hypothalamus.
tractus corticopontinus, zenuwvezelbaan van de
schors van de occipitale, temporale en frontale hersenkwabben naar de pons-kernen.
tr a ctus corticopontinus mesencephali, de t. corticopontinus in het mesencephalon, mediaal van de piramidebaan.
tractus corticopontinus metencgphali, het in het
metencephalon lopende deel van de t. corticopontinus.
tractus corticopontocerebellaris, zenuwvezelbaan,
verlopend van cortex cerebri via pons naar cerebellum;
onderdeel van een regelkring ter coordinatie van de
willekeurige motoriek, waarbij vanuit cerebellum vezels
via nucleus dentatus en thalamus terugschakelen naar
de cortex.

lasercoagulaten op het trabekelsysteem worden
geplaatst.
trabeculotomie, glaucoomoperatie, m.n. voor congenitaal glaucoom, waarbij het trabekelsysteem via de
kamerhoek wordt geopend.
trabekelblaas, zie balkenblaas.
trabs [L.] balk.
trabs c e rebri, corpus callosum.
tracer [E., to trace = opsporen] een middel of substantie, i.h.
bijzonder een radioactieve isotoop die met de nietradioactieve verbinding meeloopt en d.m.v. een Geigerteller kan worden gevolgd.
tracerdosis, speurdosis.
trachea [G., tracheia = ruwe arterie] luchtpijp, de buis die
vanaf de samenkomst van de twee hoofdbronchi
omhoog loopt en via larynx, nasopharynx, neus- en
mondholte in verbinding met de buitenlucht staat.
trachealgie [G., tracheia; algos = pijn] 1 pijn in de luchtpijp;
z kroep.
trachealis [L., -le], m.b.t. de trachea; vb. musculus t-lis.
tracheastenose, vernauwing van de luchtpijp; ontstaat
bijv. na langdurige intubatie of na een tracheotomie.
tracheitis, ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp.
trachelisme, de bij een epileptisch insult voorkomende
spastische samentrekking van de halsspieren, waardoor
het hoofd achterover wordt getrokken.
tracheloacromialis [- le, G., trachelos; acromion = schoudertop]
m.b.t. de hals en het schouderblad.
trach e lobregm a ticus [G., -ca, -cum, bregma = schedel, kruin]
m.b.t. de hals en de kruin.
trach e lokele [G., kele = breuk] zie tracheokele.
tra cheobronchialis [L., -le], m.b.t. de trachea en de
bronchi; vb. nodi lymphatici t-les (mv. van t-lis).
tra cheobronchitis, ontsteking van trachea en bronchi.
tra cheobr o nchomegalie [G., megas = groot] abnormale
verwijding van trachea en bronchi, meestal aangeboren.
tra cheobr o nchoscopie [G., skopein = bekijken] inwendige
inspectie van trachea en bronchi.
tra cheofonie [G., phone = kiank] het geluid dat men hoort
bij het ausculteren van de trachea.
tra cheokele [G., kele = breuk] uitpuiling van het tracheaslijmvlies door een zwakke plek van de trachea-wand.
tracheol aryngotomie [G., tome = snede] incisie van trachea
en larynx.
tr a cheomalac ie [G., malakia = verweking] verweking van de
luchtpijp, i.h.b. van de kraakbeenringen ervan; kan
complicatie zijn van een (zeer) groot struma.
tracheo-oesofageale fistel, fistula oesophagotrachealis.
tra cheopathia [G., pathos = ziekte] ziekte van de trachea.
tracheopathia ch o ndro-osteoplastica, abnormale
vorming van kraakbeen- en beenweefsel in de luchtpijp.
tracheoph yma [G., phyma = gezwel] krop, struma.
tracheoscopie [G., skopein = bekijken] inwendige inspectie
van de trachea d.m.v. een tracheoscoop.
perorale tracheoscopie, t. via de mond.
tra nscervicale tracheoscopie, t. via een tracheostoma.
tracheostenose [< G., stenos = nauw] vernauwing van de
luchtpijp.
tracheostoma [G., stoma = mond, opening] een operatief
gemaakte opening in de trachea.
tra cheostomie, het maken van een tracheostoma (ook,
maar minder juist, het stoma zelf).
tracheot o mia, tracheotomie [G., tome = snede] operatieve
opening van de trachea, dwars door de huid aan de
voorkant van de hals.
tracheotomia inferior, incisie onder de isthmus van de
schildklier.
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tractus corticospinalis, een vanuit de motorische
schors naar het ruggenmerg lopende zenuwbaan,
waardoor de willekeurige motoriek tot stand komt; in
het neurologische spraakgebruik vereenzelvigd met
`piramidebaan, die in werkelijkheid slechts een deel
ervan uitmaakt.
tractus corticospinalis lateralis, het deel van de t.
corticospinalis dat voor-opzij van de achterhoorn van het
ruggenmerg loopt en bewuste bewegingsimpulsen
overbrengt; vaak niet geheel correct aangeduid als
'piramidezijstrengbaan'.
tractus c o rticospinalis ventralis, het deel van de t.
corticospinalis dat, niet kruisend, opzij van de fissura
mediana anterior loopt en de hersenschors met het
ruggenmerg verbindt; vaak niet geheel correct aangeduid als piramidevoorstrengbaan.
tractus cuneatus, ascenderende, in de achterstreng van
het ruggenmerg opstijgende ongekruiste collaterale
vezels van de dikke vezels die het ruggenmerg zijn
binnengetreden voor informatieoverdracht over de
gnostische sensibiliteit van de bovenste lichaamshelft
naar de nucleus cuneatus in de medulla oblongata;
syn. baan van Burdach, fasciculus cuneatus; zie ook tractus
gracilis.
tractus dentato-olivaris UNA], t. olivocerebellaris.
tractus digestivus, canalis alimentarius.
tractus d o rsolateralis, zenuwbaan in de funiculus
lateralis van het ruggenmerg, tussen de substantia
gelatinosa en de achterhoorn van het ruggenmerg;
syn. bundel van Lissauer.
tractus fr o ntopontinus, het van de frontale schors
komende deel van de t. corticopontinus.
tractus gracilis, zenuwvezelbaan mediaan in de achterstreng van het ruggenmerg, die opstijgt naar de nucleus
gracilis, voor de gnostische sensibiliteit van de onderste
lichaamshelft, mediaal gelegen van de tractus cuneatus,
tezamen achterstrengbanen genoemd; syn. baan van
Goll.
tractus habenulo-interpeduncularis, verbinding
tussen de habenulae en de nucleus interpeduncularis.
tractus hypothalamohypophisialis, bundel met
neurosecretore vezels na de vereniging van de vezelgroepen uit de nucleus supraopticus en de nucleus
paraventricularis.
tractus iliotibialis, een verticale versterkingsbundel
van de fascia lata, tussen de crista iliaca en de condylus
lateralis tibiae.
tra ctus mamillothalamicus, fasciculus mamillothalamicus.
tra ctus mesencephalicus nervi trigemini, sensibele
vezels van de n. trigeminus die naar de nucleus tractus
mesencephalicus nervi trigemini lopen.
tractus nervosi associationis, associatiebanen van
zenuwvezels die de afzonderlijke delen van het CZS met
elkaar verbinden.
tractus nervosi commissurales, zenuwbanen die via
de commissuren van links naar rechts (en omgekeerd)
lopen en delen van het CZS met elkaar verbinden.
tra ctus nervosi projecti o nis, projectiebanen; ze
verbinden delen van de hersenen met elkaar en met het
ruggenmerg, in beide richtingen.
tractus occipitopontinus, het van de occipitale hersenkwab komende deel van de t. corticopontinus.
tractus olfactorius, zenuwvezelbaan tussen bulbus en
trigonum olfactorium.
tractus olivocerebellaris, de door de pedunculus

cerebellaris caudalis lopende zenuwvezelbaan van de
olijf naar het cerebellum.
tractus olivocochlearis, baan van de bovenste olijfkern
naar de haarcellen.
tractus olivospinalis, een kruisende bundel uit de
nucleus olivaris naar de voorhoorncellen van het
halsmerg; syn. (driehoek)bundel van Helweg.
tractus opticus, het deel van de gezichtsbaan tussen
chiasma opticum en corpus geniculatum laterale.
tractus paraventriculohypophysialis, vezels uit de
nucleus paraventricularis voor de vorming van de tractus
hypothalamohypophysialis.
tractus pari e topontinus, het van de schors van de
parietale hersenkwab komende deel van de t. corticopontinus.
tractus pyramidalis (anterior, lateralis), piramidevoorstrengbaan, piramidezijstrengbaan; zie ook tractus
corticospinalis anterior, lateralis.
tractus pyramidalis (medullae oblongatae), het in
het verlengde merg lopende deel van de piramidebaan.
tractus pyramidalis (mesencgphali), het in het
mesencephalon lopende deel van de piramidebaan.
tractus pyramidalis (metencgphali), het in het
metencephalon lopende deel van de piramidebaan.
tractus respirat o rius, apparatus respiratorius.
tractus reticulospinalis, in de voorstreng lopende
zenuwvezels uit de substantia reticularis naar de
voorhoorncellen van de medulla oblongata.
tractus rubrospinalis, zenuwvezelbaan tussen nucleus
ruber en de voorhoorncellen van het ruggenmerg;
syn. bundel van Monakow.
tractus solitarius medullae oblongatae, een
afdalende zenuwbaan in de medulla oblongata; bevat
smaakvezels van de VIIe, IXe en Xe hersenzenuw,
lopende naar de nucleus tractus solitarii; syn. bundel van
Gierke.
tractus spinalis nervi trigemini, zenuwvezelbaan in
het ruggenmerg, met vezels van de n. trigeminus voor
pij n- en temperatuurzin.
tractus spinocerebellaris dorsalis, bundel zenuwvezels in de funiculus lateralis van het ruggenmerg, die
door de pedunculus cerebellaris caudalis naar het
cerebellum opstijgen; syn. bundel van Flechsig.
tractus spinocerebellaris ventralis, een bundel
zenuwvezels in de funiculus lateralis van het ruggenmerg, die door de pedunculus cerebellaris cranialis naar
het cerebellum opstijgen; syn. bundel van Gowers.
tractus spino-olivaris, bevat hoofdzakelijk gekruiste
vezels naar de olijf, maar ook naar het cerebellum;
bevinden zich in het hele ruggenmerg en liggen bij de
voorwortelvezels, samen met de tractus olivospinalis;
syn. tractus Hellweg.
tractus spinoreticularis, vezels uit de dorsale hoorn
die in het anterolaterale deel van het ruggenmerg
opstijgen en informatie over de pijn- en temperatuurszin voortgeleiden naar de reticulaire formatie in
verlengde merg en pons.
tractus spinotectalis, de fylogenetisch oudste zenuwbaan in de t. spinothalamicus; het is een reflexbaan die
eindigt in de colliculus cranialis.
tractus spinothalamicus, vezels uit de achterhoorn
van de andere zijde, liggend bij de tractus spinothalamicus lateralis en eindigend in de lamina tecti.
tractus spinothalamicus lateralis, een in de funiculus
lateralis van het ruggenmerg opstijgende zenuwvezelbaan; bevat vezels voor de pijn- en temperatuurzin
die naar de thalamus lopen.
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transductie
enzym in serum (SGOT) en verschillende weefsels; bij
beschadiging van deze weefsels raakt het enzym in het
bloed, zodat aantoning van verhoogde concentratie in
het serum een aanwijzing is van dergelijke weefselbeschadiging; dit is vooral het geval by myocard- en
leveraandoeningen.
glutamaatpyruvaattr a nsaminase (GPT), enzym in
serum (SGPT) en in sommige weefsels, vooral lever; bij
leveraandoeningen words het enzym in verhoogde
concentratie in het serum gevonden.
transaminering, overdracht van een aminogroep (-NH z)
van de ene stof op de andere, door het enzym transaminase.
transaortaal, dwars door de wand van de aorta.
tra nsbronchiaal, dwars door de bronchuswand.
transcellulair vocht, vocht in verschillende lichaamsholten: hersenvocht (liquor cerebrospinalis), vocht in het
maag-darmkanaal, oogkamervocht, vocht in borst- en
buikholte, gewrichtsvocht (synoviaal vocht); vormt met
het intravasculaire vocht (bloedplasma) en het interstitiele vocht het extracellulaire vocht.
transcendentaal [L., scando = klimmen] bovenzinnelijk,
buiten het gebied der ervaring.
transcervical intrafallopian embryo transfer (TIFT) [E.] het
echoscopisch geleid inbrengen van de bevruchte eicel in
de tuba door een katheter via de cervix; zie ook zygote
intrafallopian transfer.
transcobalamine, een in het bloed voorkomende transport-proteine die vitamine B 12 bindt.
transcorticaal [L., cortex = schors] m.b.t. de verbinding van
hersenschorsgedeelten; vb. t-cale afasie.
transcortine, een in bloedplasma voorkomende a-globuline, die als transporteiwit dient voor de corticosteroiden.
transcriptase, een enzym dat een RNA-kopie kan maken
van het DNA-genoom.
omgekeerde transcriptase, enzym dat een DNA-kopie
kan maken van het RNA-genoom; kenmerkend enzym
voor alle dierlijke RNA-leukemie-virussen; syn. reverse
transcriptase [E.].
transcriptie, het omzetten van genetische informatie in
een complementaire sequentie van RNA.
transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) [E.]
middel ter symptomatische bestrijding van chronische
pijn d.m.v. prikkeling van huidreceptoren met huidelektroden op het ruggenmergsegment waar de bron van
pijn zich bevindt; gebaseerd op de poorttheorie van
pijncontrole van Melzack en Wall; syn. transdermale/
transcutane (elektrische) zenuwstimulatie.
transcytose, zie cytopempsis.
transdermaal [G., derma = huid] door of via de huid.
transdermaal therapeutisch systeem (TTS), toediening
van een geneesmiddel via diffusie door de huid in
plasma d.m.v. een pleister op de huid; biedt per tijdseenheid een vaste hoeveelheid geneesmiddel aan de huid
aan; vb. scopolamine ter voorkoming van reisziekte,
nicotine bij het afwennen van roken.
transducer, i instrument dat de ene energievorm in de
andere omzet; z instrument waarmee elektrische energie
in geluidsenergie en geluidsenergie in elektrische
energie wordt omgezet; bij echografie zit de transducer
in de kop die op het lichaam wordt geplaatst; 3 kop van
een echoapparaat die op het lichaam van de patient
wordt geplaatst.
transductie, overdracht van een erfelijke eigenschap
(bijv. resistentie tegen een antibioticum) van de ene

tractus spinothalamicus ventr alis, opstijgende
zenuwbaan in de funiculus ventralis van het ruggenmerg; loopt naar de thalamus, bevat vezels voor druk- en
aanrakingszin.
tractus spiralis foraminosus, een spiraalvormig
gebied in de fundus van de meatus acusticus internus,
doorzeefd met vele gaten, waardoorheen takjes van de n.
vestibulocochlearis lopen.
tractus supra-opticohypophysialis, bundel zenuwvezels uit de nuclei supra-opticus, paraventricularis en
tuberalis; ze lopen naar de hypofyse-achterkwab, vervoeren vasopressine en oxytocine.
tractus systematis nervosi centralis, banen van het
CZS.
tractus tectobulbaris, kruist dorsaal in het tectum naar
de andere zijde, loopt dan ventraal van de fasciculus
longitudinalis medialis naar de ponskern, maar hoofdzakelijk naar de oogspierkernen.
tractus t e ctospinalis, vezelbaan in de funiculus
lateralis van het ruggenmerg; hij komt van de lamina
tecti en bevat vezels voor optisch en akoestisch
opgewekte refleximpulsen.
tr a ctus tegmentalis centralis, vezelbaan naar de olijf
(misschien uit de thalamus komend).
tractus temporopontinus, het van de temporale
hersenschors komende deel van de t. corticopontinus.
tractus u rogenitalis, apparatus urogenitalis.
tractus vestibulospinalis, vezels uit het evenwichtsorgaan die in de funiculus ventralis en in de funiculus
lateralis van het ruggenmerg lopen.
tractus circulatorius [L.] het stelsel van hartvaten en
bloedvaten; syn. hart- en vaatstelsel.
tractus-h e mianopsie, zie hemianopsie.
tractus-psychicus-anamnese, anamnese van psychiatrische klachten in de somatische praktijk; de meest
voorkomende klachten zijn depressiviteit, angst, paniekaanvallen, hypochondrie, alcoholmisbruik en fobieen.
tragus [G., tragos = bok] kraakbeenplaatje aan de voorkant
van de uitwendige gehooropening.
training [< E.] oefening.
hoortraining, training voor slechthorenden in het
gebruik van niet-auditieve informatie ter verbetering
van de communicatie met hun omgeving.
sensitivity training, zie aldaar.
trait [E.] erfelijke aanleg of neiging tot ontwikkeling in
een bepaalde richting; vb. sickle cell trait.
trait anxiety [E.] zie angstdispositie.
trait carrier [E.] gezonde overbrenger of drager van een
erfelijke aanleg.
trance [< F., L. transire = overgaan] schemertoestand van de
geest, diepe slaap; ook een stadium van hypnose.
tranquilizer, tranquiliser [E., to tranquilize = rustig maken]
kalmerend middel bij emotionele opwindingstoestanden; syn. ataracticum; zie ook psychofarmaca.
major tranquilizer [E.] kalmerend middel bij psychosen.
minor tranquilizer [E.] een kalmerend middel bij angst,
spanning, neurose.
transabdominaal [L., abdomen = buik] door de buikwand
been.
transacetylering, het overdragen van de acetylgroep; zie
ook co -enzym A.
transactionele anal y se, zie analyse.
transaminase, enzym dat een aminogroep (-NH z) van de
ene stof op een andere kan overdragen (transaminering)
bijv. van glutaminezuur naar een ketonzuur, dat daarbij
in een aminozuur wordt omgezet.
glutamaatoxaalacetaattransaminase (GOT), een
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van de ledematen, zodat het bloed hieruit naar de romp
en de hersenen wordt verdrongen.
directe transfusie, rechtstreekse overbrenging van
bloed uit een ader van de donor naar een ader van de
recipient.
exsanguinatietransfusie, zie wisseltransfusie.
foetomaternale transfusie, transplacentaire overgang
van foetaal bloed naar het bloed van de moeder (meestal
ten gevolge van placenta-beschadiging).
indirecte transfusie, toediening van bloed dat in een
fles is opgevangen en ev. werd bewaard, ev. ook
`gepooled'; zie ook blood pool.
wisseltransfusie, volledige vervanging van ziek bloed
door gezond bloed, vaak toegepast bij zuigelingen met
erythroblastosis fetalis.
transfusiereactie, gegeneraliseerde reactie na een
transfusie van incompatibel bloed met destructie van
donorbloedcellen, koorts, hypotensie, misselijkheid,
braken en pijn in borst en rug; ernst van de reactie is
afhankelijk van de betrokken bloedgroepklasse en de
hoeveelheid antilichamen; een lichte reactie kan
ontstaan door het ontvangen van lichaamsvreemde
eiwitten die in het serum van het getransfereerde bloed
aanwezig zijn; een hevige reactie volgt op het ontvangen
van bloed dat afkomstig is van een donor met een voor
de ontvanger onverenigbare, 'verkeerde' bloedgroep; zie
ook bloedgroepincompatibiliteit.
hemolytische transfusiereactie, afbraak van getransfundeerde donorerytrocyten door antistoffen van
patient, gericht tegen donorerytrocyten; ernstige
hemolyse kan leiden tot intravasale stolling, nierinsufficientie en shock.
transfusion-induced acute lung injury (TRALI) [E.] na
bloedtransfusie optredende immunologische reactie die
leidt tot het ontstaan van longoedeem van niet-cardiale
oorsprong; de oorzaak is een te hoge concentratie van
antistoffen die gericht zijn tegen in het donorbloed of
plasma aanwezige granulocytspecifieke antigenen.
transgeen dier, dier waarbij op kunstmatige wijze een
gen voor een bepaald molecuul niet, in overmaat of in
gewijzigde vorm tot expressie wordt gebracht, om zo de
functie van dit molecuul te bestuderen; de Nederlandse
stier Herman (1996), wiens vrouwelijke nakomelingen
lactoferrine in hun melk produceren, was het eerste
transgene dier.
transient ischaemic attack (TIA) [E.] voorbijgaande
cerebrale ischemie, met neurologische verschijnselen die
binnen 24 uur weer verdwijnen.
transilluminatie, 'doorlichting'; zie ook diafanoscopie.
transitie, 1 veranderingsmomenten of processen van
verandering n.a.v. ingrijpende gebeurtenissen; z de
verschuivingen in de relaties tussen de contactreden van
de patient, de diagnose van de huisarts en de diagnostische en therapeutische interventies.
transitoor [L., transire] voorbijgaand, tijdelijk.
transitorius [L., -ia, -ium], voorbijgaand, transitoir;
vb. mania t-ia.
transkatheterembolisatie, embolisatie door het spuiten
van o.a. partikels, coils of gelfoam, opgelost in fysiologisch zout of in rontgencontrastmiddel, door een
katheter in de bloedbaan.
transketolase, glyco-aldehydtransferase, een enzym in
erytrocyten en in de myeline van zenuwmergscheden;
beInvloedt de instandhouding van de mergschede; de
t.-activiteit van de erytrocyten is een maatstaf voor de
vitamine-B 1 -status van het individu.
translatie, vorming van een eiwit a.d.h.v codons op

bacteriesoort op de andere door uitwisseling van DNA
d.m.v. een bacteriofaag; zie ook conjugatie, transformatie.
transductiemechanisme, mechanisme waarmee een
bepaalde eigenschap of prikkel m.b.v een endogene of
exogene trigger (farmacon, hormoon, enzym) words
overgebracht of geInduceerd naar/binnen een bepaald
systeem; drie hoofdcategorieen worden onderscheiden:
i) directe regulatie van iontransport door celmembraan;
z) regulatie via second messengers; 3) activering van
eiwit- en/of DNA-synthese.
transendotheliaal transport, transport dwars door
endotheelcellen van capillairen heen; betreft in het
bijzonder O 2 en CO 2 en lipofiele stoffen.
transfectie, laboratoriumtechniek voor introductie van
nucleInezuur in dierlijke gastheercellen, waarna het gen
d.m.v. de cel tot expressie komt; de techniek wordt
gebruikt in recombinant-DNA-toepassingen.
transferase, een enzym dat een chemische groep van een
verbinding op een andere overdraagt.
acetylcholinetransferase, het enzym (o.a. in de hersenen) dat de acetylering van choline tot de neurotransmitter acetylcholine bewerkstelligt.
alaninetransferase, zie glutamaat-pyruvaat-transaminase (GPT).
aminotransferase, zie transaminase.
aspartaataminotransferase, zie glutamaat-oxaalacetaat-transaminase (GOT).
catechol-O-methyl-transferase (COMT), een enzym in
lever en nieren, werkzaam bij de afbraak van epinefrine
en norepinefrine tot vanillyl mandelic acid (VMA).
glucuronyltra nsferase, een enzym in de lever dat
bilirubine bindt aan glucuronzuur, welke binding
vooraf moet gaan aan de uitscheiding met de gal.
nucleotidyl-transferase, een enzym (groep enzymen)
dat nucleotideresten van nucleoside-di- of -trifosfaten
omzet in polymere vormen; hiertoe behoren o.a. RNAen DNA-polymerase.
zuurstoftransferase, zie oxygenase.
transferrine, een niet aan porfyrine gebonden, ijzertransporterende metalloproteine in het serum; ieder
molecuul kan twee atomen Fe 3 + binden; syn. siderofiline.
transfer-RNA, zie RNA.
transfixie, transfixio [L., transfigere = doorsteken] doorsnijding, doorsteking.
transfixio iridis, operatie bij secundair glaucoom door
seclusio pupillae (Fuchs); de iris wordt tweemaal doorgestoken zodat er weer kamerwater van de achterste
oogkamer naar de voorste kan stromen.
transformatie, i verandering van beenstructuur na een
fractuur, door de zich wijzigende belasting (Julius
Wolff); z modus van overdracht van een erfelijke eigenschap (bijv. resistentie tegen een antibioticum) van de
ene bacteriesoort op de andere.
maligne transformatie, mutatie in de genetische
samenstelling van de cel, waardoor deze eigenschappen
krijgt die ongebreidelde (kwaadaardige) groei mogelijk
maken; meestal gebruikt voor cellen in weefselkweek.
transformatiezone, de grens tussen ectocervicaal
plaveiselepitheel en endocervicaal cilinderepitheel;
syn. overgangszone.
transfunderen [L., transfundere = overgieten] een transfusie
toedienen.
transfusie [L., transfundere] het inbrengen van bloed of een
vervangende vloeistof in het bloedvaatstelsel.
auto-transfusie, het inbrengen van het eigen bloed van
de patient, dat op een eerder tijdstip was afgenomen en
bewaard; een oude vorm van auto-t. is het inzwachtelen
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zorg worden nagestreefd; bijv. huisartsen die gebruikmaken van de diagnostische mogelijkheden in het
ziekenhuis en specialisten die consulten in de huisartsenpraktijk verlenen.
transmutatie [< L., transmutare = veranderen] i mutatie, de
verandering van de soort gedurende de evolutie; z de
conversie van het ene element in het andere (bij radioactiviteit).
transorbitaal, door de orbita heen; vb. t-ale lobotomie.
transovarieel, via de ovaria; vb. t-iele transmissie.
transpeptidase, enzym dat de overgang van een of meer
aminozuren van de ene peptiden-keten op de andere
bewerkstelligt.
gammaglutamyltranspeptidase, een membraangebonden enzym, vnl. in de cellen van de niertubuli; bij
leveraandoeningen en pancreascarcinoom is het gehalte
in het bloed verhoogd.
transperitoneaal, dwars door het buikvlies been.
transpiratie, i perspiratio; z zweet.
transplantaat, orgaan of weefsel voor transplantatiedoeleinden; syn. graft [E.]; zie ook transplantatie.
samengesteld transplantaat, t. met weefsel dat uit
verschillende weefselcomponenten bestaat; vb. wig van
een oorschelp; syn. composite graft [E.].
transplantaatafstoting, afstoting van een transplantaat
wegens incompatibiliteit; syn. rejectie; de afstotingsreactie is in to delen in afferente of herkenningsfase (1) en
efferente of effectorfase (z); 1: allo -HLA activeert T-cellen;
z: B-cel-activatie, T-cel-cytotoxie en complement- en
macrofaagactivatie; preventie: matching van donor en
ontvanger (bloedgroep, MHC- en non-MHC-antigeen,
onderzoek naar kruisreactiviteit en lymfocytotoxische
antistoffen) en immunosuppressieve therapie (bijv.
azathioprine, prednisolon).
acute transplantaatafstoting, beschadiging van een
transplantaat door immuunreactie; de afstoting wordt
geInitieerd door T-lymfocyten, ontstaat enkele dagen tot
weken na transplantatie; symptomen zijn orgaanafhankelijk, mate van afstoting is afhankelijk van
HLA-incompatibiliteit en immunosuppressieve therapie;
syn. acute transplantaatafstoting.
chronische transplantaatafstoting, immuunreactie
die pas na vele jaren op gang komt, mogelijk t.g.v.
depositie van immuuncomplexen.
hyperacute transplantaatafstoting, afstoting van een
transplantaat onmiddellijk na herstel van de circulatie;
oorzaak: ABO-bloedgroepincompatibiliteit tussen donor
en ontvanger of aanwezigheid van circulerende antistoffen bij de ontvanger die gericht zijn tegen de transplantatieantigenen van de donor.
inductietransplantaatafstoting, afstotingsreactie die
in gang wordt gezet door lichaamsvreemde
HLA- moleculen (allo-antigenen); T-lymfocyten zien
allo- HLA- moleculen als eigen HLA, gekoppeld aan een
antigeen; dit verklaart het hoge percentage T-cellen dat
reageert tijdens een afstotingsreactie; sterkste inductoren zijn allo-HLA- klasse-Il-moleculen.
transplantaatafstotingsinfiltraat, cellulair ontstekingsinfiltraat dat bij verdenking op afstoting via een transplantaatbiopsie de diagnose bevestigt, doordat het
kenmerkend is voor afstoting.
transplantatie [< L., transplantare = overplanten] overplanting van weefsel of van een orgaan naar een plaats of
naar een lichaam waarvan dit weefsel of orgaan verloren
is gegaan of in uiterst slechte toestand verkeert; zie ook
transplantaat.
allo-transplantatie, allogene transplantatie,

messenger RNA; vindt plaats in ribosomen m.b.v.
transfer-RNA.
translatus [L., -ta, -turn, latus = zijdel verplaatst, van plaats
veranderd; vb. vaccinia t-ta.
translocatie, structurele chromosoomafwijking, veroorzaakt door het optreden van twee of meer breuken,
gevolgd door versmelting van gedeelten van verschillende chromosomen.
bacteriele translocatie, verplaatsing van bacterien over
een natuurlijke barriere.
transluminaal, via het lumen van een Buis of vat.
transmaxillair, via de maxilla; vb. transmaxillaire
orbita-decompressie.
transmeataal, via de meatus acusticus externus.
transmethylering, overgang van een methylgroep van
de ene verbinding naar een andere.
transmigratie [< L., transmigrare = reizen, trekken] 1 verplaatsing i.h. bijz. van het ei, dat van een eierstok overgaat
naar de heterolaterale eileider, hetzij buiten de baarmoeder om (uitwendige, externe t.), hetzij door de baarmoederholte heen (inwendige, interne t.); i. diapedesis.
transmissie [L., transmittere = overdragen] overdraging,
overbrenging; i impulsoverdracht, van het ene neuron
op het andere, via een synaps of van een zenuwvezel op
een spiervezel, via een motoor eindplaatje; hierbij komt
acetylcholine vrij, die als transmitter werkt; z overbrenging van een ziekte-agens door een vector; zie ook neurotransmissie.
horizontals transmissie, overdraging van ziektekiemen door contactbesmetting, i.t.t. verticale t.
transovariele transmissie, overdraging van ziektekiemen via de ovaria; vb. de overgang van een in een teek
levend arbovirus via de ovaria op het nageslacht.
verticale transmissie, overdraging van ziektekiemen
op een volgende generatie; i cytoplasmatisch, extrachromosomaal; a van moeder op foetus; vb. rubella, toxoplasma.
transmitter [< E.] transmitterstof, overdrachtstof,
substantie die betrokken is bij de impulsoverdracht van
het ene neuron op het andere door diffusie via de nauwe
spleet die in de synaps het presynaptisch van het postsynaptisch neuron scheidt. In het perifere zenuwstelsel
zijn acetylcholine en noradrenaline als transmitter
werkzaam, in het CZS mono-aminozuren zoals gammaaminoboterzuur (GABA), glycine, glutamaat, aspartaat,
dopamine, serotonine.
exciterende transmitter, exciterende transmitterstof, transmitter die bij aanwezigheid in de synapsspleet
een verlaging van postsynaptische membraanpotentiaal
veroorzaakt, waardoor de prikkelbaarheid van het
neuron toeneemt; exciterende transmitters zijn b.v.
glutamaat, acetylcholine, substance-P, dopamine,
adrenaline, noradrenaline en serotonine.
inhiberende transmitter, inhiberende transmitterstof, transmitter die bij aanwezigheid in de synapsspleet
stabilisatie van de postsynaptische membraanpotentiaal
(hyperpolarisatie) veroorzaakt, waardoor actiepotentialen minder snel voortgeleid worden; inhiberende
transmitters zijn b.v. gamma-aminoboterzuur en
glycine.
transmitter release [E.] uitstorting van transmitterstof uit
blaasjes in het axonuiteinde, waardoor transmitterstof
in de synapsspleet terechtkomt en excitatie van de
postsynaptische neuron veroorzaakt.
transmuraal, dwars door een wand; vb. t. hartinfarct.
transmurale zorg, zorg waarbij de optimale samenwerking en afstemming tussen intra- en extramurale
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transportmedium, vloeistof waarin patientenmateriaal
bewaard en vervoerd wordt indien geen directe verwerking plaats kan vinden, bedoeld om evt. micro-organismen in goede conditie te houden.
transpositie [L., transponere = verplaatsen] i aanwezigheid
van een orgaan op een andere dan de normale plaats;
vb. t. van de grote vaten: een aorta die uit de rechter
hartkamer en een truncus pulmonalis die uit de linker
hartkamer ontspringt; a operatie waarbij weefsel van de
ene plaats naar een andere wordt overgebracht; vb. bij
defecten in de bovenkaak.
transpositio viscerum, zie situs inversus viscerum.
transppson, een specifiek DNA-segment dat van het ene
plasmide op een ander kan `overspringen , of op een
bacterieel chromosoom, en daarbij een erfelijke eigenschap (zoals resistentie) kan overbrengen.
transpulmonaal, door de wand van de truncus pulmonalis heen.
transsegmentaal, zich uitstrekkend tot voorbij een
segment.
transseksualiteit, transseksualisme, i zie transseksueel
(sub i); a het gevoel tot de andere sekse te behoren;
syn. genderdysforie.
transseksueel, i [z. nw.], persoon die d.m.v chirurgische
ingrepen en evt. hormoonbehandelingen de voornaamste (uiterlijke) geslachtskenmerken van het andere
geslacht heeft gekregen; 2 [z. nw.], persoon die volgens
zijn of haar gevoel tot de andere sekse behoort; 3 [bijv
nw.], betrekking hebbend op transseksualiteit.
transseptaal [L., septum = tussenschot] door, of voorbij een
tussenschot.
transsfenoidaal, operatie door wiggebeen bij afwijking
in de hypofyse.
transsternaal [L., sternum = borstbeen] door het borstbeen
heen.
transsudaat [L., sudare = zweten] een vloeistof die door een
membraan gesijpeld is of door weefsel wordt afgescheiden en zich in een lichaamsholte ophoopt; t. is eiwitarm,
bevat weinig cellen en is vloeibaar, i.t.t. exsudaat.
transsudatie, het 'uitzweten' (doorsijpelen) van transsudaat.
transtentoriele inklemming, inklemming van hersenweefsel door het tentorium heen, veroorzaakt door een
verhoogde intracraniale druk.
transthalamisch, de thalamus doorkruisend.
transuretraal, via de urethra; eigenlijk onjuiste aanduiding, want de urethrawand wordt niet doorboord;
beter zou zijn: 'per-uretraal'; vb. t-trale prostatectomie.
transventriculair, door de wand van een hartkamer
heen.
transversa [L.] vr. van transversus.
transversaal, in dwarse richting; een t. lichaamsvlak staat
loodrecht op de lichaamsas.
transversaal onderzoek, zie dwarsdoorsnedeonderzoek.
transversaal tubulair systeem (T systeem), intra- en
extracellulair geleidingssysteem voor elektrische
prikkels in (hart)spiercellen.
transversalis [L., -le], transversaal; vb. fascia t-lis.
transversarius [L., -ia, -ium], dwars verlopend, in dwarse
richting; vb. foramen t-ium.
transversectomie [G., ektome = uitsnijding] 1 resectie van
een dwarsuitsteeksel (processus transversus vertebrae) of
een aantal ervan; 2 verwijdering van het colon transversum; zie ook colectomie, hemicolectomie, sigmoidectomie.
transversocostalis [L., -le], m.b.t. een processus transver-

1 overplanting van weefsel, afkomstig van een ander

individu van dezelfde species (vroeger genoemd hom(e)
o-t., homogene t., homologe t.); vb. vervanging van een
ziekelijk hartklep door een gezonde klep van een
overledene; z. het inbrengen van dood materiaal (bijv
hechtmateriaal, metalen pennen, hartklepprothese) in
het lichaam van de patient.
autotransplantatie, autogene transplantatie,
autologe transplantatie, overplanting van weefsel uit
het eigen lichaam.
beenmergtransplantatie, infunderen van pluripotente
hematopoetische stamcellen; wordt toegepast bij diverse
hematologische aandoeningen, waarbij de normale
hematopoese/lymfopoese ernstig tekortschiet of bij
behandeling van maligniteiten met hoge doses cytostatica of totale lichaamsbestraling.
gesteelde transplantatie, overbrenging van een
huidlap, die aanvankelijk nog bloed blijft ontvangen uit
de plaats van herkomst.
hartlongtransplantatie, gecombineerde hart- en
longtransplantatie van een donor naar een ontvanger.
harttransplantatie, transplanteren van een hart van
donor naar ontvanger.
heterotope transplantatie, overplanting van weefsel
naar een plaats waar het normaliter niet thuishoort.
homotope transplantatie, zie orthotope transplantatie.
huidtransplantatie, overplanting van huid, vaak
autoloog, bijv m.b.v een vrije ent, gesteelde flap of vrije
flap.
isotope transplantatie, t. waarbij overeenkomst
bestaat zowel in plaats as in weefsel.
kabeltransplantatie, overbrugging van een zenuwdefect met een of meer segmenten van een vrij getransplanteerde zenuw; vb. n. suralis.
mucosatransplantatie, autologe transplantatie van
slijmvlies, bijvoorbeeld bij een palatoschisis, ter verkleining van de nasopharynx.
niertransplantatie, overplanten van een gezonde
donornier naar een ontvanger met een levensbedreigende nierinsufficientie.
omentum-majus-transplantatie, autologe overplanting (maar veelal enkel verplaatsing) van een deel van het
omentum majus; wordt toegepast om ruwe oppervlakken in de buikholte meer of te dekken, ter voorkoming van onderlinge verklevingen en vergroeiingen van
de ingewanden.
o rthotope transplantatie, overplanting van weefsel
naar de plaats die normaliter de zetel ervan is.
syngene transplantatie, overplanting van weefsel
afkomstig van een donor die genetisch identiek is met de
recipient (vroeger genoemd iso-t., isologe t.).
vet-dermis-transplantatie, autologe overplanting van
vet en huid, ter opvulling van een wekedelendefect
elders in het lichaam.
vrije transpiantatie, overplanting van weefsel dat
geheel van zijn oorspronkelijke plaats gescheiden is.
xeno-transplantatie, xenogene t., xenologe t.,
overplanting van weefsel afkomstig van een soortvreemd
individu (vroeger genoemd hetero-t., heterogene t.,
heterologe t.).
transpleuraal, dwars door de pleura heen.
transporteiwit, een proteine dat bepaalde stoffen
(hormonen, ijzer) aan zich kan binden en deze vervolgens transporteert door de bloedbaan; vb. transferrine.
transportijzer, het ijzer dat gebonden is aan transferrine
in het serum.
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Treitz, Wenzel
geluid; dit kan acuut optreden bijv. door een explosie, of
chronisch bijv door een te hard afgestelde walkman;
symptomen zijn o.a. oorsuizen en gehoorverlies; zie ook
trauma, explosie--.
psychisch trauma, i pijnlijke, kwetsende psychische
ervaring; 2 de gebeurtenis die, of het agens dat een
kwetsende uitwerking heeft op de psyche.
rotatie-acceleratie-trauma, mechanisme van trauma
capitis waarbij rotatie van hersenen ten opzichte van
omgevende schedel optreedt; veroorzaakt in het
algemeen letsel in axiaal gebied van hersenen.
seksueel trauma, zie seksueel.
stomp buiktrauma, letsel van de buik met veelal
intacte buikwand en zonder overige zichtbare uitwendige verwondingen, waarbij echter dikwijls sprake van
ernstig intra-abdominaal letsel is.
traumakamer, speciale ongevalskamer met daarin de
benodigde apparatuur om snel de ernst van het letsel
vast te stellen; bevat onder meer beademings- en
bewakingsapparatuur, rontgenapparatuur en
ECG-apparatuur.
traumascore, beoordelingsmethode om bij slachtoffers
van een ongeval de ernst van de verwondingen in
getallen te kunnen uitdrukken.
APACHE-II-score, APACHE-II-traumascore [APACHE _
letterwoord: acute physiology and chronic health evaluation], traumascoresysteem waarmee de gezondheidstoestand van de
patient op een intensive care wordt vastgelegd en
gevolgd.
traumascore volgens Champion, beoordelingsschaal
waarbij de ernst van de verwondingen wordt beoordeeld
en vervolgd aan de hand van de kwaliteit van de vitale
functies op een vijfpuntsschaal; hierbij wordt gelet op de
ademhalingsfrequentie, de systolische bloeddruk en de
uitkomst van de Glasgow-comaschaal; de score loopt van
o tot maximaal 12.
traumateam, ongevalsteam, bestaande uit een chirurg,
traumatoloog, anesthesist, radioloog, neuroloog, neurochirurg, kinderarts en verpleegkundigen.
traumaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. of t.g.v. een trauma;
vb. malacia t-ca, aneurysma t-cum.
traumatisch [L., traumaticus] m.b.t. of t.g.v. een trauma;
vb. t-sche neurose.
traumatisme, i stoornis in de algemene toestand t.g.v.
een trauma; a een trauma.
traumatogeen [G., gennan = voortbrengen] door trauma
veroorzaakt.
traumatologie [G., logos = wetenschap] de wetenschap of
het chirurgisch specialisme m.b.t. de door traumata
veroorzaakte (lichamelijke) afwijkingen.
traumatose, zie traumatisme.
travestie, zie transvestitisme.
Treacher.
Treacher-Collins-syndroom, aanlegstoornis van
schedel en gelaat met onderontwikkeling van zygoma en
mandibula, macrostomie, onderontwikkeling van het inen uitwendige oor en afwijkende stand der oogleden;
syn. mandibulofaciale dysostose.
trechterborst [L.] zie pectus excavatum.
trechterschoensyndroom, voetafwijking (hallux valgus)
door het dragen van schoeisel met hellend voetbed en
trechtervormige neus.
tredmolen, ergometer in de vorm van een lopende band
waarmee de looparbeid kan worden gedoseerd door een
instelbare loopsnelheid en dikwijls ook een instelbare
hellingshoek; syn. tapis roulant, trottoir roulant [F.].
Treitz, Wenzel (1819-1872; Oostenr. patholoog te Praag).

sus vertebrae (dwarsuitsteeksel) en een costa (rib);
vb. musculi t-les (mv. van t-lis).
transversospinalis [L., -le], m.b.t. de processus transversus en de processus spinosus van de wervels; vb. musculus t-lis.
transversotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van
een processus transversus vertebrae (of een aantal ervan).
transversus [L., -sa, -sum], dwars, in dwarse richting;
vb. sinus t-sus, diameter t-sa, colon t-sum.
transvesicaal, dwars door de urineblaas heen.
transvestiet [L., vestire = kleden] travestiet, persoon (i.h.b.
een man) die zich kleedt als een lid van het andere
geslacht en hier (seksuele) voldoening in vindt.
transvestitisme [< L., vestire] het zich kleden als een
persoon van het andere geslacht zonder dat de wens
bestaat van geslacht te willen veranderen; syn. travestie;
zie ook transseksualiteit.
trapezium [G., trapezion = kleine tafel] 1 een onregelmatige
vierhoek; z het os trapezium.
trapgzius [L., -ia, -ium], trapeziumvormig; vb. musculus
t-ius, os t-ium.
trapezoid [L., trapezoideus] 1 een trapezium met twee
evenwijdige zijden; z het os trapezoideum.
trapezoideus [L., -ea, -eum], lijkend op een trapezium;
vb. linea t-ea, os t-eum.
trapped air [E., gevangen lucht] de hoeveelheid lucht die
door een ventielstenose wordt 'afgevangen' doordat er
bij de inademing meer lucht wordt ingezogen dan er bij
de uitademing wordt uitgeblazen.
trapping [E., to trap = strikken] afklemming van een bloedvat
boven en onder een aneurysma.
Traube, Ludwig (1818-1876; D. internist te Berlijn).
curve van Traube (-Hering), curve waarop de periodieke schommelingen van de bloeddruk tijdens de
ademhaling te zien zijn.
dubbele toon van Traube, bij aorta-insufficientie kan,
met de stethoscoop boven de a. femoralis, na de luide
systolische toon een zwakkere tweede toon worden
gehoord.
ruimte van Traube, het boven de maag gelegen gebied,
begrensd door linker ribbenboog, hart-, milt-, en
leverdempingsfiguur; normaliter heeft de percussietoon
bier door aanwezigheid van de maag een tympanitische
klank, maar bij linkszijdig pleura-exsudaat is de percussietoon gedempt.
trauma [G., my -ata], 1 letsel, laesie, verwonding; z de
traumatiserende kracht.
acceleratie-deceleratie-trauma, mechanisme van
trauma capitis waarbij lineaire versnelling van hersenen
ten opzichte van schedel optreedt; veroorzaakt coupcontrecoup-letsel van cortex cerebri.
trauma capitis [L., caput = hoofd] hoofdletsel.
trauma cerebri, hersenletsel; men onderscheidt
commotio en contusio cerebri.
elektrisch trauma, beschadiging van weefsel t.g.v een
elektriciteitsongeval; syn. elektrisch letsel; zie ook
hoogspanningsongeval.
explosietrauma, beschadiging van trommelvlies en/of
cochleaire structuren door plotselinge drukverandering;
als het trommelvlies scheurt is veelal de beschadiging
van het gehoor door destructie van cochleaire structuren
minder ernstig.
geboortetrauma, l letsel dat tijdens de geboorte van
een kind aan het voorliggende deel wordt toegebracht;
2 het psychische letsel dat het kind bij de geboorte
ondervindt.
geluidstrauma, letsel, veroorzaakt door een teveel aan
795

Trematoda
de m. gluteus medius zakt het bekken schuin omlaag als
de patient staat op het been aan de zieke kant.
treonine, threonine, essentieel aminozuur, noodzakelijk voor de optimale groei van kinderen en voor de
handhaving van het stikstof-evenwicht bij volwassenen.
trepaan [G., trypanon = boor] instrument voor de uitvoering
van trepanatie.
trepanatie, het maken van een boorgat in het schedeldak, of in een pijpbeen, of in de oogbol bij glaucoom
(operatie van Elliot).
trepidans [L., trepidare = beven, sidderen] bevend, sidderend;
vb. myotonoclonia t.
Treponema [G ., trepein = draaien; nema = draad] een geslacht
van de fam. Treponemataceae (van de orde Spirochaetales); 3
a 18 tm lange spiraaltjes, in het donkerveld levend waar
te nemen.
Treponema pallidum, verwekker van syfilis, in 1905 door
Schaudinn ontdekt.
Treponema pertenue, verwekker van framboesia.
Treponema vincenti, een in symbiose met Fusobacterium
plautivincenti voorkomende spirocheet bij angina van
Plaut-Vincent en ulcus tropicum; vroeger geheten

boog van Treitz, een vaatplooi van het peritoneum
tussen het laatste derde deel van het duodenum en de
linker vier; de plooi bevat de a. colica sinistra en de v.
mesenterica inferior.
breuk van Treitz, zie hernia duodenojejunalis.
groeve van Treitz, recessus duodenalis superior.
Treitz-hernia, hernia duodenojejunalis.
ligament van Treitz, zie musculus suspensorius
duodeni.
Trematoda [G., trematodes = doorboord, vol gaten] een klasse
van het subphylum Platyhelminthes; de belangrijkste
geslachten zijn de bloedparasiet Schistosoma, de darmparasieten Echinostoma, Fasciolopsis e.a., de leverparasieten
Clonorchis, Fasciola, Opistorchis, de longparasiet Paragoni-

mus.
tremens [L., tremere = sidderen] sidderend ; vb. delirium t.
af [L., tremere; Gr. graphein = schrijven] instrument
tremograa

waarmee een tremor kan worden geregistreerd.
tremor [L., tremere] beving, siddering, trilling.
autotoxische tremor, bij auto-intoxicatie zoals bij
ziekte van Basedow.
tremor cordis, zie palpitatio cordis.
tremor essentialis, een familiaal voorkomende t. die
erger wordt bij stress en met de leeftijd toeneemt;
syn. syndroom van Minor.
fijne tremor, snelle t. met geringe amplitudo, bijv. bij
ziekte van Basedow.
flapping tremor, grove, langzame t. bij praecoma
hepaticum; syn. asterixis.
intentietremor, zie aldaar.
seniele tremor, op hoge leeftijd optredende, fysiologische tremor bij willekeurige beweging.
toxische tremor, tremor bij vergiftigingen (lood, kwik).
tremulans [L., tremere = sidderen] sidderend ; vb. cataracta t.
tremulatie, tremulatio [L.] tremor met kleine amplitudo.
trench mouth [E.] zie stomatitis ulcerosa necroticans.
trend [<E . = richting] neiging , ontwikkeling in een
bepaalde richting.
Trendelenburg, Friedrich (1884-1924; D. chirurg te
Rostock, Bonn en Leipzig).
canule van Trendelenburg, een tracheacanule,
omgeven door een gummiballon, die in opgeblazen
toestand de luchtpijp naar boven geheel afsluit; wordt
bij operaties in de mond of keel toegepast om te verhinderen dat er bloed in de bronchi komt.
ligging van Trendelenburg, ligging van de patient
met het hoofd laag en het bekken hoog, een veel toegepaste ligging bij gynaecologische operaties.
gang van Trendelenburg, Trendelenburg-gang,
waggelend gangpatroon t.g.v. dubbelzijdige zwakte van
bekkengordelspieren, waarbij het bekken scheef
doorzakt naar de zijde die niet meer wordt gesteund.
operatic volgens Trendelenburg, (o.a.); i embolectomie uit de a. pulmonalis; a afbinding van de v. saphena
ter behandeling van varices.
proef van Trendelenburg, l een bij varices uit te
voeren proef om na te gaan of er collateralen zijn tussen
de oppervlakkige en de diepe beenaderen; het been met
varices wordt hooggehouden, en de v. saphena wordt
bovenaan dichtgedrukt; nu laat men de patient staan en
heft de druk op; schiet het bloed van boven erin (pos.
uitkomst), dan zijn er nog geen verwijde anastomosen
met de diepe aderen, en dan heeft afbinding van de v.
saphena zin; deze heeft geen zin indien de v. saphena
langzaam van onder of volloopt; z een proef bij onstabiel
heupgewricht: door collumfractuur, of verlamming van

Borrelia vincentii.
treponema-pallidum-immobilisatie-test (TPI), een
agglutinatiereactie op syfilis; syn. reactie van Nelson.
Treponemataceae, een fam. van de orde Spirochaetales;
omvat drie geslachten: Borrelia, Treponema en Leptospira.
treponematose, ziekte door infectie met een der soorten
van Treponema: syfilis (door T. pallidum), framboesia (door
T. pertenue), pinta (door T. carateum).
tretinoIne, zie vitamine-A-zuur.
Treves, Sir Frederick (1853-1923; E. chirurg te Londen).
Treves-hernia, ileo-appendiculaire hernia, een inwendige darmbreuk tussen het ileum en de appendix.
Treves-operatie, lediging van een psoas-abces.
Treves-plooi, plica ileocaecalis.
TRF, zie factor, thyrotropin-releasing ^.
TRH, thyrotrophin-releasing hormone; zie ook factor,
thyrotrophin-releasing ---.
TRH-test, test om TSH- en PRL-secretie in het bloed door
de hypofyse te bepalen na TRH-toediening.
tri- [L., tres = drie] voorvoegsel in woordsamenstellingen
met de betekenis drie.
triacylglycerine, triglyceride, algemene naam voor de
vetten die afgeleid zijn van glycerine
(CH 2 OH.CHOH.CH 2 OH) waarbij alle drie OH-groepen
veresterd zijn; alle in de natuur voorkomende vetten
zijn mengsels van triacylglycerinen.
- triade, zie trias.
unhappy triad [E.] trauma van het kniegewricht waarbij
er een combinatie van letsels bestaat van mediale band,
voorste kruisband en mediale meniscus.
triage [<F.] (krijgsgeneeskunde): schifting en afvoer van
gewonden.
trial, zie experimenteel onderzoek.
triangularis [L., -re], triangulair, driehoekig; vb. fossa
t-ris, ligamentum t-re.
triangulum [L.] driehoek; zie ook trigonum.
trias [G.] combinatie van drie symptomen of kenmerken;
syn. trilogie; zie ook o.a. Basedow, Beck, Bezold, Charcot,
Dieulafoy, Fallot, Falta, Herz.
Triatoma [G., treis = drie; atomes = ongesneden] een geslacht
van de orde Hemiptera, belangrijk als overbrengers van

Trypanosoma cruzi.
triatriatus [L., - ta, - turn, tres; atrium = boezem, voorhof] van

drie atria voorzien; vb. cor t-tum.
tribasilair, m.b.t. het os tribasilare.
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trichotillomanie
trich o ma, entropion; i plica polonica; z trichiasis.
Trichom o nas [G., thrix = haar; monas = eenheid] geslacht van
de klasse Mastigophora; kosmopolitisch voorkomende
protozoa uit de fam. der flagellaten, met peervormig
lichaam, flagellen en undulerende membraan; bij de
mens komen drie species voor: Trichomonas hominis (in de
darm), Trichomonas tenax (in de mondholte) en Trichomonas vaginalis (in de vagina), waarvan alleen laatstgenoemde pathogeen is en bij de vrouw Trichomonascolpitis veroorzaakt (bij de man soms uretritis).
trichomoniasis, infectie met Trichomonas.
Trichomycetes [G., thrix; mykes = schimmel] groep schimmels
met fijne haartjes; omvat vier geslachten: Actinomyces,
Streptothrix, Cladothrix en Leptothrix.
trichomycose [< G., thrix; mycosis] ziekte van het haar door
infectie met schimmels.
trichomycosis axillaris, zie t. palmellina.
trichomycosis chromatica, zie t. palmellina.
trichomycosis nod o sa, nodularis, zie piedra.
trichomycosis palmellina, schimmelziekte van okselen schaamharen (zeldzaam in Nederland) door Corynebacterium (Nocardia) tennis; hierbij ontstaan gele, zwarte of
rode verdikkingen aan de haren.
trichonocardiase, infectie van haar met Nocardia (_

tribasil ai re synost o se, voortijdige verbening van de
naden van het os tribasilare, m.a.g. een diep ingetrokken
neuswortel met cretin-achtige gelaatsvorm, vaak
gepaard met gebrekkige ontwikkeling van de hersenen.
tribasilare, os tribasilare [L.].
tribasil a ris [- re, G., treis = drie; basis = grondslag] uit drie
bases bestaand; vb. os t-re.
tribe [G., tribein = vermorzelen] instrument om te verbrijzelen.
tribus [L., een van de drie Romeinse oerstammen] de `groep' die
in de biologische systematiek deel uitmaakt van de
erboven geordende familia (familie) en zelf onderverdeeld is in genera (geslachten; L.: genus, mv. genera).
TRIC trachoma or inclusion conjunctivitis [E.] , trachoom
of insluitselconjunctivitis.
TRIC agent [E.] verwekker van TRIC; behoort tot de
Bedsonia-(Chlamydia-)groep; verwekker van `inclusion
conjunctivitis of the newly born'.
triceps [L., caput = hoofd] driehoofdig; vb. musculus t.
tricepsfenomeen, contractie van de m. triceps brachii
bij bekloppen van zijn pees.
trich- [G., thrix = haar] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. een haar of haren.
trichiasis ani, het naar binnen groeien van de haartjes
rondom de anus.
trichiasis [< G.] het naar binnen gekromd zijn van de
ooghaartjes; syn. polystichiasis.
Trichinella [G., thrix; trichinos = van Naar] een geslacht van de
klasse Nematoda (fam. Trichinellidae).
Trichinella spiralis, verwekker van trichinose; komt (bij
infectie) voor in spierweefsel van o.a. de beer, de rat, het
varken, de mens.
trichiniase, zie trichinose.
trichin o se, trichinosis, ziekte t.g.v. infectie met Trichinella spiralis, door het eten van onvoldoende verhit vlees
(varkensvlees) waarin zich trichinen bevinden.
trichisme [< G., thrix] beenbreuk met een haardunne
fractuurlijn.
trichobezoar [G., thrix; bezoar] een bezoarbal bestaande uit
ingeslikte haren.
trichocardia [G., thrix; kardia = hart] zie cor villosum.
Tricliodectes [G., thrix; dectes = bijter] een geslacht parasitaire
insecten.
trichoepithelioom [G., thrix; epithelioom] huidgezwel,
uitgaande van de follikels van het lanugohaar.
trichoepithelioma papillosum multiplex, zie epithelioma adenoides cysticum.
trichofag ie [G., thrix; phagein = eten] de gewoonte om aan
haar te knabbelen.
trichofytide, een huideruptie van grotere of kleinere
uitbreiding, als allergische reactie op een infectie met

Corynebacterium) tenuis.
trichonocardiasis axillaris, zie trichomycosis palmellina.
trichonodose [< G., thrix; L. nodus = knoop] aanwezigheid
van knopen in het haar, vooral in kort krullend haar;
oorzaak onbekend; zie ook noduli laqueati pilorum.
trichonose [< G., thrix; nosos = ziekte] haarziekte.
trichopalmellina, zie trichomycosis palmellina.
trichopath ie [G., pathos = ziekte] haarziekte.
trichophytia, trichofytie, schimmelinfectie, door Tricho-

phyton.
trichophytinus [L., -na, -num], veroorzaakt door Trichophyton; vb. onychomycosis t-na.
Trichophyton [G., thrix = haar; phyton = plant] een schimmelgeslacht dat ziekten van huid, haar en nagels veroorzaakt; zie ook tinea.
Trichophyton mentagr9phytes, een dermatofyt, een der
verwekkers van tinea.
Trichophyton rosaceum, een dermatofyt die tinea veroorzaakt.
Trichophyton rubrum, een der verwekkers van dermatofytosen.
Trichophyton schoenleinii, een dermatofyt die tinea
capitis veroorzaakt.
Trichophyton verruc osum, een verwekker van tinea.
trichopoliose [< G., thrix; polios = grijs] het grijs worden der
haren; syn. canities.
trichorrh e xis [G., thrix; rhexis] brosheid van de haren, die
daardoor afbreken.
trichorrhexis nodosa, t. nodularis, zeldzame afwijking van de haren; deze zijn op verschillende plaatsen
verdikt en vezelachtig gespleten.
trichosch i sis [G., thrix; schisis = splijting] splijting van het
haar.
trichose, i ziekte van het haar; z trichiasis.
trichosporie, -r o sis, zie piedra.
Trichosporon [G., thrix; spora = zaad] gistachtige schimmels
die zowel blasto- als artrosporen vormen.
Trichosporon cutaneum, verwekker van piedra alba.
Trichostrongylus [G., thrix; strongylos = rond] een geslacht
nematode-wormen in de ingewanden van huisdieren,
vee, mensen.
trichotillomanie [G., thrix; tillein = trekken; mania = waanzin]

Trychophyton.
trichofyt ie , infectie (van huid, nagels, haren) met Trichophyton; zie trichophytia.
trichofytine, stofwisselingsproduct van Trichophyton.
trichofytinereactie, pos. reactie bij intracutane injectie
van t. wijst op infectie met Trichophyton.
trichofytobezoar [G., thrix; phyton = gewas; bezoar] een
bezoarbal bestaande uit ingeslikte haren en plantedelen.
trichofytose, zie trichophytia.
trichoglossie [G., thrix; glossa = tong] haartong.
trichogram [G.] microscopisch diagnostisch onderzoek
bij patient met haarverlies; van 5o geepileerde haren
worden verschillende groeifasen van haarwortels en
haarschachten vergeleken, waardoor met meer zekerheid
een uitspraak kan worden gedaan over de aard van de
haaruitval.

797

trichotomie

medium-chain trjlycerides

[E.] vetzuren met een keten
van 6-iz C-atomen.
trigonitis [G., trigonon = driehoek] ontsteking van het
trigonum vesicae.
trigonitis pseudomembranosa, trigonitis bij de
vrouw, met vorming van een grijsrose pseudomembraan.
trigonum [G., my -na, trigonon] driehoek.
trigonum caroticum, driehoek tussen m. sternocleidomastoideus, de achterste buik van de m. digastricus en de venter superior van de m. omohyoideus.
trigonum clavipectorale, driehoekig gebied tussen de
m. deltoideus, de m. pectoralis major en de clavicula;
syn. fossa infraclavicularis.
trigonum collaterale, driehoekig gebied op de bodem
van de zijventrikel van de hersenen, tussen het divergerende cornu occipitale en het cornu temporale.
trigonum colli lateralis [INA], regio cervicalis lateralis.
trigonum femorale, driehoekig gebied, begrensd door
m. sartorius, m. adductor longus en lig. inguinale.
trigona fibrosa cordis, twee kleine verdikte driehoekige vezelbundels, voor en achter tussen de aortaklep en
de ostia atrioventricularia.
trigonum habenulae, driehoekig veldje mediaal-achter
op elke thalamus; bevat de nuclei habenulae.
trigonum inguinale, de driehoek op de-binnenzijde
van de voorste buikwand, gevormd door de zijrand van
de m. rectus abdominis, het lig. inguinale en de plica
umbilicalis lateralis.
trigonum lemnisci, een driehoekig veld tussen lamina
tecti, pedunculus cerebellaris cranialis en crus cerebri.
trigonum Lieutaudi, t. vesicae.
trigonum lumbale, een zwakke plek links en rechts
opzij in de rug, begrensd door de m. latissimus dorsi, de
m. obliquus externus abdominis en de crista iliaca; syn. t.
Petiti.
trigonum nervi hypoglossi, een iets verheven driehoekig veld van de fossa rhomboidea, tussen de sulcus
medianus en de sulcus limitans, juist boven de
hypoglossuskern.
trigonum nervi vagi, grauwe, ingezonken driehoek
achter in de fossa rhomboidea, juist boven de dorsale
vaguskern.
trigonum olfactorium, het proximale, driehoekig
verbrede eind van de tractus olfactorius.
trigonum omoclaviculare, (fossa supraclavicularis
major): het driehoekig gebied boven de clavicula, tussen
de m. sternocleidomastoideus en de venter inferior van
de m. omohyoideus.
trigonum sternocostale, een spleet (spierdefect) tussen
pars sternalis en pars costalis van het diafragma.
trigonum submandibulare, het driehoekig gebied
tussen de onderkaak en de m. digastricus.
trigonum vesicae, (t. Lieutaudi): het driehoekig gebied
onder in de blaas tussen de uitmondingen van de ureters
en de beginopening van de urethra.
trigonus [L., -na, -num, van Gr] driehoekig; vb. os t-num.
trijoodthyronine (T3), een van de twee schildklierhormonen die het basaal metabolisme reguleren; T3 is in
kleinere hoeveelheden dan thyroxine in het bloed
aanwezig, maar werkt sneller.
trilhaar [L., cilium] ritmisch bewegend kort haar op een
trilhaarcel.
trilhaar-epitheel, epitheel bestaande uit trilhaarcellen.
trilocularis [L., -re, tres = drie; loculus = afgesloten ruimte] van
drie ruimten voorzien; vb. cor t-re.
trilogie, zie trias; vb. trilogie van Fallot.

het neurotisch, dwangmatig uittrekken van haar, vnl.
voorkomend bij kinderen en jonge meisjes.
trichotomie [G., tricha = in drieen; temnein = snijden] verdeling in drieen.
trichoxerose, splijting van de haren, die hierdoor op
veren gaan lijken.
trichromaat, iemand met trichromasie, d.i. normaal
kleurenonderscheidingsvermogen.
trichromasie [G., treis = drie; chroma = kleur] het (normale)
vermogen om de drie grondkleuren, rood, groen, violet,
to onderscheiden; zie ook dichromasie.
trichromatopsie [G., treis; opsis = het zien] normaal
kleurenonderscheidingsvermogen, trichromasie.
trichuriasis, infectie met Trichuris.
Trichuris [G., thrix; oura = staart] een geslacht nematodewormen.
Trichuris trichiura, zweepworm, darmparasiet bij
mensen, bewoont de dikke darm; gewoonlijk apathogeen.
tricolor-fenomeen [tricolor = driekleur] opeenvolgende
wit-blauw-rood-verkleuring van acra, veroorzaakt door
achtereenvolgens koude (bleek en gevoelloos), cyanose
(blauw) en vasodilatatie bij opwarmen (rood);
syn. Raynaud-fenomeen.
tricuspidalis [- le, G., treis; L. cuspis = slip] drieslippig;
vb. valva t-lis.
tricuspidalisinsufficientie, gebrekkige sluiting van de
tricuspidalisklep-opening.
tricuspidalisstenose, vernauwing van de tricuspidalisklep-opening.
tricuspidalis-atresie, zie atresie.
trid., triduum = drie dagen (rec.).
trifasisch [G., treis; phasis = fase] in drie fasen verlopend.
trifidus [L., -da, -dum, tres = drie; findere = splijten] in drie
delen gespleten.
trigeniinalis [L., -le], m.b.t. de nervus trigeminus;
vb. ganglion t-le.
trigemini [L., tres = drie; gemini = tweelingen] drielingen.
trigemini conjuncti, met elkaar vergroeide drielingen.
trigeminie, hartritme waarbij elk tweede complex van
het basisritme wordt gevolgd door een extrasystole.
trigeminus, zie nervus trigeminus.
trigeminusneuralgie, zie neuralgie.
trigeminusneuropathie, aandoening van (takken van)
n. trigeminus met continue pijn en sensibiliteitsstoornissen in het aangedane gebied, meestal t.g.v.
virusinfectie met herpes; i.t.t. trigeminusneuralgie is er
geen triggerpoint.
trigger condition [E.] een bijkomstige factor die aanleiding
is dat een ziekte uitbreekt.
trigger finger [E., trigger = trekker van een geweer] vinger die
tijdens een beweging plotseling in een starre buighouding blijft staan en daarna plotseling doorschiet;
oorzaak is tendovaginitis stenosans; syn. knipmesvinger,
syndroom van De Quervain, schnellender Finger [D.] ,
doigt a ressort [F.]
trigger mechanism [E.] mechanisme dat een proces, een
reactie in werking zet.
trigger point, trigger zone [E.] beperkte gevoelige plek,
waarvan een lichte prikkeling een hevige pijnaanval
veroorzaakt, zoals de gelaatshuid of het mondslijmvlies
bij trigeminusneuralgie, of op de schouder bij het
schouder-handsyndroom.
triglyceriden, zie triacylglycerine.
long-chain triglycerides [E.] vetzuren met langere
C-ketens.
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trofoblast
trimeer [G., treis; meros = deel] driedelig; zie ook polymeer.
trip [E.] naam voor het geheel van effecten van sterke
hallucinogenen, zoals LSD, psilocybine en mescaline;
deze uiten zich in een subjectieve intensivering van
waarnemingen, visuele hallucinaties, pupilverwij ding,
tachycardie, tremoren, wazig zien en coordinatiestoornissen; zie ook soft drugs, hard drugs, paddo's.
bad trip [E.] negatieve effecten van druggebruik op
stemming, denken en perceptie, zich uitend in hallucinaties, onrust, angst (om gek te worden), depressies en
derealisatie; de duur is afhankelijk van de dosering en
het gebruikte middel; herbeleving kan eenzelfde
ervaring oproepen.
triple-diagnostiek [< E., triple = drievoudig] drieledige
diagnostiek, bestaande uit lichamelijk onderzoek,
beeldvormende diagnostiek en cytologisch onderzoek;
o.a. toegepast voor de diagnostiek van borstkanker.
triplegie [G., treis; plege = slag] verlamming van drie
ledematen.
triple response [E.] zie Lewis, triple respons van
triplet, drie-eenheid; zie ook codon.
triple -X syndrome [E.] aanwezigheid van drie vrouwelijke
geslachtschromosomen; fenotype kan normaal zijn;
toegenomen kans op geestelijk achterblijven.
triploidie [G., triploos; eidos = vorm] aanwezigheid van 3 x
z3 = 69 chromosomen i.p.v. het normale aantal 2 x 23 =
46 (= diploIdie); zie ook polyploldie, haploidie.
triplopie, gezichtsstoornis, bestaande in de vorming van
een drievoudig beeld van een voorwerp.
tripolaire prikkeling, prikkeling door stroomtoevoer
via drie elektroden.
-tripsie [G., tribein = verbrijzelen] achtervoegsel in woordverbindingen met de betekenis verbrijzelen; vb. lithotripsie.
tripus Halleri [L., tripus = driepoot] zie Haller.
triquetrus [L., -ra, -rum], driehoekig; vb. os t-rum.
triradialis [L., -le], driestralig; vb. pelvis t-lis.
trismus nascentium, t. neonatorum, kaakklem bij de
pasgeborene, door tetanus-infectie van de navelwond.
trismus [G., trismos = piepen, knarsen] onwillekeurige
kortdurende pijnlijke contractie van de kauwspieren (m.
masseter); oorzaken: aanspannen zonder dat de spier op
rustlengte is, tetanus, elektrolytstoornissen, extrapiramidale ziekten en bijwerking van fenothiazinen;
syn. kiem, kaakklem.
trisomie [G., treis; chromosoom] vorm van aneuploidie
waarbij de celkern an + 1 chromosomen bevat (i.p.v. 2n),
doordat een der chromosomen niet in 2-voud, maar in
3-voud aanwezig is; zie ook polysomie, monosomie.
autosomale trisomie, trisomie van een der autosomen.
D-trisomie, aanwezigheid van drie chromosomen van
de groep D (nrs. 13, 14 of 15), zoals bij het syndroom van
Patau.
El-trisomie, zie Edwards-syndroom.
G- 21- trisomie, aanwezigheid van drie chromosomen
G21, zoals bij mongolisme.
tristichia, tristichiasis [< G., stichos = rij] vorm van polystichiasis met drie rijen ooghaartjes; zie ook distichia.
tristimanie [L., tristis = bedroefd; Gr. mania = waanzin] zie
melancholie.
tritanopsie, zie blauwblindheid.
TRITC tetramethyl-rhodamine-thiocyanaat, veel gebruikt
fluorchroom; fluoresceert rood bij groene aanstraling; zie
ook fluorchroom.
triticeus [L., -ea, -eum, triticum = tarwe] tarwekorrelachtig;
vb. cartilago t-ea.
trituratie, trituratio [L., triturare = fijnwrijven, dorsen]
pulverisering, fijnwrijving van een geneesmiddel.

trocar, trocart, zie troicart.
trocart, troicart [F., trois = drie; carre = hock tussen twee kanten
van een voorwerp] stilet met een driehoekig geslepen punt
en omgeven door een canule, waarmee een punctie kan
worden verricht; gebruikt voor o.a. ascitespunctie,
thoraxdrain en laparoscopie.
trochanter [G., trochos = rad] beenuitsteeksel van het os
femoris.
trochanter major, 'grote rolheuvel, een groot, plat
uitsteeksel, boven-lateraal aan het os femoris, waar
verschillende spieren aangehecht zijn.
trochanter minor, 'kleine rolheuvel , een kleiner
beenuitsteeksel, boven-mediaal aan het os femoris, waar
de m. iliopsoas is aangehecht.
trochanter tertius, een soms aanwezig beenuitsteeksel
ter hoogte van de t. minor, aan het laterale eind van de
linea aspera.
trochantericus [L., -ca, -cum], m.b.t. de trochanter;
vb. fossa t-ca.
trochiSCUS [G., my. -sci, trochiskos, verkleinwoord van trochos =
schijf] plat tablet.
trochiter [F.] trochanter major.
trochlea [L., mv. -eae, katrol] een rolvormige structuur.
trochlea cartilaginea, een kraakbeenstuk in het lig.
calcaneonaviculare; syn. fibrocartilago navicularis (BNA).
trochlea humeri, gewrichtsrol aan het distale
humerus-einde, dat met de ulna articuleert.
trochlea muscularis, een bindweefsellus als
hypomochlion voor een spier.
trochlea musculi obliqui superioris bulbi, een
fibreuskraakbenige buis aan de mediale wand van de
oogkas (spina trochlearis), waardoorheen de pees van de
m. obliquus superior bulbi loopt.
trochlea peronealis, (fibularis): beenuitsteeksel boven
de sulcus tendinis m. peronei longi; werkt als
hypomochlion.
trochlea tali, de talus-rol die met de tibia en fibula
articuleert.
trochlearis [L., -re], m.b.t. de trochlea; vb. fovea t-ris,
nervus t-ris.
trochocardie [G., trochos = rad; kardia = hart] verplaatsing
van het hart door draaiing om zijn lengte-as.
trochocefalie [G., trochos; kephale = hoofd] rondhoofdigheid
door te vroege verbening van de kroonnaad.
trochoginglymus [G., trochos; ginglymos = scharnier] combinatie van rad- en scharniervorm in een gewricht, bijv de
articulatio humeroradialis.
trochohorizocardie, combinatie van trochocardie en
horizocardie.
trochoideus [G., -ea, -eum, trochos; eidos = vorm] radvormig;
vb. articulatio t-ea (radgewricht).
trochoscoop [G., trochos; skopein = beschouwen] rOntgenapparaat ten gebruike bij een liggende patient; het essentiele ervan is een onder de ligtafel beweegbare röntgenbuis.
troebele zwelling, zie zwelling, troebele
trof-, zie troph-.
trofisch [G., trophe = voeding] m.b.t. de voeding.
trofisch gangreen, zie gangreen.
trofische stoornis, stoornis in de voeding van weefsel.
trofische zenuwen, zenuwen die de voeding (en de
groei) van de weefsels regelen.
trofoblast [G., trophe; blastos = kiem] de buitenste syncytiale
laag van de blastocyste, die contact maakt met de
baarmoederwand, en zorgt voor uitwisseling van
voedsel- en afvalproducten.
persisterende trofoblast, trofoblast die ontstaat door
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trofoderm
proliferatie van actieve elementen van de trofoblast na
een mola-zwangerschap; zie ook mola, choriocarcinoom.
trofoderm, zie ectoderm.
trofoplasma [G., trophe; plasma] het vormende plasma van
de cel.
trofotroop, m.b.t. trofotropisme.
trofotropisme [< G., trophe; trepein = wenden] beInvloeding
van cellen door voedseloplossing; aantrekking van de
cellen noemt men pos. t.; afstoting noemt men neg. t.
trofozoIet [G., trophe; zoon = dier] de amoeboIde, vegetatieve, aseksuele vorm van sommige Sporozoa, zoals de
schizont van het malaria-plasmodium en de t. van

trombocyt [G., thrombos; kytos = cel] bloedplaatje (normaal
160 -340 x io 9 per 1 bloed).
trombocytemie [G., haima = bloed] zie trombocytose.
trombocytenaggregatie, hechting van trombocyten aan
elkaar d.m.v het glycoprotelne IIb/IIIa op de bloedplaatjesmembraan; speelt een centrale rol bij de
primaire hemostase en leidt o.a. tot uitstoot van ADP en
tromboxaan-A 2 uit het bloedplaatje; samen met vasoconstrictie en activatie van de stollingscascade zorgt dit
ervoor dat de bloeding tot stilstand komt; zie ook hemostase.
trombocytenaggregatieremmer, zie aggregatieremmers.
trombocytentransfusie, transfusie van uit plaatjesrijk
donorplasma geIsoleerde trombocyten; toegepast als
profylaxe van bloedingen bij patienten met verhoogde
bloedingsneiging t.g.v. trombocytopathie en trombocytopenie en bij groot bloedverlies.
trombocytoferese, zie tromboferese.
trombocytogenese, vorming van bloedplaatjes o.i.v
interleukine-3 doordat uitsteeksels van grote stamcellen
(megakaryocyten) door afsnoering loslaten in de capillairen van het beenmerg en meegevoerd worden met het
bloed.
trombocytopathie, erfelijke of verworven functiestoornis van trombocyten waardoor een verlengde bloedingstijd optreedt; de hemorragische diathese is variabel
(meestal huid- en slijmvliesbloedingen); leidt tot complicaties bij traumata en grote operaties; syn. trombocytenfunctiestoornis.
trombocytopenie, vermindering van het aantal trombocyten in het perifere bloed (<15oxlo 9 /liter) door
verhoogd verbruik, verhoogde afbraak of verlaagde
productie; zonder trombocytopathie vindt bloedingsneiging pas plaats bij < 5oxio 9 /liter (petechien, ecchymosen, hematomen).
allo-immunotrombocytopenie (AITP), ernstige
trombocytopenie bij de pasgeborene door allo-immunisatie, gericht tegen trombocyten; wordt behandeld met
trombocytenconcentraat; zie ook allo-immunisatie.
essentiele trombocytopenie, idiopathische trombopenische purpura; syn. ziekte van Werlhof.
trombocytopenisch, gepaard gaand met trombocytopenie; vb. t-sche purpura.
trombocytopoese [< G., thrombos; poiesis = schepping] de
vorming van trombocyten.
trombocytose, thrombocytosis, verhoogd trombocytenaantal in het perifere bloed (>45oxio 9 /liter) t.g.v.
verhoogde productie of veranderde distributie; zelden
symptomen, kan gepaard gaan met tromboseneiging en
bij een functiestoornis ookmet bloedingsneiging.
trombo-embolie [G., thrombos; emballein = (er)in werpen]
embolie van een losgeraakt stuk thrombus dat zich in
een bloedvat vastzet en dit afsluit, m.a.g. ischemische
necrose van het door dit vat verzorgde weefselgebied.
tromboferese [< G., aphairesis = verwijdering, onttrekking] het
procede waarbij uit donorbloed de trombocyten worden
verwijderd, waarna de rest van het bloed bij de donor
wordt gereInfundeerd; zie ook plasmaferese.
trombofilie [G., philia =liefde] neiging tot trombose.
constitutionele trombofilie, aangeboren of verworven
neiging tot trombose door afwijkingen van stollingsfactoren, bloedplaatjes, stollingsremmers, fibrinolytische factoren; zie ook antitrombine-III-deficientie,
proteIne-S-deficientie.
tromboflebitis, thrombophlebitis [G., thrombos; phieps =
ader] afsluiting van een ader door een thrombus, met

Toxoplasma.
Troisier, Charles Emile (1844-1919; Fr. arts te Parijs).
Troisier-klier, vergrote lymfeklier boven het sleutelbeen, bij gezwellen in borst- of buikholte.
Troltsch, Anton Friedrich von (1829-189o; D. keel-neusoorarts te Wenen, Boedapest, Wiirzburg).
zakjes van Troltsch, recessus membranae tympani
anterior posterior en superior.
tromb- [G., thrombos = stolsel] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. stolling of stolsel; zie ook thromb-.
trombangiitis, tromboangiItis, thrombangiitis [G.,
thrombos ; angeion = vat] ontsteking van de vaatwand met
vorming van thrombi (stolsels).
trombangiitis obliterans, oblitererende t., een vorm
van t. met afsluiting en verschrompeling van de aangetaste vaten, alleen bij mannen boven de 40 jaar, vooral
bij zware sigarettenrokers; hevige pijn in de benen, soms
ulcusvorming; syn. endangiitis obliterans, endarteriitis
obliterans, Winiwater-Buerger, ziekte van
trombarteriectomie [G., ektome = uitsnijding] de door
Leriche aanbevolen resectie van een door thrombi
afgesloten slagader, ev. gevolgd door arterie-transplantatie.
trombasthenie [G., astheneia = zwakte] aangeboren autosomaal-recessieve ziekte waarbij bloedingen ontstaan
door gebrekkige trombocytenaggregatie en stolselretractie; wordt veroorzaakt door uitblijvende trombocytenaggregatie a.g.v. ontbreken van glycoproteIne IIb/IIIA
op detrombocytenmembraan; syn. syndroom van Glanzmann.
thrombasthenie van Glanzmann, gebrekkige aggregatie van trombocyten a.g.v het onvoldoende vormen
van fibrinogeenverbindingen tussen de bloedplaatjes;
mogelijk het gevolg van een tekort aan bepaalde
membraanglycoproteInen.
trombectomie [G., thrombos; ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van een thrombus.
trombendarteriectomie, zie endarteriectomie.
Trombicula [G., tromein = beven] geslacht van mijten, van de
familie Trombiculidae, overbrengers van Rickettsiae.
Trombicula autumnalis, Europese mijt die in de herfst
jeuk veroorzaakt.
trombiculiase, infestatie met Trombicula.
Trombiculidae, een familie van mijten waarvan de larven
parasiteren op vertebraten; bij de mens komen voor de
geslachten Eutrombicula en Trombicula.
trombidiose, zie trombiculiase.
trombine, een uit protrombine gevormd enzym, dat
fibrinogeen omzet in fibrine; syn. trombase.
trombinogeen, zie protrombine.
tromboarteriitis, thromboarteriitis [L.] ontsteking van
de slagaderwand t.g.v embolie, of gepaard gaand met
thrombusvorming.
trombocyste, thrombocystis [G., thrombos; kystis = blaas]
de zak die zich soms om een stolsel vormt.
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trophoedema
ontsteking van de vaatwand en de omgeving; bij palpatie
voelt men een pijnlijke, wat harde streng, met erboven
een rode huid.
thrombophlebitis migrans, ontsteking van subcutane
aderen, die geneest, maar op een andere plaats weer
verschij nt.
thrombophlebitis saltans, zie tromboflebitis migrans.
tromboflebitisch, gepaard met tromboflebitis; vb. t-sche
splenomegalie.
trombogeen [G., gennan = voortbrengen] zie protrombine.
tromboglobuline, een in trombocyten voorkomend
eiwit.
trombokinase, zie tromboplastine.
weefseltrombokinase, bloedstollingsfactor III.
trombolyse, thrombolysis [G., thrombos = stolsel; lysis =
oplossing] het `oplossen' van een thrombus; zie ook fibrinolyse.
trombolytisch [G., thrombos; Iyein = oplossen] stolseloplossend.
trombomoduline, een op endotheelcellen voorkomend
eiwit met stollingswerende werking.
trombopathie, thrombopathia [G., pathos = ziekte]
stoornis in de bloedstolling door functiestoornis van de
trombocyten; men kent aangeboren t-ieen (bijv. het
syndroom van Glanzmann, thrombopathia haemophilica) en verworven t-ieen (bijv bij uremie, leverziekten, chronische myeloide leukemie, polycythaemia vera,
spruw); zie ook thrombopathia haemophilica.
trombopenie [G., penia = armoede] zie trombocytopenie.
trombopenisch, zie trombocytopenisch.
tromboplastine, een factor, vermoedelijk uit bloedplaatjes, die helpt protrombine om te zetten in
trombine.
extrinsieke tromboplastine, de protrombine-activator
die wordt gevormd onder invloed van factoren buiten de
bloedvaten.
intrinsieke tromboplastine, de protrombine-activator
die wordt gevormd door uitsluitend intravasculaire
factoren.
plasmatromboplastineantecedent (PTA), bloedstollingsfactor XI.
plasmatromboplastinecomponent (PTC), stollingsfator IX.
weefseltromboplastine, stollingsfactor III.
tromboplastisch [G., plassein = vormen] thrombusvormend.
trombopoese [< G., thrombos; poiein = vormen] i trombocytopoese; z de vorming van een thrombus.
trombopoetine, cytokine dat bij de aanmaak van
trombocyten betrokken is.
trombose, thrombosis [G.] intravasculaire vorming van
een bloedstolsel (thrombus).
cerebrale trombose, thrombusvorming in een hersenarterie; frequentste oorzaak van een cerebrovasculair
accident; syn. hersentrombose.
coronariatrombose, thrombusvorming in een kransslagader.
diepe veneuze trombose, trombose in de diep tussen
de spieren van het been gelegen aderen; vb. diepekuitvenetrombose; zie ook post-trombotisch syndroom.
diffuse intravasculaire trombose, gedissemineerde
intravasculaire trombose, zie coagulopathie.
effort thrombosis [E.] een zeldzame vorm van diepe
trombose van de arm; komt vooral voor bij jonge
mensen na het verrichten van intensieve spierarbeid;
syn. Paget-von Schrotter-syndroom.
flebotrombose, phlebothrombosis, aanwezigheid van

een thrombus in een ader waarvan de wand niet ontstoken is; zie ook thrombophlebitis.
marantische trombose, thrombus-vorming bij
algemeen verval van krachten (marasmus), meestal in de
sinus sagittalis.
thrombosis migrans, zie tromboflebitis, migrans.
portatrombose, trombosering van de v. porta; soms bij
pasgeborenen na navelstompinfectie.
puerperale trombose, thrombus-vorming tijdens het
puerperium.
sinus-cavernosustrombose, acuut klinisch beeld,
gekenmerkt door retro-orbitale, frontotemporale of
occipitale hoofdpijn, gevolgd door koorts, periorbitaal
oedeem, chemosis, proptosis en oftalmoplegie, veelal
veroorzaakt door Staphylococcus aureus, streptokokken en
pneumokokken.
sinustrombose, thrombusvorming in een hersensinus
(sinus sagittalis, transversus, cavernosus).
veneuze trombose, vorming of aanwezigheid van een
stolsel in een vene.
tromboseprofylaxe, geheel van maatregelen dat het
risico op het ontstaan van trombose beperkt; b.v. vroege
mobilisatie na bevalling of operatie, steunkousen en
toepassing van anticoagulantia; zie ook antithrombotica.
trombosering, thrombusvorming.
trombosine, zie trombine.
trombostase, thrombostasis [G.] stagnatie van de
bloedstroom, gepaard met thrombusvorming; zie ook
stasis.
trombostenine, bestanddeel van bloedplaatjes dat
spiervezels doet contraheren.
Trombo-test [merknaam], gevoelige methode om bij
antistollingstherapie de gewenste graad van antistolling
te bepalen.
trombotisch, gepaard gaand met, betrekking hebbend
op trombose of thrombus.
tromboxaan (Tx), in trombocyten gevormde prostaglandine (meer in het bijzonder TxA 2 ); doet trombocyten agglutineren, veroorzaakt spasmus van de kransslagaderen.
trombus, zie thrombus.
trommelholte, cavum tympani [L.].
trommelstokvingers, verbrede vingertoppen bij chronische longziekten; syn. digiti hippocratici [L.]; zie ook
ungues hippocratici.
trommelvlies, membrana tympani [L.], tympanum,
myringa [G.].
trommelvliesbuisjes, drains bij otitis serosa.
trommelvliesreflex, zie reflex.
Tromner, Ernst L. 0. (geb. 1868; D. neuroloog).
reflex van Hoffmann-Tromner, zie Hoffmann (J.).
-troof, -trofie [G., trophe = voeding] achtervoegsel in woordverbindingen m.b.t. de voeding.
-troop, -tropie [G., tropos = zich richtend] achtervoegsel in
woordverbindingen m.b.t. aantrekking of affiniteit;
vb. gonadotroop (met affiniteit tot de gonade).
tropeinisme, vergiftiging door tropeinen = tropaalkaloIden (hyoscyamine, daturine, atropine, duboisine)
en de nachtschadeplanten, waarin deze stoffen voorkomen.
tropenkoorts, malaria tropica.
troph- [G., trophe = voeding] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. voeding.
trophicus [G., -ca, -cum, trophe] m.b.t. de voeding (van
weefsel); vb. ulcus t-cum.
trophoedema, voedingsoedeem, chronische oedema-
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trophonucleus
teuze zwelling van de benen en voeten t.g.v. onder- of
wanvoeding.
tro phonucleus [G., trophe; L. nucleus = kern] macronucleus,
een van de twee kernen van sommige protozoa, die niet
voor de voortplanting, maar voor de voeding dient.
trophoplasma, zie trofoplasma.
trophospongium [G., trophe; spongium = spons] 1 het
Golgi-apparaat; z het vaatrijke endometrium tussen
uteruswand en trofoblast.
tropica [L., vr. van tropicus] malaria tropica.
tropicalis [L., -le, van Gr. tropikos = wending, draaiing]
tropisch, m.b.t. de tropen; vb. adenitis t-lis.
tropicus [L., -ca, -cum], m.b.t. de tropen; vb. phagedaenismus t-cus, malaria t-ca, ulcus t-cum.
tropinen [G., trepein = draaien] bacteriotropinen, opsoninen.
tropisme [< G., tropos = richting] een door een prikkel van
buiten veroorzaakte beweging in de richting van die
prikkel (= positief t.) of van die prikkel of (negatief t.); zie
ook taxis, neurotropisme.
tropocollageen [G., trope = draaiing] de fundamentele
eenheden van collageenfibrillen, bestaande uit drie
helix-vormige polypeptide-ketens.
tropometer [G., trope; metron = maat] 1 instrument waarmee
de draaiing van de oogbol kan worden gemeten;
2 instrument waarmee de mate van torsie in lange
beenderen kan worden bepaald.
tropomyosine, een van de twee contractie-regulerende
proteinen in spierweefsel.
troponine, een van de twee contractie-regulerende
proteinen in spierweefsel.
trottoir roulant [F.] zie tredmolen.
Trousseau, Armand (18oi-1867; Fr. internist to Parijs).
teken van Trousseau, bij compressie van de arm
ontstaat (bij mensen met latente tetanie) een spasmus
van hand en pols met adductie van de duim, zodat zich
een 'obstetrische hand' vormt.
TRP, terugresorptie van fosfaat in percentage van zijn
klaring.
Trueta, Jose (1897-1977; Spaans chirurg in Oxford,
Engeland).
behandeling volgens Trueta, wondexcisie gevolgd
door circulair gipsverband.
syndroom van Trueta, gestoorde bijnierschorsfunctie
bij verbrandingen.
trunculair [L., truncus = stam] m.b.t. de stam van een
bloedvat; vb. t-re pylethrombosis.
truncus [L., my. -ci, stronk, stam] de stam van het lichaam of
van een groot bloedvat of grote zenuw.
truncus arteriosus, de gemeenschappelijke stam van
de aorta en de a. pulmonalis bij het embryo.
truncus arteriosus communis, truncus arteriosus
persistens, aangeboren anomalie waarbij aan het hart
slechts een enkele arteriestam ontspringt, die bloed uit
beide kamers ontvangt.
truncus brachiocephalicus, (de `arteria anonyma' van
de BNA): de van de aortaboog ontspringende gemeenschappelijke stam die zich splitst in de a. subclavia en de
a. carotis communis dextra.
truncus bronchomediastinalis, lymfevaatstam uit de
long en het mediastinum; mondt uit in de ductus
thoracicus of in de vena brachiocephalica.
truncus coeliacus, (BNA: arteria coeliaca): gemeenschappelijke stam van de a. gastrica sinistra, a. hepatica
communis en a. lienalis ter hoogte van de ize borstwervel.
truncus corporis callosi, het centrale deel van het

corpus callosum, tussen splenium en genu corporis
callosi.
truncus c o stocervicalis, arteriestam die achter aan de
a. subclavia ontspringt, achter de m. scalenus anterior.
truncus fasciculi atrioventricularis, (bundel van His):
het ongesplitste deel van de fasciculus atrioventricularis
tot aan de splitsing in een rechter en een linker tak bij de
pars membranacea septi.
truncus inferior plexus brachi alis, het door C.8 en
Th.i gevormde deel van de plexus brachialis, achter de a.
subclavia.
trunci intestinales, lymfevaatstammen afkomstig uit
de ingewanden en bijdragend tot de ductus thoracicus.
truncus jugularis, lymfevaatstam die met de v. jugularis interna tot aan de angulus venosus loopt en
uitmondt in de ductus lymphaticus resp. de vena
subclavia.
truncus linguofacialis, gemeenschappelijke arteriestam, uitgaand van de a. carotis externa, en zich splitsend in de a. lingualis en de a. facialis.
trunci lumbales (dexter et sinister), lymfevaatstammen die de lymfe uit de benen, de bekkeningewanden, het urogenitaal apparaat en de buikingewanden
naar de cisterna chyli leiden.
truncus lumbosacralis, een zenuwstam gevormd door
samenvoeging van L.5 en een deel van L.4.
trunci lymphatici, hoofdtakken van het lymfatisch
systeem.
truncus medius plexus brachialis, de door C.7
gevormde primaire stam van de plexus brachialis.
truncus nervi accessorii, stam van de zenuw na
vereniging van beide wortels.
truncus nervi spinalis, stam van de spinale zenuw;
gedeelte tussen de vereniging van de beide wortels en de
eerste tak.
trunci plexus brachialis, de meestal door een of twee
ruggenmergszenuwtakken gevormde drie primaire
stammen van de plexus brachialis.
truncus pulmonalis, de arteriestam tussen de rechter
hartkamer en het begin van de rechter en linker a.
pulmonalis.
truncus subclavius, een lymfevaatstam uit de arm;
loopt naast de v. subclavia en mondt rechts in de ductus
lymphaticus, links in de ductus thoracicus uit.
truncus superior plexus brachialis, de uit C.5 en 6
gevormde bovenste primaire zenuwstam van de plexus
brachialis.
truncus sympathicus, grensstreng van de sympathicus,
een door zenuwvezels verbonden reeks van ganglia
rechts en links voor de wervelkolom, van de schedelbasis
tot het stuitbeen.
truncus thyrocervicalis, korte arteriestam, ontspringend aan de a. subclavia met takken naar de schildklier,
de hals en het gebied van de scapula.
truncus vagalis anterior, voorste zenuwvlecht,
ontstaan uit de plexus esophageus met vezels uit beide
nervi vagi.
truncus vag. posterior, achterste zenuwvlecht,
ontstaan uit de plexus esophageus met vezels uit beide
nervi vagi.
trypaanblauw, zogeheten 'vitaalkleurstof'; levende
cellen nemen deze kleurstof niet op, dode cellen wel;
sommige levende cellen die endocytose vertonen kunnen
de kleurstof echter wel opnemen en worden dan in vivo
gekleurd (vandaar de benaming).
trypanocide [L., caedere = doden] 1 (bn. nw.) trypanosomen-
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tuberculide
tsutsugamushi, zie tsoetsoegamoesji.
T-systeem, zie lymfocyt, T----.
T-toets, toetsgrootheid die onder de nulhypothese een
T-verdeling heeft; bijv. om to toetsen of de gemiddelden
van twee populaties aan elkaar gelijk zijn; syn. student's
test, student test [E.]; zie ook T- verdeling.
T-top, zie elektrocardiogram.
TTP, trombotische trombocytopenische purpura (ziekte
van Moschcowitz).
TTS, zie transdermaal therapeutisch systeem.
TTT, thymoltroebelingstest.
tuba [L., mv. -ae, trompet].
tuba auditiva, oortrompet, buis van Eustachius, een 4
cm lange buis, ten dele kraakbenig, ten dele benig, die
het middenoor verbindt met de keelholte.
tuba uterina, (t. Fallopii): eileider, een io cm lange
verbindingsbuis van de baarmoederholte naar de
omgeving van elk ovarium.
tubgge [F.] het inbrengen van een buis, intubatie.
tubair, m.b.t. een tuba.
tubaire graviditeit, innesteling van het bevruchte ei in
de wand van een tuba uterina (meest voorkomende vorm
van buitenbaarmoederlijke zwangerschap).
tubarius [L., -ia, -ium], m.b.t. een tuba; vb. ramus t-ius,
plica t-ia.
tubaruptuur, zie ruptuur.
tube [E., uitspr. Brits: tjoeb, Amerikaans: toeb], beademingsbuis.
endotracheale tube, min of meer starre beademingsbuis, aan het eind meestal voorzien van een manchet
(cuff), die een vrije luchtweg garandeert bij anesthesie of
bij beademde patienten en die bovendien beschermt
tegen aspiratie van maaginhoud.
Mayo-tube [< E., uitgevonden door de gebroeders William

dodend; z (z.nw.) stof met trypanosomen-dodende
werking.
trypanolyse [< G., trypanon; lysis =losmaking, oplossing]
vernietiging van trypanosomen.
trypanomiasis [G., trypanon = boor] zie trypanosomiasis.
trypanoom, de steekwond waar de (besmette) tseetseevlieg heeft gestoken met de eromheen ontstane lokale
ontstekingsreactie.
Trypanoplasma [G., trypanon; plasma = vormsel] een protozoengeslacht dat parasitair in vissen leeft, voor de mens
apathogeen.
trypanose, zie trypanosomiasis.
Trypanosoma [G., trypanon; soma =lichaam] een geslacht van
de klasse Mastigophora (afd. Protozoa), obligate bloedparasiet met een undulerende membraan en een enkele
zweepdraad; drie soorten zijn pathogeen voor de mens:
T. gambiense, T. rhodesiense en T. cruzi.
Trypanosoma cruzi, in 19o8 door Chagas ontdekt in de
darm van een roofwants (Panstrongylus megistus), verwekker van Zuid-Amerikaanse trypanosomiasis (Chagasziekte); zie ook armadillo.
Trypanosoma gambiense, in 1902 in Gambia ontdekt, een
der twee verwekkers van Afrikaanse slaapziekte (trypanosomiasis); wordt overgebracht door de tseetseevlieg

Glossina palpalis.
Trypanosoma rliodesiense, in 19o8 in Rhodesie (tegenwoordig Zimbabwe geheten) ontdekt; een der twee
verwekkers van Afrikaanse slaapziekte (trypanosomiasis), wordt overgebracht door de tseetseevliegen Glossina
morsitans en Glossinafuscipes.
trypanosomenkoorts, slaapziekte, trypanosomiasis.
Zuid-Amerikaanse trypanosomiasis, infectie met
Trypanosoma cruzi; syn. Chagasziekte.
trypanosomiasis, infectieziekte, verwekt door een der
soorten Trypanosoma.
Afrikaanse trypanosomiasis, infectie door Trypanosoma
gambiense of T. rhodesiense, klinisch gekenmerkt door
meningo-encephalomyelitis.
trypsine [G., tryptein = splijten] de werkzame vorm van het
proteolytisch pancreas-enzym; ontstaat uit het onwerkzame trypsinogeen door de activerende werking van
enterokinase.
trypsinoggen, onwerkzaam voorstadium van trypsine.
tryptase, eiwitsplitsend enzym; syn. protefnase.
tryptofaan [G., phaino = doen verschijnen] amino-indolpropionzuur, een essentieel aminozuur, noodzakelijk
voor de optimale groei van kinderen en voor de handhaving van het stikstof-evenwicht bij volwassenen; t. is een
precursor voor niacine en voor 5-hydroxytryptamine
(serotonine).
Tschebull, opname volgens (H.A.L.L.O. Tschebull,
radioloog), rontgenopname met een submento-occipitale
stralenrichting; toegepast voor het aantonen van de
neusbijholten en ook wel bij verdenking op een fractuur
van de sinus maxillaris.
tseetseevlieg, Afrikaanse naam voor verschillende
Glossina-soorten, overbrengers van trypanosomiasis.
TSH thyroid-stimulating hormone [E.] , thyr(e)otropine.
TSH releaser [E.] 1 thyrotrophin-releasing factor (TRF);
2 thyrotrophin-releasing hormone (TRH).
TSI, thyroid-stimulating immunoglobulins.
tsoetsoegamoesji [= Nederlandse transliteratie uit het Japans],
tsutsugamushi [= Engelse transliteratie uit het Japans,
tsoetsoega = ziekte; moesji = mijt] Japanse mijtenkoorts,
veroorzaakt door Rickettsia tsutsugamushi, die wordt
overgebracht door de mijt Trombicula akamushi.
TSS, toxische-shocksyndroom.

James (1861-1939) en Charles Horace (1865-1939): Amer. chirurgen
to Rochester/Minnesota, oprichters van de bekende Mayo clinics],

orofaryngeale tube, toegepast in gevallen waarbij de
tong een obstructie van de ademwegen veroorzaakt;
voorkomt dat de tong achter in de keel zakt en vergemakkelijkt de kunstmatige beademing m.b.v. een
masker.
tuber [L., mv. -ra], 1 een knobbel, zwelling; z een circumscripte, solide verhevenheid van de huid, > i cm in
diameter.
tuber calcanei, het stompe uitsteeksel achter-onder de
calcaneus.
tuber cinereum, een grauwe massa onder aan de
hersenstam, aan de achterwand van het infundibulum,
voor de corpora mamillaria.
tuber frontale, voorhoofdsknobbel.
tuber ischiadicum, zitbeensknobbel, aan het ondereind van de incisura ischiadica major en minor.
tuber maxillae, een uitsteeksel achter-onder aan het
bovenkaaksbeen.
tuber omentale hepatis, stomp uitstekend deel
achter-onder aan de lever.
tuber omentale pancreatis, uitpuiling van de
voorzijde van het pancreas in de bursa omentalis.
tuber parietale, wandbeenknobbel.
tuber vermis, het uitstekend deel van de vermis van het
cerebellum tussen rechter en linker lobulus semilunaris
caudalis.
tuberalis [L., -le], m.b.t. een tuber; vb. nuclei t-les (mv. van
t-lis).
tuberbank, zie tuberzit.
tuberculous,1lijdende aan tuberculose; z m.b.t. tuberculose.
tuberculide, papuleuze huidafwijking als allergische
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tuberculine
tuberculum anterius atlantis, knobbel aan de
voorzijde van de atlas.
tuberculum anterius thalami, het voorste knobbelvormig eind van de thalamus.
tuberculum anterius vertebrarum cervicalium,
knobbel voor op de dwarsuitsteeksels van de z-7e
halswervel.
tuberculum articulare ossis temporalis, knobbelvormige verheffing van het slaapbeen, voor de fossa
mandibularis.
tuberculum auriculae, soms aanwezig knobbeltje aan
de helix van de oorschelp.
tuberculum caroticum vertebrae cervicalis VI, een
wat geprononceerder uitstekend tuberculum anterius
van de zesde halswervel.
tuberculum cinereum, (BNA, JNA): het knotsvormig
gezwollen proximale einde van de funiculus lateralis in
de medulla oblongata.
tuberculum conoideum, knobbeltje aan de onderkant
van het acromiale eind van het sleutelbeen, voor de
aanhechting van het lig. conoideum.
tuberculum corniculatum, knobbel in de plica
ary-epiglottica bij de top van het arytenoId.
tubercula (coronae) dentis, knobbels op de tandkroon;
syn. cuspes (enkelv. cuspis) dentis.
tuberculum costae, knobbel aan de ribben, tussen
collum en corpus costae.
tuberculum cuneiforme, een door de cartilago cuneiformis veroorzaakte knobbel in de plica ary-epiglottica
van het strottenhoofd.
tuberculum epiglotticum, knobbeltje in het slijmvlies
achter op de petiolus.
tuberculum infraglenoidale, beenknobbel voor de
insertie van het lange triceps-hoofd onder de gewrichtskom.
tuberculum intercondylare laterale, knobbel van de
laterale gewrichtsvlakte van de tibia, dicht bij de
eminentia intercondylaris.
tuberculum intercondylare mediale, knobbel aan de
mediale gewrichtsvlakte van de tibia, dicht bij de
eminentia intercondylaris.
tuberculum intervenosum, lichte uitpuiling aan de
zijwand van de rechter hartboezem tussen de uitmondingen van de holle aders.
tuberculum jugulare ossis occipitalis, knobbel aan
de binnenzijde van het achterhoofdsbeen, boven de
canalis hypoglossi.
tuberculum labii superioris, puntje op de bovenlip
aan de ondergrens van het philtrum.
tuberculum laterale processus posterioris tali,
beenknobbel op de zijkant van de processus posterior
tali, mediaal van de sulcus tendinis m. flex. hall. long.
tuberculum majus humeri, grote beenknobbel
achter-opzij aan het boveneind van de humerus.
tuberculum marginale ossis zygomatici, een soms
aanwezig knobbeltje aan de achterrand van de processus
frontalis van het jukbeen, voor de m. temporalis.
tuberculum mediale processus posterioris tali,
knobbel van de processus posterior tali, mediaal van de
sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi calcanei.
tuberculum mentale mandibulae, beenknobbel van
de onderkaak, links en rechts van de mediaanlijn.
tuberculum minus humeri, kleine beenknobbel voor
aan het boveneind van de humerus.
tuberculum musculi scaleni anterioris, knobbel van
de eerste rib voor insertie van de m. scalenus anterior.
tuberculum nuclei cuneati, langwerpige verdikking

reactie op elders in het lichaam aanwezige tuberkelbacterien.
papulonecrotische tuberculide, tuberculosis cutis
papulonecrotica.
tuberculine, extract uit tuberkelbacterien, dat gebruikt
words bij de tuberculinereacties; er zijn vele soorten; de
eerste, door Koch bereid, is 'Alttuberkulin'.
tuberculine-index, besmettingsprevalentie van tuberculose: het percentage van het niet tegen Mycobacterium
tuberculosis gevaccineerde deel van de bevolking dat
positief reageert op tuberculine; zie ook tuberculinereactie.
tuberculinereactie, diagnostische reactie waarbij een
gevoeligheid voor tuberculine wordt aangetoond; deze
uit zich in roodheid en ev. zwelling (= pos. reactie) op de
plaats waar de tuberculine is geappliceerd (intracutaan
geInjiceerd of in scarificaties gewreven); een pos. reactie
wijst erop dat het lichaam in contact is of is geweest met
tuberkelbacterien, en ev. tuberkelbacterien herbergt; zie
ook Mantoux.
tuberculoid, lijkend op een tuberkel of op tuberculose;
vb t-de lepra.
tuberculomyces [G., mykes = schimmel] een groep bacterien, waartoe o.a. Mycobacterium tuberculosis behoort.
tuberculoom, tuberculoma [G.] een duidelijk
afgegrensde gezwelachtige massa van tuberculeus
weefsel.
tuberculoma en plaque [F.] vlakke verdikking van tuberculeus weefsel, i.h.b. bij meningo-encephalitis tuberculosa, met verschijnselen als bij hersentumor.
tuberculose, tuberculosis [L.] infectieziekte, veroorzaakt
door tuberkelbacterien (Mycobacterium tuberculosis) en
gekenmerkt o.a. door vorming van tuberkels;
syn. knobbeltjesziekte.
boviene tuberculose, zie tuberculose, runder---.
extrapulmonaire tuberculose, tuberculose van andere
organen dan de long (meestal van het skelet en de
apparatus urogenitalis).
gesloten tuberculose, zie gesloten longtuberculose.
miliaire tuberculose, hematogene uitzaaiing van
tuberkelbacterien door het gehele lichaam, waarbij zich
vnl. in longen, lever en milt talloze, verspreide miliaire
tuberkels ontwikkelen.
open tuberculose, open longtuberculose; zie ook
rundertuberculose, vogeltuberculose.
primaire tuberculose, vorm van tuberculose met
solitaire primaire haard; verloopt vaak symptoomloos,
soms luchtwegobstructie door lymfeklierzwelling; kan
leiden tot miliaire tuberculose.
tuberculosis cutis, huidtuberculose.
tuberculosis pulmonum, zie tuberculose, long—.
vogeltuberculose, ziekte bij kippen, duiven, fazanten,
kalkoenen, papegaaien, veroorzaakt door Mycobacterium

avium.
tuberculostaticum [L., mv. -ca, van Gr. statikos = tot stilstand
brengend] geneesmiddel dat de groei van tuberkelbacterien remt; syn. antituberculoticum.
tuberculostatisch, met groeiremmende werking op de
tuberkelbacterie.
tuberculosus [L., -sa, -sum], tuberculeus; vb. spondylitis
t-sa.
tuberculum [L., mv. -la, verkleinwoord van tuber] knobbeltje.
tuberculum acusticum, area vestibularis.
tuberculum adductorium femoris, knobbel boven de
epicondylus medialis femoris, insertieplaats van de m.
adductor magnus.
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tubularis
aan het einde van de fasciculus cuneatus van het
verlengde merg.
tuberculum nuclei gracilis, langwerpige verdikking
aan het einde van de fasciculus gracilis.
tuberculum obturatorium anterius, kleine knobbel
van het os pubis voor aan de sulcus obturatorius.
tuberculum obturatorium posterius, soms aanwezige knobbel van het zitbeen, achter de sulcus obturatorius.
tuberculum ossis multanguli majoris [BNA, JNA], t.
ossis trapezii.
tuberculum ossis navicularis [BNA, JNA], t. ossis
scaphoidei.
tuberculum ossis scaphoidei, knobbel aan de
voorkant van het os scaphoideum.
tuberculum ossis trapezii, knobbel van het os trapezium.
tuberculum paramolare, paramolaris.
tuberculum pharyngeum, knobbeltje aan de onderzijde van de pars basilaris van het achterhoofdsbeen,
voor de aanhechting van de raphe pharyngis.
tuberculum posterius atlantis, knobbel achter op de
atlasboog, rudiment van de processus spinosus.
tuberculum posterius vertebrarum cervicalium,
knobbel achter op de dwarsuitsteeksels van de z-7e
halswervel, voor spierinsertie.
tuberculum pubicum ossis pubis, beenknobbel van
het schaambeen, aan weerskanten van de symfyse.
tuberculum Rolandi, t. cinereum.
tuberculum sellae turcicae, beenknobbel aan de
bovenzijde van het wiggebeen, voor de fossa hypophysialis.
tuberculum s praglenoidale, beenknobbel van het
schouderblad voor insertie van het lange bicepshoofd,
boven de rand van de gewrichtskom.
tuberculum supratragicum, een soms boven de tragus
aanwezig knobbeltje.
tuberculum thyroideum inferius, een knobbel aan
het ondereind van de linea obliqua van het schildkraakbeen.
tuberculum thyroideum superius, een knobbel aan
het boveneind van de linea obliqua van het schildkraakbeen.
tubereus [L., tuberosus] knobbelig, gekenmerkt door
tubera; vb. t-euze hersensclerose.
tuberkel, tuberculum [L.] knobbelvormig ontstekingshaardje, meestal veroorzaakt door tuberkelbacterien.
miliaire tuberkel, gierstkorrelgrote t.
vreemdvoorwerptuberkel, een t. die zich heeft
gevormd rondom een klein corpus alienum (bijv. een
talkdeeltje, een parasiet, een sulfonamidekristal);
syn. pseudo-tuberkel.
tuberkelbacterie, Mycobacterium tuberculosis.
atypische tuberkelbacterie, zuurvaste mycobacterie
die alleen infecties kan veroorzaken bij immuungecompromitteerde patienten, bijv. aids-patienten; niet to
verwarren met Mycobacterium tuberculosis.
tuberositas [L., mv. -tates], knobbel, knobbelige verhevenheid.
tuberositas coracoidea, (BNA, JNA); zie tuberculum
conoideum, linea trapezoidea.
tuberositas costalis [BNA, JNA], impressio ligamenti
costoclavicularis.
tuberositas deltoidea humeri, ruw-knobbelig gebied
aan de laterale kant van het middenstuk van de
humerus, de insertieplaats van de m. deltoideus.

tuberositas glutea femoris, hobbelig veld op het os
femoris aan het proximale eind van de linea aspera.
tuberositas iliaca, een zich boven de facies auricularis
bevindend ruw veld op het ilium, waar de ligamenta
sacro-iliaca aangehecht zijn.
tuberositas masseterica, een soms aanwezige beenlijst
aan de buitenzijde van de onderkaak, waar de m. masseter insereert.
tuberositas musculi serrati anterioris, lang ruw vlak
op de tweede rib, waar de m. serratus anterior
ontspringt.
tuberositas ossis cuboidei, knobbelige verhevenheid
aan de onderkant van het cuboid.
tuberositas ossis metatarsalis I, een beenknobbel,
lateraal-onder aan het proximale eind van het eerste
middenvoetsbeen.
tuberositas ossis metatarsalis V. een beenknobbel,
lateraal-onder aan het proximale eind van het vijfde
middenvoetsbeen.
tuberositas ossis navicularis, een ruwe knobbel
mediaal-onder aan het os naviculare, waar de m. tibialis
posterior insereert.
tuberositas phalangis distalis manus, een knobbel
aan het distale eind van de eindkootjes der vingers.
tuberositas phalangis distalis pedis, een knobbel aan
het distale eind van de eindkootjes van de tenen.
tuberositas pterygoidea mandibulae, een soms
aanwezige ruwheid aan de binnenzijde van de onderkaak, dicht bij de kaakhoek waar de m. pterygoideus
medialis insereert.
tuberositas radii, een stompe ruwe knobbel, mediaalonder het proximale radius-eind, waar de m. biceps
insereert.
tuberositas sacralis, een ruw oppervlak achter de facies
auricularis van het sacrum, voor de aanhechting van de
verbindingsligamenten naar het os ilium.
tuberositas tibiae, een ruw vlak aan het boveneind van
de tibia, waar het lig. patellae is aangehecht.
tuberositas ulnae, een ruw vlak aan het proximale eind
van de ellepijp, onder de processus coronoideus, waar de
m. brachialis insereert.
tuberositas unguicularis (manus, pedis) [BNA, JNA], t.
phalangis distalis (manus, pedis).
tuberosus [L., -sa, -sum], knobbelig; vb. chorditis t-sa,
angioma t-sum.
tuberzit, verbreding van de bovenrand van een bovenbeenskoker; syn. tuberbank.
tubo-ovariaal, m.b.t. de tuba uterina en het ovarium;
vb. t-iale cyste: cystevorming van ovarium en tuba, met
gemeenschappelijke holte, meestal als gevolg van een
vroegere ontsteking.
tubo-ovariltis, tuboovariitis [L.] ontsteking van de tuba
en het ovarium; zie ook salpingo-ooforitis.
tubo-tympanaal, m.b.t. de tuba auditiva en de trommelholte.
tubo-uterinus [L., -na, -num], m.b.t. tuba uterina en
uterus; vb. graviditas t-na.
tubovaginaal, m.b.t. de tuba uterina en de vagina.
tubulair, tubuleus [L., tubulus = buisje] 1 buisvormig;
vb. t-laire klieren; z m.b.t. buisjes; vb. t. ademhalingsgeruis (= bronchiaal ademgeruis), t-re nierontsteking
(waarbij de tubuli zijn aangetast), distaal t. syndroom
(beschadiging van het distale eind van de niertubuli).
tubulair apparaat, zie tubuli renales.
tubulaire necrose, zie necrose, tubulus---.
tubularis [L., -re], tubulair; vb. adenoma t-re.
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tubulines
zijn drie typen tularemie: ulcero glandulair type: primair
affect in de vorm van een huidpapel, gevolgd door
algemene lymfeklierzwelling, soms verettering,
exantheem, bronchopneumonie; oculo-glandulair type:
primair affect op de conjunctiva; glandulair type: zonder
(zichtbaar) primair affect.
tulband-iris, zie iridauxese.
Tullio, Pietro (overl. 1943; Ital. oorarts).
Tullio-symptoom, nystagmus en duizeligheid door
geluid van bepaalde intensiteit, na fenestratie-operatie
wegens otosclerose.
tumidus [L., -da, -dum], verheven, gezwollen; vb. lupus
erythematodes t-dus.
tumor [L.] 1 gezwel, neoplasma; 2 zwelling een der vijf
klinische kenmerken van ontsteking; 3 een knobbel van
de huid die berust op cel- of weefselvermeerdering.
adenomatoide tumor, benigne tumor, ontstaan uit en
met kenmerken van klierweefsel.
adnextumor, 1 tumor, uitgaande van een van de
adnexen van de huid, t.w de haren, talgklieren,
apocriene en eccriene klieren; z ovariumtumor.

tubulines, eiwitten waaruit de microtubuli zijn
opgebouwd.
tubulisatie, een methode om een doorgesneden zenuw te
behandelen; de zenuweinden worden in een resorbeerbare buis gebracht, in de hoop dat de zenuwvezels naar
elkaar toe zullen groeien.
tubulus [L., mv. -ii, verkleinwoord van tubus] buisje.
distale tubulus, in de nierschors gelegen, sterk gekronkeld buisje waarvan het eerste, voor water impermeabele, deel natriumchloride resorbeert uit de voorurine
en in het tweede deel o.i.v. ADH de waterterugresorptie
geregeld kan worden; month uit in verzamelbuisje;
syn. tubulus contortus secundus.
proximale tubulus, corticaal gelegen, gekronkeld deel
van het nefron direct achter de glomerulus, waarin o.a.
het grootste deel van het gefiltreerde natrium, kalium,
chloride, bicarbonaat en glucose wordt teruggeresorbeerd uit het ultrafiltraat en water passief volgt.
tubuli contorti, t-li renales contorti.
tubuli recti, t-li renales recti.
tubuli renales, nierkanaaltjes, verbindingsstukken
tussen de glomeruli en de verzamelkanaaltjes (een
nierkanaaltje heet bij zijn begin aan de glomerulus t.
contortus primus; daarop volgt een recht gedeelte, en
daarop weer een gewonden gedeelte: t. contortus secundus, die uitmondt in het verzamelkanaaltje).
tubuli renales contorti, het gekronkeld lopende deel
van de nierkanaaltjes.
tubuli renales recti, het rechte deel van de nierkanaaltjes.
tubuli seminiferi contorti, de gekronkeld lopende
testiskanaaltjes.
tubuli seminiferi recti, de korte, rechte verbindingsstukken tussen de t-li sem. contorti en het rete testis.
tubulusnecrose (ATN), necrose van de cellen van de
proximale niertubulus; veelal acuut.
tubus [L., my -bi], buis, zoals bijv bij narcose wordt
gebruikt.
tubus digestorius [BNA], canalis alimentarius.
tuchtcollege, instantie die is belast met de behandeling
van tuchtrechtzaken.
centraal tuchtcollege, instantie waaraan een uitspraak
van een regionaal tuchtcollege in hoger beroep ter
heroverweging kan worden voorgelegd.
regionaal tuchtcollege, instantie die de kwaliteit van
medisch handelen van bepaalde beroepsgroepen toetst.
tuchtrecht, recht inzake de gedragsregels bij de uitoefening van een bepaald beroep en de op te leggen
straffen; syn. disciplinair recht; zie ook BIG.
Tucker-operatic, verouderde, ineffectieve ingreep bij
irreversibele unilaterale stembandverlamming; transpositie van een gesteeld m. omohyoideus-zenuwtransplantaat naar de totaal onderbroken zenuw of zenuw
met tumorinvasie.
Tuffier, Marin Theodore (1857-i9z9; Fr. chirurg te
Parijs).
operatic van Tuffier, l herstel van een beschadigde
slagader, door er een metalen buis in te schuiven;
z apicolysis.
Tuffier-syndroom, enteroptosis.
tuftsincn, polypeptiden, vermoedelijk in de milt geproduceerd, die de fagocytose stimuleren.
tularemia [genoemd naar Tulare County, een district in Californie, waar de ziekte het eerst is beschreven], op pest lijkende
ziekte van knaagdieren, een enkele maal ook bij mensen;
verwekker is Francisella tularensis; deze wordt overgebracht door teken en andere bloedzuigende insecten; er

amine-precursor-uptake and decarboxylation (APUD)
tumors [E.] een groep tumoren die zou ontstaan uit cellen
met de mogelijkheid peptide hormonen te synthetiseren
door opname en decarboxylering van amine-voorlopers;
vb. feochromocytoom, medullair carcinoom van de
schildklier, carcinoiden, gastrinoom; syn. APUD-oom.
anaplastische tumor, tumor waarvan de cellen zo
verschillend van de oorspronkelijke weefselcellen zijn,
dat hun herkomst niet meer te achterhalen is.
bruine tumor, tumorachtige bothaard, bestaande uit
vaatrijk bindweefsel, veelal met veel reuscellen waarbij
t.g.v oude bloedingen een bruine kleur ontstaat; de
afwijking berust op lokaal zeer sterke botresorptie; komt
typisch voor bij hyperparathyreoIdie; syn. centraal
reuscellengranuloom.
Buschke-Lowestein-tumor, zie Buschke.
entodermale-sinustumor, zeer maligne kiemceltumor
van het ovarium met cellen die uit de blastocyste afkomstig zijn; syn. dooierzaktumor.
granulosaccitumor, ovarium-t., in een deel van de
gevallen maligne. De cellen lijken op de granulosa-cellen
van de eicel-follikel; syn. folliculoom.
kiemceltumor, verzamelnaam voor alle neoplasmen
die van kiemcellen uitgaan; ontstaat in geslachtsorganen, met name in testes en ovaria; tot de kiemceltumoren behoren teratomen, teratocarcinomen, choriocarcinomen en germinomen.
Klatskin-tumor, tumor in de bifurcatie van de ductus
choledochus.
Koenen-tumor (J.K. Koenen, Ned. arts), fibromateuze
tumor onder of bij de nagels (bij tubereuze hersensclerose).
midline tumor [E., midline = middenlijn] intracraniale
tumor, gelegen tussen beide hemisferen, vooral voorkomend bij kinderen; hiertoe behoren pinealoom, craniofaryngeoom, opticusglioom, germinoom, hamartoom,
hypothalamusglioom en hypofyseadenoom.
neuro-endocriene tumor, tumor die uitgaat van de
neuro-endocriene APUD-cellen of organen als hypofyseadenoom, medullaire schildklier, darmcarcinoid en
insulinoom van de pancreas; deze tumoren produceren
doorgaans veel verschillende hormonen, met alle
verschijnselen van dien.
primitieve neuro-ectodermale tumor (PNET),
celrijk, snel groeiend maligne gezwel van medullo-
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tunica
teit subklonen ontstaan die een verhoogde groeisnelheid
en/of de mogelijkheid tot metastaseren ontwikkelen.
tumor spill [E., to spill = morsen] het morsen van tumorcellen
in het operatiegebied of in de peritoneale holte met
metastasering als mogelijk gevolg; zie ook metastase,
ent---, implantatie—, iatrogene metastasering.
tumorstadiering, zie stagering.
tumorsuppressorgen, gen waarvan het product een rol
speelt bij de regeling van celgroei en proliferatie; kanker
kan ontstaan als deze genen geelimineerd of geinacti-

blasten dat uitgaat van het primitieve buitenste
kiemblad in de achterste schedelgroeve.
reusceltumor, 1 meestal goedaardig tumor van het
skelet, bestaande uit grote op osteoclasten lijkende
reuscellen, ontstaan door fusie van kleine epithelioide
cellen die eromheen liggen ingebed; een klein aantal
gedraagt zich maligne en metastaseert; syn. osteoclastoom; z (m.b.t. de peesscheden) i.h.a. goedaardige
tumor, bestaande uit fibroblast-achtige cellen en hemosiderine bevattende macrofagen, waaronder reuscellen; de
goedaardige vorm wordt wel als een reactief proces
opgevat
en heet
danwordt
(villonodulaire)
goedaardige
vorm
wel als een (teno)synovitis;
reactief proces
3 [obsoleet] , tumor in de huid, lijkend op een xanthoom;
4 zie tumor, bruine -^-.
Sertoli-Leydig-celtumor, veelal goedaardige tumor,
opgebouwd uit Sertoli-cellen, Leydig-cellen en de
primitieve voorstadia daarvan; door productie van
androgenen kunnen deze tumoren een viriliserende
werking hebben; komen weinig bij de mens, veel bij
honden voor.
speekselkliertumor, verzamelnaam voor nieuwvormingen in een speekselklier; meest voorkomende
typen: pleomorf adenoom (ca. 70%), adenocarcinoom,
adenoid-cystisch carcinoom.
testistumor, maligne kiemgezwel van de testis; treedt
embryonaal of i.h.b. bij jonge volwassenen op; men
onderscheidt seminomen en non-seminomen; syn. testiscarcinoom.
tumor villosus, gezwel dat bezet is met fibrinevlokken.
vanishing tumor [E.] tumorachtige schaduw op de
thoraxfoto, berustend op vochtophoping, veelal als
gevolg van decompensatie. Bij behandeling van de
onderliggende aandoening verdwijnt de afwijking.
zandlopertumor, spinaal neurinoom dat deels in en
deels buiten het wervelkanaal tot ontwikkeling is
gekomen. Het tussenliggende gedeelte bevindt zich in
het foramen intervertebrale, dat, hoewel het door usuur
is verwijd, het gezwel ter plaatse insnoert.
tumoraffien [L., affinis = verwant] met affiniteit tot tumorweefsel; syn. oncotroop.
tumor enhancement, zie enhancement.
tumorinfiltratie, vermogen van een tumor om buiten
het oorspronkelijke weefselcompartiment te treden,
omliggende weefsels binnen te dringen en bloed en
lymfevaten te penetreren; drie processen spelen hierbij
een rol, nl. productie van proteolytische enzymen,
verlies van intercellulaire cohesie en migratie; vormt
kenmerk van kwaadaardigheid van een tumor.
tumorlysis, 1 het afbreken van de tumor door het
immuunsysteem; gebeurt zelden spontaan, bij de
therapie met immunologisch gemedieerde cell killing
wordt het immuunsysteem gestimuleerd tot tumorlysis;
z het snel afbreken van de tumor door cytostatica,
waardoor allerlei intracellulaire stoffen in de circulatie
komen, zoals urinezuur; dit kan leiden tot nierfunctieverlies.
tumormerkstof, tumorantigeen (neo-antigeen) of stof
die door tumorcellen wordt geproduceerd en die in
serum of in de tumorcellen zelf kan worden aangetoond;
toegepast bij diagnostisch/prognostisch onderzoek naar
kanker; syn. tumor marker.
tumornavel, inzinking in een orgaan t.g.v. centrale
necrose in een tumor die dicht onder de oppervlakte van
dit orgaan groeit.
tumorprogressie, het proces waarbij tijdens de uitgroei
van een kwaadaardige tumor door genetische instabili-

veerd raken.
tumorvirus, zie de rubriek virus.
tumorvrij-overlevingspercentage, percentage van
patienten in een populatie bij wie in het verleden een
kwaadaardige tumor is gediagnosticeerd en bij wie na
therapie tijdens de follow-up geen tumor meer aantoonbaar is.
Tunga, een vlooiengeslacht van de fam. Hectopsyllidae.
Tunga penetrans, zandvlo in tropisch Amerika (o.a. in
Suriname: `sika').
tungiasis, ontstekingsreactie t.g.v. het in de huid binnen
dringen van het bevruchte wijfje van Tunga penetrans,
meestal aan een teen, in de tropen, bij mensen die op
blote voeten lopen; zie ook sika.
tunica [L., mv. -cae, onderkleed] vlies, laag, omhulsel.
tunica adventitia, buitenste omhullende bindweefsellaag (om een bloedvat).
tunica adventitia ductus deferentis, esophagi,
ureteris, vesiculae seminalis, de omhullende
bindweefsellaag van resp. ductus deferens, esophagus,
ureter en vesicula seminalis.
tunica albuginea, wit-achtige, fibreuze schede om een
orgaan of weefselgedeelte.
tunica albuginea corporis spongiosi, corporum
cavernosorum, testis, de witte vezellaag om het corpus
spongiosum resp. de corpora cavernosa, de testis.
tunica conjunctiva, dun, doorschijnend bindweefselvlies van de ogen en de oogleden.
tunica conjunctiva bulbi (oculi), tunica conjunctiva
palpebrarum, de t. conj. van de oogbol resp. de oogleden.
tunica dartos, een laag glad spierweefsel met elastische
vezels in de oppervlakkige fascie van het scrotum.
tunica externa thecae folliculi, de buitenste
bindweefsellaag van de theca folliculi.
tunica externa vasorum, de buitenste bindweefsellaag
om de bloedvaten.
tunica fibrosa, bindweefsellaag.
tunica fibrosa bulbi (oculi), de uit hoornvlies en sclera
bestaande wand van de oogbol.
tunica fibrosa hepatis, het bindweefselkapsel van de
lever.
tunica fibrosa lienis, het bindweefselkapsel van de
milt.
tunicae funiculi spermatici et testis, de omhullende
bindweefsellagen van de zaadstreng en de testis.
tunica interna bulbi (oculi), de binnenste, uit zenuwweefsel bestaande laag van de oogbolwand.
tunica interna thecae folliculi, de binnenste, vaatrijke
laag van de theca folliculi.
tunica intima vasorum, de binnenste laag van de
vaatwand.
tunica media vasorum, de middelste laag van de
vaatwand.
tunica mucosa, slijmvlieslaag.
tunica mucosa bronchiorum, cavi tympani, coli,
ductus deferentis, espphagi, intestini recti,
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tunnel
cellen, lijkend op plasmacellen en op atypische lymfocyten, in het perifere bloed bij ernstige anemie, infectie,
leukemische reactie.
Turk-oplossing, oplossing van azijn en gentiaanviolet
waarmee bloed wordt verdund ter telling van het aantal
leukocyten.
Turk-telkamer, een telkamer om bloedcellen te tellen.
Turner, Henry Hubert (geb. 1892; Amer. endocrinoloog
te Oklahoma City).
Turner-syndroom, gonadale dysgenesie waarbij een
geslachtschromosoom verloren is gegaan (45XO);
kenmerkende symptomen zijn: infantilisme, korte
gedrongen lichaamsbouw, pterygium colli bilateralis
('webbed neck'), cubitus valgus, korte metacarpalia,
amenorroe, aangeboren hartgebreken.
turnover [E.] omzetting, overheveling, het overgaan van de
ene toestand in de andere.
turnover-time [E.] de tijdsduur die aan een bepaalde t.
verbonden is.
tussenbloeding, bloedverlies, gering en onregelmatig,
met behoud van de menstruele cyclus; zie ook metrorragie.
tussengastheer, tussenwaard, zie gastheer.
tussenhersenen, diencephalon [G.].
tussenribsruimte, spatium intercostale [r,.].
tutamen [L., mu -mina], een beschermende laag.
tutamina cerebri, t-mina oculi, de delen die de
hersenen resp. de ogen beschermen.
T-verdeling, verdeling van een (toets)grootheid (T)
waarbij een normaal verdeelde stochastische variabele
wordt gedeeld door de wortel van een daarvan onafhankelijke chi-kwadraat-verdeelde variabele; syn. studentverdeling.
TV loep, een gesloten televisiecircuit met een regelbare
vergroting tot maximaal 25- voudig (in tegenstelling tot
`low vision aids').
TWC, total white cells, het aantal leukocyten per mm 3 .
tweecompartimentmodel, (farmacologie) model
waarbij het lichaam wordt voorgesteld als bestaande uit
een centraal en perifeer compartiment; centraal: plasma
en goed geperfundeerde organen (waarin snelle verdeling van toegediende stoffen), perifeer: vet- en spierweefsel (waarin trage verdeling van toegediende stoffen).
tweeling [mv gemelli, geminiz, gemellus, geminus.
eeneiige tweeling, syn. monozygote tweeling tweeling
die is ontstaan uit een bevruchte eicel.
twee-eiige tweeling, tweeling die is ontstaan uit twee
afzonderlijke eicellen, die tegelijkertijd of kort na elkaar
bevrucht zijn; syn. dizygote tweeling.
tweelingenonderzoek, vergelijkend onderzoek onder
een- en twee-eiige tweelingen; bijv. onderzoek naar
verschillen in ziektekans bij tweelingen die gescheiden
zijn grootgebracht.
Tween [E.] een vetzuur-ester die stabiliserend werkt op
emulsies en suspensies.
tweepuntsdiscriminatie, kleinste afstand waarbij men
twee naast elkaar op de huid geplaatste naalden als
afzonderlijke stimuli kan waarnemen; afhankelijk van
grootte van receptief veld van somatosensibel neuron.
tweetakslijden, coronarialijden waarbij in twee van de
drie kransslagaderen een vernauwing van meer dan 5o%
van het lumen voorkomt; men onderscheidt voorts
eentakslijden en drietakslijden; zie ook angina pectoris.
twijfelzucht, pathologische neiging om te (blijven)
twijfelen over (onbelangrijke) beslissingen of handelingen; komt voor bij dwang- en angststoornissen.

intestini tenuis, laryngis, linguae, nasi, oris,
pharyngis, recti, tracheae, tubae auditivae, tubae
uterinae, ureteris, urethrae femininae, uteri,
vaginae, ventriculi, vesicae fellae, vesicae urinariae,
vesiculae seminalis, de slijmvlieslaag van de genoemde
organen.
tunica muscularis, de spierlaag.
tunica muscularis bronchiorum, coli, ductus
deferentis, esophagi, intestini tenuis, pharyngis,
recti, tracheae, tubae uterinae, ureteris, urethrae
femininae, uteri, vaginae, ventriculi, vesicae fellae,
vesicae urinariae, vesiculae seminalis, de omhullende
spierlaag van de genoemde organen.
tunica propria, de eigen laag (de term is in de NA
vervallen); zie ook lamina propria.
tunica serosa, weivlies, sereus vlies, dat een lichaamsholte bekleedt.
tunica serosa coli, hepatis, intestini tenuis, lienis,
peritonei, testis, tubae uterinae, uteri, ventriculi,
vesicae fellae, vesicae urinariae, weivlies om de
genoemde organen.
tunica subserosa (tubae uterinae, uteri), tela subserosa.
tunicae testis, de omhulsels van de testis.
tunica vaginalis communis [BNA], fascia spermatica
interna.
tunica vaginalis testis, de uit de processus vaginalis
peritonei overgebleven omhullende laag om de testis.
tunica vasculosa bulbi, de middelste laag van de wand
van de oogbol, bestaande uit choroidea, corpus ciliare en
iris.
tunnel, zie carpale- en tarsale-tunnelsyndroom.
tunnelgeruis, continu geruis, bij open ductus arteriosus
hoorbaar boven de ze intercostale ruimte links;
syn. machinery murmur [E.].
tunnelstreng, een van de spiraalstrengen van het orgaan
van Corti.
tunnelsyndroom, zie carpaletunnelsyndroom, tarsaletunnelsyndroom, ulnairetunnelsyndroom.
TUR, zie resectie, transuretrale prostaat-.
turban, zeldzame tumor, uitgaande van de apocriene
klieren van de behaarde hoofdhuid; zie ook cilindroom.
Turban, Karl (1856-1935; tuberculose-arts te Davos).
stadia van Turban, drie stadia (Turban I, II en III) die
in het beloop van een longtuberculose zijn te onderscheiden, nl. I: beperkte aandoeningen; II: lichte, tot ten
hoogste een kwab beperkte, of zware, tot een halve kwab
beperkte aandoening; III: ernstige aandoeningen.
turbulent, wervelend; zie ook laminair.
turcicus [L., -ca, -cum], Turks; vb. sella t-ca.
Turck, Ludwig (1810-1868; zenuw- en keelarts te Wenen).
bundel van Turck, i tractus temporopontinus;
z piramide-voorstrengbaan.
Turcot, J. (Zoe eeuw).
Turcot-syndroom, recessief-erfelijke aandoening met
vorming van poliepen in het colon en hersentumoren.
turgor [L., turgere = zwellen] zwelling, spanning.
turgor vitalis, de normale druk in de bloedvaten.
turista [Spaans] diarree bij toeristen die een verminderde
weerstand tegen de plaatselijke bacteriele flora op hun
vakantiebestemming (veelal derdewereldlanden) bezitten; vatbaarheid daalt dikwijls na gewenning gedurende
de eerste verblijfsweek; syn. reizigersdiarree, travellers'
diarrhoea [E.] , Delhi belly [E.] ; zie ook diarree.
Turk, Wilhelm (1871-1916; Oostenr. hematoloog te
Wenen).
cellen van Turk, mononucleaire, niet gegranuleerde
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tyrosinase

twisted cord [E., to twist = draaien; cord = streng touw] het

tympanosquamosus [L., -sa, -sum], m.b.t. de pars tympanica en de pars squamosa van het os temporale;
vb. fissura t-sa.
tympanostapedius [L., -ia, -ium], m.b.t. de trommelholte
en de stapes.
tympanotomie [G., tympanon; temnein = snijden] het incideren c.q. doorprikken (zie ook paracentese) van het
trommelvlies.
tympanum [L., gen. -ni, van Gr. tympanon] cavum tympani
(trommelholte).
Tyndall, John (1820-1893; Iers natuurkundige werkzaam
in Londen).
Tyndall-effect, verstrooiing van licht door kleine
deeltjes in een vloeistof of gas; hierdoor kunnen bijvoorbeeld minimale hoeveelheden van eiwitten in het
kamerwater van het oog zichtbaar worden gemaakt.
tyndalliseren, het steriliseren van vloeistoffen door ze
gedurende enige dagen telkens i a z uur tot 58°C te
verwarmen; syn. gefractioneerde sterilisatie.
type-A-persoonlijkheid, persoon die type-A-gedrag
vertoont; zie ook gedrag, type-A---.
typeren, het type bacterie (faagtype, biotype, serotype)
binnen een bacteriesoort bepalen; i.h.alg. voor epidemiologisch onderzoek.
type-species, zie species.
typho-, zie tyfo-.
typhoid [E.] typhoid fever = typhus abdominalis (buiktyfus).
typhoideus [L., -ea, -eum], tyfeus, m.b.t. tyfus; vb. febris
t-ea (= buiktyfus).
typhomalarial fever [E.] malaria (vnl. tropica), gepaard met
somnolentie zoals bij buiktyfus.
typhosus [L., -sa, -sum], (buik)tyfusachtig, m.b.t. tyfus;
vb. status t-sus, facies t-sa.
typhus [G., typhos = rook, damp, beneveling, verdoving]
i buiktyfus (t. abdominalis, febris typhoidea); z vlektyfus
(t. exanthematicus); wegens de kans op misverstand is
het raadzaam de term `typhus' niet zonder verdere
toevoeging te gebruiken; zie ook tyfus.
typhus abdominalis, de ziekte die wordt veroorzaakt
door de tyfusbacil van Eberth, Salmonella typhosa;
syn. buiktyfus, typhoid fever [E.]; buiktyfus.
scrub typhus [E.] vorm van mijtenkoorts, veroorzaakt
door Rickettsia tsutsugamushi, overgebracht door in
struikgewas (E. scrub) levende mijten; syn. tsoetsoegamoesji [lap.].
typing [E.] typering, vaststelling van het type.
blood typing [E.] vaststelling van de bloedgroep.
typisch [G., typikos] kenmerkend, specifiek.
typologie [G., typos; logos = wetenschap] de wetenschap
betreffende de verschillende typen (van mensen).
typus [G., typos = kenmerk] type, kenmerkend beeld.
tyramine, een vaso-actieve mono-amine, afbraakproduct
van tyrosine, voorkomend in chocolade, koffie, varkensvlees e.a.; verwekt bij sommige mensen migraine.
Tyrode, Maurice Vejux (1878-1930; Fr. farmacoloog,
Cambridge, Mass., VS).
Tyrode-vloeistof, vloeistof die overeenkomt met
bloedserum en die bij dierproeven wordt gebruikt als
doorspoelingsvloeistof; bevat natrium-, kalium-,
calcium- en magnesiumchloride, natriumfosfaat,
natriumbicarbonaat en glucose.
Tyroglyphus [G., tyros = kaas; glyphein = kerven] een mijtengeslacht.
tyrosinase, enzym dat de hydroxylering van tyrosine tot
DOPA katalyseert; katalyseert tevens de omzetting van
catecholen tot quinonen.

rontgenbeeld van een sterk vernauwde darmlis.
twitch [E.] zie spierschok.
twitching [E.] spiertrekking.
two-step-hypothese, veronderstelling dat carcinogenese
bestaat uit twee stappen, nl. initiatie (inductie van
verandering van het genoom van de cel) en promotie (het
bespoedigen van de carcinogenese door een niet-specifieke beschadiging van de cellen).
two-step test [E., twee-tredenproef] trapjesproef.
tyfase, enzym dat bacteriolyse van de tyfusbacil teweegbrengt.
tyfeus, i lijkend op het ziektebeeld bij buiktyfus; z m.b.t.
buiktyfus; vb. tyfeuze pneumonia = tyfopneumonie.
tyfo-, typho- [G., typhos = damp, beneveling] voorvoegsel in
woordsamenstellingen m.b.t. tyfus.
tyfoid [< E. typhoid] zie buiktyfus.
biliair tyfold, zie leptospirosis icterohaemorrhagica
(ziekte van Weil).
tyfus [< G., typhos = rook, damp, beneveling, verdoving] typhus
abdominalis; buiktyfus; N.B.: het Engelse woord typhus
is in het Ned. vlektyfus; het Ned. `tyfus' is in het Engels
typhoid fever; zie ook typhus.
buiktyfus, tyfus = typhus abdominalis; syn. typhoid
fever [E.].
vlektyfus, typhus exanthematica; N.B. zie de waarschuwing bij `typhus'.
tyfusbacil, zie Salmonella typhosa.
tyfuscellen, gezwollen reticulumcellen of histiocyten,
met in het cytoplasma vaak basofiele chromatinebrokstukken, resten van gefagocyteerde lymfocytenkernen; komen voor in tyfusgranulomen.
tyloom, tyloma, zie callus.
tylose [< G., tylos] 1 callositas; z t. palmarum et plantarum
(keratosis palmaris et plantaris).
tylositas, eeltvorming; syn. callositas.
tyloticus [L., -ca, -cum], gepaard met eeltvorming;
vb. eczema t-cum.
tylotisch [L., tyloticus] gepaard met eeltvorming; vb. t.
eczeem.
tympanectomie [G., tympanon = trommel; ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van het trommelvlies.
tympani [L.] i gen. van tympanum; vb. membrana t.,
cavum t; 2 tympanitische percussietoon.
tympanicus [L., -ca, -cum], m.b.t. het trommelvlies of de
trommelholte; vb. nervus t-cus, arteria t-ca, ostium
t-cum (tubae auditivae).
tympanion, het bovenste en het onderste punt van de
beenring (annulus tympanicus) waaraan het trommelvlies bevestigd is.
tympanisme [< G., tympanon] zie meteorisme.
tympanitis, i meteorismus; z otitis media.
tympanitisch, de klank van het percussiegeluid boven
een gas-bevattende holte met gladde, veerkrachtige
wand.
tympano- [G., tympanon] voorvoegsel in woordverbindingen m.b.t. de trommelholte.
tympanogram, curve verkregen bij tympanometrie.
tympanomastoideus [L., -ea, -eum], betreffende de pars
tympanica en de processus mastoideus van het os
temporale; vb. fissura t-ea.
tympanometrie, bepaling van de middenoor-impedantie
(dat is de weerstand die een geluidsgolf ondervindt
tijdens het afleggen van de weg naar het binnenoor).
tympanon [G.] cavum tympani; syn. trommelholte.
tympanoplastiek [G., tympanon; plassein = vormen] operatief
herstel van het geleidingsapparaat van het middenoor.
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tyrosine
tyrosine [G., tyros] p-oxyfenylaminopropionzuur, een der
essentiele aminozuren, het eerst in kaas gevonden.
tyrosinefosfatase, enzym dat verwijdering van tyrosineresiduen van eiwitten katalyseert; vermindert of remt de
celgroei.
tyrosinekinase, enzym dat fosforylering van tyrosineresiduen van eiwitten katalyseert; komt voor op specifieke
membraanreceptoren en virale oncogenen; speelt rol bij
stimulering van celgroei.
tyrosinemie [G., tyros; haima = bloed] hypertyrosinemie, een
aangeboren stofwisselingsstoornis, met verhoogd
tyrosinegehalte van het bloed.
tyrosinose, kinderziekte met klinisch beeld van fructoseintolerantie; kan extrahepatische cholestase veroorzaken.

Tyson, Edward (1649-17o8; E. anatoom te Londen).
klieren van Tyson, smeerklieren van de eikel en de
voorhuid; tegenwoordig twijfelt men aan het bestaan
van deze klieren; smegma zou een product zijn van
epitheel-afschilfering van de glans penis en het preputium; syn. glandulae sebaceae glandis et preputii,
glandulae preputiales.
tysonitis, ontsteking van de Tyson-klieren.
Tzanck, Arnault (1886 - 1954; Russ. dermatoloog te Parijs).
Tzanck-test, cytologische test op pemphigus vulgaris;
de van de bodem van een pemphigus-blaas afgeschraapte
cellen zien er atypisch uit, met onscherp begrensd, rond
cytoplasma en pycnotische kern.
T-zone-lymfoom, zie lymfoom.
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U
U unit [< E. eenheid] de internationale eenheid van enzymactiviteit; i U =16,67 nkat.
UA-geneesmiddelen [UA = uitsluitend apotheker], geneesmiddelen die uitsluitend door de apotheker mogen worden
afgegeven, maar waarvoor geen recept vereist is; deze
regeling is op i januari 1996 officieel vervallen en heeft
plaats gemaakt voor de categorieen 'vrij verkrijgbaar' en
'uitsluitend recept (UR).
Ober-Ich [D.] `opper-ik', begrip uit de psychoanalyse van
Freud; het Uber-Ich fungeert als morele censor (het
geweten), die bewust en onbewust het `Ich' aanzet tot
verweer tegen de onverenigbare driften uit het `Es'.
`ubi pus, ibi vacua' [L.] `waar etter is, verwij der (die)'.
ubiquitai r [L., ubique = overal] overal aanwezig.
ubiquiteit [< L.] alom-aanwezigheid, de eigenschap
ubiquitair te zijn.
U-golf, golf op een ECG met een laag voltage, volgend op
de T-golf.
Uhthoff, Wilhelm (1853-1927; D. oogarts te Breslau =
Wroclaw).
symptoom van Uhthoff, temporale bleekheid van de
papilla nervi optici, optredend na retrobulbaire neuritis
bij multipele sclerose.
teken van Uhthoff, pendulaire nystagmus als
symptoom van multipele sclerose.
uileoogcellen, de t.g.v. infectie met cytomegalovirus
vergrote cellen, met intranucleaire en intraplasmatische
insluitsels.
uitademing, de ademhalingsbeweging waarbij, passief of
actief, de inhoud van de thorax verkleind wordt, m.a.g.
dat de gasinhoud van de longen via de luchtwegen
wordt uitgeblazen; syn. expiratie, exspiratio [L.]
uitdoving, zie extinctie.
uitdrijving, de actie van de baarmoederspierwand,
waardoor de baarmoederinhoud (het kind, de placenta)
naar buiten wordt geperst.
uitdrijvingstijdperk, de baringsperiode (volgend op het
ontsluitingstijdperk) gedurende welke de vrucht door de
baarmoeder wordt uitgedreven.
uitdrijvingstoon, heldere, vroegdiastolische extratoon
(0,05-0,09 sec. na de eerste harttoon) aan het begin van
de uitdrijving van het bloed uit de hartkamer;
syn. ejection click [E.].
uitdroging, zie dehydratie.
uitgerekend, populaire term voor a terme.
uithoudingsvermogen, het vermogen om arbeid met
een bepaalde intensiteit gedurende een langere tijd vol
te houden; te vergroten door trainingen met een langere

duur waardoor de aerobe spierstofwisseling wordt
vergroot.
uitmiddelen, het berekenen van de gemiddelde kans op
een gunstige uitkomst in een beslisboom bij iedere
kansknoop die men onderweg tegenkomt.
uitputting, onvermogen om nog meer arbeid te verrichten; de zwakste schakel in het grote aantal elkaar
versterkende factoren (neuraal systeem, ademhaling,
circulatie en spieren) lijkt individueel bepaald te zijn;
van belang zijn o.a. depletie van neurotransmitterstof,
melkzuurstapeling, gelimiteerde hartarbeid, dehydratie,
temperatuurstijging en belasting van de ademhalingsspieren; syn. exhaustie.
uitroeptekenharen, afgebroken haartjes aan rand van
haarloze laesie bij alopecia areata.
uitscheiding, 1 afgifte van intracellulaire afvalstoffen
door een eel aan de extracellulaire ruimte; i. op lichaamsniveau: afvalafgifte aan het externe milieu door lever,
nieren en longen; syn. excretie.
uitsluipen, het stapsgewijs verlagen van de dosering van
een geneesmiddel, waardoor de serumconcentratie
geleidelijk daalt; ter voorkoming van abstinentieverschijnselen of een rebound effect bij plotseling stoppen
van het middel.
uitstelgedrag, wachten door een patient met het bezoeken van een arts na constatering van een klacht of
verschijnsel; veelal t.g.v. angst voor de diagnose (bijv.
voor kanker) of schaamte (bijv. bij SOA); zie ook patient's
delay [E.].
uitstrijkje, uitstrijk, zie cervixuitstrijkje.
uitval, het percentage deelnemers dat tijdens de interventie- of follow-up-periode van een onderzoek verloren
gaat.
uitvlokking, zie flocculatie.
uitwendig oor, auris externa [L.].
uitzaaiing, 1 proces waarbij cellen van een primaire
maligne tumor via het bloed of de lymfe worden
vervoerd naar een andere plaats in het lichaam waar zich
eenzelfde tumor gaat ontwikkelen; z tumor, ontstaan uit
cellen van een primaire maligne tumor die door het
bloed of de lymfe meegevoerd zijn naar een andere
plaats in het lichaam, waar ze hun groei voortzetten;
syn. metastase, metastasering; zie ook kanker.
ulatrofie [G., oulon = tandvlees] tandvlees-atrofie.
ulceratie [< L., ulceratio] verzwering, zweervorming.
ulceratief, ulcereus, zwerend, gepaard met zweervorming.
ulcereren, tot een zweer worden.
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ulceromembranaceus
syfilis, een harde, onpijnlijke zweer op de plaats van
infectie (meestal de genitalia), waar de spirocheten
(Treponema pallidum) de huid zijn binnengedrongen.
ulcus jejuni, zweer van het jejunum.
ulcus marginale catarrhale, langs de rand van het
hoornvlies gelegen ulceratie; syn. randulcus.
ulcus molle, zachte sjanker, chancroid.
ulcus neuroparalyticum, zweer die ontstaat na
doorsnijding of ziekte van zenuwen; zie ook mal perforant du pied, keratitis neuroparalytica.
ulcus neurotrophicum, zweer die het gevolg is van
neurotrofe stoornissen, bijv. syringomyelie.
ulcus pepticum, zweer in het slijmvlies van slokdarm,
maag, duodenum of jejunum, door inwerking van
maag- of darmsap.
ulcus perforans, perforerende zweer (aan de voetzool,
in de darmwand).
ulcus phagedaenicum, een om zich been vretende
zweer, zoals u. tropicum.
ulcus phlyctaenulosum, kleine oppervlakkige corneazweer bij keratoconjunctivitis phlyctaenulosa.
ulcus rodens, een aanvankelijk goedaardige, oppervlakkige zweer, meestal in het gelaat, berustend op een
zich ontwikkelend basale-cellencarcinoom.
ulcus serpens, voortkruipende zweer; zie ook ulcus
corneae serpens.
ulcus syphiliticum, syfilitische zweer.
ulcus trophicum, zweer die ontstaat in weefsel waar de
voeding gestoord is.
ulcus tropicum, een in de tropen voorkomende (ronde)
zweer met verheven, blauwrode, ondermijnde rand en
afscheiding van stinkende massa, meestal aan de onderbenen, veroorzaakt door Fusobacterium plautivincenti ev.
samen met Treponema vincentii.
ulcus varicosum, zie u. cruris varicosum.
ulcus ventriculi, maagzweer, meestal gelokaliseerd aan
de kleine curvatuur en de pylorus; doet zich in allerlei
vormen voor, zoals u. simplex, u. penetrans, u. callosum.
ulcusnis, een op de rontgenfoto zichtbare nisvormige
onderbreking van de schaduwlijn van de maagbegrenzing, kenmerkend voor ulcus ventriculi.
ulcusziekte, neiging tot het ontwikkelen van zweren in
de maag of duodenum waardoor recidiverend peptische
ulcera optreden.
ulectomie [G., oulon = tandvlees; ektome = uitsnijding] zie
gingivectomie.
Ullrich, Otto (1894-1957; D. kinderarts to Bonn).
syndroom van Ullrich-Turner, pterygonuchaal
infantilisme met agenesie van de gonaden, berustend op
chromosomenaberratie (gonosomale monosomie);
kenmerkend zijn het pterygium colli bilaterale ('webbed
neck') en alle symptomen van het Bonnevie-Ullrichsyndroom; de patienten hebben meestal vrouwelijke
uitwendige genitalia.
ulna [L., my. -nae, arm] ellepijp, het mediale pijpbeen van de
onderarm.
ulnad, (antropologie) naar de zijde van de ulna.
ulnair, in de richting van, aan de kant van de ulna, als
pendant van radiaal.
ulnaire deviatie, afwijking in de richting van de ulna;
bijv. van de vingers in de metacarpofalangeale gewrichten bij reumatoide artritis (met gewrichtsdestructie) of
SLE (zonder gewrichtsdestructie) of van de hand in het
polsgewricht bij juveniele chronische artritis.
ulnairetunnelsyndroom, ulnaire-tunnelsyndroom,
compressie van het kanaal van Guyon in de hand,
veroorzaakt door een trauma, een ganglion of spierano-

ulceromembranaceus [L., -ea, -eum], gepaard met
vorming van ulcera en membranen; vb. angina u-ea.
ulcerosus [L., -sa, -sum], gepaard met zweervorming;
vb. colitis u-sa.
ulcus [L., onz., mv., L., ulcera], zweer, een door verval van
weefsel ontstaan oppervlaktedefect met geringe neiging
tot genezing.
colonulcus, zweer in de dikke darm; wordt o.a. veroorzaakt door trofozoieteninfectie.
Cullen-ulcus, zie Cullen.
Curling-ulcus, zie Curling.
drukulcus, ulcus door hoge druk ter plaatse; komt o.a.
voor bij diabetische voet.
Hunner-ulcus, zie Hunner.
Meleney-ulcus, zie Meleney.
postbulbair ulcus, peptisch ulcus in het duodenum dat
zich achter de verwijding (bulbus) bevindt; gaat vaak
samen met sterk verhoogde maagzuursecretie t.g.v. een
gastrineproducerende tumor; zie ook Zollinger-Ellisonsyndroom.
ringulcus, ringvormige zweer in de rand van het
hoornvlies, ontstaan door conflueren van een aantal
kleinere zweren.
rontgenulcus, zie aldaar.
stress-ulcus, acute maagzweer die tijdens periode van
stress ontstaat; wordt gezien bij brandwonden, shock,
traumata; vaak multipel voorkomend.
ulcus aphthosum, afte-achtige zweer.
ulcus atheromatosum, een door verval van een atheromateuze arteriewand ontstaan defect.
ulcus callosum, maagzweer met harde, steile randen.
ulcus carcinomatosum, een carcinoom (waar dan ook)
dat door centrale necrose gaat ulcereren (N.B. een
maligne degenererende maagzweer is een ulcus-carcinoom).
ulcus corneae serpens, voortkruipende zweer op het
hoornvlies die ontstaat door een epitheeldefect t.g.v. een
letsel (door een corpus alienum) of erosie; words gecompliceerd door een bacteriele infectie, waarbij tevens een
(steriele) hypopyon ontstaat door uitzakken van leukocyten in de voorste oogkamer; leidt onbehandeld tot
corneaperforatie; syn. ulcus cum hypopyon, hypopyonkeratitis.
ulcus cruris, beenzweer, zweer aan het onderbeen,
meestal t.g.v. varices of andere afwijkingen aan de
bloedvaten.
ulcus cruris arterioscieroticum, zweer, ontstaan door
slechte voeding van de weefsels t.g.v. arteriosclerotische
vernauwing der bloedvaten, vnl. aan de onderbenen.
ulcus cruris haemostaticum [E.] onderbeenzweer t.g.v.
belemmerde afvoer van bloed uit de onderbenen; begint
vlak boven de enkels; syn. u. cruris venosum, `stasis
ulcer'.
ulcus cruris postthromboticum, beenzweer die zich
ontwikkelt door belemmering van de veneuze bloedafvoer uit het been, t.g.v. trombose.
ulcus cruris varicosum, beenzweer als complicatie van
varices.
ulcus cruris venosum, beenzweer t.g.v belemmering
van de veneuze bloedafvoer uit een been.
ulcus cum hypopyon, zie ulcus corneae serpens.
ulcus duodeni, zweer in het duodenum, meestal
gelokaliseerd in de bulbus duodeni; een oorzakelijke rol
hierbij wordt gespeeld door verhoogde maagzuur- en
gastrinespiegels, versnelde maagontlediging en infectie
met Helicobacter pylori.
ulcus durum, harde sjanker, het primair affect bij
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unilateraal
malie, m.a.g. krachtsvermindering en sensibiliteitsstoornissen in het innervatiegebied van de n. ulnaris.
ulnar drift [E.] zie ulnaire deviatie.
ulnaris [L., -re], ulnair, m.b.t. de ulna; vb. nervus u-ris; os
u-re (= os triquetrum).
ulnaristeken, zie Froment-symptoom.
ulnarisverschijnsel, i teken van Biernacki; z contractie
van de door de n. ulnaris geinnerveerde spieren bij
matige druk op de n. ulnaris (bij tetanus en tetanie).
ulnocarpeus [L., -ea, -eum], m.b.t. de ulna en de carpus;
vb. ligamentum u-eum.
ulnoradialis [L., -le], m.b.t. ulna en radius.
ultimobranchiale lichaampjes, kleine, van de 5e
kieuwboog afstammende kliertjes, waarvan de resten als
parafolliculaire cellen in de schildklier voorkomen; ze
produceren calcitonine; syn. ultimobranchiale klieren.
ultimus [L., -ma, -mum], laatste.
ultimum refugium, laatste toevlucht.
ultra- [L., voorbij] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis 'overtreffende graad'.
ultracentrifuge, centrifuge met zeer hoog toerental
waardoor een centrifugale kracht wordt ontwikkeld van
100.000 maal de zwaartekracht; belangrijk voor de
bepaling van molecuulgewichten.
ultradiaan [L., ultra; dies = dag] langer dan een dag (etmaal)
durend; vb. u. ritme.
ultrafiltratie, l filtratie door collodion-membranen met
porien van bekende diameter, gebruikt om colloide
deeltjes van verschillende grootte to scheiden; z filtratie
door filters met porien van io-zo nm diameter, waarmee
niet alleen bacterien, maar ook virussen worden tegengehouden.
ultrageluid, zie ultrasoon.
ultrageluidsonderzoek, zie echografie.
ultramicron, het kleinste deeltje (5 nm = 5 x to -9 m) dat
met de ultramicroscoop kan worden waargenomen.
ultramicroscoop, microscoop, waarbij het object van
opzij met een sterke lichtstraal wordt belicht ('donkerveldbelichting'), waardoor colloidale deeltjes zichtbaar
worden, die in een gewone microscoop onzichtbaar zijn.
ultramicroscopic, onderzoek d.m.v. de ultramicroscoop.
ultrarood, infrarood.
ultrasonografie, zie sonografie sub z.
ultrasoon, ultrasonoor, i m.b.t. niet hoorbare 'geluidstrillingen'; a m.b.t. onhoorbare 'geluidsgolven' met
trillingen van > 15.000/s, dat is met een golflengte > i
mm (beter `suprasoon' genoemd); zie ook infrasoon,
suprasoon.
ultraviolet (UV), 1 zich buiten het violette deel van het
lichtspectrum bevindend; a ultraviolette stralen (slordig
taalgebruik).
ultraviolette stralen, actinisch werkzame stralen,
buiten het violet van het spectrum gelegen, met kleinere
golflengte dan violet; veroorzaken zonnebrand; van
belang ter preventie van rachitis; men onderscheidt drie
gebieden: UV-A (golflengte 320-40o nm), UV-B (zonnebrand-UV, 290-32o nm) en UV-C (germicide-UV, <290
nm); laatstgenoemde stralen worden door de stratosferische ozonlaag tegengehouden en bereiken de menselijke huid dus niet. UV-A leidt tot bruine verkleuring
van de huid, is verder onschadelijk; UV-B veroorzaakt
erytheem, blaarvorming en op den duur huidcarcinoom.
umbilectomie [L., umbilicus = navel; Gr. ektome = uitsnijding]
uitsnijding van de navel.
umbilicalis [L., -le, umbilicus] m.b.t. de navel; vb. hernia
u-lis, ligamentum u-le.

umbilicus [L.] navel, de littekenachtige inzinking op de
plaats waar de navelstreng aangehecht is geweest.
umbo [L., mv. umbones], 1 stipje, stigma, puntvormige
uitpuiling; z umbilicus.
umbo membranae tympani, navel van het trommelvlies, de puntvormige uitpuiling aan de binnenkant,
midden op het trommelvlies, waar de steel van de
malleus is aangehecht.
uncartrose, zie artrose.
unciformis [L., -me, uncus = haak] haakvormig, uncinatus.
Uncinaria, een nematoden-genus (waartoe men vroeger
ook Ancylostoma en Necator rekende).
uncinatefit [E., fit = aanval] reuk- en smaakhallucinaties,
gepaard gaand met kauw- en smaakbewegingen, bij
prikkeling van de gyrus uncinatus (= uncus).
uncinatus [L., -ta, -tum, uncus = haak] haakvormig; vb. fasciculus u-tus, gyrus u-tus.
uncinatus-aanval, vorm van Jackson-epilepsie door
verweking van de gyrus uncinatus (= uncus).
uncotomie [G., tome = snede] het aanbrengen van een
plaatselijke laesie in de uncus, ter behandeling van
psychotische toestanden.
unctio [L., zalving] inwrijving met zalf.
uncus [L., haak] voorste, haakvormig uiteinde van de gyrus
parahippocampalis.
uncus ossis hamati, hamulus ossis hamati.
undercutting [E.] het ondergraven van de cortex cerebri,
een operatic ter vervanging van lobotomie.
undine, fiesje voor spoeling van de conjunctiva-zak.
undulans [L., unda = golf] golvend; vb. febris u.
undulatie, undulatio [L.] golfbeweging.
undulerend [L., unda] golvend.
undulerende membraan, zie membraan.
undulosus [L., -sa, -sum], vol golven; vb. pulsus u-sus.
unguentum [L.] zalf.
unguentum leniens, verzachtende zalf.
ungues [L.] mv. van unguis.
unguiculus [L., verkleinwoord van unguis] nageltje.
unguis [L., mv. ungues], nagel.
ungues hippocratici [mv.], in lengterichting overmatig
gekromde nagels, teken van chronische hypoxemie,
meestal samengaand met trommelstokvingers;
syn. Uhrglasnagel [D.].
unguis incarnatus, in het vlees gegroeide nagel,
dwangnagel, bijna altijd alleen van de grote teen; de
laterale nagelrand dringt in de huid van de nagelgroeve
en veroorzaakt een corpus-alienum-reactie, gevolgd door
bacteriele infectie; syn. Uhrglasnagel [D.].
unguium [L.] gen. mv. van unguis; vb. dystrophia u.
unguliformis, -me [L., ungula] hoefijzervormig; vb. ren
u-mis.
unhappy triad, zie triade.
uni- [L., unus = een] voorvoegsel in woordverbindingen met
de betekenis een.
unicellulair, uit een cel bestaande.
unicentrisch, uitgaand van een (groei-)centrum, als
tegenstelling van pluricentrisch.
uniceps [L., unus; caput = hoofd] in het bezit van een `hoofd';
zie ook biceps, triceps, quadriceps.
uniceptor, een ceptor met een haptofore groep.
unicornis [L., unus; cornu = hoorn] voorzien van een hoorn;
vb. uterus u.
unifocaal [L., unus; focus = haard] in het bezit van,
uitgaande van een focus.
uniformiteitsregel van Mendel, zie Mendel (G. J.).
unilateraal, aan een zijde; zie ook bilateraal, contralateraal, homolateraal, ipsilateraal.
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unilateralis
bepaalde stof wordt vastgehouden; zo is het vasthouden
van 32 P een aanwijzing voor de aanwezigheid van
melanoom (belangrijk voor de diagnostiek van
melanoom van de bulbus oculi).
uraat, zie urinezuur.
uraatkristal, naaldvormig kristal van uraat; veroorzaker
van jicht door afzetting in en rondom gewrichten.
uraatstenen, blaas- en nierstenen die (vnl.) uit uraten
bestaan.
urachus [G., ourachos, het urinekanaal] een tijdens het
embryonale Leven aanwezige verbinding tussen de cloaca
en de allantois; het kanaal oblitereert tot een fibreuze
streng, het ligamentum umbilicale medianum.
urachuscyste, congenitale afwijking waarbij de in de
embryonale periode bestaande verbinding tussen de zich
ontwikkelende blaas en de navel (de urachus) niet geheel
sluit, waardoor een cyste ontstaat tussen blaas en navel.
uraemicus [L., -ca, -cum], uremisch, m.b.t. uremie;
vb. asthma u-cum.
urase, zie urease.
uraticus [L., -ca, -cum], m.b.t. afzetting van uraten, m.b.t.
jicht; vb. dermatitis u-ca.
uraturie, aanwezigheid van (overmatig veel) uraten in de
urine.
Ureaplasma, genus van de fam. Mycoplasmataceae, Gramnegatieve coccus-achtige of coccobacillaire elementen,
gevonden in de apparatus urogenitalis, misschien een
oorzaak van non-gonokokken-uretritis.
Ureaplasma urealyticum, genus van mycoplasmata dat
ammoniak uit ureum vrijmaakt; kan voorkomen als
commensaal in urinewegen en uretritis veroorzaken.
urease, een tot de amidasen behorend enzym, dat de
omzetting van ureum in ammoniumcarbonaat katalyseert.
uremie [G., ouron; haima = bloed] `urinevergiftiging ,
aanwezigheid van ureum, reststikstof, indican en
aromatische verbindingen (bij chronische u. ook allerlei
anorganische stoffen) in het bloed, gevolg van het
onvermogen van de nieren om deze uit te scheiden.
uremisch, met betrekking tot, gekenmerkt door, ten
gevolge van uremie.
hemolytisch-uremisch syndroom, zie hemolytisch.
urese, uresis [G., ouresis] het urineren.
ureter [G., oureter; my in het Ned.: ureters] urineleider, het
retroperitoneaal gelegen afvoerkanaal van de urine uit
de nier, uitmondend in de urineblaas.
ureteraal, m.b.t. de ureters; niet verwarren met uretraal.
uretercystoscoo , zie cystoscoop.
ureterectasie, verwij ding van de ureter.
uretericus [L., -ca, -cum], m.b.t. de ureter; vb. plexus u-cus,
enuresis u-ca.
ureteris [L.] gen. van ureter; vb. ostium u.
ureteritis, ontsteking van een ureter.
ureterkatheter, zie katheter.
ureterklep, anatomische afwijking van de ureter waarbij
een klepmechanisme zorgt voor afvloedbelemmering
van de urine en stuwing in de vier; leidt tot recidiverende urineweginfecties en uiteindelijk nierfunctieverlies.
ureterocele, zie ureterokele.
ureterocutaneostomie [G., stoma = opening] inplanting
van een ureter in de huid, zodat de urine rechtstreeks
naar buiten kan afvloeien.
ureterocysto(neo)stomie [G., kystis = blaas; stoma = mond,
opening] operatic waarbij een nieuwe uitmonding van de
ureter in de blaas wordt gernaakt.
ureterocystosco p, uretercystoscoop; zie ook cystoscoop.

unilateralis [L., -le, latus, lateris = zijde] eenzijdig, enkelzijdig, aan een zijde (N.B. niet `halfzijdig'); vb. strabismus u -us.
uniloculair, zie unilocularis.
unilocularis [L., -re, unus; loculus = cel, vlakje] eenkamerig,
uit een compartiment of holte bestaande, i.t.t. multilocularis.
uninucleair [L., unus; nucleus = kern] eenkernig, in het bezit
van den kern, i.t.t. polynucleair.
unipara, zie primipara.
unipennatus [L., -ta, -turn, unus; penna = veer] zie ook bipennatus enkelgevederd, naar een zijde gevederd;
vb. musculus u-tus.
unipolair [L., polus = pool] m.b.t. of in het bezit van een
pool (uitsteeksel, uitloper); vb. unipolair neuron; vgl.
bipolair, multipolair.
unit [E.] 1 eenheid, waarmee hoeveelheden worden aangegeven, afgekort tot U of E; 2 organisatie-eenheid, een
groep samenwerkende mensen voorzien van het
benodigde materiaal; vb. intensive care unit.
unitarisme, uniteitsleer [L., unitas = eenheid] i theorie
betreffende de eenheid van verschillende verschijningsof ziektevormen; z oude theorie van Ehrlich dat alle
witte bloedcellen door een stamcel worden voortgebracht.
unius, zie unus.
univentriculair, betrekking hebbend op een ventrikel;
betreft doorgaans congenitale aandoeningen waarbij
twee atria op een hartventrikel uitmonden;
syn. monoventriculair.
universalis [L., -le], universeel; over het hele lichaam
verspreid; gegeneraliseerd; vb. albinismus u-Lis, hydrops
u-Lis.
universeel, i het gehele lichaam betreffend; z voor alien
bruikbaar of van allen profiterend; vb. u-sele bloeddonor, wiens bloed voor alle mensen gebruikt kan
worden; u-sele ontvanger, recipient die het bloed van
alle andere mensen verdraagt.
Unna, Paul Gerson (1850-1929; D. huidarts te Hamburg).
kleuring volgens Unna, kleuring van mestcellen met
methylviolet.
kleuring volgens Unna-Pappenheim, kleuring van
plasmacellen met methylgroen-pyronine.
UNSCEAR [E.] United Nations Scientific Committee on
the Effects of Atomic Radiation.
unstable bladder [E., onstabiele blaas] urge-incontinentie die
optreedt t.g.v een abnormale activiteit van de musculus
detrusor vesicae.
Unterberger, proef van, matig betrouwbaar onderzoek
naar gestoorde vestibulospinale reflexen, waarbij patient
met gesloten ogen `pas op de plaats' moet maken; proef
is positief indien patient meet dan 45° roteert.
unus [L., -na, -num; gen. unius, dat. uni, deze verbuiging geldt
voor alle geslachten] een.
Unverricht, Heinrich (1853-1912; internist te Dorpat en
Marburg).
Unverricht-fistel, kunstmatige brede fistel in de
borstkas, ter behandeling van tuberculeuze pneumothorax.
ziekte van Unverricht-Lundborg, myoclonus-epilepsie; zie ook epilepsie.
up-regulatie, vergroting van het aantal receptoren door
inductie van receptorsynthese; wordt veroorzaakt door
langdurige toediening van een antagonist of chronische
vermindering van de concentratie van de endogene
agonist.
uptake test [E.] proef waarbij wordt nagegaan of een
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uretrostomie
uretero-enterostomie [G., enteron = darm; stoma] het
maken van een verbinding tussen een ureter en de darm.
ureterografie [G., graphein = schrijven] rontgenafbeelding
van een ureter, na injectie van een contraststof.
uretero-ileo-cutaneostom ie, operatie waarbij een
ileumblaas wordt gevormd door de ureters te verbinden
met een uitgeschakelde ileumlis, waarna een afvoer via
de huid naar buiten wordt gemaakt (operatie van
Bricker).
uretero-intestinaal, tussen ureter en darm (i.h.b. colon).
ureterokele [G., kele = breuk] zakvormige verwijding aan
het distale (het 'intramurale') ureter-einde t.g.v. vernauwing van het ostium ureteris; N.B. niet verwarren met
uretrokele.
ureterolithiase [< G., lithos = steen] aanwezigheid van een
steen in de ureter (uretersteen).
ureterolithotomie [G., lithos; temnein = snijden] incisie van
een ureter om er een steen uit te verwijderen.
ureteropyelitis, ontsteking van ureter en nierbekken.
ureterosigmoideostom ie, inplanting van de ureters in
het sigmoid (operatie van Coffey).
ureterostomie [G., stoma] het maken van een nieuwe
opening waardoor urine uit de ureter kan afvloeien, bijv.
in de darm, of naar buiten door de huid.
ureterotomie [G., temnein = snijden] het incideren van een
ureter.
uretero-ureterostomie [G., stoma] operatie waarbij een
verbinding words gemaakt tussen twee gedeelten van
een zelfde ureter of tussen de beide ureters.
transmidline uretero-ureterostom ie, het maken van
een verbinding tussen de beide ureters voor langs de
wervelkolom.
ureterpenis, tepelvormig einde van een in de huid
gehechte, verwijde ureter.
uretersteen, zie ureterolithiase.
ureterverdubbeling, anatomische variant met twee
ureteren uit een nier.
urethra [G., ourethra] urinebuis, het kanaal waardoor de
urine uit de blaas naar buiten stroomt.
urethra feminina, de vrouwelijke urethra, eindigend
onder de clitoris.
urethra masculina, de mannelijke urethra, eindigend
aan de glans penis.
urethradrukprofiel, afbeelding van de in de urethra
bestaande drukken, verkregen door een sonde met
druksensoren langzaam vanuit de blaas naar buiten te
trekken (statisch urethradrukprofiel); bij een dynamisch
urethradrukprofiel wordt de patient ook gevraagd te
hoesten; bij stressincontinentie ontstaat dan een
negatieve druk in de urethra t.o.v. de blaas.
urethrakalibratie, onderzoek bij een urethrastenose of
-strictuur; met sondes van verschillende dikte worden
plaats en de mate van stenosering bepaald.
urethraklep, voornamelijk bij jongens voorkomend
anatomisch afwijkend klepmechanisme in de urethra;
kan leiden tot intravesicale obstructie met reflux en
secundaire stuwing van de urinewegen.
urethralis [L., -le], m.b.t. de urethra; vb. facies u -us,
glandulae urethrales (mv. van u-lis).
urethral syndrome [E.] zie ook uretraal syndroom.
urethrasten o se, vernauwing van de urethra.
urethrastrict uu r, verworven vernauwing van de urethra,
o.a. door gonorroische ontsteking (gonorroische u.),
door ruptuur (posttraumatische u.).
urethrocele, zie uretrokele.
urethrocystitis, ontsteking van de urethra en de urineblaas.

urethrotomia [G., tome = snede] incisie van de urethra.
ure throtomia externa, uitwendige urethra-snede;
syn. boutonniere.
urethrotomia interna, incisie van de urethra van
binnen uit (met de uretrotoom van Maisonneuve).
uretraal [L., urethralis] m.b.t. de urethra; N.B. niet verwarren met ureteraal (m.b.t. de ureter).
uretraal syndroom, frequente urinedrang (pollakisurie) en pijnlijke, bemoeilijkte mictie (dysurie), bij
vrouwen, al of niet gepaard gaand met bacteriurie.
uretrectomie [G., ektome = uitsnijding] resectie van de
urethra of gedeelte daarvan.
ure treury nter [G., eurynein = verwijden] instrument om de
urethra te verwijden, op te rekken.
uretrisme [< L.] kramp in de urethra.
uretritis, urethritis [L.] ontsteking van de urethra.
urethritis anterior, ontsteking van het voorste gedeelte
van de urethra.
urethritis gonorrhoica, urethra-ontsteking door
gonokokken (Neisseria gonorrhoea); syn. druiper.
urethritis herpetica, uretritis, veroorzaakt door
herpes-simplex-virus.
non-gonorrhoic urethritis (NGU) [E.] uretritis, i.h.a.
veroorzaakt door Chlamydia trachomatis, mogelijk ook
door Ureaplasma urealyticum.
urethritis non-specifica, u. die niet verwekt is door
specifieke micro-organismen.
urethritis posterior, ontsteking van het achterste
gedeelte van de urethra.
urethritis postgonorrhoica, postgonorroische u., vnl.
veroorzaakt door Chlamydia trachomatis.
uretrobulbair, m.b.t. de urethra en de bulbus penis.
uretrocystografie [G., kystis = blaas; graphein = schrijven]
rontgenafbeelding van urethra en urineblaas na inbrengen van een contraststof.
uretrografie [G., graphein] rontgenafbeelding van de
urethra na het inbrengen van een contraststof; zie ookr
ureterografie.
uretrogram, rontgenafbeelding van de urethra en
eventueel aanwezige pathologie, na inspuiting van
contraststof via een uretrale ballonkatheter (retrograde
uretrografie) of tijdens uitplassen van systemisch toegediende rontgencontraststof (mictie-cysto-uretrografie);
niet te verwarren met ureterogram.
uretrokele [G., kele = breuk] i prolaps van het slijmvlies van
de vrouwelijke urethra door het ostium urethrae externum; 2 een diverticulum van de urethra; N.B. niet
verwarren met ureterokele.
uretrometer, instrument waarmee het kaliber van de
urethra wordt gemeten.
uretropexie, fixatie van de urethra aan de achterkant van
de symfyse.
uretroplastiek [G., plastike = vormkunst] plastische operatie
tot herstel van een beschadigde urethra.
uretrorafie [G., rhaphe = naad] hechting van een verwonde
urethra.
uretrorragie [G., rhegnynein = uitbarsten, gutsen] hevige
bloeding uit de urethra.
uretroscoo [G., skopein = bekijken] instrument waarmee
de urethra van binnen wordt bekeken.
uretroscopie [G., skopein] endoscopie van de urethra
d.m.v. een uretroscoop.
uretrosten o se, zie urethrastenose.
uretrostoma, de bij uretrostomie vervaardigde opening.
uretrostomie [G., stoma = mond] het maken van een
opening (bijv in het perineum) waardoor de urine naar
buiten kan afvloeien.
815

uretrotomie
uretrotomie [G., tome = snede] incisie van de urethra; zie
ook urethrotomia.
uretrotoom, instrument (Maisonneuve) voor de urethrotomia interna.
ureum, wateroplosbaar afvalproduct van de eiwitafbraak;
ontstaat door koppeling van (toxisch) ammoniak dat
vrijkomt bij de desaminering van aminozuren aan
koolstofdioxide, waardoor detoxificatie plaatsvindt en
renale excretie mogelijk wordt.
ureumcyclusdefect, enzymdefect in de ureumcyclus
(lever); kan leiden tot hyperammoniemie, metabole
acidose en lactaatacidose.
ureumklaring, de hoeveelheid bloed die in een minuut
door de nierwerking van ureum wordt ontdaan (Van
Slyke); syn. urea clearance [E.].
urge-incontinentie, zie incontinentie.
UR-geneesmiddelen [UR = uitsluitend recept], geneesmiddel
dat uitsluitend door de apotheker mag worden afgegeven en waarvoor een recept vereist is; zie ook UA-geneesmiddelen (obsoleet).
uricemie, zie urikemie.
uricolyse, uricolysis, hydrolytische splitsing van urinezuur.
uricometer, instrument waarmee het urinezuurgehalte
van de urine wordt gemeten.
uricostatica, geneesmiddelen die de productie van
urinezuur remmen; werking: remming van het enzym
xanthine-oxidase, waardoor de omzeting van xanthine
in urinezuur wordt geblokkeerd; indicaties: hyperurikemie en arthritis urica (j icht); vb. allopurinol.
uricosuricum [L., mv. -ca], geneesmiddel dat de uitscheiding van urinezuur via de urine bevordert.
uricosurie, i de uitscheiding van urinezuur (acidum
uricum) via de urine; z. hyperuricosurie.
uricus [L., -ca, -cum], m.b.t. urinezuur en uraten; vb. arthritis u-ca.
uridine, heterocyclische base, bouwsteen van
RNA-nucleotiden.
urikemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van overmatig
veel urinezuur (acidum uricum) in het bloed.
urinaal, bedpan, ondersteek, een vlakke of wigvormige
po, ev. liggende fles met lange hals, waarmee bij de
liggende patient de urine kan worden opgevangen.
urinarius [L., -ia, -ium], m.b.t. urine; vb. vesica u-ia.
urine, urina [L.] uitscheidingsproduct van de nieren,
bestaande uit ca. 96 procent water en 4 procent stofwisselingsproducten, waaronder urobiline, ureum en
diverse zouten.
midstraalurine, de middenportie van een urinelozing;
dit deel is praktisch vrij van bacterien uit de urethra en
wordt daarom gebruikt voor een urinekweek wanneer
een infectie wordt vermoed; syn. mid-stream urine [E.].
urina cruenta, bloedige urine.
urina jumentosa, troebele urine, lijkend op die van een
paard.
urina residualis, rest-urine, de urine die na een mictie
in de blaas achterblijft.
urina spastica, overvloedige bleke urine bij nerveuze
opwinding.
24 -uurs-urine, totale hoeveelheid urine die in 24 uur
wordt geproduceerd; wordt verzameld voor diagnostische doeleinden.
urineblaas, vesica urinaria [L.].
urinebuis, urethra [L.].
urinecontinentie, zie continentie.
urinedichtheid, soortelijke dichtheid van urine; parameter voor de concentratie van urine; varieert van i,00i

(sterk verdunde urine) tot 1,040 (na zeer sterk dorsten),
vergelijk bloedplasma: 1,010; zie ook osmolariteit.
urineleider, ureter [L.].
urinelozing, blaaslediging door blaasspiercontractie en
sfincterrelaxatie (en evt. buikpers); staat gewoonlijk bij
de volwassen mens onder aangeleerde willekeurige
controle, waarbij de mictiereflex wordt geremd en de
tonus van de uitwendige sfincter wordt verhoogd tot een
gelegen moment voor urineren.
urineretentie, zie retentio urinae.
urinesediment, het bezinksel dat zich op de bodem
verzamelt als men een fles met urine laat staan; door
centrifugeren van de urine wordt de afzetting van het
sediment bespoedigd.
urinewegen, afvoersysteem van urine, bestaande uit
nierkelken, nierbekkens, ureteren, blaas en urethra.
urineweginfectie, infiltratie van bacterien in de urinewegen, meestal door E. coli; belangrijkste infectieroute is
de opstijgende route vanuit het peri-uretrale gebied;
urineweginfecties komen meer bij vrouwen dan bij
mannen voor, o.a. vanwege de kortere urethra.
urinewegobstructie, belemmering van urineafvloed in
ureter, blaas of urethra door anatomische obstructie
(urinesteen, tumor in blaas, urethra of prostaat, congenitale afwijking) of een functioneel obstructieve aandoening, bijv inefficiente peristaltiek; leidt tot dilatatie
met verhoogde druk, stase van urine, steenvorming en
infectie, waardoor uiteindelijk nierfunctieverlies
optreedt.
urinezuur, onoplosbaar eindproduct van de purinestofwisseling; kan bij de mens niet verder worden afgebroken (bij dieren wel, door het enzym uricase); het
normale serumgehalte aan u. bedraagt 5-7 mg/loo ml;
syn. acidum uricum.
urinosus [L., -sa, -sum], urine-achtig; vb. sudor u-sus.
uro- [G., ouron = urine] voorvoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. urine of urineren.
urobiline [G., ouron; L. bilis = gal] amorf, bruin pigment in
feces (heet dan stercobiline), soms ook in urine; ontstaat
door oxidatie van urobilinogeen.
urobilinemie [G., haima = bloed] aanwezigheid van urobiline in bloed.
urobilinogeen [G., gennan = voortbrengen] kleurloze stof die
in de darm door reductie van bilirubine ontstaat (de in
de darm aanwezige urobiline resp. urobilinogeen
worden stercobiline resp. stercobilinogeen genoemd; een
deel van de stercobiline wordt weer geresorbeerd
('entero-hepatische kringloop'); een gedeelte wordt tot
urobiline (stercobiline) geoxideerd en met de feces
uitgescheiden; een gedeelte wordt geresorbeerd en als
bilirubine in de gal uitgescheiden.
urobilinurie, aanwezigheid van urobiline in de urine.
urocanase, enzym dat de omzetting van urocaninezuur
in FIGLU bevordert.
urocaninezuur [L., Canis = hond] een door desaminering
uit histidine ontstaan zuur.
urochromogeen [G., gennan] kleurloos voorstadium van
urochroom, bij nierinsufficientie in urine voorkomend,
terwijl urochroom dan ontbreekt, zodat de urine er
slechts licht gekleurd uitziet.
urochroom [G., ouron; chroma = kleur] de normale kleurstof
in urine.
urocystitis, ontsteking van de urineblaas, cystitis.
urodynamica [G., ouron; dynamis = kracht] de hydrodynamica (leer der beweging van vloeistoffen en der daarbij
optredende krachten) van de urinewegen.
urodynamisch onderzoek, onderzoek naar de in de
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urticatus
urorubine [G., ouron; L. ruber = rood] een rode kleurstof in
urine.
urosacharometrie, bepaling van het suikergehalte in de
urine.
uroscoop [G., ouron; skopein = bekijken] piskijker (kwakzalver).
uroscopie [G., ouron; skopein] urine-onderzoek.
urotheel, epitheel van de urinewegen.
urotoxine, de vergiftige bestanddelen in de urine.
uroxanthine [G., ouron; xanthos = geel] gele kleurstof in de
urine.
ursodeoxycholzuur, galzuur, gebruikt als geneesmiddel
bij de behandeling van primaire biliaire cirrose en om
cholesterolgalstenen op te lossen.
urtica [L., mv. -cae, brandnetel] een kwaddel vluchtige papel.
urticaria [L., urtica] netelroos, een door urticae gekenmerkt exantheem, vaak jeukend, dikwijls het gevolg van
overgevoeligheid, meestal kortdurend.
urticaria actinica, lucht-u., photo-u., u. als reactie op
bestraling.
aquagene urticaria, sterk jeukende kleine urticae met
omgevend erytheem op een plaats waar de huid in
contact is geweest met water; oorzaak is onbekend,
mogelijk veroorzaakt door water-gemedieerde histamine- en/of acetylcholine-release.
cholinerge urticaria, cholinergische urticaria, 1-3
mm. grote reflex-urticae met uitgebreid confluerend
erytheem, fijn-papuleus en heftig jeukend, optredend
binnen enkele minuten verspreid over het lichaam na
inspanning, warmte of emotionele stress door cholinerge stimulatie van eccriene zweetklieren; syn. inspanningsurticaria.
chronische urticaria, urticaria die langer dan drie
maanden in aanvallen optreedt.
contacturticaria, urticaria, optredend na contact met
bepaalde uitlokkende stoffen (o.a. latex, perubalsem en
voedingsmiddelen als appel, aardbei en kiwi); zowel
immunologische als niet-immunologisch ontstaansmechanisme; mogelijk ook extracutane verschijnselen als
conjunctivitis en loopneus.
urticaria factitia, u.-kwaddels die ontstaan door
krachtig bestrijken van de huid; syn. dermografisme.
fysische urticaria, urticaria, veroorzaakt door fysische
factoren als warmte, koude, druk, inspanning en
zonlicht.
inspanningsurticaria, zie cholinergische urticaria.
koude-urticaria, zeldzame familiale vorm van urticaria
waarbij een positieve reactie optreedt tijdens opwarmingsfase na tien minuten durende applicatie van een
koude bron, bijv. ijsblokjes op huid.
mechanische urticaria, kwaddels die ontstaan na
mechanisch trauma, waarbij de huid over de onderlaag
verschuift; syn. dermographia tarda et perstans.
urticaria medicamentosa, u. als allergische reactie op
een gebruikt geneesmiddel.
urticaria pigmentosa, chronische dermatose bij
kinderen gekenmerkt door geelbruine huidvlekken, die
bij wrijven kwaddelachtig opzwellen; zie ook mastocytose.
urticaria solaris, u. door zonbestraling.
vertraagde-druk-urticaria, zeldzame chronische
urticaria waarbij positieve reactie (zwelling) ontstaat, 3 - 5
uur na een tien minuten durende gewichtsbelasting van
het betreffende huidoppervlak.
urticaricel, met urticaria gepaard gaand.
urticatus [L., -ta, -turn], gepaard gaand met, of lijkend op
urticae; vb. lichen u-tus, acne u-ta, erythema u-tum.

urinewegen bestaande drukken, krachten en stromingen
en bepaling van afgeleide parameters; van belang bij
patienten met een bemoeilijkte mictie of incontinentie.
urodynie [G., ouron; odyne = pijn] pijn bij het urineren.
uroerytrine [G., ouron; erythros = rood] rode kleurstof die bij
koortstoestanden en leverstoornissen in de urine
verschijnt en het sediment rood kleurt.
urofaan [G., ouron; phainein = verschijnen] een stof die na te
zijn ingeslikt, onveranderd in de urine wordt uitgescheiden.
urofeine [G., ouron; phaios = grijs] een grijze stof in urine,
die er de typische geur aan geeft.
uroflowmetrie, test die de kracht van de urinestraal
bepaalt door meting van maximale flow in milliliter per
sec., uitgeplast volume, tijdsduur van de mictie en
bepaling van afgeleide parameters.
urogeen [G., gennan = voortbrengen] uit de urine voortkomend, van de urinewegen uitgaand; vb. urogene
sepsis.
urogenitaal [L., urogenitalis] m.b.t. de urine- en de geslachtsorganen.
urogenitalis [L., -le], urogenitaal, m.b.t. de urine- en de
geslachtsorganen; vb. apparatus u -us, systema u-le.
urografie [G., ouron; graphein = schrijven] rontgenologische
afbeelding van de urinewegen na inspuiting van een
contraststof; zie ook pyelo-, ureterografie.
urogram, rontgenafbeelding, verkregen bij urografie.
antegraad urogram, rontgenafbeelding van de urinewegen na inspuiting van contrastvloeistof in het
nierbekken via een percutane naald of katheter, wordt
toegepast om een afvloedstoornis te diagnosticeren.
intraveneus urogram (IVU), rontgenafbeelding van de
urinewegen na inspuiting van contraststof in een
(arm)vene; de nieren scheiden de contraststof uit,
waardoor de urinewegen zichtbaar worden.
urokinase, in urine voorkomende protemase, activator
van plasminogeen; oorzaak van fibrinolytische activiteit
van urine; zie ook stafylokinase, streptokinase.
urokinetisch [G., ouron; kinesis = beweging] veroorzaakt
door stoornis in de voortbeweging van de urine; vb. usche dyspepsie (stoornis in de spijsvertering).
uroliet [G., ouron; lithos = steen] urinesteen.
urolithiase, vorming of aanwezigheid van urinestenen.
urologie [G., ouron; logos = wetenschap] de wetenschap of het
geneeskundig specialisme m.b.t. de urineproducerende
en -uitscheidende organen.
uroloog, specialist in de urologie.
urometer [G., ouron; metros = maat] een areometer waarmee
de soortelijke massa van urine wordt bepaald.
uropathie, pathologische verandering van de urinewegen.
uropoese [< G., uropoiesis; poiein = vormen] de productie van
urine.
uropoeticus [L., -ca, -cum, van Gr] uropoetisch, urinebereidend; vb. organa u-ca (mv. van organum u-cum).
uropoetisch [G., ouron; poiein] urinebereidend; vb. u.
stelsel, u-sche organen.
uroporfyrie, zie porfyrinurie.
uroporfyrine, een oxidatieproduct van porfyrine,
voorkomend in urine bij congenitale porfyrinurie.
uroporfyrinoggen [G., gennan = voortbrengen] een kleurloos
voorstadium van uroporfyrine, hierin door oxidatie
overgaand.
urorectalis [L., -le], m.b.t. urogenitaal systeem en rectum;
vb. septum u-le.
urorosene [G., ouron; L. roseus = rose] een rode kleurstof die
soms, bij rotting, in de darm en in de urine voorkomt.
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Usher, C.H.U.
uterusvloeistof, vloeistof (volumineus, eiwitrijk en met
een lage viscositeit) die wordt geproduceerd in de uterus
en die het voedende milieu vormt waarin de eerste fasen
van de ontwikkeling van het jonge embryo zich afspelen;
de productie ervan neemt toe in de folliculaire fase van
de menstruele cyclus.
utiliteit, weegfactor die wordt toegekend bij het berekenen van de winst die men als uitkomst van een bepaalde
interventie kan bereiken.
utiliteitsanalyse, zie analyse.
utiliteitsschaal [utiliteit = nut] uniforme schaal waarop den
of meerdere utiliteiten (bijv. 'overlevingsduur en kwaliteit van leven) kan worden gemeten om zo inzicht te
krijgen in het nut van een gezondheidsinterventie voor
de betrokken persoon; zie ook QALY.
utricularis [L., -re], m.b.t. de utriculus; vb. nervus u-ris.
utriculitis, ontsteking van de utriculus prostaticus.
utriculo-ampullaris [L., -re], m.b.t. de utriculus en de
ampullae van de halfcirkelvormige kanalen; vb. nervus
u-ris.
utriculosaccularis [L., -re], m.b.t. de utriculus en de
sacculus; vb. ductus u-ris.
utriculus [L., zakje] zakvormig deel van het vliezig
labyrint, waaraan de boogkanalen ontspringen.
utriculus prostaticus, zakvormige, een cm lange holte
in de colliculus seminalis, een rudiment van de gang van
Muller; syn. uterus masculinus.
utriculus-otoliet, otoliet in de utriculus.
Utstein-nomenclatuur, gestandaardiseerde definities
van alle vormen van hartstilstand en reanimatie;
genoemd naar de plaats waar consensus over de
benamingen werd bereikt.
UV, uv, 1 ultraviolet; 2 ulcus ventriculi.
uvea [L., druiveschil] het deel van de tunica vasculosa bulbi
oculi, dat bestaat uit de iris, het corpus ciliare en de
choroidea.
uveitis, uveitis [L.] 1 ontsteking van de uvea, vaak als voor
iridocyclitis gebruikt; z ontsteking van uvea + retina + n.
opticus + corpus vitreum.
uveitis anterior, ontsteking van het hoornvlies en het
voorste deel van de uvea.
uveitis posterior, ontsteking van het achterste deel van
de uvea (choroidea plus corpus ciliare).
uveo-encefalitis, zie Harada, ziekte van ^.
uveoparotideus [L ., - ea, - eum] , m.b.t. de uvea en de
parotis; vb. febris u-ea.
uveoparotitis, ontsteking van uvea en glandula parotidea = febris uveoparotidea.
uveoscleritis, ontsteking van de uvea, die zich voortzet
in de sclera.
UV-filter, i glasfilter met een specifieke absorptie voor
een deel van het UV-spectrum; z = sun-screen.
u vula [L., verkleinwoord van uva = druif] huig, een klein
vlezig aanhangsel aan de achterrand van het zachte
gehemelte.
uvula bifida, gespleten huig.
uvula cerebelli, u. vermis.
uvula palatina, huig.
uvula vermis, het tussen de pyramis en de nodulus
gelegen deel van de vermis cerebelli.
uvula vesicae, de ronde plooi vlak achter het ostium
urethrae internum; syn. Lieutaud-luette.
uvulitis, ontsteking van de huig.
uvulotomie [G., temnein = snijden] het afsnijden van de
huig of een deel ervan.

Usher, C.H.U., oogarts.
Usher-syndroom, erfelijke combinatie van aangeboren
doofstomheid en retinitis pigmentosa.
usureren, aanvreten.
usuur, usura [L., afsplijting] plaatselijke atrofie t.g.v. druk;
syn. drukusuur; vb. beenusuur van wervellichamen t.g.v.
druk van een aorta-aneurysma; zie ook ribusuur.
ut aliquid fiat [L.] `om iets te doen, het voorschrijven van
een op zichzelf onwerkzaam geneesmiddel, ter geruststelling van de zieke; placebobehandeling.
ut aliquid fieri videatur [L.] opdat iets schijne gedaan te
worden.
ut dictum [L.] gelijk gezegd is (rec.).
uterien, zie uterinus.
uterinus [L ., - na, - num] , m.b.t. de uterus; vb. plexus
(venosus) u-nus, tuba u-na, chloasma u-num.
utero-abdominaal, m.b.t. de uterus en het abdomen.
uteroglobine, plasma-eiwit dat in de baarmoederwand
voorkomt tijdens de innesteling van de blastocyst.
uterografie [G., graphein = schrijven] rontgenologische

afbeelding van de uterus.
uterolyse, zie tocolyse.
uteroplacentair, m.b.t. de uteruswand en de placenta.
uterorectaal, m.b.t. de uterus en het rectum; vb. u-tale
fistel.
uterovaginalis [L ., - ale] , uterovaginaal, m.b.t. de uterus en
de vagina; vb. plexus u-lis.
uterovesicaal, m.b.t. de uterus en de urineblaas.
uterus, baarmoeder.
uterus acollis, baarmoeder zonder cervix.
uterus arcuatus, baarmoeder met boogvormige,
ingedeukte fundus.
uterus bicornis, tweehoornige baarmoeder.
uterus bilocularis, baarmoeder die door een tussenschot (septum) in twee compartimenten is verdeeld;
syn. u. septus.
uterus bipartitus, zie u. bilocularis.
uterus didelphys, verdubbeling van de baarmoeder.
uterus duplex, zie u. didelphys.
uterus duplex separates, verdubbeling van de uterus
met aan elk exemplaar een eigen vagina.
uterus fetalis, foetale baarmoeder, met klein corpus en
lange cervix.
uterus gravidus, zwangere baarmoeder.
uterus myomatosus, zie myomatosis uteri.
uterus septus, zie u. bilocularis.
uterus simplex, enkelvoudige baarmoeder, zoals
normaliter bij de mens.
uterus unicornis, baarmoeder waarvan zich slechts een
helft heeft ontwikkeld, terwijl de andere helft niet of
slechts rudimentair aanwezig is.
uterus - atonie [L., uterusslapte door het uitblijven van contrac-

ties] atonia uteri.
uterusextirpatie, zie hysterectomie.
uterusfibroid, zie myoom.
uterus - myoom [L.] zie myoma uteri.
uterusruptuur, scheur in de baarmoederwand;
syn. hysterorrhexis, metrorrhexis.
uterussegment.
onderste uterussegment (OUS), het halsgedeelte van
de uterus dat in de tweede helft van de zwangerschap in
het corpus uteri wordt opgenomen.
uterusvirgo [L., virgo = maagd] vrouw die nog niet zwanger
is geweest, van wie de baarmoeder dus nog maagdelijk
is.
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v
V,1 virus; z Vibrio.

heidsprogramma opgenomen ter vervanging van de
afzonderlijke vaccinaties tegen bof, mazelen en rubella;
vaccinaties worden verricht op een leeftijd van 15
maanden en met een boosterinjectie op 9-jarige leeftijd.
cytomegalovirusvaccin (CMV-vaccin), aanvankelijke
experimenten met het Towne-vaccin hebben nooit
geleid tot CMV-vaccinatie op grote schaal.
DKTP-HIB- vaccin, mogelijk toekoms, %g pentavalent
vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanu , poliomyelitis
en Haemophilus influenzae type B; Fib-conjugaatvaccin
zou dan geincorporeerd worden in DKTP-vaccin; vanaf
1993 worden pasgeborenen gelijktijdig met beide vaccins
ingeent; zie ook vaccin, DKTP- en HIB-----.
DKTP -vaccin, vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus
en poliomyelitis.
DKT- vaccin, vaccin tegen difterie, kinkhoest en tetanus.
dood vaccin, niet-levende intacte micro-organismen die
voor vaccinatie worden gebruikt: virussen (polio, rabies,
influenza en hepatitis-A) en bacterien (kinkhoest, tyfus,
cholera, pest en Q-koorts); zie ook vaccinatie.
DTP -vaccin, vaccin tegen difterie, tetanus en poliomyelitis.
hepatitis-A-vaccin, vaccin dat bestaat uit geinactiveerd
hepatitis-A-virus.
hepatitis-B-vaccin, niet-infectieus vaccin dat is bereid
uit deeltjes van het hepatitis-B surface antigen, een
recombinant DNA-vaccin.
heterovaccin, vaccin, bereid uit andere ziektekiemen
dan die welke de ziekte hebben verwekt; behandeling
ermee is een vorm van niet-specifieke therapie.
Hib- vaccin Haemophilus-influenzae- type-b-vaccin, conjugaatvaccin, bestaande uit synthetisch kapselpolysacharide, gekoppeld aan een eiwitdrager; hierdoor
ontstaan thymusafhankelijke antistoffen met aanleg van
een immunologisch geheugen en vorming van antistoffen vanaf twee maanden; bij algemene toediening kan
95% van de ernstige, door Hib veroorzaakte ziekten
worden voorkomen.
levend vaccin, levende (natuurlijk of verzwakte) microorganismen die voor vaccinatie worden gebruikt:
virussen en bacterien; levende vaccins worden zelden
toegepast i.v.m. risico op overgevoeligheidsreacties en
persisterende infecties; zijn echter wel zeer effectief.
plasmavaccin, term, gebruikt voor de eerste vaccins
tegen hepatitis B en bereid uit bloedplasma van virusdragers; deze vaccins zijn in onbruik geraakt wegens het
risico van overdracht van onbekende virussen en zijn

v., vena [L.I, ader.
vaatbed, intravasculair compartiment dat samen met de
interstitiele ruimte de extracellulaire ruimte vormt.
vaatendoscopie, zie angioscopie.
vaatgeruis, een bij auscultatie van bloedvaten soms
hoorbaar geruis, ook boven een aneurysma, een vaatgezwel, en boven de schildklier bij ziekte van Basedow.
vaatlaboratorium, ruimte waarin met verschillende
technieken vaataandoeningen worden onderzocht,
bijvoorbeeld d.m.v. duplex-scan, plethysmografie en
meting van de zuurstofspanning in de huid.
vaatspasme, spastische samentrekking van een arterie
waardoor de lokale bloedvoorziening wordt belemmerd.
vaatstelsel, perifeer -, vaatstelsel in de extremiteiten,
betreft zowel arterien en venen als lymfebanen.
vaattonus, de door de vaatwand uitgeoefende druk op de
vaatinhoud.
vaatverwijder, zie vasodilatator.
vaatvlecht, plexus vasculosus [L.].
vaatvlies [van het oog[, choroidea.
vaatvoorziening, geheel van bloedvaten dat bij een
weefselgebied behoort.
vaatweerstand, weerstand van de doorstroming; to
bereken met de formule van Laplace.
vaatweerstand, totale perifere (TPV), weerstand
waartegen de linker ventrikel moet pompen; wordt
bepaald door toestand van het totale arteriolair vaatbed;
is geen vaste eenheid, maar variabel; syn. totale vaatweerstand.
vaccin [< F., < L. vacca = koe[ entstof, bestaande uit levende
of dode kiemen (dus geen immunoglobulinen), waarmee
actieve immunisatie wordt uitgevoerd; voor koepokstof
werd voorheen veelal de oude term `vaccine' gebruikt.
adenovirusvaccin, oraal toegediend vaccin tegen
infecties met adenovirus; in onbruik geraakt wegens
wisselende resultaten bij vaccinatie.
autovaccin, entstof, bereid uit bacterien van de patient
zelf (bijv. bij furunculose).
autogeen vaccin, autovaccin, een vaccin bereid uit
micro-organismen afkomstig van de aandoening bij de
patient, die men d.m.v. dit vaccin wil immuniseren.
BCG-vaccin, vaccin bereid uit de Bacille Calmette
Guerin, waarmee actieve immuniteit tegen tuberculose
kan worden opgewekt.
BMR-vaccin bof-mazelen-rubella-vaccin, trivalent
vaccin, bestaande uit verzwakt levend bof-, mazelen- en
rubellavirus; in Nederland sinds 1987 in het rijksover-
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vaccina
min of meer uitgebreide infectie met vacciniavirus bij
de mens.
vaccinostyle [< F., < L. stilus = steekwapen] pennetje voor de
koepok-inenting.
vaccinotherapie, behandeling van een ziekte d.m.v.
vaccins.
vacileren [< F. vaciler = waggelen] het los staan van tanden
bij parodontose.
VACTERL-afwijking, combinatie van aangeboren
afwijkingen in de met het letterwoord VACTERL aangeduide lichaamszones/-delen: vertebral, anal, cardiac,
tracheo-esophageal, renal, limb.
vacuo, zie vacuum.
vacuolair, m.b.t. vacuolen, gepaard gaand met vacuolen;
vb. v-re degeneratie.
vacuolating ggent [E.] zie virus, SV4o----.
vacuole [L., vacuus =ledig; vacuum = ledige ruimte; verkleinwoord: vacuol] kleine holte in het celprotoplasma.
contractiele vacuole, syn. pulserende v. vacuole die
ritmisch groter en kleiner wordt en functioneert bij de
stofwisseling van de cel.
voedingsvacuole, vacuole waarin voedselpartikels
verteerd worden.
vacuolisatie, vacuolaire degeneratie.
vacuum [L., onz. van vacuus] ledige, i.h.b. luchtledige
ruimte.
hypertrophia a vacuo, zie aldaar.
vacuumextr actie, beeindiging van een baring door trek
aan het voorliggende hoofd d.m.v. een vacuumextractor.
vacuumextractor, verloskundig instrument dat zich op
het hoofd van het kind vastzuigt en dat i.p.v. een verbstang wordt gebruikt voor extractie van het kind.
vacuus [L., -ua, -uum], leeg.
vadum [L.] ondiepe plaats (in een hersengroeve).
vagalis [L., -le], m.b.t. de nervus vagus; vb. truncus v-lis.
vagantisme, zie vagebondage.
vagantium [L., gen. mv] van vaganten (zwervers); vb. cutis

vervangen door vaccins die bereid zijn d.m.v. recombinant-DNA-technologie.
pneumokokkenvaccin, vaccin tegen infectie door
Streptococcus pneumoniae; samengesteld uit de kapselpolysachariden van 23 veel voorkomende typen; wordt
uitsluitend gegeven aan ernstig bedreigde patienten,
bijv bij ernstige longziekten, sikkelcelanemie en asplenie.
pokkenvaccin, (gevriesdroogde) suspensie van vacciniavirus in bufferoplossing, vroeger gebruikt ter vaccinatie
tegen mensenpokken (variola), totdat in 1980 de wereld
door de WHO pokkenvrij werd verklaard.
recombinant-DNA-vaccin, vaccin, geproduceerd m.v.b.
recombinant-DNA-technieken; een voorbeeld is het
hepatitis-B-vaccin, waarbij het oppervlakte-eiwit via
recombinant-DNA-technologie in gist wordt geproduceerd.
slikvaccin, vaccin van levend virus dat oraal wordt
toegediend; syn. hydrovaccin; vb. Sabin-poliomyelitisvaccin.
splitvaccin [< E.] griepvaccin, verkregen door de
hemagglutinine- en neuramidasecomponent van het
virus of te splitsen en deze als vaccin te gebruiken,
waardoor geen ziekteverschijnselen t.g.v vaccinatie
optreden; zie ook subunit-vaccin.
subunit-vaccin [E.] vaccin, bestaande uit een of meer
componenten van het infectieuze agens (dus niet het
gehele virion), dat echter de pathogene eigenschappen
mist, bijv een vaccin waarin alleen hemagglutinine- en
neuramidasecomponenten van het virus aanwezig zijn;
hierdoor treden zelden ziekteverschijnselen t.g.v
vaccinatie op; zie ook split-vaccin.
TAB-vaccin, vaccin tegen tyfus, paratyfus A en paratyfus
B.
tetravaccin, vaccin tegen de vier ziekten tyfus, paratyfus
A en B en cholera.
vaccina, zie vaccinia.
vaccinatie, aanvankelijk: inenting met vaccine (koepokstof), tegenwoordig elke vorm van actieve immunisering, waarbij (levend of dood) vaccin in het lichaam
wordt gebracht (oraal, of per injectie, of via gescarificeerde huid), waardoor het lichaam wordt aangezet tot
vorming van immuunstof.
post-expositievaccinatie, vaccinatie na mogelijke
blootstelling aan infectieus agens met lange incubatietijd, i.h.b. hepatitis-B-virus en rabiesvirus.
vaccinatieschema, tijdschema dat aangeeft wanneer
verschillende vaccins moeten worden toegediend om
effectieve bescherming te bewerkstelligen en hoe groot
de tussenpozen moeten zijn; van belang bij bijv hepatitis-B-vaccinatie.
vaccinatieziekte, lichte koorts en/of exantheem, optredend na vaccinatie met (verzwakt) levend virusmateriaal.
vaccinator, vaccinateur, iemand die inentingen verricht.
vaccinatus [L., -ta, -turn], m.b.t. (koepok-)inenting;
vb. eczema v-tum.
vaccine [L., vacca = koe] koepokstof.
vaccine-encefalitis, zie encephalitis postvaccinalis.
vaccinenefritis, ongevaarlijke, met albuminurie gepaard
gaande complicatie bij koepokinenting.
vaccine-oftalm ie, complicatie bij koepokinentingen, met
ontwikkeling van een irismetastase, hetgeen leidt tot
verlies van het oog.
vaccineren, het uitvoeren van een vaccinatie.
vaccinia, vaccina [L., vacca = koe] 1 (aanvankelijke betekenis) koepokken, de pokken die bij koeien voorkomen;
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vagebondage [L., vagabundus = zwervend] zwerfzucht,
poriomanie, fugue.
vagina [L., gen. -nae], i schede, omhullend vlies; s. schede,
het vrouwelijk paringsorgaan, een platte buis, reikend
van de vulva tot aan de cervix uteri; zie ook neovagina.
vagina bulbi, bindweefsel-omhulling van de oogbal
(bulbus oculi); syn. capsula Tenoni.
vagina carotica fasciae cervicalis, omhullende
bindweefsellaag om de vaatzenuwstreng aan de hals (a.
carotis, V. jugularis, n. vagus), samenhangend met de
lamina pretrachealis fasciae cervicalis.
vagina externa nervi optici, dikke bindweefsellaag om
de gezichtszenuw, voortzetting van de dura mater.
vaginae fibrosae digitorum manus, bindweefselscheden om de pezen van de buigspieren van de vingers.
vaginae fibrosae digitorum pedis, idem voor de
buigpezen van de tenen.
vagina fibrosa tendinis, bindweefselomhulling van
een pees.
vagina interna nervi optici, binnenste omhullende
schede van de gezichtszenuw, een voortzetting van de
pia mater.
vagina musculi recti abdominis, rectusschede, een uit
de aponeurosen van de platte buikspieren gevormde
schede om de m. rectus abdominis.
vagina processus styloidei, ringvormig benig uitsteeksel van het slaapbeen rondom de basis van de processus
styloideus.
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vaginose, bacteriele
vaginae synovi ales, peesscheden, met vloeistof gevulde
bindweefselkokers rondom pezen.
vaginae synoviales digitorum manus, peesscheden
van de vinger-buigende pezen.
vaginae synoviales digitorum pedis, peesscheden om
de buigpezen van de tenen.
vaginae synoviales tendinum digitorum m a nus,
peesscheden om de buigpezen van de vingers in het
gebied van de vingers.
vaginae synoviales tendinum digitorum pedis,
peesscheden om de buigpezen van de tenen.
vagina synovialis communis musculorum flexo
rum, gemeenschappelijke peesschede voor de beide
lange vingerbuigers.
vagina synovialis intertubercularis, peesschede in de
sulcus intertubercularis, om de lange bicepspees.
vagina synovialis musculi obliqui superioris,
peesschede om de pees van de m. obliquus superior
bulbi, ter plaatse van de trochlea.
vagina synovialis musculorum perone o rum (fibularium) communis, peesschede onder de retinacula
musculorum peroneorum tot aan het os cuboideum.
vagina synovialis t e ndinis, peesschede, een dubbel
gelaagde bindweefselmanchet om een pees, met vloeistof
tussen de beide lagen.
vagina synovialis tendinis musculi flexoris carpi
radialis, peesschede voor de m. flexor carpi radialis bij
de aanhechting van de pees en de basis van het tweede
metacarpale.
vagina synovialis tendinis musculi flexoris hallucis
longi, peesschede voor de lange buigpees van de grote
teen.
vagina synovialis tendinis musculi tibialis posterioris, peesschede voor de m. tibialis posterior.
vagina synovialis trochleae [JNA], bursa synovialis
trochlearis.
vagina tendinis m u sculi extensoris carpi ulnaris,
peesschede voor de m. extensor carpi ulnaris.
vagina tendinis musculi extensoris digitorum
pedis longi, peesschede voor de lange tenenstrekkers.
vagina t e ndinis musculi flex o ris digitorum pedis
l o ngi, peesschede achter en onder de mediale enkel,
voor de lange tenenbuigers.
vagina tendinis musculorum extensoris digiti
minimi, peesschede voor de m. extensor digiti minimi
van de hand.
vagina tendinis musculorum extensoris hallucis
l o ngi, peesschede van de m. extensor hallucis longus.
vagina tendinis musculorum extensoris pollicis
longi, peesschede voor de m. extensor pollicis longus.
vagina tendinis musculorum flexoris ppllicis longi,
peesschede voor de m. flexor pollicis longus.
vagina tendinis musculorum peronei (fibul a ris)
longi plantaris, peesschede aan de planta pedis, voor de
lange peroneus-pees.
vagina tendinis musculorum tibialis anteri o ris, de
reeds onder het retinaculum musculorum extensorum
beginnende peesschede van de m. tibialis anterior.
vaginae tendinum musculorum abductoris longi et
extensoris brevis pollicis, gemeenschappelijke
peesschede voor de m. abductor pollicis longus en de m.
extensor pollicis brevis.
vaginae tendinum muscul o rum extensoris digito
rum et extens o , peesschede voor de genoemde spieren.
vaginae tendinum musculorum extensorum carpi

radialium, gemeenschappelijke peesschede voor de
musculi extensores carpi radialis longus et brevis.
vaginaal, van, in of via de vagina; vb. v-nale keizersnede.
vaginafixatie, vaginofixatio, fixatie van of aan de
vagina.
vaginale afscheiding, zie fluor vaginalis.
vaginalectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de tunica vaginalis testis.
vagin alis [L., -le], vaginaal, m.b.t. een schede; vb. hernia
v-lis, nervi v-les (mv. van -us), ligamentum v-le.
vaginalitis, ontsteking van de tunica vaginalis testis; niet
verwarren met vaginitis.
vaginectomie [G., ektome = uitsnijding] i vaginalectomie;
2 operatieve verwijdering van de vagina.
vaginisme, vaginismus [L.] lichamelijke reactie van een
vrouw op een vermeende of reele penetratie van haar
vagina, gekenmerkt door adductorenspanning en
tonische contractie van de bekkenmusculatuur,
waardoor intromissie van de penis niet (compleet
vaginisme) of alleen met pijn (partieel vaginisme)
mogelijk is.
primair vaginisme, vaginisme dat veelal ontstaat door
een specifieke fobie, soms door de misvatting dat de
vagina to klein is; voor het overige zijn er geen seksuele
problemen.
secundair vaginisme, verworven vaginisme dat kan
ontstaan bij relatiestoornissen, na dyspareunie of na een
traumatische (seksuele) ervaring; kan ook situatief zijn.
vaginitis, ontsteking van de vagina; syn. colpitis.
atrofische vaginitis, atrofische ontsteking van de
vagina t.g.v. een tekort aan oestrogenen, m.a.g. een
afname in de dikte van het vaginale epitheel en vermindering van de vaginale rugae; kan voorkomen tijdens de
menopauze, t.g.v. chirurgische of radiotherapeutische
uitschakeling van de ovaria; klinisch gekenmerkt door
jeuk aan vulva en vagina, branderig gevoel, dyspareunie
en geringe bloeding; zie ook vaginitis senilis.
Candida-vaginitis, schede-ontsteking door Candidainfectie; licht verheven witte beslagen, gemakkelijk
loslatend, met eronder een helder rood slijmvlies.
niet-specifieke vaginitis, symptomatische vaginitis,
veroorzaakt door een toegenomen groei van zowel
anaerobe bacterien als Gardnerella vaginalis; wordt
gekenmerkt door een dunne, stinkende en waterige
afscheiding; syn. bacteriele vaginose.
vaginitis senilis, schede-ontsteking bij oude vrouwen
t.g.v. onvoldoende oestrogeensecretie; syn. colpitis
senilis.
vaginitis t e stis, zie vaginalitis.
vaginocele, colpokele = hernia vaginalis.
vaginofixatio uteri, bevestiging van de fundus uteri
aan de voorwand van de vagina, bij retroflexio uteri.
vaginografie [G., graphein = schrijven] rontgenafbeelding
van de vagina.
vaginomycose [< G., mykes = schimmel] schimmelinfectie
van de vagina; syn. colpitis mycotica.
vaginopexie [G., pexis = aanhechting] operatieve hechting
van de vagina aan de voorste buikwand.
vaginoscopie [G., skopein = bekijken] inspectie van de
vagina d.m.v. een speculum.
vaginose, bacteriele, overgroei van vaginale flora met
anaerobe bacterien, o.a Gardnerella vaginalis; geeft klachten van vaginale afscheiding met de volgende kenmerken: homogeen, dun, soms schuimend, pH > 4,5,
aminelucht (rotte vis) na toevoeging van KOH io%,
clue-cellen (epitheelcellen, bedekt met G. vaginalis) in een
uitstrijkpreparaat van de fluor.
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vagitis
valine, een der essentiele aminozuren, noodzakelijk voor
de optimale groei van het kind en voor het stikstofevenwicht bij de volwassene.
vallatus [L., -ta, -turn], omwald, omgeven door een wal;
vb. papilla v-ta (mv papillae v-tae).
vallecula [L., mv. -lae, verkleinwoord van valis = dal] kleine
inzinking, gleuf.
vallecula cerebelli, diepe mediane groeve aan de
onderkant tussen linker en rechter cerebellumhelft,
waarin zich de medulla oblongata bevindt.
vall e cula epiglottica, groeve tussen de plicae glossoepiglottica mediana en lateralis.
Valleix, Francois Louis Isidore (18o7-1855; Fr. arts te
Parijs).
drukpunten van Valleix, punten die bij druk pijnlijk
zijn, omdat er een zenuwstam onder ligt; de pijnlijkheid
is vooral duidelijk bij neuralgie.
vallende ziekte [obsoleet], zie epilepsie.
valley fever [E., dal-koorts] coccidioidomycosis in de San
Joaquin Valley in California.
vallum [L., mv. valla, wal, fortificatie] wal.
vallum u nguis, nagelwal, de huidplooi die de nagel
omgeeft.
valneiging, term gebruikt voor neiging tot vallen
(meestal naar een kant), gepaard met duizeligheid,
nystagmus en draaisensaties; komt voor bij laesie van
vestibulaire systeem en bijbehorende verbindingen.
Valsalva, Antonio Maria (1666-'723; Ital. chirurganatoom te Bologna).
Valsalva-experiment, Valsalva-manoeuvre, men laat
de patient diep inademen en dan bij gesloten glottis
flunk persen; hierdoor stijgt de druk in de thorax,
waardoor de terugstroming van bloed naar het rechter
hartgedeeelte wordt belemmerd, m.a.g. een (rontgenologisch zichtbare) verkleining van het hart; blijft ze uit,
dan is er een afwijking.
proef van Valsalva, bij gesloten mond en neusgaten
persen; hierdoor wordt lucht door de tuba auditiva in
het middenoor geblazen; zie ook Politzer.
sinus Valsalvae, sinus aortae.
valva [L., mv. -ae, deurkiep] vliezige klep die de stroom in een
buisvormig orgaan slechts in een richting toelaat.
valva aortae, aortaklep, bestaande uit drie halvemaanvormige slippen aan de oorsprong van de aorta in de
linker hartkamer.
valva atrioventricularis dextra, (valva tricuspidalis):
drieslippige klep tussen rechter hartboezem en -kamer.
valva atrioventr. sinistra, (valva mitralis, valva bicuspidalis): tweeslippige klep tussen linker hartboezem en
-kamer.
valva ileocaecalis, klep aan de uitmonding van het
ileum in het caecum.
valva mitralis, valva atrioventricularis sinistra.
valva tricuspidalis [PNA], valva atrioventricularis dextra.
valva trunci pulmon alis, pulmonalisklep, driedelige
klep aan het begin van de truncus pulmonalis.
valvotomie [L., valva; Gr. tome = snede] incisie van een klep
(een hartklep, of een Houston-klep in het rectum).
valvula [L., mv. -lae, verkleinwoord van valva] kleine klep;
vroeger (BNA) o.a. de term voor `hartklep, tegenwoordig
(NA) slechts in de betekenis van cuspis, of slip van een
hartklep gebruikt.
valvulae an gles, kleine, dwars gerichte plooien die de
sinus anales aboraal begrenzen.
valvula Bauhini, valva ileocaecalis.
valvula bicuspidalis (mitralis) [BNA, JNA], valva atrioventricularis sinistra.

vagitis, ontsteking van de n. vagus.
vagitus [L.] het schreien van een kind (zuigeling).
vagitus uterinus, het schreien van een zich nog in de
uterus bevindend kind.
vagitus vaginalis, het schreien van het kind terwijl het
hoofd zich nog in de vagina van de moeder bevindt.
vago-accessorius, de n. vagus en de n. accessorius, samen
als een eenheid beschouwd.
vagolyse, vagolysis [G., lysis = losmaking] het operatief
losmaken van vagustakjes van de slokdarm, bij cardiospasmus.
vagomimetisch [G., mimesis = nabootsing] met eenzelfde
werking als prikkeling van de n. vagus.
vagosympathisch, m.b.t. de innervatie door de vagus en
de sympathicus.
vagotomie [G., temnein = snijden] doorsnijding van de
vagusvezels die de maag innerveren, ten einde overmatige zuursecretie, zoals bij maagzweer, te verminderen
(operatie van Dragstedt, 1943; hierbij werd de hele
nervus vagus doorgesneden ter hoogte van de cardia.
Wegens de daarbij optredende bezwaren werden later
alleen de vagustakken naar de maag doorgesneden,
gevolgd door een correctieve ingreep aan de maag:
pylorusplastiek, antrumresectie e.d. Men spreekt dan
van selectieve v.).
hoogselectieve vagotomie (HSV), chirurgische ingreep
ter behandeling van een ulcus duodeni waarbij de
proximale zijtakken van de n. vagus t.h.v. de kleine
maagcurvatuur worden doorsneden.
truncale stamvagotomie, operatietechniek ter behandeling van een `maagzweer' waarbij de twee takken van
de n. vagus langs de onderzijde van de slokdarm worden
doorgesneden.
vagotonie [G.] vagustonus [< G. tonos = spanning] i voortdurende activiteit van de cardiale takken van de beide
nn. vagi; wisselingen hierin (bijv. o.i.v. de ademhaling)
leiden tot schommelingen van de hartfrequentie;
2 verschuiving van het evenwicht in het vegetatieve
zenuwstelsel naar de zijde van de vagus; syn. parasympathicotonie.
vagotroop [G., tropos = wending] invloed uitoefenend op de
n. vagus.
vagus [L., vagare = zwerven] de tiende hersenzenuw;
syn. nervus vagus.
vagus-hoest, hoest die reflectoor ontstaat bij prikkeling
van de n. vagus.
va gusres e ctie, zie vagotomie.
Val, gramequivalent.
valens [L.] geldig.
valgus [L., -ga, -gum], krom, naar buiten gebogen, i.t.t.
varus; vb. pes v-gus, coxa v-ga, genu v-gum.
valide [L., validus] gezond, krachtig.
validiteit, validity [E.] de mate van waarschijnlijkheid
waarmee de onderzoeksresultaten overeenkomen met de
werkelijkheid van het fenomeen dat men onderzoekt; zie
ook generaliseerbaarheid, representativiteit (bet. 3).
construct validity, mate waarin een meting overeenkomt
met het theoretisch raamwerk of achterliggend concept
(construct) van het gemeten fenomeen; syn. begripsvaliditeit.
content validity, mate waarin de verschillende componenten van een meetinstrument (bijv. een vragenlijst)
het totale domein van het te meten fenomeen dekken;
syn. inhoudsvaliditeit.
expert validity, mate waarin de uitkomst van een
diagnostische test overeenkomt met de verwachting van
verschillende deskundigen.
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varicella
cyclus kristalliseert het cervix-slijm, op een objectglas
uitgestreken, uit tot varen-achtige vertakkingen; bij
zwangerschap verschijnt dit beeld niet; zie ook Spinnbarkeit.
variabele, i iedere hoeveelheid die kan varieren; z elk
aspect, fenomeen of gebeurtenis waaraan - verschillende
waarden kunnen worden toegekend.
afhankelijke variabele, variabele waarvan de uitkomst
afhankelijk is van het effect van een of meer andere
onafhankelijke variabele(n); bijv. ziekte bij therapie;
syn. verklaarde variabele, effectvariabele; zie ook variabele,
onafhankelijke -^-.
continue variabele, numerieke variabele die iedere
waarde binnen bepaalde grenzen kan aannemen, ofwel
op een intervalschaal te rangschikken zijn; heeft een
onbeperkt aantal meetuitkomsten; bijv. lengte.
discrete variabele, numerieke variabele die slechts een
eindig aantal vaste waarden binnen bepaalde grenzen
kan aannemen; heeft een beperkt aantal meetuitkomsten; bijv aantal kinderen per gezin.
kwalitatieve variabele, variabele met een beperkt
aantal meetuitkomsten die niet in maat en getal zijn uit
te drukken; is de uitkomst wel aangegeven met een
getal, dan betreft het een code; ant. numerieke variabele.
nominale variabele, kwalitatieve variabele waarvan de
meetuitkomsten namen zijn en geen ordening bezitten;
bijv. bloedgroepen.
numerieke variabele, variabele waarvan de meetuitkomsten in maat en getal kunnen worden uitgedrukt;
syn. kwantitatieve variabele; ant. kwalitatieve variabele.
onafhankelijke variabele, variabele die niet wordt
beInvloed door de afhankelijke variabele, maar haar juist
veroorzaakt of beInvloed; bijv. determinanten van
ziekte; syn. verklarende variabele.
ordinale variabele, kwalitatieve variabele waarvan de
classificatie van meetuitkomsten een natuurlijke
ordening heeft; bijv. lengte (kort, normaal, Lang);
syn. rangordevariabele.
stochastische variabele, variabele in de kansberekening waarbij de uitkomst afhangt van het toeval; bijv. de
lengte van een aselect gekozen persoon; syn. random
variable [E.].
verstorende variabele, zie confounder.
variabilis, vb. erythrodermia v-.
variabiliteit, veranderlijkheid, vatbaarheid voor verandering.
vari a nt, een individu van een genetisch gelijkwaardige
populatie, dat in belangrijke mate afwijkt van het
gemiddelde type, hetzij `naar boven' (plusvariant) hetzij
`naar beneden' (minusvariant).
variant - angina, zie Prinzmetal - angina.
variantie, kwadraat van de standaardafwijking.
variatie [<L., varietas = afwisseling] geringe afwijking van
een bestaand type.
fluctuerende variatie, onregelmatig verschijnende en
verdwijnende v.
interwaarnemervariatie, v. in de waarneming van een
fenomeen door verschillende onderzoekers.
intra-waarnemer-variatie, v. in de waarneming van
een fenomeen door dezelfde onderzoeker op verschillende momenten.
variatiecoefficient, relatieve standaardafwijking; drukt
de standaardafwijking uit in procenten van het gemiddelde; syn. coefficient of variance [E.].
varicella [L., verkleinwoord van varius = gevlekt] waterpokken;
kinderziekte waarbij zich blaasjes vormen; verwekker is
het zoster-varicellavirus; syn. chicken pox [E.].

valvula foraminis ovalis (falx sgpti), i het septum
primum van het foetale hart; i. een sikkelvormige richel
in het boezemtussenschot, die het foramen ovale afsluit.
valvula fossae navicularis, slijmvliesplooi aan de
bovenwand van de fossa navicularis van de urethra.
valvulae lymphaticae, kleppen in de lymfevaten.
valvula semilunaris anterior trunci pulmonalis, de
voorste halvemaanvormige slip van de pulmonalisklep.
valvula semilunaris dextra, rechter halvemaanvormige slip van de pulmonalisklep.
valvula semilunaris sinistra, linker halvemaanvormige slip van de pulmonalisklep.
valvula semilun. dextra atrii dextri, de rechter
halvemaanvormige slip van de pulmonalisklep.
valvula semilun. dextra atrii sinistri, de rechter
halvemaanvormige slip van de aortaklep.
v alvula semilun. posterior aortae, de achterste
halvemaanvormige slip van de aortaklep.
valvula semilun. sinistra atrii dextri, de linker
halvemaanvormige slip van de pulmonalisklep.
valvula semilun. sinistra atrii sinistri, de linker
halvemaanvormige slip van de aortaklep.
valvula sinus coronarii, (valvula Thebesii): halvemaanvormige richel aan de inmonding van de sinus coronarius.
valvula spiralis (Heisteri) [BNA], plica spiralis.
valvula tricuspidalis [BNA, JNA], valva atrioventricularis
dextra.
valvula venae cavae inferi o ris, (Eustachii): halvemaanvormige richel aan de inmonding van de vena cava
inferior.
valvula ven o sa, aderklep, op verschillende plaatsen in
grotere aders voorkomend; ze beletten het bloed terug te
stromen.
valvula vestibule, een der twee plooien die bij het
embryo de uitmonding van de sinus reuniens (de
embryonale sinus venosus) in de rechter boezem begrenzen; ze ontwikkelen zich tot de kleppen van de vena cava
inferior en van de sinus coronarius.
valvulair, m.b.t. een valva (de woordvorm 'valvair' zou
dan beter zijn) of een valvula.
valvularis [L., - re], valvulair; vb. endocarditis v-ris.
valvularum [L.] gen. my van valvula; vb. noduli v. aortae.
valvulitis, ontsteking van een valvula of van een valva.
valvulotomie, zie valvotomie.
van Buren, zie Buren, W. H. van.
vanillyl mandelic acid (VMA) [E.] vanillyl-amandelzuur,
een afbraakproduct van catecholaminen, in de urine
aantoonbaar; het gehalte kan verhoogd zijn bij aanwezigheid van een feochromocytoom.
vanishing lung [E., verdwijnende long] emphysema bullosum.
vanishing tumor, zie tumor.
Van Wiechen-schema, stapsgewijs ontwikkelingsschema
voor kinderen van 0-4 jaar; hiermee kan de motorische
en cognitieve ontwikkeling van het kind worden
getoetst aan de (minimale) normaalwaarden en worden
vervolgd in de tijd.
Vanzetti, Tito (18o9 - 1888; Ital. chirurg te Padua).
teken van Vanzetti, bij ischias staat het bekken, ook als
er scoliose van de wervelkolom is, steeds horizontaal, bij
alle andere aandoeningen die scoliose veroorzaken, staat
het bekken scheef.
vapeur [<F., damp , stoom] zie opvlieger.
vaporisatie, i verdamping van een vloeistof; i. behandeling met stoom.
vara [L.] vr. van varus.
varenproef, van de 5e tot de zze dag van de menstruele
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varicelliform
varicelliform, lijkend op varicella.
varices [F.] spataderen.
oesophagusvarices, verwijde kronkelende venen in
voornamelijk het distale deel van de slokdarm; meestal
o.b.v. portale hypertensie; kan leiden tot hevige (levensbedreigende) bloeding; zie ook portale hypertensie.
varicocele, zie varicokele.
varicocele parovarialis, uitzetting van de aderen in de
brede baarmoederbanden.
varicografie, rontgenologische afbeelding van varices.
varicokele [G., kele = breuk, tumor] spataderbreuk, een in
het scrotum gelegen tumor, bestaande uit een kluwen
uitgezette aderen van de plexus pampiniformis, meestal
aan de linker kant; syn. hernia varicosa.
varicose, varic o sitas, de aanwezigheid van varices.
varicositeiten, reeksen verdichtingen in de eindtakjes
van postganglionaire orthosympathische vezels die op
glad spierweefsel eindigen; hier vindt synthese, opslag
en secretie van noradrenaline plaats.
varic o sus [L., -sa, -sum], varikeus, varix-achtig, tot een
varix behorend, door varices veroorzaakt; vb. nodus
v-sus, ischias v-sa, ulcus v-sum.
varicula [L., verkleinwoord van varix] varix van de conjunctivale aderen.
variegatus [L., -ta, -tum, variego = bont maken] bont, gevlekt,
i.t.t. laevigatus (gelijkmatig rood gekleurd); vb. porphyria v-ta.
varikeus [L., varicosus] varix-achtig, door varices veroorzaakt, gepaard gaand met varices.
varikeuze liesklieren, zwelling van de liesklieren t.g.v.
filariasis.
Varilux-glazen, variluxglazen, brillenglazen waarbij de
brandpuntsafstand geleidelijk kleiner wordt; toegepast
bij presbyopie; bieden een vloeiende overgang tussen de
vertecorrectie en de leescorrectie en missen de hinderlijke beeldsprong van traditionele bi- of trifocals glazen;
syn. graduaalglazen.
variola [L., verkleinwoord van varus = knobbel] pokken;
meestal is bedoeld We inmiddels uitgeroeide) variola
major.
variola major, de gewone, ernstige vorm van pokken
(inmiddels geheel uitgeroeid!), een acute exanthematische ziekte met ontwikkeling van een pokkenexantheem
waaruit bij genezing littekens overbleven; syn. smallpox
[E.] , Blattern [D.] , petit verole [F.]
variola minor, zie alastrim.
variola mitigata, goedaardige vorm van pokken.
variola nigra, zwarte pokken; syn. v. haemorrhagica.
variola pemphiggsa, pokken met vorming van grote
huidblazen.
variola sine eruptione, pokkenziekte zonder vorming
van echte pokken, maar met alleen wat koorts en een
`rash'.
variola vera, echte pokken.
variola verrucosa, een lichte vorm van pokken, waarbij
de eruptie niet verder gaat dan het stadium van papels.
variolatie, inenting met het virus van echte pokken, voor
de ontdekking van de vaccinatie (Jenner) toegepast om
immuniteit tegen pokken op te wekken.
varioliformis [L., -me], lijkend op variola; vb. acne v-mis.
varisatie, verandering van de infantiele valgusstand van
de dijbeenhals (t.o.v. de schacht) in de varusstand.
varix [L., my varices], een verwijd, kronkelend bloedvat of
lymfevat; meestal is bedoeld de varix van een ader
(spatader, aderspat).
varix anastomoticus, kluwen van onderling communicerende veneuze kanalen.

varix aneurysmaticus, een spatader met aneurysmaachtige verwijding; syn. aneurysma arteriovenosum.
varix arteri alis, aneurysma cirsoideum.
varix cirsoides, varix die uit vele dooreengekronkelde
aderen bestaat.
varix haemorrhoidalis, aambei, hemorroid, varix van
de aderen aan de anus.
varix lymphaticus, varix van een lymfevat of
lymfeklier.
orbitale varix, orbitavarix, congenitale, vaak enkelzijdige dilataties van veneuze vaten in de orbita die zich
presenteren met een exophthalmus bij persen en een
endophthalmus in rust (door een vergroot benige
oogkas) en vaak ook zichtbare afwijkingen in conjunctiva of ooglid; natuurlijk beloop is een progressieve
toename met recidiverende bloedingen en trombose.
varix simplex, eenvoudige, uit een ader bestaande
spatader.
varix umbilici, zwelling van de aderen aan de navel;
syn. varicomphalos.
vicarierende varices, aderverwijdingen, ontstaan in
oppervlakkige aderen, als diepe aderen verstopt zijn
geraakt.
varkenshoedersziekte, zie meningitis porcinarii.
varkenspest, zie pest.
Afrikaanse varkenspest, zie pest.
varkensstaartkatheter, zie katheter.
Varolio, Costanzo (1543-1575; Ital. chirurg-anatoom te
Rome).
brug van Varolio, pons Varoli; zie ook pons.
varus [L., -ra, -rum], krom, naar binnen gebogen, i.t.t.
valgus; vb. pes varus, coxa vara, genu varum.
vas [L., mv. vasa], vat.
vas aberrans, een vat resp. vaten met abnormaal
verloop.
vas afferens glomeruli, het uit de a. interlobularis (van
de vier) komende, zich in de lomerulus vertakkende vat.
vasa afferentia, aanvoerende vaten.
vasa afferentia nodi lymphatici, lymfevaten die lymfe
naar een lymfeklier toevoeren.
vas anastomoticum, verbindend vat.
va sa auris internae, bloedvaten van het binnenoor.
vas capillare, haarvat, bloedcapillair.
vas collaterale, parallel geschakeld vat.
vas deferens, ductus deferens.
vas efferens glomeruli, het uit een nierglomerulus
uittredende vat.
vasa efferentia, afvoerende vaten.
vasa efferentia nodi lymphatici, lymfevaten die lymfe
uit de lymfeklieren afvoeren.
vasa lymphatica, lymfevaten.
vasa lymphatica profunda, de (diepe) lymfevaten
onder de fascie van een extremiteit of van de romp.
vasa lymphatica superficialia, de (oppervlakkige)
lymfevaten in de huid en in het onderhuids weefsel.
vas lymphaticum, lymfevat.
vasa praevia, foetale vaten in de vliezen die de cervixopening afsluiten; kunnen bij breken van de vliezen
scheuren, waardoor de foetus kan verbloeden; syn. vasa
velamentosa.
vas prominens ductus cochlearis, het bloedvat in de
prominentia spiralis van het binnenoor.
vasa prouria [L., mv van vas proprium], bloedvaten onder
het amnion van het jonge embryo (Jungbluth).
vasa sanguinea retinae, de bloedvaten van het netvlies.
vas spirale, klein bloedvat in de lamina basilaris van het
slakkenhuis.
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vasolabiliteit
en conjunctivitis; mogelijk onderdeel van spectrum van
bindweefselziekten.
vasculitissyndroom, aandoening, gekenmerkt door
ontsteking en necrose van de vaatwand; verschillende
organen kunnen bij het ziekteproces betrokken zijn;
verschijnselen als koorts, vermagering, glomerulonefritis en huidafwijkingen doen de diagnose vermoeden; onderverdeling in vier groepen: polyarteriitis
nodosa, leukocytoclastische vasculitis, granulomateuze
vasculitis en reuscelarteriItis.
vasculogenese [< G., genesis = voortbrenging] de ontwikkeling van het vaatsysteem.
vasculosus [L., -sa, -sum], voorzien van, of m.b.t. (bloed-)
vaten; vb. plexus v-sus, meninx v-sa.
vasculum [L., my. -la], verkleinwoord van vas (= vat).
vasectomie [G., ektome = uitsnijding] operatieve verwijdering van de ductus deferens (vroeger geheten vas
deferens) of een deel ervan.
vaseline, koolwaterstofverbinding; kan o.a. de vetfase
(basis) vormen van hydrofobe zalven; dringt niet door in
de huid.
vasitis, 1 ontsteking van een bloedvat (vasculitis); z ontsteking van de ductus (vroegere naam: vas) deferens.
vasoactief, invloed uitoefenend op de vaattonus, i.h.alg.
tonus-verhogend.
vasoactive intestinal peptide (VIP), zie peptide.
vasoconstrictie [L., vas; constrictio = samensnoering] vaatvernauwing door samentrekking van contractiele elementen in de vaatwand.
perifere vasoconstrictie, samentrekking van arteriolen
in de weefsels.
secundaire vasoconstrictie, reflexmatige samentrekking van een beschadigd vat door verscheidene
neurogene, myogene en hormonale effecten; treedt na de
primaire vasoconstrictie op en houdt z0-30 minuten aan,
waarna propvorming het bloeden moet tegengaan.
vasoconstrictor, i vaatvernauwende zenuw; z vaatvernauwende stof; zie ook vasodilatator.
vasocor o na [L., corona = kroon] vaatkrans, de kleine
arterien die in het ruggenmerg straalsgewijs naar de
periferie lopen.
vasodentine, gevasculariseerde dentine.
vasodilatatie [< L., dilatare = uitspreiden] vaatverwijding als
gevolg van verslapping van gladde spieren in de
vaatwand, i.h.b. de arteriolen en de precapillaire sfincters; komt hoofdzakelijk door lokale factoren als
hypoxie of acidose tot stand, waarbij het stikstofmonoxide een belangrijke tussenschakel vormt; wanneer
v. niet gecompenseerd wordt door vergroting van het
hartminuutvolume of een vaatvernauwing elders (via het
orthosympathisch zenuwstelsel), zal bloeddrukdaling
optreden.
vasodilatator, vasodilator, i direct of indirect werkende
bloedvatverwijdende stof; o.a. beta-z-agonisten, nitraten, calciumantagonisten (diazoxide), ACE-remmers,
centraal aangrijpende sympathicolytica (clonidine,
methyldopa); toepassingen: o.a. essentiele hypertensie,
preventie/couperen van angina pectoris; syn. vaatverwijder, vasodilatantium; 2 vaatverwijdende zenuw;
ant. vasoconstrictor.
perifere vasodilatator, geneesmiddel dat de perifere
vaatweerstand verlaagt door perifere vaatverwijding te
induceren en/of perifere vasodilatatie te inhiberen;
vb. calciumantagonisten, arteriole vaatverwijderaars,
ACE-remmers (indirect werkende vasodilatatoren).
vasoformatief [L., formo = vormen] bloedvatvormend.
vasolabiliteit, spoedig zweten, blozen, versterkte dermo-

vasa vasorum, kleine voedende bloedvaten in de wand
van grotere bloedvaten.
vasa velamentosa, vasa praevia.
vasa recta, lange rechte capillairlussen gelegen langs de
lissen van Henle tot diep in het niermerg die vanuit het
peritubulaire capillaire netwerk ontspringen; dragen bij
tot instandhouding van de osmotische gradient van het
niermerg; zie ook tegenstroommechanisme.
vascularis [L., -re], vasculair, m.b.t. vaten; vb. nervus v-ris.
vascularisatie, de ontwikkeling van bloedvaten in een
lichaamsdeel of in weefsel.
vascular-leak syndrome [E.] verhoogde doorlaatbaarheid
van de vaatwand; leidt tot oedeem, gewichtstoename,
daling van de plasma-albumineconcentratie en bloeddrukdaling door vasodilatatie; komt o.a. voor bij sepsis
en een hoge concentratie van cytokininen.
vasculitis [L., vasculum = vaatje] vaatontsteking.
allergische vasculitis, ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid, m.n. van het onderbeen, waarbij door
vorming van immuuncomplexen rondom de vaten een
eosinofiel en neutrofiel infiltraat ontstaat; gaat gepaard
met erytheem, purpura, urticaria, vesiculae, bullae en
ulcera; verloopt met exacerbaties en remissies en geneest
na verloop van tijd meestal spontaan; syn. vasculitis
allergica.
ANCA-geassocieerde vasculitis, vasculitis, veroorzaakt
door auto-antistoffen die gericht zijn tegen enzymen in
het cytoplasma van neutrofiele granulocyten; gaat
gepaard met weefselbeschadiging, onder andere in de
vier; zie ook ANCA.
eosinofiele granulomateuze vasculitis, vasculitis,
gekenmerkt door granulomen in de vaatwand en eosinofilie; gaat o.a. gepaard met astmatische verschijnselen,
koorts en huidafwijkingen; syn. Churg-Strauss-vasculitis;
zie ook vasculitissyndroom.
granulomateuze vasculitis, ontsteking van kleine
bloedvaten met intra- en perivasculaire necrotiserende
granulomateuze letsels; tast in de regel de bovenste en
onderste luchtwegen plus de nieren aan; meest voorkomende vorm is de ziekte van Wegener.
immuuncomplexvasculitis, zie allergische vasculitis.
leukocytoclastische vasculitis, ziektebeeld, gekenmerkt door aantasting van de capillairen en de postcapillaire venulen; gepaard met fibronoIde necrose van de
bloedvatwand, extravasatie van erytrocyten en infiltratie
van polymorfonucleairen waarbij verval van de kernen
ofwel 'leukocytoclasie' optreedt; klinisch beeld variabel;
syn. allergische vasculitis.
lymfocytaire vasculitis, vaatwandbeschadiging door
lysosomale enzymen van geactiveerde macrofagen;
diagnose wordt gesteld op basis van histologisch beeld:
ontstekingsinfiltraat van lymfocyten en macrofagen in
vaatwand; immuuncomplexen spelen pathofysiologisch
geen rol.
vasculitis nodularis, zie erythema induratum.
reumatoIde vasculitis, necrotiserende vasculitis van de
kleine arterien en arteriolen met gegeneraliseerde
extravasculaire verschijnselen bij reumatofde artritis
met als kenmerkende symptomen polyneuropathie,
leukopenie, koorts, episcleritis, vermagering en 'nailfold lesions'.
urticariele vasculitis, vasculitis, gekenmerkt door
brandende, 24-72 uur persisterende urticae, soms
bulleuze laesies en angio-oedeem; mogelijk ook
Raynaud-fenomeen, lichtovergevoeligheid, livedo
reticularis; overige symptomen: gewrichts- en
maagdarmklachten, hoofdpijn, koorts, lymfadenopathie
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vasoligatuur
VDRL-reactie, micro-vlokkingsreactie op syfilis, met
cardiolipine als antigeen.
vector [L., vehere = dragen] 1 een dier, i.h.b. een insect, dat
een infectieus agens overdraagt van de ene persoon op
de andere (of van het ene dier naar het andere, of van een
dier naar een mens, enz.); z grootheid die niet alleen een
getalwaarde (grootte) heeft, maar ook een richting, en
door een lijnsegment met pijl wordt voorgesteld.
vectorcardiografie [G., kardia = hart; graphein = schrijven]
methode om grootte en richting van de elektrische
krachten van het hart grafisch weer te geven.
vectorcardiogram, de curve die bij vectorcardiografie
wordt verkregen.
vectorelektrocardiografie, zie vectorcardiografie.
Veen, zie LeVeen.
Veeneklaas, G. M. H. (toe eeuw; Ned. kinderarts te
Leiden).
Veeneklaas-syndroom, dentobronchiaal (of dentopulmonaal) syndroom; odontogene infectieziekte van de
bovenste luchtwegen, vermoedelijk uitgaande van een
ontstoken periodontium.
veganisme, streng vegetarisme met onthouding van alle
dierlijke eiwitten.
vegetans [L., vegetate = groeien] woekerend, abundant
groeiend; vb. pemphigus v.
vegetarier, iemand die uitsluitend vegetarisch voedsel
gebruikt.
vegetarisch, m.b.t. vegetarisme.
vegetarisme, leefwijze waarbij men zich onthoudt van
dierlijk voedsel; zie ook veganisme.
vegetatie [<L., vegetate] groeiend weefsel; vb. adenoide v.
(hypertrofie van het adenoide weefsel in de achterste
neusruimte).
vegetatief, i m.b.t. groei en voeding; vb. v-ieve functies
(vgl. animale functies); a buiten het bewustzijn om.
vegetatief integrerende stelsels, vegetatief zenuwstelsel en hormonale systemen ter regulering van
vegetatieve organen met als doel het constant houden
van het interne milieu van het lichaam (homeostase).
vegetatieve verschijnselen, verschijnselen die optreden
t.g.v activering van het vegetatieve (autonome) zenuwstelsel, b.v misselijkheid, perifere vasoconstrictie en
zweten bij duizeligheidsaanvallen of tranenvloed en
conjunctivale roodheid bij neuralgie van Horton.
vegetationes [L., vegetate] woekeringen.
vegetationes adenoideae, woekerende groei van de
keeltonsillen.
vegetationes globulosae, tussen de trabekels van de
hartspier zittende, bolvormige, oppervlakkig gladde of
ribbelige thrombi, bij myomalacia cordis.
vegeterend, als een plant (zonder bewustzijn) voortlevend.
vehiculum [L., my -la, voertuig] onwerkzaam bestanddeel
als basis van een geneesmiddel, waarin de werkzame
stoffen worden opgelost; syn. constituens, excipiens.
Veillon, Adrien (1864 -1931; Fr. bacterioloog te Parijs).
Veillonella, genus van de fam. Veillonellaceae, parasitair
levende Gram-negatieve kokken, in luchtwegen en
spijsverteringskanaal bij mens en dieren.
Veillonella purvula, apathogene parasiet in de mond en
het maag-darmkanaal.
Veillonellaceae, familie van de sectie anaerobe Gramnegatieve kokken; drie genera, o.a. het geslacht Veillo-

grafie, gevoeligheid voor warmte, neiging tot collaps na
inspannig of langdurig staan.
vasoligatuu r, afbinding van de ductus (vroegere term:
vas) deferens.
vasomotoren, zenuwen met vaatverwijdende of -vernauwende werking.
vasomotoricus [L., -ca, -cum], vasomotoor; vb. rhinitis v-ca.
vasomotorisch, vasomotorisch, m.b.t. verwijding of
vernauwing van bloedvaten; vb. v-torische reflex (reflex
die zich uit in vernauwing of verwijding van bloedvaten,
zoals verbleken, resp. blozen).
vasopressine, een hormoon dat in de hypothalamus
wordt gevormd, van daar langs de tractus supra-opticohypophysialis naar de achterkwab van de hypofyse
(neurohypofyse) wordt gevoerd en daar ev. aan het bloed
wordt afgegeven; v. verhoogt de permeabiliteit van de
distale niertubuli en verzamelkanaaltjes, waardoor meer
water wordt teruggeresorbeerd (= antidiurese); voorts
vernauwt v. de arterien van de buikingewanden, en
wordt derhalve gebruikt voor het doen stoppen van
bloedingen uit buikvaten; v. heeft ook invloed op de
geheugenfuncties; syn. adiuretine, syn. antidiuretisch
hormoon (ADH).
vasopressor, geneesmiddel met vaatvernauwende
werking; toepassingen: bij lokale anesthesie ter vertraging van de resorptie van het anaestheticum, hulp bij
stoppen van grote bloedingen; bijv. sympathicomimetica
(noradrenaline, adrenaline, corbadrine), vasopressine (_
ADH), felypressine; syn. vasoconstrictivum.
vasoregulatie, compensatiemechanisme (perifere
vasoconstrictie en verhoging van het hartminuutvolume) bij een gestoorde bloedcirculatie onder invloed
van het adrenerge systeem om de doorbloeding van o.a.
hart en hersenen in stand te houden.
vas o rum [L.] gen. mv. van vas (vat); vb. fragilitas v-rum.
vasospasme, spasmus van de bloedvaten.
episodic digital vasospasm [E.] zie Raynaud.
vasotocine, een vasopressine-achtig hormoon in de
hypofyse-achterkwab.
vasotomie [G., tome = snede] incisie van de ductus deferens
(vroeger geheten vas deferens).
vasotonicum [L., my. -cal, een geneesmiddel met toniserende (tonus-verhogende) werking op de bloedvaten.
vasoton ie, de tonus (spanning) van de vaten.
vasovagaal, m.b.t. bloedvaten en nervus vagus.
vasovagaal syndroom, precordiale angst, gevoel van
naderend onheil, bemoeilijkte ademhaling.
vasovagale collaps, zie collaps, vasovagale
v a stus [L., -ta, -tum], zeer groot; vb. musculus vastus.
Vater, Abraham (1684-1751; D. anatoom te Wittenberg).
ampulla, diverticulum Vateri, ampulla hepatopancreatica.
papilla Vateri, papilla duodeni major.
lichaampje van Vater-Pacini, corpusculum lamellosum; zie ook pressoreceptor.
VATER-associatie, aantal samengaande aangeboren
afwijkingen (V = vertebra, A = anus, T = trachea, E _
esophagus, R = renaal, van de nier).
VC, vitale capaciteit; zie ook capaciteit.
VCAM, vasculair cellulair adhesiemolecuul.
VD venereal disease [E.] , geslachtsziekte.
V-D-J-herschikking, willekeurige samenvoeging van
verschillende V-, D- en J-genen, die coderen voor het
variabele deel van immuunglobulinen; hierdoor verwerven B-lymfocyten immunologische specificiteit om
verschillende antistoffen te produceren.
VDRL, Venereal Diseases Research Laboratory.

nella.
Veit, Gustav Al. C. von (1824-1903; D. gynaecoloog te
Bonn).
handgreep van Veit-Smellie, verloskundige methode
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vena
venae articulares temporomandibulares, kleine
aderen die het bloed van de veneuze plexus rondom het
kaakgewricht afvoeren naar de v. retromandibularis.
venae auriculares anteriores, kleine aderen afkomstig
van de gehoorgang en de oorschelp, uitmondend in de
venae temporales superficiales.
vena auricularis posterior, een oppervlakkig, achter
het oor gelegen ader die zich met de v. retromandibularis verenigt tot v. jugularis externa.
vena axillaris, een ader die ontstaat uit de vereniging
van de v. basilica en de venae brachiales, en zich voortzet
in de v. subclavia.
vena azygos, een rechts van de wervelkolom gelegen,
opstijgende ader, die uit de v. lumbalis ascendens
ontstaat en ter hoogte van Th.4 in de v. cava superior
uitmondt.
vena basalis, een ader die, van de substantia perforata
rostralis uitgaand, om de hersenstam heen loopt en
uitmondt in de v. cerebri magna.
vena basilica, een boven het distale eind van de ulna
beginnende ader, die zich met de venae brachiales
verenigt tot v. axillaris.
venae basivertebrales, aderen in het wervellichaam; ze
lopen naar achteren en monden uit in de plexus venosi
vertebrales intern] (anterior).
venae brachiales, aderen van de bovenarm, die de a.
brachialis begeleiden en zich met de v. basilica verenigen
tot v. axillaris.
venae brachiocephalicae (dextra et sinistra), de twee
aderen die het bloed van het hoofd en de armen afvoeren
en zich verenigen tot v. cava superior.
venae bronchiales, bronchiale aderen die het bloed van
de bronchusvertakkingen afvoeren; aan de linkerkant
monden ze uit in de v. azygos, aan de rechterkant in de v.
hemiazygos of in de v. intercostalis superior.
vena bulb] penis (vel vestibuli), ader uit de bulbus
corporis spongiosi, uitmondend in de v. dorsalis penis
(vel clitoridis) profunda of in de v. pudenda interna.
vena canalis pterygoidei, begeleidende ader van de a.
canalis pterygoidei, mondt uit in de plexus pterygoideus.
vena cava inferior, onderste, opstijgende holle ader;
ontstaat uit de vereniging van de rechter en linker v.
iliaca communis, loopt rechts van de aorta, mondt uit in
de rechter hartboezem.
vena cava superior, bovenste, afdalende holle ader;
ontstaat uit de vereniging van linker en rechter v.
brachiocephalica, mondt uit in de rechter hartboezem.
venae cavernosae penis, de verwijde aderen in de
corpora cavernosa penis.
venae centrales hepatis, kleine aderen in het centrum
van de leverkwabjes, voeren het bloed of naar de v.
hepatica.
vena centralis glandulae suprarenalis, centrale ader
van de bijnier; zet zich aan de hilus voort in de v. suprarenalis.
vena centralis retinae, begeleidende ader van de a.
centralis retinae; ontvangt bloed van de kleine netvliesaderen en mondt uit in de v. ophthalmica superior.
vena cephalica, een ader in de arm, die men vroeger
voor aderlating gebruikte bij ziekten van het hoofd; ze
begint aan de basis van de duim, loopt in de sulcus
bicipitalis, mondt uit in de v. axillaris.
vena cephalica accessoria, ader van de handrug; loopt
in de onderarm omhoog en mondt boven de elleboog uit
in de v. cephalica.
venae cerebelli inferiores, aderen aan de onderzijde

ter ontwikkeling van de nakomende kinderschedel;

syn. handgreep van Mauriceau.
vela [L.] mv. van velum.
velamentosus [L., -sa, -sum, velamentum = doek, vlies] m.b.t.
de vliezen of een vlies; vb. placenta v-sa.
velamentum, velamen [L.].
velamentum abdominale, peritoneum.
velamentum cerebrale, cerebri, de hersenvliezen.
velamentum corporis commune, de huid.
vellus [L., yacht, vlies] dun, kort haar zonder pigment, dat
in alle haarfollikels de plaats inneemt van het lanugohaar (zie ook haar); wordt in de puberteit gedeeltelijk
omgezet in terminaal haar.
velofaryngeaal, m.b.t. het velum palatinum en de
pharynx.
velofaryngeaal afsluitmechanisme, het uit twee
componenten bestaande afsluitmechanisme tussen
neusholte en mondholte: de klepwerking van het
palatum molle en het sphinctermechanisme van de
pharynxmusculatuur.
velofaryngeale insufficientie, toestand waarin neus- en
mondholte niet volledig akoestisch van elkaar kunnen
worden gescheiden door een onvoldoende afsluiting van
het velum palatinum; oorzaak o.a. palatum fissum.
velofaryngoplastiek, vorming van een slijmvlieslap uit
de achterwand van de pharynx en hechting daarvan aan
het zachte gehemelte.
Velpeau, Alfred Armand Louis Marie (1795-1867; Fr.
chirurg to Parijs).
deformiteit van Velpeau, vorkvormige knik in de
onderarm bij fractuur van de radius.
schouderverband van Velpeau, de arm aan de getroffen zijde wordt met gebogen elleboogsgewricht voor op
de borst zo ingezwachteld dat de getroffen schouder
naar buiten, boven en achter wordt gedrukt.
velum [L., doek, sluier, gordijn] een sluiervormige structuur.
velum interpositum cerebri, tela choroidea ventriculi
tertii.
velum medullare caudale, een met de flocculus-steel
en de nodulus cerebelli vergroeide merglaag in het
bovenste deel van het dak van de fossa rhomboidea.
velum medull. craniale, merglaag tussen rechter en
linker pedunculus cerebellaris cranialis.
velum palatinum, het achterste deel van het zachte
gehemelte (= palatum molle).
velum semilunare [JNA], v. medullare caudale.
vena [L., mv venae], bloedvat waarin het bloed in de
richting van de hartholte stroomt.
vena anastomotica inferior, ader die de v. cerebri
media superficialis verbindt met de sinus transversus.
vena anastomotica superior, een vaak aanwezige
verbindende ader tussen de v. cerebri media superficialis
en de sinus sagittalis superior.
vena angularis, begin van de v. facialis in de mediale
ooghoek door vereniging van de v. supratrochlearis en
de v. supra-orbitalis.
vena anonyma, venae anonymae [BNA], venae brachiocephalicae.
vena appendicularis, een van de appendix komende
ader, die samen met andere aderen de v. ileocolica vormt.
vena aqueductus cochleae, ader die de ductus perilymphaticus begeleidt.
vena aqueductus vestibuli, ader die de ductus
endolymphaticus begeleidt, en uitmondt in de sinus
petrosus inferior.
venae arcuatae renis, boogvormige aderen op de grens
van nierschors en niermerg.
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vena
komende ader; mondt uit in de v. mesenterica superior
en inferior.
vena colica sinistra, de van het colon descendens
komende ader; mondt uit in de vena mesenterica
inferior.
vena comitans, begeleidende ader (meestal twee in
getal, dus venae comitantes) bij een slagader.
vena comitans nervi hypoglossi, een ader die de n.
hypoglossus begeleidt en uitmondt in de v. facialis of v.
lingualis of v. jugularis interna.
venae conjunctivales, aderen van de conjunctiva.
venae cordis, aderen van de hartspierwand.
venae cordis anteriores, een, twee of drie kleine
aderen van de wand van de rechter hartboezem, uitmondend in de rechter boezem.
vena cordis magna, grote hartader; begint in de sulcus
interventricularis anterior; loopt door de linker sulcus
coronarius en mondt uit in de sinus coronarius.
vena cordis media, middelste hartader; loopt in de
sulcus interventricularis posterior, mondt uit in de sinus
coronarius.
venae co rdis minimae, (Thebesii): kleine, rechtstreeks
in het hartlumen (vnl. de rechter boezem) uitmondende
aderen.
vena cordis parva, kleine hartader, komt uit de rechter
sulcus coronarius, mondt uit in de sinus coronarius.
vena coronaria dextra, extra vene in 32% van de
gevallen in de rechter sulcus coronarius.
vena coronaria sinistra, voortzetting van de v. cordis
magna in de linker sulcus coronarius.
vena cubiti, v. mediana cubiti.
vena cutanea, huidader, een van de kleine aderen die in
de huidpapillen beginnen, een subpapillaire plexus
vormen, en uitmonden in de onderhuidse aderen.
vena cystica, galblaas-ader, een kleine ader die bloed
van de galblaas voert naar de rechter tak van de v. portae.
venae digitales dorsales pedis, aderen op de rugzijde
van de tenen.
venae digitales palmares, aderen aan de buigzijde van
de vingers, overgaand in de arcus venosus palmaris
superficialis.
venae digitales plantares, aderen aan de buigzijde van
de tenen, overgaand in de venae metatarseae plantares.
venae diploicae, aderen in de diploe van het schedeldak; ze ontvangen bloed van de dura en van het schedeldak en hebben verbindingen zowel met de sinus durae
matris als met de oppervlakkige aderen van het hoofd.
vena diploica fronta lis, dicht bij de mediaanlijn
lopende diploe-ader, uitmondend in de v. supra-orbitalis
en de sinus sagittalis superior.
vena diploica occipitalis, achterste diploe-ader,
uitmondend in de sinus transversus.
vena diploica temporalis anterior, voorste temporale
diploe-ader, uitmondend in de v. temporalis profunda
en de sinus sphenoparietalis.
vena diploica temporalis posterior, achterste temporale diploe-ader, uitmondend in de v. auricularis posterior en de sinus transversus.
venae dorsales clit o ridis superficiales, oppervlakkige
aderen aan de dorsale zijde van de clitoris, uitmondend
in de venae pudendae externae.
venae dorsales linguae, talrijke aderen van de tongrug
komend en zich verenigend met een vena comitans van
de a. lingualis.
venae dorsales penis (vel clitoridis) superficiales,
rechts en links gelegen epifasciale aderen van de penis

van het cerebellum; monden uit in de sinus occipitalis,
sigmoideus en petrosus superior.
venae cerebelli superiores, aderen aan de bovenzijde
van het cerebellum; monden uit in de sinus rectus,
transversus en petrosus superior.
venae cerebri, aderen van het cerebrum; lopen grotendeels in de subarachnoidale ruimte en monden uit in de
sinus durae matris.
vena cerebri ant e rior, begeleidende ader van de a.
cerebri anterior, mondt uit in de v. basalis.
venae cerebri inferiores, onderste hersenaderen,
monden uit in de sinus transversus, petrosus superior en
cavernosus.
venae cerebri internae, inwendige hersenaderen, twee
aderen boven de 3e ventrikel, tussen v. thalamostriata en
v. cerebri magna.
vena cerebri magna, (Galeni): korte ader tussen de
verenigingsplaats van de beide venae cerebri internae en
de venae basales, en de sinus rectus.
vena cer. media profu nda, begeleidende ader van de a.
cerebri media; mondt uit in de v. basalis.
vena cerebri media superfici alis, ader die het bloed
afvoert van het laterale oppervlak van het cerebrum;
loopt door de sulcus cerebri lateralis en mondt uit in de
sinus cavernosus.
venae cerebri superiores, bovenste hersenaderen,
aderen van de cerebrumhemisferen; monden uit in de
sinus sagittalis superior.
vena cervicalis profunda, diepe halsader; begeleidt de
a. cervicalis profunda, mondt uit in de v. vertebralis of de
v. brachiocephalica.
vena choroidea, ader die het bloed van de plexus
choroideus der zijventrikels afvoert naar de v. cerebri
interna.
venae choroideae oculi, v-ae vorticosae.
vena choroidea inferior, voert het bloed uit de hippocampus, de gyrus dentatus en de plexus choroideus af
naar de v. basalis.
vena choroidea superior, ligt in de gehele lengte van
de plexus choroideus tot aan het foramen interventriculare; takken vanuit de hippocampus, de fornix en
het corpus callosum monden erin uit.
venae ciliares, aderen uit het corpus ciliare die hetzij
naar de oogspieraderen, hetzij naar de choroidea-vaten
lopen.
venae ciliares anteriores, begeleidende venen van de
gelijknamige arterien; voeren bloed uit het corpus ciliare
af naar de oogspiervenen bij hun aanhechting.
venae circ. fem. mediales, begeleidende aderen van de
gelijknamige arterie, uitmondend in de v. femoralis of
de v. profunda femoris.
venae circumflexae femoris laterales, begeleidende
aderen van de gelijknamige arterie, uitmondend in de v.
femoralis of de v. profunda femoris.
vena circumflexa ilium profu nda, begeleidende ader
van de a. circumflexa ilium profunda, uitmondend in de
v. iliaca externa.
vena circumflexa ilium superfici alis, subcutane
begeleidende ader van de a. circ. il. superficialis, uitmondend in de v. saphena magna.
vena circumflexa posterior humeralis, begeleidende
vene van de gelijknamige arterie.
vena circumflexa scapulae, begeleidende vene van de
gelijknamige arterie.
vena colica dextra, de van het colon ascendens
komende ader; mondt uit in de v. mesenterica superior.
vena colica media, de van het colon transversum
8z8

vena
majus het bekken binnen, verenigen zicht tot een stam,
die uitmondt in de v. iliaca interna.
venae gluteae superiores, begeleidende aderen van de
a. glut. superior; ze komen via het foramen ischiadicum
majus het bekken binnen, verenigen zich tot een stam,
die uitmondt in de v. iliaca interna.
vena hemi-azygos, begint aan de linker v. lumbalis
ascendens, neemt bloed op van de venae intercostales
IX-XI, en mondt ter hoogte van Th. 9 -10 uit in de v.
azygos.
vena hemi-azygos accessoria, `bijkomstige' halfonparige ader, ontvangt bloed van de venae intercostales
IV-VIII en mondt samen met de v. hemi-azygos uit in de
v. azygos.
venae hepaticae (dextrae, mediae, sinistrac), korte
aderen in de lever; ze ontvangen bloed van de venae
centrales hepatis, verenigen zich en monden uit in de v.
cava inferior.
venae ileales, venen uit het ileum.
vena ileocolica, een begeleidende ader van de a. ileocolica, mondt uit in de v. mesenterica superior.
vena iliaca communis, gemeenschappelijke heupader;
ontstaat uit de vereniging van de v. iliaca externa en v.
iliaca interna, loopt tot L.5 en verenigt zich daar met de
heterolaterale v. il. comm. tot v. cava inferior.
v e na iliaca externa, voortzetting van de v. femoralis;
verenigt zich met de v. iliaca interna tot v. iliaca communis.
vena iliaca interna, korte ader die de aderen uit de
bekkeningewanden en het perineum opneemt, en zich
met de v. il. externa verenigt tot v. il. communis.
vena iliolumbalis, begeleidende ader van de a. iliolumbalis; mondt uit in de v. iliaca communis.
v e nae intercapit ales, tussen de hoofden van de
middenhandsbeenderen gelegen verbindingen van de
dorsale naar de palmaire handaderen.
venae intercostales, begeleidende aderen van de
intercostale arterien.
v e nae intercostales anteri o res, voorste intercostale
aderen, twaalf paar begeleidende aderen, monden uit in
de venae thoracicae internae.
v e nae intercostales posteri o res (IV-XI), achterste
gedeelten van de intercostale aderen; ze monden uit in
de v. azygos of hemi-azygos.
vena intercostalis superior dextra, ader die ontstaat
uit de vereniging van de ze en de 3e bovenste intercostale ader aan de rechterkant; mondt uit in de v.
azygos.
vena intercostalis superior sinistra, gemeenschappelijke aderstam; ontstaat uit de vereniging van de ze, 3e
en soms 4e intercostale aderen; kruist de aortaboog en
mondt uit in de linker v. brachiocephalica.
v e na intercostalis suprema, hoogste intercostale ader;
vervoert het bloed uit de eerste intercostale ruimte naar
de v. brachiocephalica of de v. vertebralis.
venae interlob a res r e nis, de uit de periferie van de nier
komende aderen tussen de nierpiramiden.
v e nae interlobulares hepatis, aderen tussen de
leverkwabjes; voeren het bloed naar de v. portae.
venae interlobulares renis, aderen die het bloed van
de nierschors naar de veneuze bogen in de nier voeren.
vena intervertebralis, ader die tussen de wervels uit
een foramen intervertebrale naar buiten komt en bloed
van de vertebrale veneuze plexussen afvoert.
v e nae jejunales et ilei, aderen die bloed van jejunum
en ileum afvoeren naar de v. mesenterica superior.
vena jugularis anterior, een ader die ter hoogte van

(resp. clitoris), uitmondend in de v. femoralis of in de
venae pudendae externae.
v e na dorsalis clit o ridis profunda, subfasciale ader
achter op de clitoris, uitmondend in de plexus venosus
vesicalis.
v e na dorsalis penis profu nda, een subfasciale ader van
de penis-rug; loopt onder de symfyse door naar de
plexus venosus prostaticus.
v e na emissaria, een van de vele kleine aderen die door
openingen in het schedeldak lopen en de durale veneuze
sinussen verbinden met aderen van het epicranium en
diepe aderen onder de schedelbasis.
vena emissaria condylaris, ader die door de canalis
condylaris van de schedel loopt en de sinus sigmoideus
verbindt met de v. vertebralis of de v. jugularis interna.
vena emissaria mastoidea, ader die door het foramen
mastoideum loopt en de sinus sigmoideus verbindt met
de v. occipitalis.
vena emissaria occipitalis, kleine ader die de confluens
sinuum verbindt met de v. occipitalis.
v e na emissaria pariet alis, kleine ader die door het
foramen parietale van de schedel loopt en de sinus
sagittalis superior verbindt met de venae temporales
superficiales.
venae epigastricae superiores, begeleidende aderen
van de gelijknamige arterie; ze gaan naast het borstbeen
achter het ribkraakbeen over in de venae thoracicae
internae.
vena e pigastrica inferior, een van de achterzijde van
de voorste buikwand komende ader, die de a. epigastrica
inferior begeleidt, en uitmondt in de v. iliaca externa.
vena epigastrica superficialis, oppervlakkig lopende
ader die de a. epigastrica superficialis begeleidt en
uitmondt in de v. saphena magna of in de v. femoralis.
v e nae episclerales, buiten op de sclera lopende aderen
naar de v. ophthalmica superior.
venae esoph a geae, (v. azygos): kleine aderen die bloed
van de slokdarm afvoeren naar de v. azygos.
v e nae ethmoidales, adertakjes uit de zeefbeencellen;
voeren bloed af naar de v. ophthalmica superior.
vena facialis, aangezichtsader; begint in de mediale
ooghoek, loopt onder de glandula submandibularis,
mondt uit in de v. jugularis interna.
vena faciei profu nda, diepe aangezichtsader; voert
bloed van de plexus pterygoideus af naar de v. facialis.
vena femoralis, dij-ader; is de voortzetting van de v.
poplitea, begeleidt de a. femoralis vanaf de hiatus
tendineus van het adductorenkanaal tot het lig. inguinale, en heet verder v. iliaca externa.
venae fibulares, venae peroneae.
venae frontales [BNA, JNA], v-ae supratrochleares.
v e na gastrica dextra, begeleidende ader van de a.
gastrica dextra; mondt uit in de v. portae.
venae gastricae breves, korte aderen in het lig. gastrolienale; voeren het bloed van het linker gedeelte van de
grote curvatuur af naar de v. lienalis.
vena gastrica sinistra, begeleidende ader van de a.
gastr. sinistra; mondt uit in de v. portae.
vena gastro-epipl o ica d extra, begeleidende ader van
de a. gastro-epiploica dextra; mondt uit in de v. mesenterica superior.
vena gastro-epiploica sinistra, begeleidende ader van
de a. gastro-epipl. sinistra; mondt uit in de v. lienalis.
venae genus, een aantal aderen, komend van het
kniegewricht, uitmondend in de v. poplitea.
venae gluteae inferiores, begeleidende aderen van de
a. glutea inferior; ze komen via het foramen ischiadicum
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het tongbeen begint en onder de m. sternocleidomastoideus door in de v. jugularis externa uitmondt.
vena jugularis externa, een ader die gevormd wordt
door vereniging van de venae occipitalis en auricularis
posterior; loopt tussen het platysma en de lamina
superficialis fasciae cervicalis, mondt meestal uit in de v.
subclavia.
vena jugularis int erna, de grootste halsader; ze komt
uit het foramen jugulare en eindigt via de bulbus venae
jugularis inferior in de v. subclavia.
venae labiales anteriores, aderen die bloed van de
schaamlippen afvoeren naar de venae pudendae externae.
v e nae labiales inferi o res, aderen die het bloed van de
onderlip afvoeren naar de v. facialis.
venae labiales posteriores, kleine aderen die bloed van
de schaamlippen afvoeren naar de plexus venosus
vesicalis.
v e na labialis sup e rior, ader die bloed van de bovenlip
afvoert naar de v. facialis.
venae labyrinthi, uit de meatus acusticus internus
komende aderen van het labyrint, die in de sinus petrosus inferior uitmonden.
vena lacrimalis, traanklierader; voert bloed van de
traanklier naar de v. ophthalmica superior.
vena lary ngea inferior, onderste strottenhoofdader;
voert bloed uit de larynx naar de plexus thyroideus
impar.
vena laryngea superior, bovenste strottenhoofdader,
begeleidende ader van de a. laryngea superior; voert
bloed van de larynx naar de v. thyroidea superior.
vena lienalis, miltader, loopt in het lig. phrenicolienale
en verder achter het pancreas; verenigt zich met de v.
mesenterica superior tot v. portae.
vena lingualis, tongader, een diepe ader die de a.
lingualis begeleidt en uitmondt in de v. jugularis
interna.
venae lumbales (I et II), de ie en ze in de v. lumbalis
ascendens uitmondende segmentale lendenaderen.
venae lumbales (III et IV), de 3e en 4e direct in de v.
cava inferior uitmondende segmentale lendenaderen.
vena lumbalis ascendens, opstijgende lendenader,
waarin lumbale aderen van beide zijden uitmonden;
verenigt zich met de v. subcostalis tot (rechts) de v.
azygos en (links) de v. hemi-azygos.
vena marginalis dextra, vene aan de buitenrand van
het rechter ventrikel.
venae maxillares, aderen die de plexus pterygoideus
verbinden met het begin van de v. retromandibularis.
vena medi a na antebrachii, sours aanwezige epifasciale
ader tussen v. cephalica en v. basilica.
vena mediana basilica, een naar de v. basilica lopende
tak van de v. mediana antebrachii.
vena mediana cephalica, een naar de v. cephalica
lopende tak van de v. mediana antebrachii.
vena mediana cubiti, een van onder-lateraal naar
boven-mediaal lopende verbinding tussen v. cephalica en
v. basilica.
venae mediastin ales, kleine aderen uit het mediastinum anterius, afvoerend naar de v. brachiocephalica, de
v. azygos, of de v. cava superior.
venae medullae spinalis, veneus netwerk in de
subarachnofdale ruimte, voor de bloedafvoer uit het
ruggenmerg.
venae meningeae, kleine aderen die meningeale
slagaderen begeleiden; ze voeren bloed af van de dura
mater naar regionale plexussen en aderen.

venae meningeae mediae, begeleidende aderen van de
a. meningea media; voeren bloed af naar de plexus
pterygoideus.
vena mesenterica inferior, begeleidende ader van de
gelijknamige arterie; mondt uit in de v. lienalis.
vena mesenterica superior, begeleidende ader van de
gelijknamige arterie; verenigt zich met de v. lienalis tot
v. portae.
venae metaca rpeae dorsales, drie aderen, van de vier
ulnaire vingers komend, en in het rete venosum dorsale
manus uitmondend.
ve nae metacarpeae palmares, begeleidende aderen
van de arteriae metacarpeae; monden uit in de arcus
venosus palmaris profundus.
venae metatarseae dorsales, begeleidende aderen van
de gelijknamige arterien; ze komen uit de venae digitales dorsales pedis en monden uit in de arcus venosus
dorsalis pedis.
venae metatarseae plantares, begeleidende aderen van
de gelijknamige arterien; komen uit de venae digitales
plantares en monden uit in de arcus venosus plantaris.
venae musculophrenicae, begeleidende aderen bij de
a. musculophrenica, voeren bloed af van het diafragma.
venae nasales externae, kleine, uitwendige neusaderen; monden uit in de v. angularis en de v. facialis.
vena nasofrontalis, een van het voorhoofd komende
ader, die de v. angularis verbindt met de v. ophthalmica
superior.
venae nuclei caudati, de vele caudatusvenen.
vena obliqua atrii sinistri, kleine, rudimentaire ader
(rest van de linker ductus Cuvieri) aan de achterwand
van de linker hartboezem, uitmondend in de sinus
coronarius.
venae obturat o riae, aderen die bloed afvoeren van het
heupgewricht; ze lopen via het foramen obturatum naar
het bekken en monden uit in de v. iliaca interna of in de
v. epigastrica inferior of in beide.
vena occipitalis, begeleidende ader bij de a. occipitalis;
mondt uit in de plexus venosus suboccipitalis.
vena ophth almica inferior, een ader die bloed van het
onderste ooglid en van de traanklier afvoert; verenigt
zich met de v. ophthalmica superior, of mondt rechtstreeks uit in de plexus pterygoideus en de sinus cavernosus.
vena ophthalmica superior, een ader die uit de
mediale ooghoek komt, boven de oogbol langs loopt, de
fissura orbitalis superior passeert, en in de sinus cavernosus uitmondt.
vena ovarica dextra, rechter eierstokader; leidt het
bloed van de plexus pampiniformis (aan de rechterkant)
naar de v. cava inferior.
vena ovarica sinistra, linker eierstokader, voert het
bloed van de linker plexus pampiniformis af naar de
linker v. renalis.
vena palatina externa, buitenste gehemelte-ader, voert
het bloed uit de tonsillen en het zachte gehemelte af
naar de v. facialis.
venae palpebrales, kleine adertakken uit de bovenste
oogleden; ze monden uit in de v. ophthalmica superior.
venae palpebrales inferiores, adertakken uit de
onderste oogleden; ze monden uit in de v. facialis.
venae palpebrales superiores, aderen die bloed van de
bovenste oogleden afvoeren naar de v. angularis.
venae pancreaticae, een groot aantal adertakken uit
het pancreas, uitmondend in de v. lienalis en de v.
mesenterica superior.
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v e na profunda femoris, begeleidende ader van de a.
profunda femoris, mondt uit in de v. femoralis.
v ena profunda linguae, begeleidende ader van de a.
prof. linguae; voert bloed af van de tong, verenigt zich
met de v. sublingualis tot v. comitans nervi hypoglossi.
venae pudendae externae, enkele aderen die bloed van
de uitwendige geslachtsorganen afvoeren naar de v.
saphena magna.
vena pudenda interna, begeleidende ader van de a.
pudenda interna; mondt uit in de v. iliaca interna.
venae pulmonales, longaderen, voeren het bloed uit de
longen af naar het hart.
venae pulmonales dextrae, twee rechter longaderen;
verenigen zich soms tot een vat.
venae pulmonales sinistrae, twee linker longaderen;
verenigen zich soms tot een vat.
vena pulmonalis inferior d extra, de longader die
bloed uit de onderkwab van de rechter long afvoert naar
de linker hartboezem.
vena pulmonalis inferior sinistra, de longader die
bloed van de onderkwab van de linker long afvoert naar
de linker hartboezem.
vena pulmonalis superior dextra, de longader die
bloed van de midden- en bovenkwab van de rechter long
afvoert naar de linker hartboezem.
vena pulmonalis superior sinistra, de longader die
bloed van de bovenkwab van de linker long afvoert naar
de linker hartboezem.
venae radiales, begeleidende aderen bij de a. radialis; ze
monden uit in de venae brachiales.
venae rectales inferiores, aderen die bloed van de
plexus venosus rectalis afvoeren naar de v. pudenda
interna.
venae rectales mediae, aderen die bloed van de plexus
venosus rectalis afvoeren naar de venae rectales superiores en inferiores.
vena rectalis superior, een ader die bloed afvoert van
het bovenste deel van het rectum naar de v. mesenterica
inferior, en aldus een verbinding vormt tussen het
portale systeem en de lichaamscirculatie.
venae renales, korte, dikke aderen, die bloed uit de
linker en rechter nier afvoeren naar de v. cava inferior.
venae renis, aderen in de nieren.
vena retromandibularis, ontstaat achter de onderkaak
uit de vereniging van talrijke aderen; mondt uit in de v.
facialis.
venae revehentes, vaten in het jonge embryo, die bloed
van de lever-sinusoiden naar de sinus venosus afvoeren
en later worden tot venae hepaticae.
venae sacrales laterales, aderen die bloed uit de plexus
venosus sacralis afvoeren naar de v. iliaca interna.
v ena sacralis mediana, onparige ader, uitmondend in
de linker v. iliaca communis.
vena saphena access o ria, verbindende ader tussen v.
saphena parva en v. saphena magna.
vena saphena magna, de langste ader van het lichaam,
begint aan de voet, loopt omhoog naar het lig. inguinale,
waar ze in de v. femoralis uitmondt.
vena saphena parva, kleine saphena-ader, komt van de
laterale rand van de voet en mondt onder de knie uit in
de v. poplitea.
vena scapularis dors a lis, begeleidende ader van de a.
scapularis descendens (dorsalis); mondt uit in de v.
jugularis externa.
venae sclerales, dunne venen in met name de voorste
sclera.
venae scrotales (vel labiales) anteriores, aderen

venae pancre a ticoduodenales, begeleidende aderen
bij de arteriae pancreaticoduodenales.
venae para-umbilicales, kleine aderen van het lig.
teres hepatis; verbinden de linker tak van de v. portae
met onderhuidse buikaderen.
venae parotideae, adertakken uit de oorspeekselklier,
uitmondend in de venae temporales superficiales.
venae pectorales, aderen die bloed uit de borstspieren
naar de v. subclavia afvoeren.
venae perforantes [mv., L.] verbindende beenvenen
(ongeveer 15o) tussen het extra- en het intrafasciale
veneuze systeem waardoor het bloed van het oppervlakkige systeem naar het diepe systeem stroomt.
venae pericardiacae, pericard-aderen; voeren bloed van
het pericard af naar de v. azygos, de v. cava superior of de
v. brachiocephalica.
venae pericardiacophrenicae, begeleidende aderen bij
de a. pericardiacophrenica; voeren bloed van diafragma
en pericard af naar de linker v. brachiocephalica.
venae peroneae (fibulares), begeleidende aderen van
de a. peronea; monden uit in de venae tibiales posteriores.
vena petrosa, komt uit het gebied van de flocculus; kan
vrij groot zijn en mondt uit in de sinus petrosus
superior of inferior.
venae pharyngeae, uit de plexus pharyngeus komende
aderen; ze monden uit in de v. jugularis interna.
venae phrenicae inferi o res, begeleidende aderen van
de a. phrenica inferior; monden rechts uit in de v. cava
inferior, links in een v. suprarenalis of v. renalis of in de
V. cava inferior.
venae phrenicae superiores, kleine aderen, komend
van de bovenzijde van het diafragma.
venae pontis, talrijke takken uit de pons, hetzij naar de
v. petrosa, hetzij naar de v. pontomesencephalica,
daarmee een anastomose tussen beide.
vena poplitea, begeleidende ader van de arteria poplitea; ontstaat uit de samenvloeiing van de venae comitantes van de voorste en de achterste a. tibialis, zet zich bij
de hiatus tendineus adductorius voort in de v. femoralis.
vena portae, poortader, een korte, dikke ader, die
ontstaat uit de vereniging van de v. mesenterica superior
en de v. lienalis; splitst zich aan de leverpoort in steeds
kleinere takken en capillairen, die zich over het hele
leverparenchym verdelen.
venae portales hypophysiales, voeren het bloed uit
het arteriole capillaire net van het infundibulum en de
adenohypofyse naar de sinus cavernosus.
vena portalis, V. portae.
vena posterior septi pellucidi, komt uit het dak van
het laterale ventrikel en mondt dikwijls uit in de v.
cerebri inferior.
vena posterior ventriculi sinistri cordis, een ader die
bloed afvoert van de achterwand van de linker hartkamer naar de sinus coronarius.
vena precentralis cerebelli, begint tussen lingula en
lobulus centralis en mondt uit in de v. cerebri magna.
venae prefrontales, komen van de frontale hersenkwabben en hun basale oppervlak.
vena prgpylorica, voert bloed af van de voorzijde van
de pylorus naar de v. gastrica dextra of de v. portae.
venae profundae clit o ridis, diepe clitorisaderen;
monden uit in de plexus venosus vesicalis.
venae profundae penis, diepe penisaderen; komen uit
de corpora cavernosa en het corpus spongiosum,
monden uit in de plexus venosus prostaticus.
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vena testicularis dextra, ader die het bloed van de
rechter testis afvoert naar de v. cava inferior.
vena testicularis sinistra, ader die het bloed van de
linker testis afvoert naar de linker v. renalis.
vena thalamostriata, ader die bloed afvoert van
thalamus en corpus striatum, en zich met de v. choroidea verenigt tot de venae cerebri internae.
venae thoracicae internae, begeleidende aderen van de
a. thoracica interna; ze eindigen in de v. brachiocephalica.
vena thoracica lateralis, de op de m. serratus anterior
liggende begeleidende ader van de a. thoracica lateralis;
mondt uit in de v. axillaris.
vena thoraco-acromialis, begeleidende ader van de a.
thoraco-acromialis; mondt uit in de v. subclavia.
venae thoraco-epigastricae, lange, onderhuidse
aderen opzij van de romp; vormen collateralen tussen v.
cava superior en inferior.
vena thryroidea inferior, links en rechts uit de onder
de schildklier gelegen plexus thyroideus impar komende
aderen, die via een gemeenschappelijk vat in de linker v.
brachiocephalica uitmonden.
venae thymicae, kleine aderen uit de thymus, uitmondend in de linker v. brachiocephalica.
venae thyroideae mediae, middelste schildklieraderen;
voeren bloed af van de schildklier naar de v. jugularis
interna.
vena thyroideae superior, bovenste schildklierader,
komt aan weerszijden uit het bovenste deel van de
schildklier; mondt uit in de v. jugularis interna.
venae tibiales anteriores, begeleidende aderen van de
a. tibialis anterior; verenigen zich met de venae tibiales
posteriores tot de v. poplitea.
venae tibiales posteriores, begeleidende aderen van de
a. tibialis posterior, verenigen zich met de voorgaande
tot vena poplitea.
venae tracheales, kleine aderen die bloed van de
trachea afvoeren naar de v. brachiocephalica.
venae transversae colli, dwarse halsaderen; begeleiden
de a. transversa colli, monden uit in de v. subclavia.
vena transversa faciei, begeleidende ader van de a.
transversa faciei, caudaal van de jukboog; mondt uit in
de v. retromandibularis.
venae tympanicae, aderen uit de trommelholte; voeren
bloed af naar de plexus rondom het kaakgewricht.
venae ulnares, begeleidende aderen van de a. ulnaris;
verenigen zich met de venae radiales tot venae brachiales.
vena umbilicalis, navelvene die van placenta naar
foetale lever loopt en daar overgaat in de ductus
venosus, die in de v. cava inferior uitmondt; enkelvoudig
aangelegd, i.t.t. dubbele aanleg van de navelarterien.
vena umbilicalis sinistra, linker navelvena van de
foetus, ontstaan door samenvoeging van de geatrofieerde
rechter navelvena met de linker navelvena; deze voert
het bloed van de placenta via de ductus venosus en de v.
cava inferior naar de rechter hartboezem.
venae uterinae, verbindende aderen tussen plexus
venosus uterinus en v. iliaca interna.
vena vertebralis, begeleidende ader van de a. vertebralis; mondt uit in de v. brachiocephalica.
vena vertebralis accessoria, een ader die de voortzetting vormt van de soms tot een plexus uitgedijde v.
vertebralis; daalt samen met de v. vertebralis af en komt
uit het foramen transversum van C.7 naar buiten, waar
ze uitmondt in de v. brachiocephalica.

afkomstig uit het scrotum (resp. de labia majora);
monden uit in v. femoralis of v. pudenda externa.
venae scrotales (vel labiales) posteriores, aderen uit
het scrotum (resp. labia) komend naar de v. pudenda
interna.
vena septi pellucidi, een uit het septum pellucidum
komende tak van de v. cerebri interna, uitmondend in de
v. thalamostriata.
venae sigmoideae, aderen afkomstig uit het sigmoid,
uitmondend in de v. mesenterica inferior.
venae spinales, anastomoserende aderen in de
subarachnoidale ruimte.
venae spinales anteriores, zijn craniaal verbonden met
de plexus basilaris.
venae spinales posteriores, eindigen craniaal ter
hoogte van de hersenstam en caudaal bij de conus
medullaris.
vena spiralis modioli, schroefvormig lopende slakkenhuisader, uitmondend in de v. labyrinthi.
vena splenica, v. lienalis.
vena sternocleidomastoidea, ader die het bloed uit de
gelijknamige spier afvoert naar de v. jugularis interna of
naar de v. thyroidea superior.
vena striata, ader die bloed van het corpus striatum
afvoert naar de v. basalis.
vena stylomastoidea, begeleidende ader van de a.
stylomastoidea; mondt uit in de v. retromandibularis.
vena subclavia, ondersleutelbeenader, voortzetting van
de v. axillaris; verenigt zich met de v. jugularis interna
tot de v. brachiocephalica.
vena subcostalis, de onder de ize rib gelegen segmentale ader; van hieraf loopt rechts de v. azygos, links de v.
hemi-azygos omhoog.
venae subcutaneae abdominis, aderen die onder de
buikhuid lopen en in de venae epigastricae superiores
uitmonden.
vena sublingualis, ader die de a. sublingualis begeleidt
en uitmondt in de v. lingualis.
vena submentalis, ader die de a. submentalis begeleidt
en in de v. facialis uitmondt.
venae superiores cerebelli, komen uit de laterale
hemisfeer en monden meestal uit in de sinus transversus.
vena supra-orbitalis, ader die van de zijkant van het
voorhoofd komt, zich met de v. supratrochlearis verenigend tot v. angularis.
vena suprarenalis dextra, rechter bijnierader; voert
bloed van de rechter bijnier af naar de v. cava inferior.
vena suprarenalis sinistra, linker bijnierader; voert
bloed van de linker bijnier af naar de linker v. renalis.
vena suprascapularis, begeleidende ader van de
gelijknamige arterie; mondt uit in de v. jugularis
externa.
venae supratrochleares, twee aderen van het midden
van het voorhoofd die naar de neuswortel afdalen en met
de v. supra-orbitalis de v. angularis vormen.
venae temporales profundac, diepe temporale aderen;
begeleiden de a. temporalis profunda, monden uit in de
plexus pterygoideus.
venae temporales superficiales, oppervlakkige
temporale aderen; begeleiden de a. temporalis superficialis, verenigen zich voor het oor tot een ader, die de
parotis binnendringt en zich met de v. maxillaris
verenigt tot v. retromandibularis.
vena temporalis media, middelste temporale ader;
komt uit de m. temporalis en mondt uit in de venae
temporales superficiales.
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venter
veneuze druk, bloeddruk in de aderen, gewoonlijk o-5
mmHg.
veneuze sinus, bloedruimten in de milt, gelegen tussen
de strengen van Billroth; verzamelen het bloed uit de
penseelarterien; samen met de strengen van Billroth
vormen zij de rode pulpa.
venn-diagram, grafische weergave van onderlinge
relaties van twee of meer invloedgebieden, bijv. in cirkels
die elkaar gedeeltelijk bedekken op de plaats van de
relatie.
venoconstrictie, spiervezelaanspanning in een venewand
met een verminderde rekbaarheid of zelfs vaatvernauwing tot gevolg waardoor de capaciteit van het
vaatbed (het veneuze bloeddepot) afneemt; voorkomt
bijv. de opzwelling van venen o.i.v. de hydrostatische
druk in staande houding.
venografie, zie flebografie.
venogram, zie flebogram.
venolyse [< G., lysis =losmaking] het losmaken van aderen
uit omklemmend littekenweefsel.
venomotorisch, invloed uitoefenend op de diameter van
een ader, zoals sympathische vaatvernauwende
zenuwen.
venositeit, aderlijkheid, overmaat van aderlijk bloed in
een lichaarnsdeel.
venostase, venostasis [G.] zie flebostase.
venosus [L., -sa, -sum], veneus; vb. ductus v-sus, cor v-sum.
venous hum [E.] functionedl geruis uit de v. jugularis dat
sterk lijkt op een continu geruis van het hart; verdwijnt
bij houdingsverandering, draaien van het hoofd en
drukken op het vat aan de kant van de ruis.
venous lake [E., aderlijk meer] bijzondere vorm van angioma
senile, een kleine donkerblauwe verhevenheid op de
huid, die bij druk kleurloos wordt.
venous murmur [E.] zie murmur venosum.
venovenostomie [G., stoma = mond, opening] het maken van
een anastomose tussen twee aderen.
venter [L., mv. ventres, buik] i de buik; z een spierbuik; zie
ook ventrikel.
venter anterior musculi digastrici, voorste (kortste)
buik van de m. digastricus, reikend van de onderkaak tot
de tussenpees.
venter frontalis musculi occipitofrontalis, frontale
buik van de m. occipitofrontalis; reikt van de galea
aponeurotica tot de wenkbrauwen, trekt deze omhoog,
doet het voorhoofd rimpelen.
venter ilii, het vrije gedeelte van het kleine-bekkenoppervlak van het os ilium.
venter imus, de onderste lichaamsholte, d.i. de
buikholte.
venter inferior musculi omohyoidei, de onderste
buik van de m. omohyoideus, reikend van de tussenpees
tot de incisura scapulae.
venter medius, de middelste lichaamsholte, d.i. de
borstholte.
venter musculi, spierbuik, het uit spierweefsel
bestaande, contractiele deel van een spier.
venter occipitalis musculi occipitofrontalis, de
occipitale buik van de m. occipitofrontalis; reikt van de
linea nuchae suprema tot de galea aponeurotica.
venter posterior musculi digastrici, achterste
(langste) buik van de m. digastricus; reikt van de processus mastoideus tot de tussenpees.
venter propgndens, hangbuik.
venter superior musculi omohyoidei, de bovenste
buik van de m. omohyoideus, tussen tongbeen en
tussenpees.

vena vertebralis anterior, begeleidende ader van de a.
cervicalis ascendens; mondt uit in de v. vertebralis.
venae vesicales, blaasaderen; komen uit de plexus
venosus vesicalis, monden uit in de v. iliaca interna.
venae vestibulares, vestibulaire aderen; voeren bloed af
van het vestibulum naar de venae labyrinthi.
venae vorticosae, syn. v-ae choroideae oculi vier of vijf
opzij door de sclera dringende aderen uit de choroidea
(Ruysch).
vena-cava-inferior-syndroom, stuwing van de gehele
onderste lichaamshelft inclusief het abdomen als gevolg
van obstructie van de onderste holle ader, bijv. door de
uterus bij een zwangere in rugligging.
vena-cava-superiorsyndroom, stuwing in het afvoergebied van de v. cava superior t.g.v. extra- of intravasale
obstructie, vrijwel altijd door een kwaadaardig proces;
klinisch gekenmerkt door cyanose en zwelling van de
bovenste lichaamshelft.
venae communicantes [L.] verbindingsvenen tussen het
oppervlakkige en diepe veneuze systeem in de onderste
extremiteiten; syn. venae perforantes.
venaesutura [L., sutura = naad] hechting van een in- of
doorgesneden ader.
venapols, zie aderpols.
venapunctie [L., venaepunctio] het puncteren, aanprikken
van een ader, om veneus bloed af to tappen voor onderzoek (meestal enkele ml) of therapeutisch ter verlichting
van de circulatie (meestal 4 a 500 ml).
venarum [L.] gen. mv. van vena; vb. ostia v. pulmonalium.
venasectie [L., venaesectio] aderlating door incisie van de
huid en een ter plaatse aanwezige ader.
venectasie [G., ektasis = verwijding] aderverwijding, flebectasie, varix.
venenanesthesie, algemene of regionale anesthesie door
intraveneuze injectie van een anaestheticum.
venencollaps, het samenvallen van aderen t.g.v. onvoldoende bloedvulling.
venenklgp, zie aderklep.
venenpols, zie aderpols.
venenum [L., mv venena], vergif.
venepunctie, venepunctio [L.] zie venapunctie.
venereofobie [G., phobos = vrees] angst voor infectie met
een geslachtsziekte.
venereologie [L., Venus, Veneris = godin der liefde; Gr. logos =
kennis, wetenschap] de wetenschap of het specialisme
betreffende de geslachtsziekten.
venereoloog, specialist in de venereologie.
venereus [L., -ea, -eum], m.b.t. of veroorzaakt door geslachtsziekte; vb. lues v-ea, granuloma v-eum.
veneris [L.] gen. van venus; vb. corona v., mons v.
venerisch [L., venereus] 1. m.b.t. geslachtelijk verkeer; z.
m.b.t. geslachtsziekten.
venerische ziekten, geslachtsziekten.
venerofobie, zie venereofobie.
veneroloog, zie venereoloog.
venesectie, venesectio [L., sectio = snede] zie venasectie.
veneus [L., venosus] aderlijk, m.b.t. de aderen.
veneus bloed, het bloed dat zich naar het hart toe
beweegt (in de meeste gevallen is dat zuurstofarm bloed,
echter niet in de vena pulmonalis, en ook niet in de vena
umbilicalis); zie ook arterieel bloed.
veneuze stuwing, stuwing in de aderen.
veneus aanbod, bloedvolume dat vanuit de lichaamscirculatie het rechter atrium bereikt; zie ook voorbelasting,
nabelasting.
veneuze-bypassoperatie, zie bypass, veneuze----operatie.
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ventielpneumothorax
ventriculus Arantii, cavum septi pellucidi.
ventriculus bilocul a ris, zandlopermaag.
ventriculus cerebri, hersenventrikel.
ventriculus cordis, hartkamer.
ventriculus dexter cerebri, rechter zijventrikel van het
cerebrum.
ventriculus dexter c o rdis, rechter hartkamer.
ventriculus laryngis, (Morgagni): zijdelingse uitbochting tussen ware en valse stemband.
ventriculus lateralis cerebri, linker resp. rechter
zijventrikel van de hersenen; de twee ventrikels communiceren via het foramen interventriculare met de 3e
ventrikel.
ventriculus quartus cerebri, vierde hersenventrikel,
een verwijding van de embryonale neurale buis in het
rhombencephalon.
ventriculus sinister cerebri, linker zijventrikel van het
cerebrum.
ventriculus sinister cordis, linker hartkamer.
ventriculus terminalis medullae spinalis, verwijding
van de canalis centralis aan het eind van de conus
medullaris.
ventriculus tertius cerebri, derde hersenventrikel, ligt
tussen de lamina terminalis en het begin van de
aqueductus cerebri.
ventriculus Vergae, de `zesde hersenventrikel', d.i. de
spleet tussen de fornix en het corpus callosum.
ventrikel, ventriculus [< L., verkleinw. van L. venter = buik],
i hersenkamer; z hartkamer; 3 holte; 4 maag.
ventrikeldepolarisatie, elektrische ontlading van de
kamers die tot de systole leidt; syn. kamerdepolarisatie,
kamerexcitatie.
ventrikeldrainage, zie ventriculostomie.
ventrikelfibrillatie, kamerfibrillatie; zie ook fibrillatie.
ventrikelfladderen, kamerfladderen; zie ook fladderen.
ventrikelfunctiecurve, grafische weergave van de relatie
tussen einddiastolische ventrikeldruk en het slagvolume; vergroting van de veneuze toevoer leidt bij een
gezond hart via spiervezelrekking tot een grotere
contractiekracht en dus een groter slagvolume;
syn. Starling-curve.
ventrikelseptumdefect, i aangeboren hartafwijking,
bestaande uit een onderbreking van het septum op de
overgang van ventrikels en atria; z defect van het hartkamerseptum door ruptuur t.g.v myocardinfarct;
syn. atrioventriculair septumdefect.
ventrikeltachycardie, zie kamertachycardie.
ventrofixatie, ventrofixatio, hechting aan de ventrale
buikwand.
ventrofixatio uteri, operatie bij retroflexio uteri; het
corpus uteri words aan de achterkant van de voorste
buikwand gehecht.
ventrolaterad, (antropologie) in de richting van de
zijkanten van de buik.
ventromedialis [L., -le], ventraal-mediaal; vb. nucleus
v-lis.
ventroscopie [L., venter; Gr. skopein = beschouwen] bezichtiging van de inhoud van de buikholte d.m.v. een door de
buikwand gestoken endoscoop.
venula [L., my. -lae, verkleinwoord van vena = ader], vene met
doorsnede tot 0,3 mm (arbitraire grens); zorgt samen
met capillairen voor uitwisseling van gassen, metabolicten en vloeistof met weefsels.
hoog-endotheliale venulen (HEV), gespecialiseerde
delen van postcapillaire venules, waardoor lymfocyten
de bloedbaan verlaten; endotheelcellen van HEV zijn
bedekt met adhesiemoleculen, die niet voorkomen op

venter supremus, de bovenste lichaamsholte, d.i. de
schedelholte.
ventielpneumoth o rax, een (meestal) spontane pneumothorax met een naar een bronchus voerende fistel die als
een ventiel werkt, zodat er bronchus-lucht naar de
pneumothorax words gezogen, die echter niet terug kan
naar de bronchus; ook een door verwonding van de
borstwand ontstane pneumothorax, waarbij tijdens
inademing buitenlucht via de wond naar de pneumothorax wordt aangezogen, en niet meer via de wond naar
buiten kan ontsnappen.
ventielstenose, plaatselijke vernauwing van een luchtpijp, waarbij de lucht bij inademing ruimer wordt
doorgelaten dan bij uitademing (Van Gilse).
ventilatie, 1 toevoer van verse en afvoer van afgewerkte
lucht; 2 het ademhalingsproces; 3 beademing.
alveolaire ventilatie, gaswisseling in de longalveolen.
longventilatie, het cyclische proces van in- en uitademing (ademhaling, respiratie), waarbij verse lucht wordt
ingeademd en CO 2 -houdende lucht wordt uitgeademd.
mechanische ventilatie, zie beademing.
ventilatie-perfusiescan, zie scintigrafie, ventilatieperfusie-.
ventilatie-perfusiestoornis, verstoorde verhouding
tussen doorstroming en ventilatie in de longen, leidend
tot een verlaagde zuurstofsaturatie van het arteriole
bloed; vb. longembolie, waarbij geen doorbloeding maar
wel ventilatie is, en pneumonie, waarbij geen ventilatie,
maar wel doorbloeding is; zie ook scintigrafie.
ventilatie-perfusieverhouding, getal dat de verhouding
tussen ventilatie en perfusie van de longen weergeeft;
onder ideale omstandigheden zijn de ventilatie en de
perfusie in alle regionen van de long geheel op elkaar
afgestemd; het verhoudingsgetal bedraagt dan 1; bij
waarden kleiner dan i overheerst de perfusie; dit kan
aanleiding geven tot rechts-links-shunt; bij waarden
groter dan i overweegt de ventilatie; dit kan leiden tot
toeneming van de (fysiologische) dode ruimte.
ventraa l [L., venter = buik] aan of naar de buikzijde; zie ook
dorsaal.
ventralis [L., -le], ventraal; vb. hernia v-lis.
ventre [F.] buik.
ventriculair [L., ventriculus] m.b.t. de (hart)kamer(s);
vb. v-re extrasystole.
ventricular escape [E.] toestand waarin de hartkamers in
eigen ritme contraheren, bij totaal hartblok.
ventricularis [L., -re], m.b.t. de (hart- of hersen-) ventrikels, ventriculair; vb. hydrocephalus v-ris.
ventriculi [L.] gen. van ventriculus.
ventriculitis, ontsteking van een of meer hersenkamers.
ventriculografie [G., graphein = schrijven] rontgenologische
afbeelding van de hersenkamers of hartkamers, na
injectie van een rontgencontraststof.
ventricul o rum [L.] gen. mv. van ventriculus (kamer);
vb. septum v-rum cordis.
ventriculoscoop, endoscoop waarmee de hersenkamers
worden bekeken.
ventriculoscopie, het bekijken van de hersenkamers
m.b.v. een ventriculoscoop.
ventriculostomie [G., stoma = mond, opening] ventrikeldrainage, een neurochirurgische operatie bij hydrocephalus; hierbij wordt een opening gemaakt tussen de
bodem van de derde ventrikel en de eronder liggende
cisterna interpeduncularis.
ventriculus [L., my. -ii, verkleinwoord voor venter = buik Gr]
maag; syn. stomachus, gaster: z kamer van het hart of
van de hersenen.
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verkrachting
verdeling, verspreiding; bijv. de normale verdeling van
meetgegevens, verdeling van een stof in het lichaam; zie
ook verdelingsvolume.
verdelingsfase, distributiefase; periode waarin een stof
na resorptie over de verschillende lichaamscompartimenten (serum, vet) wordt verdeeld.
verdelingsvolume, het virtuele vloeistofvolume waarin
een farmacon zich met een concentratie gelijk aan het
plasma verdeelt; wordt berekend uit de verhouding
tussen de totale hoeveelheid geneesmiddel aanwezig in
het lichaam en de plasmaconcentratie van het farmacon.
verdringing, afweermechanisme om krenkende ervaringen of traumatische gebeurtenissen niet tot het bewustzijn te laten doordringen.
verdrinking, het doodgaan in of onder water, het
omkomen door verstikking onder water; als bewijs geldt
dat obductie water (met algen of plankton) in de longen
aantoont dat tijdens de benauwdheid is 'ingeademd'; bij
een overledene die na de dood te water is geraakt, wordt
geen water in de longen aangetroffen.
verdubbelingstijd, zie generatietijd.
verdunnend vermogen, vermogen van de nier om de
urine te verdunnen door NaCl-terugresorptie zonder
H 2 O in het dikke opstijgende been van de lis van Henle
en de distale tubulus.
verdunningsproef, nierfunctieproef waarbij de patient
veel moet drinken; bij normale nierfunctie neemt de
hoeveelheid urine snel toe, en er wordt licht gekleurde
urine met lage soortelijke massa uitgescheiden; zie ook
concentratieproef.
veretterend, zie suppurativus, purulentus.
verettering, suppuratie [L.].
Verga, Andrea (1811-1895; Ital. neuroloog).
cavum Vergae, ventriculus Vergae.
vergentie [L., vergere = buigen] de beweging van de oogassen bij convergentie, divergentie.
vergroeiing, i blijvende verandering in de anatomische
stand van het skelet, bijvoorbeeld veroorzaakt door
syndactylie, contracturen en spasmen; z littekenverbinding tussen wondoppervlakken, i.h.b. in de
buikholte; zie ook adhesie.
verhemelte, zie palatum.
gespleten verhemelte, zie palatoschisis.
hard verhemelte, zie palatum durum.
zacht verhemelte, zie palatum molle.
verhoging, zie subfebriele temperatuur.
verkalking, kalkneerslag buiten het skelet, zoals in
organen; o.a. in nieren, lever, pancreas, pericard en
hersenen; syn. calcificatie.
pancreasverkalking, verkalking in de alvleesklier;
words gevonden bij chronische pancreatitis.
pericardverkalking, kalkafzetting in het pericard;
typisch na tuberculeuze pericarditis.
verkazend [L., caseosus] onderhevig aan het proces van
verkazing vb. v-de pneumonia (pneumonia caseosa).
verkazing, vorm van necrose, waarbij het weefsel
overgaat in een kaasachtige massa, vnl. bij tuberculose.
verkoeverkamer, vertrek waar men de pas geopereerde
patient, zorgvuldig geobserveerd, uit zijn narcose laat
bijkomen; syn. recovery room [E.].
verkortingswarmte, warmte die extra vrijkomt tijdens
contractie indien de spier zich kan verkorten (isotonische of auxotonische contractie).
verkoudheid, coryza [G.].
verkoudheidsvirus, zie de rubriek virus.
verkrachting [L., stuprum, violatio] met geweldpleging
afgedwongen coitus.

rustende endotheelcellen; zie ook cellular adhesion
molecules.
venula macul a ris infe rior, onderste venula die bloed
afvoert van de macula retinae.
venula macularis superior, bovenste venula die bloed
afvoert van de macula retinae.
venula medialis r e tinae, een kleine adertak die bloed
afvoert van het centrale deel van het netvlies naar de
vena centralis retinae.
venula nasalis r e tinae inferior, een kleine adertak die
bloed afvoert van het onderste nasale deel van het
netvlies naar de vena centralis retinae.
venula nasalis retinae superior, een kleine adertak die
bloed afvoert van het bovenste nasale deel van het
netvlies naar de vena centralis retinae.
venulae rectae renis, rechte adertjes van de nierpapillen, uitmondend in de venae arcuatae.
venulae stell a tae re nis, adertjes op het nieroppervlak
die bloed afvoeren van de nierschors naar de interlobulaire aderen.
venula temporalis re tinae inferior, een kleine ader,
die bloed afvoert van het onderste temporale deel van
het netvlies naar de vena centralis retinae.
venula temporalis retinae superior, een kleine ader
die bloed afvoert van het bovenste temporale deel van
het netvlies naar de vena centralis retinae.
venulitis, ontsteking van venulae.
venusheuvel, mons veneris [L.].
venuskrans, corona veneris [L.].
VEP, visual evoked potentials.
VER, visual evoked responses.
vera [L.] vr. van verus (werkelijk, echt); vb. conjugata v.
Veraguth, Otto (1870-1940; Zwitsers neuroloog te
Zurich).
psychogalvanische reflex van Veraguth, zie reflex.
verantwoorde zorg, zorg van een goed niveau die ten
minste doeltreffend, doelmatig en patientgericht is.
verbaal [L., verbum = woord] i m.b.t. of d.m.v. woorden;
2 mondeling, i.t.t. schriftelijk; vb. verbale afasie, verbaal
IQ,
verb alis [L., -le], verbaal; vb. caecitas v-lis, surditas v-lis.
verband, zwachtel of omwinding, dient ter bescherming
van een wond; vb. drukverband, elastiek verband,
dasverband, noodverband, tape.
verb e ning, zie ossificatie.
verbgningskern, centrum waar embryonaal of jeugdig
bindweefsel of kraakbeen begint met vorming van
beenweefsel.
Verbiest.
operatie van Verbiest, anterolaterale benadering van
de cervicale wervelkolom.
syndroom van Verbiest, (aanleg)stoornis van het
lumbale wervelkanaal met een vnl. vernauwde sagittale
diameter, leidend tot neurogene claudicatie en paretische en blijvende sensibele stoornissen.
verblijfskatheter, zie katheter, verblijfs-.
verbranding, verschijnselen t.g.v. direct (warme (vloei)
stoffen, vuur, strijkbout) of indirect (straling, bijv. zon)
thermisch letsel; men onderscheidt vier verbrandingsgraden op basis van de symptomen: i erytheemvorming;
z blaarvorming; 3 necrose; 4 verkoling; syn. combustie,
combustio [L.] zie ook brandwond.
verbruikscoagulopathie, zie coagulopathie.
verdamper, dat onderdeel van het stromende gasmengsel waaraan de damp van een vloeistof met anesthetische
werking kan worden toegevoegd; vb. halothaan, ethraan,
isofluzaan.
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verlamming
caudaalvermissyndroom, caudaal-vermissyndroom, sterke cerebellaire ataxie van de romp
zonder ataxie van extremiteiten; komt voor bij medulloblastoom, uitgaande van het achterste deel van de
cerebellaire vermis.
rostraalvermissyndroom, rostraal-vermissyndroom, cerebellaire ataxie van romp en benen bij
staan en lopen; komt voor bij laesies van lobus anterior
cerebelli, meestal t.g.v. chronisch alcoholisme; zie ook
ataxie, cerebellaire -^-.
vermogen, de prestatie waartoe iemand, een orgaan of
een apparaat in staat is.
oplossend vermogen, eigenschap waarnaar een microscoop-objectief wordt beoordeeld; wordt aangegeven als
de kleinste afstand tussen twee punten waarbij het
objectief de punten nog als twee afzonderlijke punten
afbeeldt.
vernalis [L., -le, vernum = lentetijd] m.b.t. het voorjaar;
vb. conjunctivitis v-lis.
Verner, J. W.
Verner-Morrison, syndroom van, het gezamenlijk
voorkomen van pancreas-eilandtumor, waterige diarree
en hypokaliemie (zonder maag-hyperaciditeit en zonder
peptische ulcera); syn. cholera pancreatica; zie ook Zollinger-Ellison, syndroom van ---.
Vernet, Maurice (geb. 1887; Fr. neuroloog).
Vernet-syndroom, het symptomencomplex bij letsel
van de 9e, loe en iie hersenzenuw ter plaatse waar ze
door het foramen jugulare treden, te weten: enkelzijdige
verlamming van de spieren van gehemelte, pharynx en
larynx alsmede van de m. sternocleidomastoideus en de
m. trapezius, voorts hese stem en dysfagie.
Verneuil, Aristide Auguste Stanislas (1823-1895; Fr.
chirurg te Parijs).
Verneuil-neuroom, neuroma plexiforme.
Verneuil-operatie, colotomie in de regio iliaca.
ziekte van Kummell-Verneuil, zie Kummell.
vernix [L.] vernis.
vernix caseosa, het mengsel van huidsmeer en epidermiscellen dat de huid van de foetus bedekt.

verlamming, falende functie van een motore zenuw of
van een effectororgaan (spier, klier); zie ook paralyse,
parese.
Bell-verlamming, perifere facialisparalyse; syn. Bell's
palsy [E.].
centrale verlamming, aandoening van het eerste
motore neuron, m.a.g. uitval van motore functies,
spastische hypertonie, hyperreflexie en pathologische
vinger- en teenreflexen (reflexen van Tromner, Babinski
e.a.).
diafragmaverlamming, v. van de diafragmaspier,
meestal veroorzaakt door uitval van de n. phrenicus of
door een cervicale dwarslaesie.
gekruiste verlamming, zie hemiplegia alternans.
infranucleaire verlamming, verlamming t.g.v. aandoening van de (distale) neuriet, bijv oogspierverlamming door laesie in het verloop van de 3e, 4e of 6e
hersenzenuw, onder de kernen.
perifere verlamming, aandoening van het tweede
motore neuron, m.a.g. uitval van motore functies, hypoof atonie van de spieren ('slappe verlamming'), hypo- of
areflexie, degeneratieve spieratrofie.
psychogene verlamming, verlamming van een
lichaamshelft of ledemaat zonder somatische oorzaak;
zie ook conversie, somatoforme stoornis.
recurrensverlamming, zie recurrens.
refrigeratieverlamming, verlamming bij neuritis en
bij reuma, waarbij, `kouvatting' een etiologische betekenis zou hebben.
slappe verlamming, verlamming met tonusverlies van
de spieren van het verlamde lichaamsdeel, en afwezige
reflexen.
spastische verlamming, verlamming gekenmerkt door
rigiditeit van de spieren en verhoogde reflexen, i.t.t.
slappe v., bij centrale v.
supranucle ai re verlamming, verlamming t.g.v
aandoening ergens boven de nucleus, bijv. oogspierverlamming door een proces boven de kernen van de 3e, 4e
of 6e hersenzenuw; kenmerkend is het ontbreken van
diplopie.
verlengde merg [L.] zie medulla oblongata.
verloskunde, zie obstetric.
verlossing, geneeskundige hulpverlening bij de baring.
kunstverlossing, het kunstmatig beeindigen van de
baring d.m.v. tang, vacuUmpomp of sectio wegens
medische indicaties of om electieve redenen.
verlostang, forceps obstetrica.

Verocay.
Verocay-lichaampjes, gebieden in een neurogene
tumor waar de kernen naast elkaar in rijen (palissaden)
zijn gerangschikt.
veroudering, geleidelijke afname van een groot aantal
stofwisselingsfuncties door cellulaire en moleculaire
veranderingen in een organisme die leiden tot een
verhoogde sterftekans; fysiologisch en tijdsafhankelijk
proces.
verpleging, alle handelingen die gericht zijn op de
verzorging van zieken (zowel lichamelijk als geestelijk
zieken) en van gehandicapte mensen, met het doel hun
lichamelijke, geestelijke en sociale functies zoveel
mogelijk in stand te houden.
barriereverpleging, vorm van verpleging met extra
maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van
een infectie; echter minder strikt dan bij geisoleerd
verplegen.
verrichtingensysteem, betalingswijze van vrijgevestigde
zorgverleners op basis van verrichtingen waaraan een
tarief gekoppeld is.
verru ca [L., mv. - cae] , 1 een door een virus veroorzaakt
huidpapilloom, bestaande uit onregelmatige verdikking
van de epidermis met hyperkeratose; syn. wrat; z een
papilloorn op het endocard, bij endocarditis.
verruca digitata, een vorm van een verr. filiformis, met

v e rmes [L., mv van vermin] wormen.
vermicidum [L., my. -da, caedere = doden] wormendodend

middel; zie ook anthelminthicum, vermifugum.
vermicularis [L., -re], wormvormig; vb. appendix v-ris.
vermiculatus [L., -ta, -turn], wormvormig; vb. atrophoderma v-tum.
vermiculitis, ontsteking van het wormvormig aanhangsel; zie ook appendicitis.
vermiformis [L., -me], wormvormig; vb. appendix v.
vermifugum [L., mv. - ga, fugare = op de vlucht jagen] wormenverdrijvend middel; zie ook vermicidum; zie ook anthelminthicum.
vermijdingsgedrag, inperking van (sociale) activiteiten
om angstverwekkende situaties te voorkomen.
verminosus [L ., - sa, - sum] , m.b.t. of veroorzaakt door
wormen; vb. asthma v-sum.
vermis [L., mv. - mes], worm, wormvormige structuur.
vermis cerebelli, het in het mediaanvlak gelegen,
onparige (fylogenetisch oudste) deel van het cerebellum.
vermissyndroom, vermis-syndroom.
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vertigo
vertebra plana, een door tuberculose aangetaste wervel,
met afgeplat lichaam.
vertebra prominens, de 7e halswervel (waarvan de
processus spinosus ver naar achteren uitsteekt).
vertebrae sacrales, de 5 heiligbeenwervels, samen
vergroeid tot het heiligbeen (os sacrum).
vertebrae thoracicae, de iz borstwervels.
vertebralis [L., -le], m.b.t. een of meer wervels; vb. canalis
v-lis, foramen v-le.
vertebralis-ischemie, zie vertebrobasilaire insufficientie.
vertebralis-syndroom, l ischias-achtige pijnen t.g.v
spondylarthrosis van de onderste lendenwervels; z vertebrobasilaire insufficientie.
cervicaal-vertebralis-syndroom, prikkeling van de
halssympathicus t.g.v. degeneratieve aandoening van de
halswervels, klinisch gekenmerkt door migraine cervicale, overgevoeligheid voor licht en geluiden, duizeligheid, hyperesthesie van de homolaterale gelaatshelft.
vertebra plana van Calve, zie Calve, vertebra plana van

een aantal smalle uitlopers op een gemeenschappelijke
basis.
verruca filiformis, kleine, sterk verheven wrat met
smalle basis en weke, gele of bruine hyperkeratotische
punt.
verruca plana (juvenilis), kleine, platte wrat, soms in
grote aantallen aanwezig op gezicht, hals, handruggen,
polsen, knieen; vnl. bij kinderen.
verruca plantaris, wrat op de voetzool.
verruca seborrhoica, een week aanvoelende vlakke
papillomateuze huidafwijking, geelbruin tot bruinzwart
van kleur, vrijwel uitsluitend bij oudere mensen, vooral
op de romp en in het gelaat; syn. verruca senilis.
verruca vulgaris [meerv. v-cae vulgares], door wrattenvirus
veroorzaakte grijsgele papel met bloemkoolachtig
oppervlak.
verruciformis [L., -me], wratvormig.
verrucositas, papillomatosis met hyperkeratotische
epidermis.
verrucosus [L., -sa, -sum], verrukeus, wratachtig; vb. lichen
ruber v-sus, endocarditis v-sa, erysipelas v-sum.
verrukeus [L., verrucosus] wratachtig.
versatilis [L., -le, verso = omdraaien] met grote onrust;
vb. typhus v.
verschijnsel, zie symptoom.
verschoningsrecht, recht van de arts te zwijgen tegenover derden teneinde het geheim van de patient te
bewaren.
verschuiving, linksverschuiving, rechtsverschuiving,
zie Arneth.
versicolor [L., vertere = draaien; color = kleur] veranderend in
kleur, bont gekleurd; vb. pityriasis v.
versie [L., versio] 1 kering, een verloskundige ingreep om
het kind uit een ongewenste ligging in een betere te
brengen; a afwijkende ligging van de baarmoeder; zie ook
anteversie, retroversie.
verslavend middel, psychoactieve stof die wordt
gebruikt als stimulerend middel, genotsmiddel of
pijnverlichtend middel; gebruik kan leiden tot afhankelijkheid; vb. nicotine, cafeine, alcohol, heroine enz.; zie
ook verslaving, hard drugs, soft drugs.
verslaving, fysieke of psychische afhankelijkheid van een
bepaalde stof, zoals alcohol en nicotine, met als kenmerk
dat zich bij stopzetting van het gebruik onthoudingsverschijnselen voordoen; zie ook gewenning.
verslikking, zie aspiratie (3).
verslikpneumonie, zie pneumonie.
versneller, zie lineaire versneller.
verstandskies, derde molaar in het blijvende gebit,
aangegeven met 8 of M3; syn. dens sapientiae, dens
serotinus; zie ook tandformule.
versterkingsscherm, scherm waarin rontgenstralen
worden omgezet in zichtbaar licht; zie ook beeldversterker.
verstopping, zie obstipatie, constipatie.
verstrijken, het korter worden van de portio tijdens de
partus.
verstrooiing, verspreiding van fotonen buiten een
primaire stralingsbundel; vanuit stralingshygienisch
oogpunt een ongewenst neveneffect tijdens bestraling;
zie ook strooistraling.
verstuiking, distorsie, verzwikking; zie ook luxatie.
vertebra [L., my. -ae], wervel.
vertebrae cervicales, de 7 halswervels.
vertebrae coccygeae, de 4 staartwervels.
vertebrae lumbales, de 5 lendenwervels.

vertebrarum [L.] gen. mv. van vertebra; vb. processus
transversus v-rum.
Vertebrata, gewervelde dieren, een afd. van het dierenrijk,
waartoe behoren de dieren met een wervelkolom
(zoogdieren, reptielen, amfibieen en vissen); zie ook
Invertebrata.
vertebrectomie, operatieve verwijdering van een wervel.
vertebrobasilaire insufficientie, syndroom, berustend
op verminderde doorstroming van de arteriae vertebrales of de arteria basilaris en haar vertakkingen.
vertebron, een bewegingssegment van de wervelkolom,
bestaande uit een discus intervertebralis, de tussenwervelgewrichten en de verbindende ligamenten en
spieren.
vertering, spijsvertering, het omzetten van voeding in
voor het lichaam opneembare en bruikbare bouw- en
brandstoffen in het maag-darmkanaal.
vertex [gen., L., -ticis, mv., L., -tices], 1 kruin, top; 2 vortex
(draaikolk).
vertex corneae, het voorste punt van het hoornvlies.
vertex cranii, de kruin.
vertex cranii ossei, het hoogste punt van de schedel.
vertexafstand, afstand tussen hoornvlies en correctielens.
verticale transmissie, zie transmissie.
verticalis [L., -le], loodrecht; vb. strabismus v-lis, musculus
v-lis linguae.
vertiginous [L., vertiginosus] duizelig, m.b.t. duizeligheid.
vertiginosus [L., -sa, -sum, vertigo] 1 duizelig; z gepaard
gaande met duizeligheid.
vertigo [L.] duizeling, duizeligheid.
benigne recurrente vertigo, duizeligheidsaanvallen
bij migrainepatienten.
fobische posturale vertigo, aan bepaalde lokale of
sociale omstandigheden gebonden houdingsafhankelijke duizeligheidsaanvallen bij patienten met een
zekere fobie.
vertigo horizontalis, duizeligheid die opkomt als men
gaat liggen.
vertigo ocularis, duizeling bij oogspierverlamming.
vertigo optica, duizeligheid door visuele indrukken.
perifere vertigo, in episoden voorkomende duizeligheid, veroorzaakt door aandoeningen van het labyrint
en/of het extracraniale deel van hersenzenuw VII; vaak
in combinatie met auditieve symptomen als bijv. oorsuizen; syn. perifere duizeligheid.
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vertraagd-type-overgevoeligheid
vertigo rotatoria, het gevoel alsof het eigen lichaam
draait, i.t.t. objectieve vertigo; syn. subjectieve vertigo.
vertigo verticalis, duizeligheid die opkomt bij het op
en neer kijken.
vestibulaire vertigo, zie perifere vertigo.
vertraagd-type-overgevoeligheid, zie hypersensitiviteit,
delayed-type -^- (DTH).
verumontanitis, ontsteking van het verumontanum (_
colliculus seminalis).
verus [L., -ra, -rum] , echt, waar (i.t.t. spurius = onecht);
vb. strabismus verus, polycythaemia vera, neuroma
verum.
vervolgonderzoek, zie follow-up-onderzoek.
vervreemding, verschijnsel dat voorkomt in reactie op
een meegemaakte traumatische gebeurtenis; manifesteert zich in afgenomen betrokkenheid met de
omgeving en vervreemding van anderen die niet bij het
trauma aanwezig waren.
verwaarlozing, zie neglect.
verwijsbrief, brief aan een specialist naar wie een patient
wordt verwezen; bevat ten minste patientpersonalia,
analyse van het probleem (klachten, diagnostische
overwegingen enz.), vraagstelling en procedureafspraken (verzoek om advies, opname enz.).
verwijskaart, kaart die een ziekenfondspatient meekrijgt
voor de specialist naar wie zij/hij wordt verwezen en die
voor een bepaalde periode recht geeft op betaling van
onderzoek en therapie.
verwonding, zie wond.
verworven immuniteit, zie immuniteit, verworven ^.
very-low-density lipoproteins (VLDL), zie lipoproteine.
verzakking, zie prolaps, ptosis.
verzamelbuis, zie ductus papillaris.
verzamelkanaaltje, een der urinekanaaltjes waarin de
tubuli renales contorti uitmonden; syn. ductus papillaris.
verziendheid, zie hypermetropie.
verzwikking, verstuiking (distorsio); zie ook ontwrichting
(luxatie).
Vesalius, Andreas, Andries van Wesele (1514-1564; Ned.
anatoom, o.a. to Padua).
foramen Vesalii, een soms aanwezig gat in de grote
vleugel van het wiggebeen.
glandulae Vesalii, nodi lymphatici bronchopulmona-

vesicotomie [G., tome = snede] incisie van de blaas, cystotomie.
vesico-ureteraal, m.b.t. de urineblaas en de ureters;
vb. v-rale reflux.
vesico-uterinus [L ., - na, - num] , m.b.t. de blaas en de
uterus; vb. excavatio v-na.
vesicovaginalis [L., -le], m.b.t. de (urine)blaas en de
vagina; vb. fistula v-lis.
vesicula [L., mv. -lae, verkleinwoord van vesica] blaasje, een
kleine holte; een voor het oog zichtbare holte in de huid,
gevuld met helder vocht, <i cm in diameter.
vesicula acustica, gehoorblaas, de eerste aanleg van het
inwendige oor.
vesicula germinativa, kiemblaasje, oude naam voor de
eicel.
vesicula ophthalmica, v. optica, embryonale oogblaas;
zie ooh caliculus ophthalmicus.

vesicula seminalis [meerv. vesicular seminales], zaadblaasje,
een rechts en links onder de blaas gelegen zakje, dat een
secreet loost in een ductus deferens.
vesicula umbilicalis, navelblaasje, de rest van de
dooierzak tussen chorion en amnion.
vesiculair, m.b.t. blaasjes.
vesiculair ademgeruis, het van de longblaasjes
uitgaand geruis dat men bij auscultatie van de gezonde
long hoort.
vesicularis [L., -re], vesiculair.
vesiculase, een in prostaatvloeistof aanwezig enzym, dat
semen coaguleert.
vesiculeus [L., vesiculosus] gepaard met blaasjes; vb. v.
exantheem.
vesiculitis, ontsteking van de zaadblaasjes.
vesiculo-papuleus, gepaard met blaasjes en papels;
vb. v.-p. exantheem.
vesiculosus [L ., - sa, -sum] , vesiculeus, gepaard met blaasjes;
vb. keratitis v-sa, eczema v-sum.
vestibulair [L., vestibularis] m.b.t. het vestibulum.
vestibulair apparaat, apparatus vestibularis (geen
NA-term).
vestibulaire reactie, reactie op een galvanische stroom
als deze dwars door het hoofd words geleid; bij sluiting
van de stroom neigt het hoofd naar de anode, bij
opening naar de kathode.
vestibulaire symptomen, verschijnselen bij prikkeling
van het vestibulaire apparaat: draaiduizeligheid, nystagmus, braken.
vestibularis [L., -re], vestibulair, m.b.t. het vestibulum;
vb. apparatus v-ris, glandula v-ris major, ligamentum

les.
os Vesalianum, een soms aanwezig los beentje aan de
kop van het Se metatarsale.
vesica [L., mv. - cae] , i blaas (meestal is bedoeld de urineblaas); 2 blaar, vloeistofophoping onder de hoornlaag
van de huid.
vesica fellea, galblaas.
vesica urinaria, urineblaas.
vesicalis [L ., -le] , m.b.t. de blaas; vb. calculus v-lis (blaassteen).
vesicatoria volantia [L.] vliegende vesicatoria, d.w z. die
men afwisselend op verschillende plaatsen aanbrengt.
vesico-abdominalis [L., -le], m.b.t. de blaas en de buik;
vb. fistula v-lis.
vesico-intestinalis [L., -le], vesico-intestinaal, m.b.t. de
urineblaas en de darm; vb. fistula v-lis.
vesicoprostaticus [L., - ca, - cum] , m.b.t. de blaas en de
prostaat.
vesicopubicus [L ., - ca, - cum] , m.b.t. de blaas en schaamstreek.
vesicorectalis [L., -le], m.b.t. de blaas en het rectum.
vesicorenalis [L., -le], m.b.t. de blaas en de nieren (of een
nier).

v-re.
vestibularissyndroom, zie Meniere, ziekte van ^.
vestibulitis nasalis, ontsteking in het vestibulum nasi.
vestibulo-cochleair apparaat, de eenheid van het
inwendige gehoororgaan (de cochlea) en het evenwichtsorgaan (het vestibulaire gedeelte van het inwendige
oor); zie ook evenwichtsorgaan.
vestibulocochlearis [L., -re], m.b.t. vestibulum en cochlea;
vb. nervus v-ris, organum v-re.
vestibulogeen [G., gennan = voortbrengen] afkomstig van,
ontstaan in het vestibulum van het oor.
vestibulometr ie, zie cupulometrie.
vestibulopathie, toxische, zeldzame aandoening van
labyrint, optredend bij gebruik van aminoglycosiden,
salicylaten en kinine.
vestibulospinalis [L., -le], van het vestibulum lopend naar
het ruggenmerg; vb. tractus v-lis.
vestibulum [L., mv. -la, voorhof] toegang; meestal is bedoeld
het vestibulum auris.
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viable
optreedt; aggregaten van galzouten en lipiden (micellen)
diffunderen naar de darmmucosa, waar resorptie van
lipiden plaatsvindt; de resorptie van de galzouten vindt
pas plaats in het laatste deel van de dunne darm (ileum).
vetweefsel, bijzondere vorm van bindweefsel waarin
adipocyten (vetcellen) overheersen; functies: energiereservoir, warmte-isolatieweefsel, vulweefsel en vormgeving van het lichaam; men onderscheidt twee soorten:
wit of univacuolair vetweefsel en bruin of plurivacuolair
vetweefsel.
bruin vetweefsel, vetweefsel dat aanwezig is rond
aorta, nieren en bijnieren, vanaf de geboorte tot aan de
adolescentie; de energie bij verbranding van vetzuren in
dit weefsel komt geheel als warmte vrij; speelt een rol bij
de warmteregulatie van pasgeborenen.
vetweefselnecrose, vetnecrose, necrose van vetweefsel,
voorkomend bij necrose of autodigestie van het
pancreas; hierbij ontstaat een stof die de trypsine van het
pancreas activeert, waardoor een verterende werking op
de omgeving wordt uitgeoefend.
vetzucht, pathologische vetophoping in het lichaam;
syn. adipositas, obesitas, pimelosis [L.].
appelvetzucht, vorm van obesitas waarbij de vetstapeling vooral in de buik (omentum) plaatsvindt (wat het
lichaam enigszins een 'appelvorm' geeft); zou gepaard
gaan met een verhoogd cardiovasculair risico; zie ook
peervetzucht.
constitutionele vetzucht, v. die samenhangt met de
constitutie, meestal zich ontwikkelend op hereditaire
basis.
hypofysaire vetzucht, i dystrophia adiposogenitalis;
z hypofysair-suprarenaal syndroom; zie ook Cushingsyndroom.
peervetzucht, vorm van vetzucht met voornamelijk
vetophoping in het onderste deel van de romp, de billen
en de bovenbenen (wat het lichaam enigszins een
`peervorm' geeft); zou niet gepaard gaan met een
verhoogd risico van hart- en vaatziekten; syn. rijbroekvetzucht.
vetzuren, organische zuren die de basis van vetten
vormen, vnl. monocarbonzuren met z tot 26 C-atomen.
essentieel vetzuur, vetzuur dat voor een normale
stofwisseling van het lichaam noodzakelijk is; vb. linolzuren, linoleenzuur.
onverzadigd vetzuur, vetzuur met een of meer
dubbele bindingen; algemene formule CnH2n_1,3,5 COOH; vb. oliezuur, linolzuur.
verzadigd vetzuur, alifatisch monocarbonzuur met als
algemene formule CnH2n +1 -COOH; vb. azijn-, propion-,
boter-, palmitine-, stearinezuur.
vluchtig vetzuur, vetzuur met een korte keten (4, 6 of 8
koolstofatomen), vluchtig bij kamertemperatuur;
verspreidt veelal een onaangename geur.
vrij vetzuur, niet-veresterd vetzuur dat in het bloed
voorkomt; komt vrij bij afbraak van onderhuidse vetdepots.
vezels, draadvormige, langgerekte structuren.
collagene vezels, in bindweefsel voorkomende, uit
collageen bestaande vezels, die een soort geraamte
vormen tussen de bindweefselcellen.
elastische vezels, in bindweefsel voorkomende vezels
van elastine.
spiervezels, zie spiercellen.
zenuwvezels, zie aldaar.
viability [E.] levensvatbaarheid.
viability rate [E.] overlevingspercentage.
viable [E.] levensvatbaar, typering van een foetus die in

vestibulum auris, het centrale deel van het benige
labyrint, dat de utriculus en de sacculus omvat.
vestibulum bursae omentalis, gedeelte van de bursa
omentalis, bij de lobus caudatus van de lever, naar links
begrensd door de plicae gastropancreaticae.
vestibulum nasi, het onmiddellijk achter de uitwendige neusopening gelegen deel van de neusholte,
reikend tot aan het limen nasi.
vestibulum o ris, de ruimte tussen de tanden enerzijds,
en de lippen en wangen anderzijds.
vestibulum vaginae, voorhof van de vagina, begrensd
door de kleine schaamlippen.
vestibulum laryngis, het bovenste deel van het lumen
van de larynx, tot aan de plica vestibularis.
vestibulumplastiek, plastisch-chirurgische ingreep
waarbij een relatieve verhoging van de processus alveolaris wordt bewerkstelligd door verdieping van de omslagplooi tussen kaakwal en wang of lippen; als voorbereiding of verbetering van de kaken en aanhechtende
weken delen voor het dragen van een gebitsprothese.
vestigium [L., mv. -ia, voetspoor] rudiment.
vestigium processus vaginalis, de uit bindweefsel
bestaande rest van de embryonale processus vaginalis
peritonei, die niet geheel geoblitereerd is.
vestimentum [L., gen. -ti, vestire = kieden] kleding;
vb. pediculosis v-ti.
vet [L., adeps] samenvattende term voor alle esters van
glycerine (mono-, di-, triacylglycerinen); alle in de
natuur voorkomende vetten zijn mengsels van
triacylglycerinen.
bruin vet, retroperitoneaal weefsel bij hamsters, ratten,
beren, wellicht met endocriene functie; bij de mens
alleen in de foetus en kort na de geboorte aanwezig.
vetbreuk, zie adipokele.
vetdiarree, zie steatorrhoea.
veteranenziekte, zie legionellose.
veterinair [L., veterinarius = tot het vee behorend] m.b.t. vee.
veterin ai re geneeskunde, syn. 'veeartsenijkunde'
diergeneeskunde.
vethals, zie adenolipomatosis symmetrica.
vethart [L., adipositas cordis, cor adiposum] 1 vetafzetting in
de hartspier bij dikke mensen; z vettige degeneratie van
de hartspier.
vetlever [L., hepar adiposum] steatose van de lever, vervetting van de lever, voorkomend bij adipositas, alcoholisme, darmziekten, fosfor- en paddestoelvergiftiging.
vetmobilisatie, afbraak van vet o.i.v. adrenaline en
glucagon bij een dalend bloedglucosegehalte, waarna de
vetzuren (albumine-gebonden) in de circulatie komen en
als brandstof kunnen gaan dienen; zie ook gluconeogenese.
vetopslag, vorming van een brandstofvoorraad in de
vorm van vet in de vetcellen wanneer de voedselopname
de energiebehoefte overschrijdt; leidt tot toename van
het lichaamsgewicht.
vetresorptie, vertering en opname van vetten; verloopt
in drie fasen: i) emulgerende werking van gal en inwerking van het enzym lipase; a) resorptie van splitsingsproducten in met name het jejunum; 3) resynthese tot
triglyceriden, waarna deze in de vorm van chylomicronen naar intercellulaire ruimte en lymfebanen in de
tunica propria worden afgevoerd.
vetsynthese, het opbouwen van sterolen, vetzuren en
glyceriden door o.a. lever en darm.
vetvertering, afbraak van vetten; in de dunne darm vindt
eerst emulgatie door galzouten plaats, waarna o.i.v
pancreaslipase splitsing in mono- en diglyceriden
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via naturalis
Vieussens-annulus, zie annulus ovalis =limbus fossae
ovalis.
Vieussens-ansa, zie ansa subclavia.
centrum semiovale van Vieussens, de centrale witte
stof in de hersenen.
isthmus Vieussenii, zie limbus fossae ovalis.
valvula Vieussenii, zie valvula sinus coronarii.
valvula Vieussenii cerebelli, zie velum medullare
craniale.
ventriculus Vieussenii, het lumen van het septum
pellucidum.
vigil [L., wakend] slapeloos.
coma vigil, zie coma.
vigilantie, waakzaamheid, niveau van alertheid; regulatie
vindt bij de mens in de hypothalamus plaats; bij verstoring door o.a. tumoren of trauma ontstaan lethargie,
apathie of slaapstoornissen.
vigilia, slapeloosheid.
vigiliteit, opwekbaarheid van de aandacht.
Vigouroux, Auguste (1827-1892; Fr. neuroloog te Parijs).
teken van Charcot-Vigouroux, zie Charcot.
vijfdaagse koorts, dengue, knokkelkoorts.
vijfde ziekte, zie ziekte.
vijfjaarsoverlevingspercentage, percentage van patienten in een populatie dat vijf jaar na het vaststellen van de
ziekte nog in leven is.
vijgwrat, condyloma acuminatum.
Villaret, Maurice (1877-1946; Fr. neuroloog te Parijs).
teken van Villaret, bij laesie van de n. ischiadicus heeft
bekloppen van de achillespees een buiging van de grote
teen ten gevolge.
Villaret-syndroom, ipsilaterale verlamming van de IXe,
Xe, XIe en XIIe hersenzenuw en van de halssympathicus
bij retrofaryngeale laesie; aan de getroffen zijde zijn de
spieren van gehemelte, pharynx en larynx alsmede de m.
sternocleidomastoideus en m. trapezius verlamd, met
aanwezigheid van het Horner-syndroom, en verlies van
smaak en gevoel op het achterste derde deel van de tong.
villeus, zie villosus.
villi [L.] mv. van villus.
villikinine [G., kinein = bewegen] een hormoonachtige stof
die verkregen wordt bij extractie van darmslij mvlies met
zoutzuur; verhoogt de beweging van de darmvlokken.
villosus [L., -sa, -sum, villus] villeus, vlokkig; vb. tumor
v-sus, lingua v-sa, cor v-sum.
villus [L., my villi], vlok.
villi arachnoidales, vlokken van de arachnoidea.
villi intestinales, darmvlokken.
villi pericardiaci, vlokken van het pericard.
villi pleurales, fibrinevlokken op de pleura.
villi synoviales, vlokken van de synoviale membraan.
viltgevoel, typerend symptoom van gestoorde gnostische
sensibiliteit, waarbij de patient het gevoel heeft op vilt te
lopen.
VIN, vulvaire intra-epitheliale neoplasie; zie ook neoplasie.
Vincent, Henri (1862-195o; epidemioloog te Parijs).
angina van Plaut-Vincent, zie Plaut.
Fusobacterium plautivincenti, zie aldaar.
Treponema vincenti, zie aldaar.
vincula [L.] mv. van vinculum.
vinculum [L., my -1a, band, boei] bandvormige structuur.
vinculum breve, korte, waaiervormige peesvezels aan
het eind van de buigpezen van de vingers.
vinculum longum, langere peesvezels die de diepe
buigpezen van de vingers verbinden met de oppervlakkige.
vincula tendinum digitorum manus, vaatvoerende

staat is zichzelf geheel onafhankelijk van de moedercirculatie in stand te houden; zie ook previable.
via naturalis [L.] de natuurlijke weg.
partus per vias naturales, geboorte langs de natuurlijke (barings-)wegen.
Vi-antigeen, zie antigeen, Vi---.
vibrans [L.] trillend; vb. pulsus v.
vibratie [< L., vibrare = schudden] i trilling; 2 vorm van
massage door trillende bewegingen, met de masserende
hand of met een instrument.
vibratiesensibiliteit, v.zin, zie pallesthesie.
vibratiegewaarwording, zie pallesthesie.
vibratiemassage, massage d.m.v een gelijkmatig
schuddend toestel.
vibratietherapie, behandeling d.m.v. schuddende
toestellen, bijv het zitten in een `fauteuil vibratoire'.
Vibrio [L., mv. vibriones, vibrare] een geslacht van de fam.
Spirillaceae, komma-vormige, half-schroefvormige
bacterien, actief bewegend, Gram-negatief; syn. kommabacil.
Vibrio cholerae, komma-vormig staafje met eindstandige
zweepdraad (drie typen: Ogawa, Inaba, El Tor), verwekker van cholera asiatica.

Vibrio comma, V. cholerae.
Vibrio eltor, biotype van V. cholerae, gevonden in het
Arabische quarantaine-station El Tor bij pelgrims,
afkomstig van Sulawesi.
Vibrionaceae, familie van de sectie facultatief anaerobe
Gram-negatieve staven. Er zijn vier geslachten: Vibrio,
Photobacterium, Aeromonas en Plesiomonas.
vicieus [L., vitiosus = gebrekkig] schadelijk.
vicieuze cirkel, zie circulus vitiosus.
Vicq d'Azyr, Felix (1748-1794; Fr. anatoom te Parijs).
bundel van Vicq d'Azyr, zie fasciculus mamillothalamicus.
foramen van Vicq d'Azyr, een inzinking onder in de
pons, aan het eind van de fissura mediana van de
medulla oblongata.
streep van Vicq d'Azyr, buitenste streep van Baillarger.
Vidal, Auguste Theodore (1803-1856; Fr. chirurg te
Parijs).
operatie van Vidal, subcutane afbinding van aderen, bij
varicokele.
Vidal, Jean Baptiste Emile (1825-1893; Fr. dermatoloog
te Parijs).
lichen simplex chronicus Vidal, zie neurodermatitis
circumscripta.
Vidiani, zie Vidius.
vidian neurectomy [E.] doorsnijding van de nervus Vidiani
(zie ook Vidius) bij hardnekkige rhinitis vasomotorica.
Vidius, Guido Guidi (1500-1569; Ital. anatoom-chirurg).
canalis Vidiani, canalis pterygoideus.
nervus Vidiani, nervus canalis pterygoidei.
vierfactorenconcentraat, vierstollingsfactorenconcentraat, 4-factorenconcentraat, concentraat van de
vitamine-K-afhankelijke stollingsfactoren II, VII, IX en
X; wordt preventief en curatief gegeven bij levensbedreigende bloedingen, coumarineoverdosering en
ernstige vitamine-K-deficientie; syn. protrombinecomplex(concentraat), PPSB (protrombine, proconvertine,
Stuart-Prower-factor en antihemofiliefactor-B).
vierheuvelplaat, lamina tecti mesencephali.
Vierordt, Karl von (1818-1884; D. fysioloog te Tubingen).
hemotachometer van Vierordt, instrument waarmee
de snelheid van de bloedstroom kan worden gemeten.
Vieussens, Raymond de (1641-1715; Fr. anatoom te
Montpellier).
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bevat, gehuld in een proteInemantel (nucleokapside,
bestaande uit capsomeren) en soms hieromheen nog een
hulsel van lipoproteInen.
viroid, i virus-achtig organisme; z het kleinste bekende
infectieuze agens dat ziekten verwekt in sommige
hogere planten. Een v. bestaat slechts uit een korte keten
RNA-moleculen, zonder proteIne-mantel.
virologie [G., logos = wetenschap] de leer en de kennis
omtrent de virussen.
viroloog, een specialist in de virologie.
virost a ticum, zie virustaticum.
virtueel [L., virtus = deugd, kracht, vermogen] voorwaardelijk
aanwezig.
virtueel beeld, een niet in werkelijkheid bestaand
beeld, bijv. een beeld in een spiegel, geometrisch te
construeren uit convergerende stralen; tegenstelling:
reeel beeld.
virucide [L., caedere = doden] i (bijv. nw.) virus-dodend; z (z.
nw.) een stof met virusdodende werking; zie ook virustatisch.
virul e nt [L., virulentus, van virus = vergif] in het bezit van
virulentie, giftig, infectieus, aanvalskrachtig.
virulentie, mate van pathogeniteit, infectiositeit, levenskracht, aanvalskracht van een micro-organisme.
virus [L., im. virussen, virus = vergif] infectieuze biologische
eenheid zonder celstructuur, zonder enzymen, niet in
staat zelfstandig te leven, kan zich alleen in cellen
handhaven en vermenigvuldigen; v. bevat hetzij RNA,
hetzij DNA, nooit beide tegelijk. Buiten de gastheer
verkeert v. in een rustfase (virion). Er zijn diet-, bacterieen plantenvirussen, levend in resp. dier-, bacterie- en
plantencellen. De voor de mens pathogene virussen zijn
in een aantal groepen te onderscheiden: RNA- (picorna-,
reo-, arbo-, myxo-, myxo-achtig en rabies-virus) en
DNA-virussen (adeno-, herpes-, picodna-, pokkenvirus)
en enkele niet geclassificeerde (virus van lymfocytaire
choriomeningitis, van infectieuze mononucleose en van
hepatitis), ten slotte tumorvirussen en bacteriofagen.
adeno-associated virus [E.] zie parvovirus.
adenosatellietvirus, zie parvovirus; syn. adeno-associated virus, pico-dna-virus.
adenovirussen, groep virussen die vnl. in de keelholte
leven; van de bij de mens voorkomende adenovirussen
zijn 32 antigene typen bekend; het adenovirus vermeerdert zich uitsluitend in de celkern (intranucleaire
insluitsels); aerogene verspreiding; veroorzaakt een licht
verlopende infectie met catarrale verschijnselen;
syn. APC-virus (adenopharyngeal conjunctival virus),
ARD - virus (acute respiratory disease virus); beide
synoniemen zij n obsoleet.
AHC-virus, een picornavirus dat acute hemorragische
conjunctivitis verwekt.
alastrimvirus, soort pokkenvirus dat alastrim verwekt.
APC-virus adenopharyngeal conjunctival virus, zie
virus, adeno-.
apenpokkenvirus, virus, behorende behoort tot de
groep van pokkenvirussen, verwekt apenpokken
(monkey pox).
aphthovirus, zie mond-en-klauwzeer-virus.
arbovirus arthropod-borne virus [E.] door Arthropoda
overgebrachte RNA-virussen die bij de mens meestal
encefalitis of encephalomyelitis veroorzaken; syn. arborvirus.
ARD-virus acute-respiratory-disease virus [E.] zie virus,
adeno-^-.
arenavirus [L ., arena = zand; onder de elektronenmicroscoop

vezels die de pezen van de m. flexor digitorum profundus en van de m. flexor digitorum superficialis verbinden met de vingerkootjes en -gewrichten.
vincula tendinum digitorum pedis, vaatvoerende
vezels die de pezen van de m. flexor digitorum longus en
de m. flexor digitorum brevis verbinden met de
teenkootjes en -gewrichten.
vinger, digitus manus [L.], daktylos [G.].
vinger-agnos ie , zie agnosie.
vingercondoom, rubber-omhulsel dat om een vinger
wordt gedaan, bijv. bij rectaal onderzoek; zie ook
condoom.
vingerhoednagel, zie onychia punctata.
vingerkootje, phalanx digiti manus [L.].
vingerneusproef, proef om de uitvoeringen van doelbewegingen na te gaan; de patient moet met gesloten ogen
zijn neus met een wijsvinger aanraken; zie ook hielknieproef.
vinosus [L., -sa, -sum, vinum = wijn] wijnkleurig; vb. naevus
v-sus.
Vinson, Porter Paisley (1890-1959; Amer. chirurg te
Rochester, Minn.).
Plummer-Vinson-syndroom, zie Plummer.
violatie, violatio [L.] schending, verkrachting.
VIP, zie ook peptide.
viperine [L., viper = adder] het werkzame bestanddeel van
addergif.
vipoom, VIP-producerende tumor (pancreas-eilandadenoom).
viraal, m.b.t. virus.
Virales, een orde van de klasse Microtatobiotes.
Virchow, Rudolf Ludwig Karl (1821-19oz; patholooganatoom te Berlijn).
cellen van Virchow, 1 beenlichaampjes; a grote schuimcellen waarin globi van lepracellen onder vacuolenvorming zijn gedestrueerd.
klier van Virchow, vergrote supraclaviculaire
lymfeklier links; kan een van de eerste verschijnselen
van een gemetastaseerd maagcarcinoom zijn.
trias van Virchow, drie factoren die het opreden van
trombose bevorderen, nl. beschadigingen van de
endotheelcellen, veranderingen in de stroomsnelheid
van het bloed en verstoring van het evenwicht tussen
stollingsbevorderende en stollingsremmende factoren.
virem ie [G., haima = bloed] aanwezigheid van virus in het
bloed.
virginalis [L., -le, vireo] m.b.t. maagdelijkheid; vb. claustrum v-le.
virginitas [L.] maagdelijkheid.
virgo [L.] maagd, vrouw die nog niet heeft gecohabiteerd,
niet ontmaagd is, en dus nog in het bezit is van een
intact hymen.
virgo intacta, ongerepte maagd.
viricide, zie virucide.
viridis [L.] groen; vb. cataracta v.
virilis [L., -le, vir = man] mannelijk, m.b.t. de man;
vb. potentia v-lis, mamma v-lis, climacterium v-le.
virilisatie [<L., vir] vermannelijking, het ontstaan van
virilismus.
viriliserend, mannelijke kenmerken verwekkend,
vermannelijkend.
virilisme [<L., virilis] i mannelijkheid; z aanwezigheid van
mannelijke kenmerken bij een vrouw (i.h.b. de mannelijke beharing en de lage stem).
adrenaal virilisme, zie adrenogenitaal syndroom.
virion, extracellulaire rustfase van virus, bestaande uit
een nucleYnezuurkern (nucleoId) die of RNA of DNA

ziet het virus eruit alsof het met zand bestrooid is] enkel-
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immuniteit na; hiertoe behoren poliomyelitisvirus,
Coxsackievirus A en B, ECHO-virus.
Epstein-Barr-virus (EBV), herpesvirus, voor het eerst
gel soleerd uit Burkitt-lymfoom; verwekker van
mononucleosis infectiosa; komt ook voor bij nasofaryngeaal carcinoom, bepaalde vormen van ziekte van
Hodgkin en hypogammaglobulinemie; enige `humane'
ziekteverwekker die B-lymfocyten infecteert; syn. EBvirus, humaan herpesvirus 5 (HHV-5).
flavivirus, virus behorend tot de Togaviridae: flavivirussen, gele-koortsvirus en teken-encefalitisvirussen.
geinactiveerd virus, dood virus dat voor vaccinatiedoeleinden gebruikt wordt.
gelekoortsvirus, een arbovirus B, verwekker van gele
koorts; wordt overgedragen door muggen (Aedes aegypti).
Hantaan-virus, virus dat behoort tot de hantavirussen,
subgroep van de Bunyaviridae; veroorzaakt hemorrhagische koorts met een renaal syndroom.
hepa-DNA-virus, dubbelstrengs-DNA-virus zonder
enveloppe; hiertoe behoort o.m. het hepatitis-B-virus.
hepatitis-B-virus, verwekker van hepatitis-B; dubbelstrengs DNA-virus, behorend bij de hepa-DNA-viridae;
de besmettingsroute is parenteraal en via geslachtsverkeer.
hepatitis-C-virus, verwekker van hepatitis C; enkelstrengs RNA-virus, waarschijnlijk behorend tot de
Flaviviridae; de besmettingsroute is parenteraal en via
geslachtsverkeer.
hepatitis-D-virus, zie deltavirus.
hepatitis-E-virus, verwekker van hepatitis-E; enkelstrengs RNA-virus; besmettingsroute is enteraal.
herpes-B-virus, komt bij apen voor, is zeer pathogeen
voor mensen (dodelijke encephalomyelitis); syn. Herpesvi-

strengs-RNA-virus met enveloppe; vb. LCM-virus,
Lassa-virus.
astrovirus, nog niet nader als familie beschreven groep
van virussen met stervormige structuur, 20-3o nm groot;
gevonden bij gastro-enteritis.
BK-virus, humaan polyomavirus, waarschijnlijk
aerogeen overgebracht; veroorzaakt frequent urineweginfecties bij immuungecompromitteerde patienten; 'BK'
betreft de initialen van de immuungecompromitteerde
patient bij wie het virus voor het eerst uit de urine
geisoleerd is.
bofvirus, zie parotitis-virus.
bunya-virus, enkelstrengs-RNA-virus zonder
enveloppe; kent vele antigene groepen, words door
artropoden overgebracht.
B-virus, zie simian-B-virus.
calici-virus, 35-39 nm groot virus met kelkvorm,
gevonden bij gastro-enteritis bij verscheidene dieren.
Het Norwalk-virus behoort waarschijnlijk tot deze groep
van Caliciviridae.
California-virus, verzamelnaam voor groep van encefalitisvirussen die tot de Bunyavirussen behoren.
common-cold virus [E.] zie verkoudheidsvirus.
coronavirus, enkelstrengs-RNA-virus met enveloppe;
omvat een groep van verkoudheidsvirussen.
Coxsackie-virus [Coxsackie = dorp in de Amerikaanse staat
New York], twee subgroepen A en B; subgroep A (24 typen)
veroorzaakt herpangina, abacteriele meningitis, pericarditis, soms verlammingen; subgroep B (6 typen) veroorzaakt abacteriele meningitis, meningo-encefalitis,
pleurodynie, myalgia epidemica (Bornholmse ziekte),
pericarditis, orchitis, prostatitis, uretritis, zomerdiarree,
bij zuigelingen ernstige myocarditis, encephalomyocarditis.
cytomegalovirus, cytomegalievirus, DNA-virus
waarvan de infectieweg alleen bij congenitale infectie
met zekerheid bekend is; zie ook cytomegalie, posttransfusie-mononucleose.
deltavirus, 35 nm groot virus, bestaande uit een klein
RNA omgeven door een delta-antigeen; kan zich alleen
vermenigvuldigen in cellen waarin tevens het hepatitisB-virus aanwezig is; syn. hepatitis-D-virus.
denguevirus, arbovirus B dat in de tropen dengue
veroorzaakt; er zijn 4 immunologisch verschillende
typen; wordt overgebracht door muggen (Aedes aegypti).
dependovirus, virustype dat een helpervirus nodig
heeft voor zijn replicatie. Meestal wordt deze functie
vervuld door een adenovirus, sours door een herpesvirus.
diplorna-virus, diplo -iNA- virus, virus met dubbelstrengs RNA; alleen de reovirussen behoren hiertoe.
distemper-virus, verwekker van de 'hondenziekte',
nauw verwant aan mazelenvirus.
DNA-virus, virus met DNA (adeno-, herpes-, pokkenvirus).
Ebola-virus, verwekker van een in Zaire en Soedan
waargenomen hemorragische koorts.
EB-virus, zie Epstein-Barr-virus.
ECHO-virus [ECHO = enteric cytopathogenic human orphan],
groep enterovirussen met 32 antigene typen; ze veroorzaken meningitis en meningo-encefalitis, soms voorbijgaande verlammingen ('zomerdiarree').
EMC-virus encephalomyocarditis-virus, een picornavirus, vnl. bij knaagdieren en apen; verwekt soms bij de
mens encefalitis; syn. parapoliomyelitisvirus, syn. Columbia-SK-virus.
enterovirus, ondergroep van de picornavirussen (RNA);
perorale infectie, uitscheiding met de feces, laat

rus simiae.
herpes-simplex-virus type i (HSV-i), oudst bekende
herpesvirus; orale type, overgebracht via speeksel;
veroorzaakt stomatitis ulcerosa als primaire infectie;
virus blijft latent aanwezig in sensibele ganglia; recidieven veroorzaken herpes labialis, keratitis dendritica,
encefalitis; syn. Herpesvirus hominis, humaan herpesvirus-i
(HHV i).
herpes-simplex-virus type 2 (HSV-2), genitaal type
herpes simplex; wordt overgebracht door geslachtsgemeenschap; veroorzaakt herpes genitalis en congenitale en perinatale infecties die kunnen leiden tot o.a.
groeiachterstand, microcefalie en encefalitis; mogelijk
relatie met cervixcarcinoom; vaccinatie nog onmogelijk;
hygienische maatregelen werken preventief; syn. humaan
herpesvirus-z (HHV-z).
herpes-simplex-virus type 3 (HSV 3), varicella-zostervirus (VZV), overgebracht door druppelinfectie; veroorzaakt als primaire infectie varicella (waterpokken); kan
daarna latent aanwezig blijven in de spinale ganglia en
bij reactivering van het sluimerende virus herpes zoster
(gordelroos) veroorzaken; bij immuungecompromitteerden vaak infectieoorzaak; chemoprofylaxe met antiviraal middel mogelijk, vaccinatie eventueel ook;
syn. humaan herpesvirus -3 (HHV-3); zie ook varicella,
herpes zoster.
herpes-simplex-virus type 4 (HSV-4), cytomegalovirus
(CMV); na primaire infectie bij volwassene vaak
symptoomloos aanwezig; reactivering treedt m.n. op bij
gestoorde cellulaire afweer; tevens grootste veroorzaker
van congenitale virale infecties en van postperfusiesyndroom waarbij virus via leukocyten van donor wordt
overgedragen; mogelijk bestaat relatie met colon- en
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virus
prostaatcarcinoom; syn. humaan herpesvirus -4 (HHV-4);

lenti-virus, subgroep van de familie der retrovirussen.
Tot de lentivirussen behoren het visnavirus en het HIV.
levend verzwakt virus, virusstammen die door
herhaald kweken of door toepassing van recombinantDNA-technieken in een laboratoriumsituatie hun
ziekmakend vermogen hebben verloren; worden toegepast als vaccin, b.v. recombinantvirus, verzwakte virussen bij diersoorten, celkweekpassages.
lymphadenopathy-associated virus (LAV) [E.] human
immunodeficiency virus (HIV).
Machupo-virus, arenavirus in Bolivie en Argentinie,
verwekt hemorragische koorts, wordt vermoedelijk door
mijten overgedragen; syn. Boliviaanse hemorragischekoortsvirus.
Maedi-virus, geslacht van virussen behorende tot de
Lentiviridae; verwekker van een chronisch verlopende
virusinfectie bij het schaap.
Marburg-virus, een tot de rhabdovirussen behorend,
lang, cilindrisch RNA-virus, verwekker van een hemorragische koorts die in Europa voor het eerst to Marburg
werd waargenomen bij een laboratorium-infectie door
bloed van uit Afrika geImporteerde apen.
mazelenvirus, een paramyxovirus, verwekker van
morbilli; aerogene besmetting.
melkersknobbelvirus, een tot de pokkenvirusgroep
behorend virus (syn. paravacciniavirus) waarmee melkers
zich aan de uiers infecteren en dat op hun handen
knobbels doet ontstaan.
mond- en klauwzeer-virus, veroorzaakt mond- en
klauwzeer (aphthae epizooticae), vnl. bij runderen en
varkens, soms in lichtere vorm bij de mens; er zijn 7
antigene typen waarvan 0 - , A- en C - type het meest
voorkomen; ze verwekken type-specifieke immuniteit;
syn. aphto-virus.
monkey pox virus [E.] zie virus, apenpokken---.
muizenleukemievirus, een niet classificeerbaar virus
dat bij muizen leukemie verwekt.
muizenmammacarcinoomvirus, zie virus, melkfactor—.
Murray-Valley-encefalitis-virus, een arbovirus B;
veroorzaakt meningo-encefalitis (in Zuidoost-Australia,
Nieuw - Guinea); virusreservoir bij vogels; wordt overge bracht door muggen.
myxovirus, middelgroot, rond RNA-virus met affiniteit
tot mucoproteInen; veroorzaakt hemagglutinatie; twee
subgroepen; 1 influenza-virus (A, B, C), en; a parainfluenza-, RS-, Newcastle disease- en parotitis-virus.
Nairobi-virus, behoort tot de Nairovirussen, een genus
uit de familie Bunyaviridae; syn. Nairobi-schapenziektevirus; zie ook hemorragische koorts.
Norwalk virus [E.] klein rond v. met een diameter van
27-3z nm, mogelijk behorende tot de parvovirussen;
veroorzaakt abacteriele gastro-enteritis.
Norwalk-like virus [E.] virus dat reizigersdiarree kan
veroorzaken; syn. Norwalk agent.
oncogeen virus, virus dat vooral bij individuen met een
immunodeficientie een verhoogde kans op het ontstaan
van bepaalde kwaadaardige tumoren geeft; vb. lymfoom
door Ebstein-Barr-virus, cervixcarcinoom door papillomavirus en levercarcinoom door hepatitis-A-virus.
oncornavirus [G., ogkos = gezwel + RNA] een groep virussen die bij lijders aan gezwellen voorkomen.
O'Nyong-Nyong-virus, een arbovirus in Oeganda en
Kenia; veroorzaakt een dengue-achtige ziekte.
Orbivirus, zie virus, rota—.
Orphan virus, een virus dat men heeft geIsoleerd en

zie ook cytomegalie.
herpes-varicella-zostervirus (VZV), zie herpessimplex-virus type 3; zie ook herpes zoster, varicella.
Herpesvirus hominis, zie virus, herpes-simplex--^-.
Herpesvirus simiae, zie herpes -B - virus.
humaan herpesvirus 6 (HHV-6), virus dat voor eerst in
1986 uit patienten met lymfoproliferatieve ziekten is
gefsoleerd; verwekker van exanthema subitum; 8o% van
volwassenen heeft aantoonbare antistoffen; geen relatie
met tumoren bekend.
humaan herpesvirus 7 (HHV-7), virus dat niet met
ziekten bij de mens is geassocieerd, aanwijzingen voor
relatie met HHV-6 bestaan; seroprevalentie is hoog.
humaan herpesvirus 8 (HHV-8), virus, in 1994 voor
eerst aangetoond in Kaposi-sarcoom bij aidspatienten;
behoort tot gamma-subfamilie van herpesviridae (genus
Rhadinovirus); bij gezonde populatie is seroprevalentie
io%; syn. Kaposi-sarcoom-herpesvirus (KSHV).
humaan leukemievirus, zie virus, humane-T-celleukemie-.
humaan papillomavirus (HPV), DNA-virus dat bij de
mens voorkomt en dat de verwekker is van allerlei
soorten wratten. Sommige HPV-typen hebben een
oncogene potentie en spelen een rol in de etiologie van
het cervixcarcinoom; syn. humaan papova-virus.
humaan papovavirus, zie humaan papilloma-virus.
humaan retrovirus, retrovirus met grote affiniteit voor
T-lymfocyten bij de mens; bekend zijn oncovirussen
HLTV I en II en lentivirus HIV; zie ook virus, retro---.
humaan T-cel leukemievirus (HTLV), een RNA-retrovirus.
humaan T-cel leukemie virus type I (HTLV-I), een
RNA-retrovirus.
human immunodeficiency virus (HIV) [E.] retrovirus dat
als de verwekker van aids en AIDS-related syndrome
(ARS) wordt beschouwd.
human T cell lymphotropic virus type III (HTLV-III) [E.]
human immunodeficiency virus (HIV).
influenzavirus, subgroep van de myxovirussen; drie
hoofdtypen: A, B en C, waarvan C alleen 'kouvattingen'
veroorzaakt, terwijl A en B aanleiding geven tot epidemieen; influenzavirus draagt aan zijn oppervlak twee
glycopeptiden: hemagglutinine, waarmee het zich aan
een cel hecht, en neuraminidase, waarmee het zich van
een cel losmaakt; zie ook para-influenza-virus (influenza-

D virus).
-

influenza-D-virus, zie Para-influenza-virus.
japanse-B-encefalitis-virus, een arbovirus B; veroorzaakt vnl. in Japan meningo-myelo-encefalitis bij de
mens; het virusreservoir wordt gevormd door vogels;
overbrenger is de mug (Culex).
Junin-virus, een arenavirus in Z.-Amerika, verwekt
hemorragische (Junin-)koorts.
koepokvirus, verwekker van koepokken, bij het rund,
vnl. aan de uiers.
Langat-virus, virus behorende tot de flavivirussen
(Togaviridae); oorzaak van encefalitis.
Lassa-virus [Lassa = dorpje in Nigeria] , arenavirus, verwant
aan Junin- en Machupovirus; overbrenger is mogelijk
een inheemse rattensoort; veroorzaakt Lassa-koorts.
latent virus, symptoomloze aanwezigheid van een
niet-replicerend virus in het lichaam na primaire infectie; reactivatie van virus kan plaatsvinden door immuunsuppressie of koorts, b.v herpes-simplex-type-3-virus,
cytomegalovirus.
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virus
reovirus [< respiratory and enteric origin] dubbelstrengsRNA-virus zonder enveloppe. Hiertoe behoren de
rotavirussen en de orbivirussen.
RS-virus respiratory syncytial virus [E.] , RNA-virus dat
bij kinderen van i-z jaar ernstige infecties van de luchtwegen veroorzaakt.
retrovirus, enkelstrengs-RNA-virus met enveloppe,
gekenmerkt door het bezit van het enzym `reverse
transcriptase'. Dit enzym is een RNA-afhankelijke
DNA-polymerase'dat DNA overschrijft van RNA. Tot
deze groep behoren de oncovirussen, de spumivirussen
en de lentivirussen. De bekendste vertegenwoordiger is
het HIV, de verwekker van aids.
rhabdovirus [G., rhabdos = staaf] min of meer staafvormige RNA-virussen; hiertoe behoren het rabies-virus
en het Marburg-virus.
rhinovirus, een picornavirus; veroorzaakt catarrale
aandoeningen van de neus-keelholte en bovenste luchtwegen; er zijn meer dan ioo antigene typen.
Rift-Valley-virus, arbovirus, verwekker van Rift Valleykoorts.
RNA-virus, virus met RNA (picorna-, reo-, arbo-, myxo-,
myxo-achtig en rabies-virus).
rotavirus, klein virus, enigszins wielvormig, verwekker
van abacteriele gastro-enteritis bij kleine kinderen;
syn. Orbi-virus (orbivirus).
Rous-sarcoom-virus, een niet classificeerbaar virus dat
bij kippen sarcoom verwekt.
RS-virus, respiratory syncytial virus.
rubellavirus, een myxo-achtig virus, met aerogene
verspreiding; veroorzaakt rubella (rodehond); zie ook
embryopathie.
rubivirus, groep van virussen behorende tot de Togaviridae. Hiertoe behoort ook het rubellavirus.
runderpestvirus, verwekt een dodelijke virusziekte bij
runderen; nauw verwant aan mazelenvirus.
Semliki forest virus [E.] een uit muggen geIsoleerd virus,
apathogeen voor mensen; wordt als proefobject
gebruikt.
Sendai-virus, para-influenzavirus type i, in 1953 in
Sendai, Japan gelsoleerd uit de longen van zuigelingen
die aan pneumonia gestorven waren; geInactiveerd
Sendai-virus wordt in het laboratorium gebruikt om
cellen te laten fuseren tot hybriden.
simian-B virus [E.] een door Sabin en Wright bij een
patient B gevonden herpesvirus, dat als commensaal bij
apen voorkomt, bij mensen een dodelijke infectie kan
veroorzaken; syn. B-virus.
sindbisvirus, zie arbovirus.
slow virus [E.] zie slow-virus infections.
small round virus [E.] klein rond v. dat veelvuldig wordt
aangetroffen in fecesmonsters van patienten met gastroenteritis. De betekenis is niet bekend.
Saint-Louis-encefalitisvirus, een arbovirus; veroorzaakt in de VS meningo-encefalitis; virusreservoir bij
vogels; wordt overgebracht door muggen.
straatvirus, het klassieke rabiesvirus dat door de beet
van dolle honden wordt overgebracht.
SV4o-virus simian-vacuolating-4o virus [E.] , een bij
apen (= E. simian) voorkomend oncogeen virus, waarmee
apenniercellen vaak besmet zij n; van belang bij de
bereiding van poliovaccin.
tumor-virus, een aantal virussen die tumoren verwekken; sommige zijn RNA-, andere zijn DNA-virussen.
vacciniavirus, Poxvirus officinalis.
varicella-zoster-virus, verwekker van varicella en

geIdentificeerd, zonder verband te kunnen leggen met
een bepaalde ziekte.
Orthomyxo-virus, een groep RNA-virussen van 90-120
nm diameter; hiertoe behoren verschillende influenzavirussen, en de virussen van runder-, varkens- en vogelpest.
pantroop virus, verouderde benaming voor virussen
die voor meerdere organen tegelijk pathogeen zijn.
papillomavirus, groep van virussen uit de papovagroep; de diverse soorten hebben een voorkeur voor
verschillende soorten wratten of voor epidermodysplasia
verruciformis of bowenoIde papulosis.
papovavirus [< papilloma, polyoma, vacuolating agent]
dubbelstrengs-DNA-virussen zonder enveloppe. Er zijn
vele soorten. Tot deze groep behoren o.a. het polyomavirus van de muis en het papillomavirus dat wratten bij de
mens veroorzaakt.
para-influenza-virus, een paramyxovirus dat bij jonge
mensen catarrale aandoeningen van de luchtwegen
veroorzaakt; vier typen (1, z, 3, 4); syn. influenza-D-virus.
param yxovirus, enkelstrengs-RNA-virus met
enveloppe. Hiertoe behoren o.a. het mazelenvirus en de
para-influenza-virussen.
parotitis(bof)virus, verwekker van parotitis epidemica,
behorend tot de groep paramyxovirus; bezit een
S-antigeen (oplosbaar) en een V antigeen (aan viruspartikels gebonden), wordt aerogeen overgebracht.
parvovirus, enkelstrengs-DNA-virus zonder enveloppe;
een van de humane parvovirussen is de oorzaak van
erythema infectiosum; syn. picodnavirus.
picodnavirus, pico- DNA-virus [< pico = zeer klein] parvovirus.
picornavirus, pico -RNA- virus, enkelstrengs-RNA-virus
zonder enveloppe; hiertoe behoren o.a. de enterovirussen.
pokkenvirus, groot DNA-virus dat in het cellichaam
(niet in de kern) groeit en te zien is als elementaire
lichaampjes van Paschen; tot de pokkenvirussen behoren
het variola-, alastrim-, koepokken-, apenpokken-,
vaccinia- en ectromelievirus.
polio-, poliomyelitis-virus, verwekker van poliomyelitis; perorale infectie, fecale uitscheiding, aantasting van
het darmslijmvlies, viremie, aantasting van het CZS, met
irreparabele, slappe verlammingen; veroorzaakt typespecifieke immuniteit; er zijn drie antigene typen
(Brunhilde, Lansing, Leon).
polyomavirus, een der tumorverwekkende papovavirussen; veroorzaakt bij knaagdieren allerlei ('poly')
tumoren.
Pox-virus, verzamelnaam voor een groep virussen die in
de epidermis necrotiserende haarden teweegbrengen,
zoals bij variola, vaccinia, molluscum contagiosum,
myxomatosis.
provirus, stadium in vermeerdering van retrovirussen
waarbij het virusgenoom in het DNA van de gastheercel
is geIntegreerd.
pseudorabies-virus, een herpesvirus, pathogeen voor
varkens en andere dieren, niet voor de mens, wordt met
het speeksel van geInfecteerde dieren (ook indien
symptoomloos) uitgescheiden; syn. Herpes-virus suis.
rabiesvirus, een rhabdovirus in speeksel van zieke
dieren; wordt door de beet van een dol dier overgebracht, en beweegt zich vervolgens langs de zenuwen
naar de hersenen; veroorzaakt encefalitis.
recombinantvirus, virus met d.m.v. recombinant-DNAtechniek veranderd genoom, toegepast als verzwakt
virus in o.a. vaccins; zie ook vaccin, recombinant-DNA--.
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visus
herpes zoster, een typisch herpesvirus; syn. Herpesvirus

vb. cranium v-le (aangezichtsschedel), peritoneum v-le;
ant. parietalis; zie ook larva migrans visceralis.
viscerocranium, cranium viscerale.
visceromotorisch, m.b.t. de beweging van de ingewanden.
visceroparietaal [L., panes = wand] m.b.t. de ingewanden
en de buikwand.
viscerotomie [G., tome = snede] postmortale uitsnijding
van een stuk lever voor onderzoek op gele koorts.
viscerotroo [G., tropos = wending] met affiniteit tot de
ingewanden.
viscerum [L., gen. van viscera (ingewanden)]; vb. transpositio
viscerum.
viscidus [L., -da, -dum], kleverig; zie ook mucoviscidose.
viscositeit, de mate van inwendige wrijving van
stromende vloeistoffen.
viscus [L., mv. viscera], ingewand.
visibilis [L., -le], zichtbaar; vb. minimum v-le.
visioen [< F. vision = gezichtsgewaarwording] gezichtshallucinatie, i.h. bijz. van religieus-extatische aard.
visionair, m.b.t. visioenen.
visite, bezoek van de arts aan de patient; de term wordt
gebruikt voor zowel de huisarts die de patient thuis
bezoekt als de specialist die dit op de afdeling in het
ziekenhuis doet.
viskeus [L., viscosus = slijmig] 1 stroperig, dik vloeibaar; zie
ook viscositeit; z bepaalde vorm van constitutie;
ant. pycnisch.
Visna-virus, zie de rubriek virus.
vissenhuid, zie ichthyose.
visual evoked potentials (VEP) [E.] zie visual evoked responses.
visual evoked responses (VER) [E.] parieto-occipitaal
afgeleide potentialen, veroorzaakt door intermitterende
belichting van de retina; syn. visual evoked potentials.
visueel [L., visualis] m.b.t. het zien.
visuele hallucinatie, gezichtshallucinatie.
visuele schors, het gedeelte van de hersenschors (uncus
+ gyrus lingualis) waar visuele prikkels bewust worden.
visucel type, het type mensen die het gemakkelijkst
inprenten hetgeen zij gezien hebben; zie ook auditief,
akoestisch.
visuo-auditoir, visueel-auditief, m.b.t. gezicht (visus)
en gehoor (auditus); vb. visuo-auditoire vezels (vezels die
het gezichtscentrum met het gehoorcentrum verbinden).
visuometer, instrument waarmee de gezichtsscherpte
wordt gemeten.
visus [L.] gezicht, gezichtsvermogen, gezichtsscherpte
(acies visus).
binoculaire visus, de gezichtsscherpte bij binoculair
zien.
centrale visus, het centaal gezichtsvermogen (van de
macula retinae) i.t.t. de perifere visus.
visus coloratus, zie chromopsie.
visus defiguratus, zie metamorfopsie.
visus dimidiatus, zie hemianopsie.
visus diminutus, zie micropsie.
visus diurnus, zie hemeralopie.
visus duplicatus, zie dubbelzien.
visus juvenum, bijziendheid, myopic.
visus lucidus, zie fotopsie.
virus muscarum, het zien van (niet aanwezige) muggen
en vliegen ('mouches volantes').
visus oculi dextri (VOD), de gezichtsscherpte van het
rechter oog.
visus oculi sinistri (VOS), de gezichtsscherpte van het
linker oog.

varicellae.
variola-virus, pokkenvirus, verwekker van de klassieke,
tegenwoordig uitgeroeide pokken (variola major);
aerogene besmetting.
verkoudheidsvirus, een subgroep van rhinovirus,
verwekt aandoeningen die als 'verkoudheid' worden
samengevat; syn. common cold virus [E.].
Visna-virus, geslacht van virussen behorende tot de
Lentiviridae; verwekker van chronisch verlopende
virusinfectie bij het schaap.
wild-type virus [E.] in de natuur voorkomend virus, i.t.t.
een voor vaccinatie gemuteerde of anderszins veranderde virus.
wrattenvirus, een (nog) niet kweekbaar papovavirus dat
bij mensen wratten verwekt.
virusdrager, iemand die een bepaald pathogeen virus bij
zich draagt en uitscheidt zonder zelf (nog) ziek te zijn,
maar gezonde personen kan besmetten; zie ook bacillendrager.
virusgenoom, volledige set erfelijke informatie aanwezig
in een virion, opgeslagen in enkelstrengs of dubbelstrengs DNA of RNA.
virusisolatie, het aantonen van virus in materiaal (b.v
bloed, urine, liquor) dat afkomstig is van een patient,
door het kweken van virus in cellen of kippenembryo's;
vormt de gouden standaard in de diagnostiek van veel
virusziekten.
viruslatentie, vermogen van een virus om na het veroorzaken van een primaire infectie onopgemerkt door het
immuunsysteem, in het lichaam aanwezig te blijven,
waardoor het nooit geheel uit het lichaam kan worden
verwijderd; komt bijv. voor bij herpesviridae.
virusreplicatie, vermeerdering van virus; zie ook
celkweek.
virusserologie, aantonen van virusspecifieke
immuunglobulinen in het serum van patienten met
(verdenking op) een virusziekte ter identificatie van een
virus of monitoring van het beloop van de ziekte of
epidemiologisch onderzoek om de incidentie/prevalentie
van infectieziekten na te gaan; b.v. met ELISA, EIA,
hemagglutinatiereactie of western blotting.
virustaticum [mv. -cal, farmacon met groeiremmende
werking op virussen; zie ook virucide.
virustatisch, met remmende werking op de groei van
virus; zie ook virucide.
vis [L., mv vires], kracht, energie.
vis a fronte [L.] aanzuiging van bloed richting hart;
tijdens diastole door de adempomp, die m.n. tijdens
inspiratie een versterkte negatieve intrathoracale druk
creeert en tijdens systole door de hartpomp t.g.v. atriumrekking; zie ook jet-effect.
vis a latere [L.] kracht van opzij op de venen ter bevordering van de veneuze terugstroom naar het hart; i.h.b.
tijdens inspanning door compressie door de spierpomp,
in rust door geringe pulsaties in de aa. comitantes.
vis medicatrix naturae, de geneeskracht der natuur.
vis a tergo, stuwende kracht, bijv. die welke het hart op
de bloedstroom uitoefent.
viscera [L., mv. van viscus] ingewanden.
visceraal [L., visceralis] 1 m.b.t. de ingewanden; z aan de
zijde van de ingewanden; vb. v. pleurablad (i.t.t. parietaal).
visceraal zenuwstelsel, autonoom zenuwstelsel.
visceralis [L., -le], visceraal; i m.b.t. de viscera (ingewanden); vb. leishmaniasis v-lis; i. aan de kant van de viscera;
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viswervel
vitamine B-complex, mengsel van alle vitamines van
de B -groep (vit. B 1 t.m. B12).
vitamine B T , carnitine.
vitamin C, ascorbinezuur, voorkomend in groenten en
vruchten, oplosbaar in water; bij ontbreken ervan
ontstaat scorbutus.
vitamine D, omvat een aantal steroiden met antirachitische werking, voorkomend in dierlijke vetten, eierdooiers, i.h.b. levertraan; het werkzaamst is vit. D 3 , het meest
gebruikt is vit. D 2 . Er is geen vit. D 1 .
vitamin D 2 , ergocalciferol, bestraald ergosterol.
vitamine D 3 , cholecalciferol; bestraald 7-dehydrocholesterol, de sterkst werkzame antirachitische
vitamine.
vitamine D 1 , onzuiver mengsel van ergocalciferol met
andere sterolen.
vitamins E, tocoferol, in olie oplosbaar, voorkomend in
graan, groene bladeren, eierdooier, melk en boter; bij
dieren ontstaat bij ontbreken ervan steriliteit.
vitamine G, riboflavine, vit. B 2 .
vitamine H, co-enzym bij de intermediaire stofwisseling; syn. biotine, para-aminobenzoezuur.
vitamine K, noodzakelijk voor de biosynthese van
protrombine; voorkomend in spinazie, luzerne, kool,
eierdooier, rottend vismeel; toegepast bij hypoprotrombinemie; syn. Koagulation-Vitamin [D.] ; modernere
naam: phyloquinon.
vitamine M, foliumzuur.
vitamine P, permeabiliteitsvitamine, citrine, hesperidine, een antihemorragische factor; bij ontbreken ervan
neemt de permeabiliteit van de bloedcapillairen toe; zie
ook flavon.
vitamins PP, PP-factor, pellagra-preventing factor,
nicotinamide.
vitamine-A-zuur, keratolyticum dat o.a. werkzaam is
tegen acne; syn. tretinoine.
vitamine-Bit-deficientie, zie deficientie, vitamine-

visus reticulatus, gezichtsveld met talrijke scotomen.
visus senilis, zie presbyopie.
viswervel, een wervel met een biconcaaf lichaam, bij
osteoporose.
vita [L., gen. -ae], leven.
vita minima, een minimum aan levensfuncties, aanwezig in uiterlijk levenloze organismen.
vita sexualis, het geslachtsleven.
vitaal [L., vitalis] m.b.t. het leven.
vitale capaciteit, zie capaciteit.
vitaal centrum, `levensknoop ; het ademhalingscentrum, noeud vital [F.].
vitale depressie, zie depressie.
vitale indicatie, zie indicatio vitalis.
vitale kleuring, kleuring van levend weefsel voor
histologisch onderzoek; syn. intravitale kleuring.
vitale sensibiliteit, zie sensibiliteit.
vitae [L., (L. leven)]; vb. arbor vitae; gen. van vita.
vitals functies, de lichamelijke functies die door het CZS
worden gereguleerd en die van essentieel belang zijn
voor het functioneren van het lichaam, zoals de ademhaling, de hartslag en de lichaamstemperatuur; zie ook
reanimatie, ABC-schema.
vitale kenmerken, begeleidende (lichamelijke) verschijnselen bij depressieve stemming: obstipatie, gebrek aan
eetlust, seks, gevoel, dagschommelingen in somberheid.
vitalis [L., -le], vitaal, m.b.t. het leven of levensbehoud;
vb. indicatio v-lis.
vitalisme, idealistische theorie volgens welke bovennatuurlijke, niet-materiele kracht voor de instandhouding en de ontwikkeling van het leven zorgt (i.t.t.
mechanisme).
vitaliteit, levensvermogen.
vitam [L.] acc. van vita =leven; vb. intra v.
vitamine [< L., vita =leven; amine] voor het leven noodzakelijke organische substantie zonder calorische waarde,
oplosbaar in water of in vet; moet van buitenaf toegediend worden, i.h. alg. via het voedsel; term is ingevoerd
door Casimir Funk, achteraf blijken slechts enkele
vitamines echte aminen te zijn.
i-alfa,25-dihydroxy-vitamine D 3 , de actieve vorm
waarin alle soorten vitamine D moeten worden omgezet
om de antirachitische werking te effectueren; syn. calcitriol.
vitamine A, axeroftol, retinol; een in vet oplosbare
vitamine, voorkomend in boter, eierdooier, levertraan;
een voorstadium ervan is caroteen; bij ontbreken van vit.
A ontstaat hemeralopie, xeroftalmie, hyperkeratosis
cutis. Men onderscheidt vit. A, (retinol) en vit. A 2
(dehydroretinol).
vitamine B 1 , aneurine, thiamine, in water oplosbaar,
voorkomend in gist en zemelen, groenten en vruchten,
door Eijkman in zilvervlies van rijst ontdekt; bij ontbreken van vit. B 1 ontstaat beriberi.
vitamine B 2 , lactoflavine, riboflavine, vnl. in gist,
eieren, melk, lever, nier, een co-enzym bij de intermediaire stofwisseling.
vitamins B 3 , nicotinamide.
vitamine B 5 , nicotinezuur, niacine.
vitamine B 6 , pyridoxine, adermine, co-enzym bij de
intermediaire stofwisseling.
vitamine B 12 , cyanocobalamine, hydroxocobalamine,
voorkomend o.a. in lever; onontbeerlijk voor de erytropoese en voor het functioneren van zenuwcellen; bij
ontbreken ervan ontstaat pernicieuze anemic;
waarschijnlijk identiek met extrinsic factor van Castle.
vitamine B, foliumzuur.

Biz---.

vitamine-K-antagonist, zie coumarinederivaat.
vitelline [L., vitellus = dooier] een fosfoproteine in dooier.
vitellinus [L., -na, -num, vitellus] lijkend op, of m.b.t.
eierdooier; vb. area v-na.
vitellus [L.] dooier.
vitellus formativus, vormingsdooier, het gedeelte
waaruit de kiem zich vormt.
vitellus nutritivus, voedingsdooier, het gedeelte dat
voedsel levert aan de vrucht.
vitiligo [L.] huidaandoening met ongeveer symmetrisch
gelokaliseerde, ronde witte vlekken (waarop kleurloze
haren), begrensd door een donkere rand; berust op een
verworven stoornis in de melaninevorming.
vitiligo capitis, (Celsus): alopecia areata.
vitiligo gravior, lepra maculosa met grote, bruine en
pigmentloze vlekken.
vitiligo iridis, depigmentatie van de iris.
vitiosus [L., -sa, -sum], ondeugdelijk, gebrekkig; vb. circulus v-sus.
vitium [L., my vitia], gebrek.
vitium cordis, hartgebrek, hetzij een aangeboren of een
verworven gebrek aan een of nicer hartkleppen, hetzij
aan het tussenschot (septum-gebrek), of andere ontwikkelingsstoornis.
vitrectomie [L., vitreus = glasachtig; Gr. ektome = uitsnijding]
chirurgische verwijdering van (delen van) het corpus
vitreum.
vitrectoom, apparaat waarmee vitrectomie wordt uitgevoerd.
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voeding
(z tot 2,8 It), waarvan de vochtopname uit dranken i tot
1,51 en uit vast voedsel 0,6 tot o,91 bedraagt; 0,41 water
komt bij oxidatieprocessen vrij; voor bejaarden en
zuigelingen gelden andere aanbevolen hoeveelheden;
z de registratie van de hoeveelheden vocht die een
patient opneemt (oraal en parenteraal) en verliest (urine,
feces, ademhaling, zweten).
vochtretentie, het vasthouden van overtollig vocht in het
lichaam; zie ook retentie.
vochtsuppletie, waterinname ter compensatie van
overmatig vochtverlies bijv. tijdens iedere zware inspanning van enige duur; oraal gemaximeerd tot 800 ml/uur
i.v m. de maximale resorptiecapaciteit van de darm;
syn. watersuppletie.
vochtvolume, extracellulair, volume lichaamsvloeistof
dat zich buiten de cellen bevindt (10 -15% van het
lichaamsgewicht); bestaat uit intravasculair vocht
(bloedplasma), transcellulair vocht (in lichaamsholten)
en interstitieel vocht.
vochtvolume, intracellulair, volume lichaamsvloeistof
dat zich in de cellen bevindt; ca. 70% van het totale
lichaamswater.
VOD, visus oculi dextri.
voeding, i het geheel van voedingsstoffen, dienend tot
instandhouding en opbouw van weefsels en tot voorziening in lichaamswarmte; bij benadering bestaat goede
voeding uit 0,9 g eiwit, 0,9 g vet en 5 g koolhydraten per
kg lichaamsgewicht per dag; z het door een organisme
opnemen van stoffen die via de stofwisseling energie en
bouwstoffen leveren.
elementaire voeding, complete voeding, samengesteld
uit de afzonderlijke nutrienten (zoals vetten, eiwitten,
koolhydraten, elektrolyten, vitaminen en sporenelementen), op basis van de chemisch specifieke bestanddelen van voedingsmiddelen, bestemd voor patienten met
malabsorptiestoornissen, ernstige diarree of een grote
darmresectie die oraal dan wel per sonde worden
gevoed.
enterale voeding, toediening van voedsel direct in het
maag-darmkanaal via maagsonde, dunnedarmsonde of
via een jejunostoma-fistel, ter onderscheiding van
parenterale voeding.
intraveneuze voeding, zie voeding, parenterale -.
kunstmatige voeding, meer of minder vloeibare
oplossing van voedingsmiddelen die dient ter vervanging van of aanvulling op de gewonen maaltijden;
worden enteraal (per os, per maagsonde of dunnedarmsonde) of parenteraal (via perifere vene of centrale vene)
toegediend.
lactosebeperkte voeding, voeding die weinig melksuiker bevat; dieetprincipes: geen melk en melkproducten;
melkvervanging in de vorm van lactosearme melk of
melk op sojabasis.
Licht verteerbare voeding, voeding waarbij voedingsmiddelen worden weggelaten die niet of minder gemakkelijk door maag en darmen worden geresorbeerd;
dieetprincipes: beperkte hoeveelheid voedingsvezels en
vetbeperking.
natriumbeperkte voeding, zie natriumbeperking.
on-demand-voeding [< E.] aanpassen van het aantal
voedingen en de hoeveelheid daarvan aan de honger die
de zuigeling zelf aangeeft.
parenterale voeding, toedoening van voeding buiten
het spijsverteringskanaal om.
sondevoeding, dun vloeibare parenterale voeding
waarvan de samenstelling is aangepast aan de leeftijd en
het gewicht van het individu, de plaats van de sonde, de

vitreum [L.] onz. van vitreus.
vitreus [L., -ea, -eum], glasachtig; vb. membrana v-ea,
corpus v-eum.
vitro, zie in vitro.
vitusdans, zie Sint-Vitusdans.
vividialy se [< L., vivus =levend] dialyse door een levende
membraan.
vividiffusie [L., vivus] het onttrekken van schadelijke
stoffen aan het bloed, door dit naar een apparaat to
leiden (`kunstnier'), waarin het langs collodiumbuizen
stroomt die door een zoutoplossing zijn omgeven. De
stoffen diffunderen door het collodium heen naar de
zoutoplossing, en het aldus gereinigde bloed wordt
terug naar de vaten van de patient gevoerd.
vivificatie [< L., vivus; facere = maken] de omzetting van
levenloze stof in levende, via het assimilatieproces.
vivipa_ar [L., vivus; parere = voortbrengen] levendbarend, in
staat om jongen levend ter wereld to brengen, i.t.t.
ovipaar.
viviperc ptie [L., vivus; perceptio = waarneming] het bestuderen van levensverrichtingen zonder vivisectie.
vivisectie [L., vivus; sectio = snede] het verrichten van operatieve proefnemingen op levende dieren.
vivo [L.] zie in vivo.
vivus [L., -va, -vum], levend; vb. contagium vivum.
vlakke rug, vermindering van de normale thoracale
kyfose en lumbale lordose.
VLDL, zie lipoproteine, very-low-density
vleesboom [L.] zie myoma uteri.
vlek [L.] zie macula.
blinde vlek, discus nervi optici.
gele vlek, macula retinae.
vlekkenmilt, milt met multipele necrotische plekken
door stoornissen in de bloedcirculatie.
vlektyfus, typhus exanthematicus.
muriene vlektyfus, zie typhus murinus; syn. rattenvlektyfus.
vleugelstand, resttoestand van hemiplegie met typische
stand van de arm bij het lopen; bij elke stap wordt de
arm in de schouder geabduceerd en in elleboog en pols
gebogen; syn. wing-like position.
vliesbreuk, vliezen-breken, i het spontaan scheuren van
de eivliezen; 2 het kunstmatig doorprikken van de
eivHezen ter opwekking of bespoediging van de baring;
syn. amniocentese, eivliessteek.
vliezenbreker, instrument met scherp, haakvormig
puntje, waarmee tijdens de baring de vruchtvliezen
kunstmatig kunnen worden gebroken.
vliezig labyrint, labyrinthus membranaceus.
vlinderconfiguratie, op een vlinder lijkende verdichtingen op een thoraxfoto, uitgaande van de hilus en uiwaaierend naar de periferie; ontstaat bij een vorm van
longoedeem die de perifere longdelen vrijlaat.
vlo, mv. vlooien; zie ook Siphonaptera.
vlokatrofie, glutengevoelige, zie coeliakie;
syn. darmspruw.
vlokkentest, zie biopsie, chorionvillus-.
vlooienbeet, jeukend, helder rood erytheemvlekje met in
het centrum een kleine petechie.
vlugzout, ammonii carbonas, een excitans.
VMA vanillyl mandelic acid [E.] , vanillyl-amandelzuur.
vocalis [L., -le, vox = stem] m.b.t. de stem; vb. ligamentum
v-le.
vochtbalans, i handhaving van het totale lichaamsvocht
door werking van antidiuretisch hormoon en dorstgevoel; voor volwassenen aanbevolen hoeveelheid
vochtopname per dag is 30 tot 40 ml/kg lichaamsgewicht
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voedingsanemie
dorsale flexie van de voet volgt een tonische contractie
van de bij de buiging versiapte spieren, vooral van de m.
tibialis anterior.
voetwortel, zie tarsus sub i.
voetwortelbeenderen, ossa tarsi.
voetzool, planta pedis.
voetzoolreflex, zie reflex.
omgekeerde voetzoolreflex, zie symptoom van
Babinski.
voetzoolreflexmassage, voetzoolmassage, massage van
specifieke punten in de voetzool d.m.v een bepaalde
techniek; verondersteld wordt dat hierdoor bepaalde
organen of orgaansystemen worden beinvloed.
vogelgezicht, een schedelafwijking met kleine schedelen grote aangezichtsbeenderen, naar voren uitstekende
neus, en onduidelijke kin, als bij een vogelkop; zie ook
aztekenschedel.
vogelnest, nidus avis.
vogelpgst, meestal dodelijk verlopende, zeer besmettelijke virusziekte bij kippen en wilde vogels, met koorts,
slaapzucht en verlammingen.
Vogt, Alfred (1879-1943; Zwitsers oogarts te Bazel en
Zurich).
Vogt-cataract, cornea-cataract; zie ook cataract.
syndroom van Vogt-Koyanagi, uveitis, alopecie,
ablatio retinae, dysacusis, vitiligo van handen, voeten en
borst; mogelijk identiek met ziekte van Harada;
syn. oculocutaan syndroom.
ziekte van Vogt-Spielmeyer, de juveniele vorm van
cerebromaculaire degeneratie (amaurotische idiotie).
VOK, voorste oogkamer.
vola [L.] een concaaf oppervlak.
vola manus, handpalm, palma manus.
vola pedis, voetzool, planta pedis.
volair [L., volaris] m.b.t., of in de richting van de
handpalm; vb. v-re luxatie van het os lunatum.
volaire plaat, bindweefselplaat gelegen aan de
buigzijde van de vingergewrichten.
volaris [L., -re], volair, m.b.t. de handpalm.
volemie [G., haima = bloed] de verhouding van de bloedhoeveelheid tot het lichaamsgewicht.
hypervolem ie, relatief te groot bloedvolume.
hypovolem ie' relatief te klein bloedvolume.
normovolemie, relatief normaal bloedvolume.
volgbeweging, zie oogvolgbeweging.
Volhard, Franz (1872-195o; D. internist te Halle en
Frankfort).
concentratieproef van Volhard, zie concentratieproef.
verdunningsproef van Volhard, zie verdunningsproef.
volhoudtijd, maximale duur van een periode van
ingehouden adem; is afhankelijk van het longvolume en
van de koolstofdioxidespanning van het bloed bij de
start.
volitans [L.] zwevend; vb. muscae volit a ntes.
volitioneel [L., volo = willen, wensen] m.b.t. de wil.
Volkmann, Alfred Wilhelm (1800-i877; D. fysioloog te
Halle).
Volkmann-kanalen, beenkanaaltjes, niet door ringvormige lamellen omgeven; ze vervoeren bloed van de
oppervlakte van het bot naar de dieper gelegen kanalen
van Havers (die wel door ringvormige lamellen zijn
omgeven).
Volkmann, Richard von (1830-1889; D. chirurg te
Halle/Saale).
contractuur van Volkmann, ischemische, met fibrosering gepaard gaande spierverkorting, gevolg van

energiebehoefte en de indicatie; wordt gegeven als
volledige voeding in comateuze toestand of als bijvoeding.
totale parenterale voeding, toediening van alle voor
de patient noodzakelijke voedingsstoffen en vocht
buiten het spijsverteringskanaal om; in de regel via een
intraveneuze toegangsweg, zoals de v. subclavia; bevat
een vetemulsie, aminozuurmengsel, koolhydraatoplossingen en verschillende essentiele toevoegingen,
geindiceerd voor patienten die enterale voeding niet
kunnen verdragen.
voedingsanemie, anemie t.g.v deficiente voeding.
voedingsbodem, kweekmedium.
voedingsdeficientie, tekort aan biologisch beschikbare
voedingsstoffen door onvoldoende inname, gestoorde
resorptie of verhoogd verbruik; leidt op den duur tot
lichamelijke afwijkingen en/of klachten.
voedingsschema, op een individuele patient aangepast
dieet waarin tijdstip, hoeveelheid, vorm en inhoud van
voeding zijn vastgesteld; zo kan bij zuigelingen per
leeftijdscategorie de aanbevolen hoeveelheid borst-, flesen bijvoeding worden vermeld.
voedingssonde, zie sonde.
voedingstoestand, lichamelijke status, te beoordelen aan
de hand van uiterlijke kenmerken als gewicht, dikte van
onderhuidse vetplooi, uiterlijk van haren, huid en
slijmvliezen; words bepaald door inname, resorptie en
verbruik van voedingstoffen; zie ook waist/hip ratio,
body-mass index.
voedingsvezel, voedingsbestanddeel dat in de dunne
darm niet wordt afgebroken; in de dikke darm trekken
vezels vocht aan, waardoor de voedselbrij zachter en
volumineuzer wordt, wat de defecatie bevordert.
voedselallergie, voedselovergevoeligheid waarbij een
immunologisch mechanisme kan worden aangetoond of
verondersteld.
voedselaversie, voedselovergevoeligheid die op een
psychologische oorzaak is terug te voeren.
voedselintolerantie, voedselovergevoeligheid waarbij
geen immunologisch mechanisme aantoonbaar is en
waarbij de hoeveelheid voedsel die nodig is om een
reactie uit te lokken vele malen lager is dan de hoeveelheid die in de doorsneepopulatie problemen oplevert.
voedselintoxicatie, zie voedselvergiftiging.
voedselovergevoeligheid, het niet kunnen verdragen
van een voedingsmiddel, zonder dat er enig zicht is op
het onderliggend mechanisme; zie ook voedselallergie.
voedselvergiftiging, i toestand na nuttiging van voedsel
(conserven, roomijs e.d.) dat bepaalde levende bacterien
bevatte, die giftige toxinen produceren, bijv. Clostridium
botulinum (botulisme), Clostridium perfringens, Salmonella,
Shigella, Staphylococcus, Vibrio parahaemolyticus; 2 de klinische toestand na nuttiging van voedsel dat giftige
chemicalien bevatte.
voersonde, een lange snaar die na punctie van een
bloedvat door een naald kan worden opgevoerd; vervolgens words de naald teruggetrokken, zodat een katheter
over de v. kan worden geschoven en zo in het gepuncteerde vat kan worden opgevoerd, bijv bij hartkatheterisatie; syn. voerdraad, voerspiraal, guide wire [E.].
voetbalknie, i gezwollen, pijnlijke, door band-ruptuur
verslapte knie, bij voetballers; 2 een knie waarvan de
meniscus door torsie is gescheurd.
voetclonus, verhoogde achillespeesreflex waarbij niet een
enkele spiercontractie ontstaat, rnaar een reeks ritmische
contracties optreedt.
voetfenomeen, paradoxe spiercontractie; bij passieve
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vortex
vomitus faecalis, fecaal braken.
vomitus gravidarum, zwangerschapsbraken;
syn. (hyper)emesis gravidarum.
vomitus marinus, zeeziekte.
vomitus matutinus, het ochtendbraken, bij dronkaards, bij gastritis.
voorafkans, zie kans, a-priori--- .
voorbehouden handeling, handeling die risico's voor de
gezondheid van de patient met zich meebrengt indien
uitgeoefend door ondeskundigen; voorbehouden
handelingen staan beschreven in de wet BIG.
voorbelasting, einddiastolische druk in de linker ventrikel; syn. preload [E.]
Voorhees, James Ditmars (1869-i9z9; Amer. obstetricus
te New York).
ballon van Voorhees, een ballon die leeg in de cervix
uteri wordt gebracht en dan met water wordt gevuld, ter
oprekking van de cervix.
voorhersenen, prosencephalon [G.].
voorhof, vestibulum.
voorhofklieren, kleine , glandulae vestibulares
minores.
voorhoofd, frons [L.].
voorhoofdsbeen, os frontale [L.].
voorhoofdskwab, lobus frontalis [L.].
voorhoofdsligging, schedelligging van het kind in
utero, met de schedel in deflexie; de toucherende vinger
voelt het voorhoofd.
voorhoorn, cornu anterius (substantiae griseae).
voorhoorncellen, motore zenuwcellen in de columna
anterior van het ruggenmerg.
voorhoorncellen, motorische ---, neuronen waarvan
cellichaam en dendrieten in de voorhoorn van het
ruggenmerg liggen en de axonen via de voorwortels en
vervolgens de spinale zenuwen de skeletspieren innerveren.
voorhuid, preputium (BNA: praeputium).
voorkeurskanaal, bloedvat dat in het verlengde van een
arteriole ligt en overgaat in een venule; van de arteriole
en het voorkeurskanaal takken capillairen af;
syn. thoroughfare channel, preferential channel, metarteriole.
voormaag, proventriculus.
voornier, pronephros.
voorspellende waarde, de kans dat de uitslag van een
diagnostisch onderzoek overeenstemt met de aan- of
afwezigheid van ziekte.
voorstreng [van het ruggenmerg], funiculus ventralis.
voorurine, celvrij en eiwitarm ultrafiltraat dat door
filtratie van bloed door de glomerulaire membraan in
het kapsel van Bowman komt (ca. 18o 1/dg); het grootste
deel (> 99 procent) wordt teruggeresorbeerd in het
renale tubulaire apparaat.
voorverbinding, zie precursor.
voorvocht, secreet van klieren van Cowper en kliertjes
van Littre dat voorafgaand aan de ejaculatie wordt
afgescheiden.
voorwaardelijk, geconditioneerd.
voorwaardelijke reflex, zie reflex.
voorwandinfarct, vervanging van hartspier in het
anterior gedeelte door littekenweefsel; syn. anteroseptaal
infarct, anterior infarct.
voorwerp, zie corpus alienum.
voorwerpglas, objectglas vgl. dekglas.
voorwortel, radix ventralis van een ruggenmergszenuw.
Vorhofspropfung [D.] zie cannon wave.
vortex [L., mv vortices, draaikolk] een patroon of vormsel

zwelling van weefsel binnen een star, niet meegevend
osteofasciaal compartiment.
haak van Volkmann, wondhaak.
Volkmann-misvorming, aangeboren luxatie tussen
tibia en talus.
wet van Hueter-Volkmann, zie Hueter.
vollemaansgezicht, rood, gezwollen gelaat, bij Cushingsyndroom.
volley [E., salvo van geschut] gelijktijdige ontlading van
zenuwimpulsen in een groep centrale neuronen, die
langs verschillende zenuwbanen naar een enkel orgaan
worden geleid.
antidrome volley, een volley van impulsen die in een
tegengestelde richting door een zenuw lopen, bijv
centrifugaal in een sensibele zenuw.
voltage-clamp method [E.] onderzoeksmethode van een
prikkelbare eel waarbij door intracellulaire toediening
van een stroom een bepaalde membraanpotentiaal
gehandhaafd wordt; de grootte van de stroom is dan een
maat voor het iongeleidingsvermogen.
voltagecriteria, grootte van het QRS-complex in verschillende afleidingen van het ECG; indicatief voor ventrikelhypertrofie.
Voltolini, Friedrich Eduard Rudolph (1819-1889; D.
oorarts te Breslau = Wroclaw).
ziekte van Voltolini, acute etterige labyrinthitis met
hevige pijn, koorts, delirium, bewusteloosheid.
volume [< L., volumen = ruimte-inhoud] de ruimte die door
een lichaam of vloeistof of gas wordt ingenomen.
ademvolume, zie aldaar.
minuutvolume, zie ademminuutvolume, hartminuutvolume.
packed cell volume [E.] het volume van de bij centrifugeren van bloed neergeslagen erytrocyten; zie ook hematocriet.
tidal volume [E.] zie ademvolume.
volumedepletie, vermindering van de hoeveelheid
lichaamswater; zie ook dehydratie.
volume-drukdiagram, zie diagram.
volume-expansie, vergroting bij een patient met
hypotensie of shock van het intravasculaire volume
d.m.v. colloIden of kristalloIden of met bloed.
volumen pulmonum auctum, de bij emfyseem toegenomen thorax-inhoud.
volumeregulatie, regulatie van het extracellulaire
vloeistofvolume; op geleide van de vulling van het
vaatstelsel (i.h.b. de arteriole bloeddruk) varieert de
uitscheiding van natriumchloride door de nier, waaraan
vervolgens door de osmoregulatie de wateruitscheiding
snel wordt aangepast.
volume-stroomcurve, zie curve.
voluntarius [L., voluntas = will vrijwillig.
volvulus [L., volvere = winden] 'knoop' in de darm,
beklemmng (ileus) van de darm door draaiing of knoopvorming.
vomer [L., ploegschaar] ploegschaarbeen, een ongepaard
plat been dat het achter-onderste deel van het neustussenschot vormt.
vomeren [< F. vomir] zie braken.
vomeronasalis [L., -le], m.b.t. het vomer en het os nasale;
vb. organum v-le.
vomerovaginalis [L., -le], m.b.t. het vomer en de processus vaginalis van het sfenoId; vb. canalis v-lis.
vomitivum [L., mv. -va], braakmiddel; syn. emeticum.
vomitorium [L., mv. -ial, braakmiddel; syn. emeticum.
vomitus [L.] het braken; syn. emesis; 2 braaksel.
vomitus cruentus, bloederig braaksel.
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vos
met een centraal punt of as waaromheen wervelende
lijnen; zie ook vertex.
vortex cordis, de draaifiguur van de spiervezels aan de
punt van het hart.
vortex lentil, de door de lensvezels gevormde draaifiguren.
vorteces pil o rum, de door de haren gevormde draaifiguren zoals de kruin op het hoofd.
VOS, visus oculi sinistri.
Vossius, Adolf (1855-1925; D. oogarts te Giessen).
Vossius-ringtroebeling, Vossius-cataract, ring van
kleine donkere vlekjes voor op de ooglens, jets buiten de
pupilrand, veroorzaakt door contusie; de vlekjes bestaan
uit pigment of bloedresten.
voussure cardiaque [F.] opwelving van het borstbeen bij
sommige aangeboren hartaandoeningen.
vox [L., mv voces], stem.
vox anserina, hese stem bij verlamming van de n.
laryngeus recurrens.
vox cholerica, de klankloze stem van de cholera-lijder.
vox clandestina, fluisterstem.
vox neurasthenica, zwakke stem bij neurasthenie.
vox rauca, hese stem.
voxel [< E., volume element] driedimensionale digitale
meeteenheid die overeenkomt met een kubisch stukje
als weergave van weefsel op een gescande lichaamsdoorsnede die het resultaat is van CT, MRI of SPECT; zie ook
pixel.
voyeur [< F. voir = zien] iemand die seksuele bevrediging
ondergaat bij het kijken naar seksuele verrichtingen of
naar ontblote lichaamsdelen.
voyeurisme, het ondergaan van seksuele bevrediging
door het kijken naar naakt of naar seksuele verrichtingen van anderen; syn. mixoscopie.
V-patroon, toename van de scheelzienshoek bij naar
beneden kijken en de afname bij naar boven kijken, te
zien tijdens oogbewegingsonderzoek bij esotropie
wanneer ook de m. obliquus inferior te sterk werkt; zie
ook A- patroon, X-patroon.
V/P-curve, statische, relatie tussen longvolume en
intrathoracale drukveranderingen, gemeten tijdens
vasthouden van variabele hoeveelheden ingeademde
lucht; elastische eigenschappen van de thoraxwand
spelen zo geen rol en alleen de longcompliantie wordt
gemeten.
vraagverheldering, i in samenspraak met de patient zo
duidelijk mogelijk diens reden van het consult, de
klacht en hulpvraag formuleren; 2 de fase in het consult
waarin de communicatie onder i) plaatsvindt.
vraatzucht, zie boulimia.
vragengrens, het over drie jaar gerekende totaal to
verzekeren bedrag waaronder bepaalde vragen over de
gezondheidstoestand van degene die een (levens)verzekering wil afsluiten (bij de medische keuring) niet
mogen worden gesteld en bepaald onderzoek niet mag
worden verricht (bijv testen op HIV).
vreemd lichaam, vreemd voorwerp, corpus alienum.
vrees [G., phobos] onlustgevoel i.v.m. dreigend gevaar;
vrees is op een reeel gevaar gericht, i.t.t. angst, die
ongericht is, of betrekking heeft op een vermeende
dreiging; zie ook fobie.
vreetaanval, vreetbuien, zie binge-eating.
Vries, Andre de (toe eeuw; internist te Tel Aviv).
De Vries-syndroom, familiale, bij beide geslachten
voorkomende combinatie van parahemofilie A (= Owrensyndroom I) met syndactylie.

Vries, Hugo de (1848-1935; Ned. botanicus, grondlegger
van de mutatietheorie).
theorie van De Vries, de evolutie van de soorten berust
op chromosomenmutaties.
Vries, Willem Marie de (1871-1935; Ned. patholooganatoom te Amsterdam).
gootjesvorming van De Vries, vorming van gootjes
tussen de valvulae semilunares (bij aortitis syphilitica)
door het tussenschuiven van bindweefsel, waarbij de
kleppen insufficient worden.
vriescoupe, voor histologisch onderzoek gesneden coupe
van vers, ongefixeerd weefsel dat door bevriezing hard is
gemaakt voor het snijden, waarna kleuring zonder
blootstelling aan organische oplosmiddelen is verricht;
voordelen: behoud van bepaalde weefselcomponenten en
snelle weefseldiagnostiek durante operationem; nadeel;
verlies van structureel detail; syn. cryocoupe.
vriesdrogen, door droging bij zeer lage temperaturen
conserveren van biologisch materiaal. Bacterien kunnen,
op deze manier gedroogd, overleven; syn. lyofilisatie.
vrije fractie, verhoudingsgetal van de niet-eiwitgebonden concentratie van een farmacon t.o.v. de totale som
van de gebonden en niet-gebonden concentratie; vermenigvuldigd met i00% wordt het niet-gebonden percentage verkregen; in principe is alleen de vrije fractie
farmacologisch werkzaam.
vrijheidsgraad, aantal vrij te varieren waarden onder
statistische restricties; speelt een rol bij het gebruik van
o.a. de T-verdeling, F-verdeling en chi-kwadraat-verdeling.
vrij verkrijgbaar, categorieaanduiding van geneesmiddelen die zonder overlegging van een artsenrecept door
de apotheker mogen worden verstrekt; zie ook
UA-geneesmiddelen, UR geneesmiddelen.
vroege detectie, vroeg opsporen en diagnosticeren van
bepaalde afwijkingen door o.a. zelfonderzoek van de
patient en bevolkingsonderzoek, bijv. bij mammaonderzoek.
vroeggeboorte, zie prematuriteit.
Vrolik, Willem (18o1-1863; Ned. anatoom te Groningen).
syndroom van Vrolik, osteogenesis imperfecta congenita.
VRSA, vancomycineresistente bacterien van het type
Staphylococcus aureus, die door genmutatie resistent zijn
tegen alle beschikbare antibiotica, incl. het laatste
werkzame antibioticum vancomycine (dus een vancomycineresistente MRSA); sinds eind 1996 zijn ook bij
mensen infecties met VRSA bekend; zie ook MRSA.
vruchtdood, intra-uteriene dood van de foetus na een
zwangerschapsduur van ten minste 16 weken (abortusperiode) en voordat het kind is geboren; komt onder
meer voor bij zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie,
placentaire insufficientie, luesinfectie en diabetes
mellitus; zie ook pre-eclampsie, lues.
vruchtensuiker, zie fructose.
vruchtwater, liquor amnii.
meconiumhoudend vruchtwater, vruchtwater waarin
voor de geboorte meconium door het kind is geloosd;
komt voor bij tien procent van alle zwangerschappen,
i.h.b. bij overdragen zwangerschap, laag geboortegewicht en foetale nood; risico op aspiratie; zie ook
meconiumaspiratie.
vruchtzak, de door de eivliezen gevormde zak die de
foetus en het vruchtwater omgeeft.
VSD, ventrikel-septumdefect.
V syndroom, standsafwijking van de ogen, waarbij o.m.
divergentie optreedt bij het zien naar boven.
85o

VvIK
wet van Vulpian, bij laesie van een deel der hersenen
worden de functies ervan door een ander deel overgenomen.
vulva [L.] de uitwendige schaamdelen van de vrouw (labia
majora, labia minora, mons pubis, clitoris, orificium
vaginae, vestibulum vaginae); syn. pudendum femininum (NA), cunnus.
vulvisme, zie vaginisme.
vulvitis, ontsteking van de vulva.
vulvodynie, pijn en branderig gevoel aan de vulva; zie ook
vaginitis.
v ulvovaginaal [L., vulvovaginalis] m.b.t. vulva en vagina.
vulvovaginale klieren, glandulae vestibulares majores
(Bartholini-klieren).
vulvovaginalis [L., -le], m.b.t. vulva en vagina.
adenitis vulvovaginalis, = ontsteking van de glandulae
vestibulares majores; syn. bartholinitis.
vulvovaginitis, ontsteking van vulva en vagina.
vulvovaginitis acuta herpetica, v. verwekt door
herpes-simplexvirus.
vulvovagin i tis gonorrhoica, v. verwekt door gonokokken.
vulvovaginitis gonorrhoica infantum, gonorroIsche
v. bij kleine meisjes, meestal overgedragen via besmette
handdoeken.
v/v, volume per volume.
VvIK, Vereniging van Integrale Kankercentra.

V top, systolische drukgolf in de registratie van de
veneuze druk.
vulgaris [L., -re], gewoon; vb. lupus v-ris.
vullingsdefect, aanduiding van de uitsparingen die bij
rontgenfoto`s van holle organen met contrastvloeistof
ontstaan door de aanwezigheid van massa's die in het
lumen uitpuilen, zoals poliepen of endoluminaal
(exofytisch) groeiende tumoren.
vullingsdruk, drukverschil dat over de wand van het
hart bestaat, verschil tussen de druk in het atrium en de
intrathoracale druk; bedraagt circa 5 mm Hg meer dan
de centraal veneuze druk, het drukverschil tussen
atrium- en atmosferische druk.
vullingsperiode, diastolische -, tijdsperiode waarin
het bloed van de atria naar de ventrikels stroomt; zie ook
snellevullingsfase.
vulnerabel [L., vulnerabilis = verwondbaar] kwetsbaar.
vulnerabiliteit, kwetsbaarheid.
vulnus [L., mv. vulnera], wond.
vulnus incisivum, snijwond.
vulnus morsum, bijtwond.
v ulnus penetrans, doorborende, ver doordringende
wond.
v ulnus perforans, perforerende, tot in een lichaamsholte doordringende wond.
Vulpian, Edme Felix Alfred (1826-1887; Fr. arts to Parijs).
Vulpian-atrofie, progressieve spinale spieratrofie die
aan de schouders begint.
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Waaler, Erik (2oe eeuw; Noors bacterioloog te Oslo).
Waaler-Rose-test, schapencelagglutinatiereactie op
aanwezigheid van de reumafactor.
waan, stoornis van het denken als uiting van een ernstige
geestesziekte; de patient heeft over een bepaalde zaak
een onjuiste mening en houdt star daaraan vast ondanks
bewijzen van het tegendeel; zie ook paranoia.
gesystematiseerde waan, zie waansysteem.
paranoIde waan, waanbeleving waarin de patient
centraal staat, bijv. wanen met religieus of erotisch
karakter of achtervolgings-, jaloersheids- of grootheidskarakter.
waangedachte, waanidee, zie waan.
waanrust, de opvallende afwezigheid van angst bij een
psychotische patient door het alles verklarende karakter
van zijn wanen.
waansysteem, een aantal waanideeen die min of meer
logisch met elkaar samenhangen en a.h.w een systeem
vormen, ook al zijn ze alle onjuist, bijv. betrekkingswaan, beInvloedingswaan.
waanwaarneming, het abnormale proces waarbij een
patient aan een zintuiglijke waarneming onmiddellijk
een onjuiste betekenis hecht in het kader van zijn
paranoIde instelling.
waanzin, zie krankzinnigheid, psychose.
waarde.
diagnostische waarde, zie voorspellende waarde.
predictieve waarde, zie voorspellende waarde.
voorspellende waarde, waarde die aangeeft hoe groot
de kans is dat personen met een bepaalde testuitslag de
ziekte hebben of in de nabije toekomst zullen krijgen;
syn. predictieve w., diagnostische w.
Waardenburg, Petrus Johannes (1886-1979; Ned.
oogarts-geneticus te Arnhem).
syndroom van Waardenburg, autosomaal dominant
erfelijk syndroom met kenmerken die in wisselende
mate kunnen voorkomen: dystopia canthorum, brede
neusrug, synophrys, pigmentafwijkingen van ogen
(heterochromidia iridis), haren (witte voorhoofdslok)
en/of huid (vlekken, depigmentatie), doofheid;
syn. papegaaiensnavelneus, adelaarsneus.
Wachendorf, Evert Jacob (1703-1758; D. botanicus en
anatoom te Utrecht).
membraan van Wachendorf, membrana pupillaris.
wagenziekte, misselijkheid, opkomend bij het rijden in
een wagen; zie ook motion sickness.
waggelgang, typisch looppatroon met lumbale hyperlordose t.g.v. zwakte van bekkengordelspieren; treedt op bij

bepaalde spierziekten, zoals de ziekte van Duchenne, de
ziekte van Becker en zuremaltasedeficientie.
Wagner, Wilhelm (1848-19oo; D. chirurg te Konigshutte).
operatic van Wagner, osteoplastische schedelresectie.
WAGR-syndroom [< Wilms-tumor, aniridie, gonadoblastoma,
mentale retardatie] syndroom, gekenmerkt door tumor van
Wilms, aniridie, gonadoblastoom en mentale retardatie;
gevolg van een microdeletie op chromosoom 11p13.
WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale.
waist/hip ratio (WHR) [E.] verhouding van buik- en
heupomvang, te weten de omtrek gemeten om de navel,
gedeeld door de omtrek om de trochanters; als normale
waarde geldt bij mannen: < o,9o; bij vrouwen: < 0,85;
zie ook appelvetzucht, peervetzucht.
Walcher, Gustav Adolf (1856-1935; obstetricus te Stuttgart).
ligging van Walcher, rugligging van de barende vrouw
met de stuit op de rand van het bed, en de benen omlaag
hangend; hierdoor wordt de bekkeningang wijder.
Waldenstrom, Jan Gosta (geb. 1906; Zweeds internist te
Lund en Malmo).
ziekte van Waldenstrom, macroglobulinemie.
Waldenstrom, Johann Henning (geb. 1877; orthopedisch chirurg te Stockholm).
ziekte van Waldenstrom, osteochondrosis van de
bovenste epifyse van het os femoris.
Waldeyer-Hartz, Heinrich Wilhelm Gottfried von
(1836-i92i; D. anatoom to Berlijn).
epitheel van Waldeyer-Hartz, kiemepitheel.
gleuf van Waldeyer-Hartz, sulcus spiralis van de
cochlea.
klieren van Waldeyer-Hartz, zweetklieren in de
niet-vrije rand van de tarsus der oogleden.
ring van Waldeyer-Hartz, ('Rachenring'): ring,
gevormd door de keeltonsillen, de tongamandelen en
het tussenliggende lymfoide weefsel; syn. neusgeassocieerd lymfoId weefsel, nose-associated lymphoid tissue
(NALT) [E.]
Walker, Arthur Earl (geb. 1907; Amer. neurochirurg).
syndroom van Dandy-Walker, zie Dandy.
Wallenberg, Adolf (1862-1949; D. neuroloog te Danzig).
syndroom van Wallenberg, een syndroom bij afsluiting (meestal embolie) van kleine arterien die de medulla
oblongata verzorgen; hierdoor ontstaat een infarct opzij
in de medulla, met ipsilaterale paralyse van de
gehemelte- en de pharynxmusculatuur, blijkend uit
dysfagie en dysfonie, ipsilaterale gelaats-anesthesie en
Horner-syndroom, ipsilaterale dyssynergie en hypoto852

Waterhouse, Rupert
nie, en contralateraal verlies van pijn- en temperatuurzin in been en romp.
Wallerse degeneratie, neuronale degeneratie van zowel
het axon als de myelineschede van het distale deel van
een zenuwcel (neuron) dat niet meer in verbinding met
het perikaryon staat.
Wallgren, Arvid Johann (1889-1973; Zweeds kinderarts
te Stockholm).
Wallgren-meningitis, door virus veroorzaakte benigne
lymfocytaire meningitis.
Walthard, Max (1867-1933; Zwitsers gynaecoloog).
celnesten, eilandjes van Walthard, embryonale celresten in het ovarium, vanwaar de Brenner-tumoren
zouden uitgaan.
Walther, Augustin Friedrich (1668-1746; D. anatoom te
Leipzig).
Walther-ganglion, zie ganglion impar.
Walther-kanalen, afvoergangen van de glandula
sublingualis.
plexus van Walther, een zenuwplexus in de sinus
cavernosus van de dura mater.
schuine band van Walther, ligamentum talofibulare
posterius.
wandbeen, os parietale [L.I.
wandcellen, cellen in het maagslijmvlies die zoutzuur en
intrinsic factor uitscheiden; staan o.i.v. neurale (cholinerge) of hormonale (gastrine, histamine) stimulatie.
wandelnier, zie ren mobilis.
wandering pacemaker [E.] hartritmestoornis waarbij de
prikkelvorming in de atria voortdurend van plaats
wisselt; syn. multifocaal supraventriculair ritme.
wandluis, zie Cimex lectularius.
wandspanning, mate van rek op een bepaald moment in
ventrikel-, atrium- of vaatwand.
wang, melon [G.], pareia [G.[, mala [L.[.
Wangensteen, Owen Harding (1898-1981; Amer. chirurg
te Minneapolis).
Wangensteen-drainage, continue afzuiging van de
inhoud van maag en duodenum via een sifon-zuigapparaat.
Wanner, Friedrich (1870-1944; D. oorarts te Munchen).
Wanner-symptoom, de combinatie van verminderde
beengeleiding bij normaal gehoor, normale bovenste
toongrens en ontbreken van labyrintverschijnselen; wijst
op een organisch proces in de schedel.
Ward.
Romano-Ward-syndroom, zie Romano.
Wardrop, James (1782-1869, E. chirurg).
afbinding volgens Wardrop, bij aneurysma wordt de
desbetreffende arterie op enige afstand stroomafwaarts
afgebonden.
ziekte van Wardrop, onychia maligna.
warming-down [E.] periode van matige inspanning na
afloop van een grote inspanning door sporten om het
lactaat zo snel mogelijk te laten verwijderen, o.a. via
vorming van pyruvaat dat door de werkende spieren
wordt geoxideerd; syn. cooling-down [El.
warming-up [E.] arbeid voorafgaande aan en ter verbetering van een sportprestatie waarbij via o.a. temperatuursverhoging en vervroegde verandering van de
bloedverdeling de spierperfusie toeneemt en de aerobe
stofwisseling eerder op gang komt.
warmtebalans, i het evenwicht tussen de in het lichaam
geproduceerde warmte en de afgestane warmte; z de
berekening van deze hoeveelheden warmte.
warmteberoerte, zie warmtesteek.

warmtecentra, centra in de hersenen (voor en achter in
de hypothalamus), die de lichaamstemperatuur regelen.
warmtereactieve antistof, zie antistoffen, warmtereactieve -^-.
warmteregulering, de instandhouding van de lichaamstemperatuur op een bepaald niveau.
warmtesteek, zie hitteberoerte; syn. heat stroke.
warmtestuwing, stijging van de lichaamstemperatuur
door verminderde warmte-afgifte, bijv. in warme,
vochtige omgeving.
warmtetransport, inwendig -, warmteoverdracht van
lichaamskern naar lichaamsoppervlak voor warmteafgifte aan de omgeving; vindt hoofdzakelijk plaats door
stroming via de bloedsomloop, waarbij het bloed in de
huid zijn warmte afgeeft.
warning leaks [E.] waarschuwend symptoom voor een
ruptuur van een cerebraal aneurysma, bestaande uit
hoofdpijn die words veroorzaakt door bloedverlies uit
een lekkend aneurysma in de hersencirculatie.
Warrick-indeling, indeling van calcaneusfracturen in
breuken die wel of niet tot in het bovenste spronggewricht doorlopen.
Wartenberg, Robert (1887-1956; Amer. neuroloog te San
Francisco).
Wartenberg-fenomeen, een diagnostisch teken bij
facialisparalyse: normaliter voelt men als men met beide
duimen op de gesloten ogen van de patient drukt,
beiderzijds een lichte vibratie; bij facialisparalyse is de
vibratie aan de getroffen zijde minder.
Wartenberg-symptoom, het niet meebewegen van de
armen tijdens het lopen (bij parkinsonisme en andere
extrapiramidale aandoeningen).
ziekte van Wartenberg, cheiralgia paraesthetica.
Warthin, Alfred Scott (1866-1931; Amer. patholoog).
teken van Warthin, versterkt longgeruis bij acute
pericarditis.
wash-out-cytologic, uitspoelen van een lichaamsholte
om cellen te verkrijgen voor cytologisch onderzoek.
wash-out-periode [<E.[ periode waarin een bepaald
farmacon na het stoppen van toediening nog in actieve
concentraties aanwezig is in het lichaam; duur is afhankelijk van halfwaardetijd van het middel.
Wassermann, August Paul von (1866-1925; D. bacterioloog te Berlijn).
Wassermann-reactie, complementbindingreactie voor
diagnostiek van syfilis. Er wordt gebruik gemaakt van
cardiolipine. De reactie is niet specifiek.
waterbalans, zie vochtbalans, water-en-zoutbalans.
waterbelastingsproef, proef om het verdunningsvermogen van de nier te bepalen door een patient een grote
hoeveelheid water te laten drinken.
water-borne [E.] overgebracht via water; vb. water-borne
disease.
waterbreuk, zie hydrokele.
water- en zoutretentie, het vasthouden van water en
zout door de nier door activatie van het renine-angiotensinesysteem bij condities van verminderde nierdoorstroming, bijv. als aanpassingsmechanisme bij hartfalen;
leidt op korte termijn tot toename van circulerend
bloedvolume en hierdoor tot toename van voor- en
nabelasting; dit leidt wederom tot toename van het
slagvolume en op lange termijn tot longstuwing,
leverstuwing en verminderde eetlust.
waterexcretie, uitscheiding van water door de nieren.
waterhoofd, zie hydrocephalus.
Waterhouse, Rupert (1873-1958; Brits arts te Bath).
syndroom van Waterhouse-Friderichsen, peracute
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waterhuishouding
sepsis, i.h.b. bij meningokokken-meningitis, met
bijnierbloedingen ('bijnier-apoplexie'), huidbloedingen,
coma; snel dodelijk verlopend.
waterhuishouding, zie waterbalans.
waterintoxicatie, zie intoxicatie.
water-losing nephritis [E.] zie diabetes insipidus renalis.
waterpokken, zie varicella.
waterpokkenvirus, zie virus, varicella-zoster---.
waterscheidingsgebied, gebied in de hersenen dat op de
grens van twee arteriole verzorgingsgebieden ligt en
daardoor bij verminderde bloedtoevoer als eerste tekortkomt.
waterscheidingsinfarct, herseninfarct op de grens van
verzorgingsgebieden van grote arterietakken met door
atherosclerose sterk vernauwd lumen; treedt op door
bloeddrukdaling.
waterstofchloride (HCl), sterk zuur dat geproduceerd
wordt in de parietale cellen van de maag; de zoutzuurproductie wordt gestimuleerd door parasympathische
stimulatie, histamine en gastrine; syn. zoutzuur.
waterstofelektrode, elektrode waarmee waterstof (H 2 )
kan worden geregistreerd; deze registratie is een onderdeel van het onderzoeksmethode voor detectie van een
links-rechts-shunt: de patient ademt waterstof in; een
waterstofelektrodekatheter in de a. pulmonalis neemt
dan bij een links-rechts-shunt eerder waterstof waar dan
bij een intacte circulatie.
waterstofionenconcentratie, zie pH.
waterstofperoxide (H2O2), antisepticum met bactericide
en fungicide werking; werking berust op oxiderende
eigenschappen; wordt soms nog lokaal toegepast bij
infecties van mond- en keelholte.
Waterston, David (Eng. chirurg).
operatic volgens Waterston, operatieve fistel tussen
aorta en rechter a. pulmonalis bij tetralogie van Fallot.
watertekort, gebrek aan lichaamswater, resulterend in
een stijgende osmolariteit van het bloed en een
verhoogde ADH-afgifte en urineconcentratie; syn. vochttekort; zie ook vochtbalans, water-zoutbalans.
watertransport, verplaatsing van watermoleculen; deze
kan geschieden hetzij op basis van een osmotische
gradient, o.a. in colon en proximale tubulus t.g.v actieve
natriumopname en in het afdalende been van de lis van
Henle, hetzij op basis van een drukverschil, bij filtratie
in weefselcapillairen.
water-zoutbalans, geheel aan opname en afgifte van
water en elektrolyten per 24 uur van een patient; zie ook
vochtbalans.
waterzucht, zie ascites, oedeem.
Watson Jones, Sir Reginald (1902-1972; E. orthopedisch
chirurg te Londen).
arthrodesis volgens Watson Jones, operatieve verstijving van het heupgewricht, in twee stadia; eerst wordt
het kraakbeen verwijderd, daarna wordt bij een tweede
operatie een Lange pen ingebracht.
watten [L.] zie gossypium.
WDHA syndrome [E.] watery-diarrhoea-hypokalemiaachlorhydria syndrome.
webbed neck [E.] pterygium colli (bilateralis).
webbed penis [E.] penis palmatus.
Weber, Adolf (1829-1915; D. oogarts te Darmstadt).
mesje van Weber, een geknopt mesje om het traankanaal te splijten.
Weber, Ernst Heinrich (1795-1878; D. fysioloog te
Leipzig).
gevoelskringen van Weber, gebied van de huid

waarbinnen twee punten van een passer als slechts een
punt worden gevoeld.
proef van Weber, een stemvork van 256 trillingen per
seconde wordt midden op het voorhoofd van de patient
geplaatst; is het gehoor normaal, dan wordt de vork
langer gehoord door het oor dat men van buiten
dichthoudt of door het oor waarvan de gehoorgang
verstopt is of waarvan het middenoor aangetast is.
Weber, Frederick Parkes (1863-1962; Brits arts te
Londen).
ziekte van Weber-Christian, vasculitis van de subcutis
met secundair lobulaire panniculitis en vetcelnecrose,
waarschijnlijk t.g.v. eon immunologisch proces.
syndroom van Sturge-Weber, zie angiomatosis,
craniofaciale --.
Weber, Moritz Ignaz (1795-1875; D. anatoom te Bonn).
band van Weber, zona orbicularis.
orgaan van Weber, utriculus prostaticus.
Weber, Sir Hermann David (1823-1918; D. arts te
Londen).
syndroom van Weber, hemiplegia alternans oculomotoria, met ipsilaterale ptosis, strabismus, negatieve
pupilreflexen op licht en accommodatie, voorts contralaterale spastische hemiplegie met verhoogde peesreflexen
en afwezige oppervlakkige reflexen.
Weber, Wilhelm (1872-1928; D. chirurg).
operatic van Weber-Ramstedt, submukeuze pyloromyotomie.
Weber-indeling, indeling van enkelfracturen waarbij
wordt gelet op de plaats van de breuk in de laterale
malleolus in relatie tot de syndesmose van het onderbeen.
Webster, John Clarence (1863-1950; Amer. gynaecoloog
te Chicago).
Baldy-Webster-operatic, zie Baldy.
Wechsberg, Friedrich (1873-1929; arts te Wenen).
Neisser-Wechsberg-fenomeen, zie Neisser.
Wechsler, David (geb. 1896; Amer. psycholoog te New
York).
Wechsler-Bellevue test, intelligentietest bij volwassenen; bestaat uit ii sub-tests; de eerste 5 zijn vragen
(verbale tests), de volgende 5 zijn performance tests, de
iie is een `vocabulary test'; moderne bewerking:
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS); in Nederland
is een Nederlandse bewerking van de WAIS gebruikelijk.
Wecker, Louis de (1832-i906; oogarts te Parijs).
pincetschaartje van Wecker, een schaartje voor
oogoperaties.
wedge-positie [< E., wedge = wig] positionering van een
katheter zover mogelijk in een klein bloedvat voor
selectieve injecties; hierdoor kan het vat worden afgesloten en kan de bloedcirculatie worden verminderd of
opgeheven.
wedge pressure [E., wedge = wig, prop; pressure = druk] de druk
in de capillairen zoals die wordt gemeten met een
katheter die door een groot vat in de richting van het
capillaire gebied wordt voortgeschoven totdat de punt
klem zit; de hier gemeten druk is nagenoeg gelijk aan de
capillaire druk; syn. capillaire druk.
weed [E., onkruid] aanduiding van de gedroogde stengeltoppen van de hennepplant (Cannabis sativa), gebruikt als
psychostimulantium; syn. marihuana, wiet; zie ook
Cannabis sativa, kif.
weeen [L., ritmische contracties van de baarmoeder voor en
tijdens de bevelling] syn. labores uteri [L.].
ontsluitingsweeen, ritmische en gecoordineerde
contracties in de baarmoeder die toenemen in kracht en
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Weiss, Leopold (1848-1901; Oostenr. oogarts te Heidelberg).
Weiss-reflex, een halvemaanvormige lichtreflex, met de
oogspiegel waarneembaar aan de nasale kant van de
discus nervi optici (bij myopic).
Weiss, Nathan (1851-1883; arts te Wenen).
teken van Weiss, facialis-fenomeen.
Weiss, S. (zoe eeuw; Amer. arts).
syndroom van Mallory-Weiss, zie Mallory.
Weitbrecht, Josias (1702-1747; D. anatoom in St. Petersburg = Leningrad).
ligament van Weitbrecht, de schuine vezelband tussen
radius en ulna; syn. chorda obliqua membranae interosseae antebrachii.
foramen van Weitbrecht, een opening in het
gewrichtskapsel van het schoudergewricht.
weivlies, serosa [L.], sereus vlies.
wekaminen, een groep psychotonica met opwekkende
werking.
weke delen, weefsel rond parenchymateuze organen en
onder de huid, waaronder pezen, spieren, bindweefsel
en vetweefsel; syn. zachte lichaamsdeleti.
weke rontgenstralen, zie rontgenstralen.
Welander, L. (zoe eeuw; Zweeds neuroloog).
syndroom van Wohlfart-Kugelberg-Welander, zie
juveniele progressieve spinale spieratrofie.
Weller, Thomas Huckle, geb. 1915; Amer. tropenarts aan
de Harvard-universiteit te Boston; 1954 Nobelprijs,
samen met J. F. Enders en F. Ch. Robbins, voor hun
ontdekking van het vermogen van poliomyelitisvirus om
zich in culturen van verschillende weefsels te vermenigvuldigen.
Wenckebach, Karel Frederik (1864-1940; Ned. internist
te Groningen en Wenen).
Wenckebach-bundel, bundel hartspiervezels tussen
rechter hartboezem en vena cava superior.
Wenckebach-fenomeen, het Langer worden van de
geleidingstijd tussen sinus en hartboezem voordat het
sinusritme ophoudt.
Wendell Hughes-operatic, zie Hughes.
wenkbrauw, supercilium [L.], ophrys [G.].
Werdnig, Guido (geb. 186z; Oostenr. neuroloog te Graz).
ziekte van Werdnig-Hoffmann, infantiele vorm van
spinale progressieve spieratrofie.
werkhervatting, het na ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid volgende proces dat crop gericht is de
patient zijn vroegere werkzaamheden weer te laten
uitoefenen.
Werlhof, Paul Gottlieb (1699-1767; D. arts te Hannover).
ziekte van Werlhof, idiopathische trombopenische
purpura; syn. morbus maculosus Werlhofi.
Werneking, Friedrich Christian Gregor (1798-1835;
Zwitsers anatoom te Giessen).
Werneking-commissuur, decussatio pedunculorum
cerebellarium cranialium.
Werner, Heinrich (1874-1946; D. arts in Z.-Afrika).
ziekte van Werner-His, loopgravenkoorts, vijfdedaagse
koorts.
Werner, Otto (geb. 1879; D. arts te Kiel).
Werner-syndroom, familiaal voorkomende ziekte
waarvan de verschijnselen tussen het zoe en 3oe levensjaar duidelijk worden: grijze haren, kaalheid, cataract,
huidatrofie, arteriosclerose; syn. progeria adultorum.
Wernicke, Karl (1848-1905; D. neuroloog te Breslau =
Wroclaw).
Wernicke-afasie, zie afasie, Wernicke-----.
spraakcentrum van Wernicke, sensoor spraakcentrum

frequentie en leiden tot ontsluiting van de baarmoederwand; worden gevolgd door uitdrijvingsweeen.
uitdrijvingsweeen, ritmische, krachtige contracties van
de baarmoeder die de vrucht via het baringskanaal
geboren laten worden; syn. persweeen.
weefsel [G., histos] complex van gelijksoortige cellen en
intercellulaire substantie, met specifieke functie;
vb. dekweefsel, steunweefsel, spierweefsel, zenuwweefsel; tot het steunweefsel worden gerekend
bindweefsel (inci. vetweefsel), been- en kraakbeenweefsel.
weefselcultuur, zie weefselkweek.
weefselcyste, zie cyste, weefsel—.
weefselleer, zie histologic.
weefselmatching, het streven naar een zo klein mogelijk
verschil in histocompatibiliteitsantigenen tussen donor
en ontvanger om het risico op transplantaatafstoting te
minimaliseren.
weefselplasminogeen-activator, essentieel enzym bij
de fibrinolyse; in gesynthetiseerde vorm toegepast bij
het acute hartinfarct en andere trombotische aandoeningen; syn. recombinant tissue plasmogen activator
(rtPA).
weefselspiegel, het gehalte van een bepaalde stof (bijv.
een farmacon) in een orgaan/weefsel.
weefseltrombokinase, bloedstollingsfactor III.
weerstand, 1 wrijvingskracht die wordt ondervonden bij
het passeren van (holle) weefsels, bijv. door een sonde,
door lucht of door bloed; 2 (immunologische) resistentie;
3 psychoanalytische term voor het (onbewuste) verzet
tegen de bewustmaking van een met onlust beladen
voorstelling.
perifere weerstand, weerstand die arteriole en veneuze
systeem en het weefselcompartiment aan het stromend
bloed bieden; zie ook vaatweerstand, totale (perifere)
pulmonale weerstand, weerstand waartegen het
rechter ventrikel moet pompen; words bepaald door de
toestand van het longvaatbed.
weerstandsvaten, de kleine arterien en arteriolen die de
weefseldoorbloeding regelen d.m.v. vasoconstrictie (bijv.
via neurogene beInvloeding bij een dalende bloeddruk)
of vasodilatatie (bijv. bij spierarbeid o.i.v lokale factoren).
Wegener, Friedrich (geb. 1907; D. patholoog te Berlijn en
Lubeck).
Wegener-granulomatosis, etiologisch onbekende,
necrotiserende granulomateuze aandoening van de
luchtwegen, haardvormige necrotiserende vasculitis en
necrotiserende glomerulonefritis; syn. granuloma
gangraenescens.
Wegner, Friedrich Rudolf Georg (1843-1917; D. patholoog).
ziekte van Wegner, zie ziekte van Parrot.
Weigert, Carl (1845-1904; D. histoloog te Frankfurt).
kleuring volgens Weigert-Pal, blauwkleuring van de
myelineschede van zenuwvezels.
Weil, Adolf (1848-1916; D. internist te Wiesbaden).
ziekte van Weil, leptospirosis icterohaemorrhagica.
Weil, Edmund (188o-1922; arts te Praag).
reactie van Weil-Felix, diagnostische reactie op rickettsiosen, waarbij serum van de patient agglutinerend
werkt op Proteus 0X19 en OXK.
Weinberg, Michel (1868-1940; Fr. seroloog te Parijs).
reactie van Weinberg, complementbindingsreactie ter
diagnosticering van echinokokkose.
Weingarten, R. F. (Amer. arts).
Weingarten-syndroom, zie tropische eosinofilie.
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Wertheim, Ernst
Westphal-Strumpell-pseudosclerose, hepatolenticulaire degeneratie (ziekte van S. A. K. Wilson).
wet lung [E., natte long] interstitieel longoedeem.
wet-lung disease, accumulatie van vocht in de longen;
longoedeem; zie ook adult respiratory distress syndrome.
wet-lung syndrome, ademhalingsproblemen bij neonaten
t.g.v te trage absorptie van longvocht die binnen 24 uur
na de geboorte voorbij zijn.
wet, natuurwetenschappelijke en geneeskundige wetten
zijn gealfabetiseerd op hun sleutelwoord (veelal een
eigennaam) en hierdoor verspreid in het woordenboek te
vinden; wetten m.b.t. het Nederlandse gezondheidsrecht
zijn hieronder bijeengebracht.
Wet afbreking zwangerschap, wet die enerzijds het
doel heeft het ongeboren leven te beschermen en anderzijds de waarborg vormt voor hulpverleningsmogelijkheden voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn
geraakt.
Wet ambulancevervoer, wet die voorziet in het stellen
van regels waarbij de verbetering van de kwaliteit en
organisatie van het ambulancevervoer wordt beoogd.
Algemene Ouderdomswet (AOW), volksverzekering
voor alle ouderen om hen een bepaald inkomen te
garanderen.
Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet), wet met als
doel de beregeling ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in het algemeen en de veiligheid, de gezondheid
en het welzijn i.v.m. de arbeid in het bijzonder, ter
bevordering van menswaardige arbeid.
Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaak, in 1976 ingestelde wet met als doel
infectieziekten te registreren en op te sporen om vervolgens door geschikte maatregelen uitbreiding te voorkomen; verving de uit 1928 daterende Wet Besmettelijke
Ziekten.
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (BOPZ), wet die vrijwillige en gedwongen opname regelt van psychiatrische patienten in geval
van (dreigend) gevaar voor patient of omgeving.
Gezondheidswet, wet met als doel de beregeling van de
organisatie van de zorg; hierin zijn de Gezondheidsraad,
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Provinciale raden voor de Volksgezondheid geregeld.
Wet klachtrecht clienten zorgsector, wet die zorgaanbieders verplicht een regeling to treffen voor de behandeling van klachten van hun clienten.
Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen,
wettelijke regeling die zorginstellingen verplicht via
clientenraden de belangen van clienten in instellingen te
behartigen.
Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met
mensen, wet met als oogmerk de verbetering van de
bescherming van de positie van mensen die zijn betrokken bij experimenteel wetenschappelijk onderzoek.
Wet mentorschap meerderjarigen, wet die een
regeling treft voor de niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging van meerderjarigen.
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), wet die de beroepen regelt van degenen die
werkzaam zijn op het terrein van de individuele gezondheidszorg d.m.v. inschrijving in een register.
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), wet die beoogt de rechtspositie van
patienten te verduidelijken en te versterken, waarbij
rekening wordt gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de hulpverlener.

achter in de bovenste temporale hersenwinding; bij
laesie ontstaat sensore afasie; syn. Wernicke-area,
Wernicke-centrum.
Wernicke-symptoom, hemianopische pupilreactie.
Wernicke-syndroom, cerebrale beriberi, pseudoencefalitis, o.a. bij alcoholisme; klinisch gekenmerkt
door oogspierverlamming, zwaaiende gang, bewustzijnsstoornissen, path. anat. door multipele petechien in
de hersenen; syn. polioencephalitis haemorrhagica
superior, Wernicke-encefalopathie.
syndroom van Wernicke-Korsakoff, zie syndroom van
Korsakoff.
Wertheim, Ernst (1864-1920; gynaecoloog te Wenen).
Wertheim-klem, lange, gebogen klem voor het afklemmen van het parametrane weefsel en de vagina bij de
operatie van W.
operatie van Wertheim, abdominale operatie bij
cervixcarcinoom; verwijdering van de uterus, de parametria en het dichtst bij de cervix gelegen deel van de
vagina.
operatie van Wertheim-Schauta, gynaecologische
operatie voor prolapsus vaginae, waarbij de uterus
tussen de blaas en de vagina wordt bevestigd (interpositio uteri vesicovaginalis).
wervel, deel van de ruggengraat; bestaat uit wervellichaam, wervelboog, doornuitsteeksel, twee dwarsuitsteeksels en twee gewrichtsuitsteeksels naar craniaal en
caudaal; wervellichaam en wervelboog omgeven het
ruggenmerg; syn. vertebra.
assimilatiewervel, een w. die met de voorgaande of
volgende is vergroeid, bijv. de onderste lendenwervel
met het sacrum (= sacralisatie van de 5e lendenwervel).
wervelblok, i blokwervel; z acute bewegingsbeperking
van de wervelkolom t.g.v. inklemming van meniscusachtige gewrichtsvlokken.
wervelkanaal, canalis vertebralis [L.].
wervelkanaalstenose, vernauwing van canalis vertebralis door degeneratieve wervelafwijkingen, tumoren
van wervels, meninges of neuroglia, traumata, abcessen
of mediale hernia nuclei pulposi; veroorzaakt compressio medullare; zie ook compressio medullaris.
wervelkolom, zie ruggengraat.
West, W. J. (toe eeuw; Brits kinderarts).
West-syndroom, plotseling beginnende bliksem-, kniken salaamkrampen bij kinderen van 18 maanden;
syn. infantile myoclonic encephalopathy with hypsarrhythmia (IMEH).
Westergren, Alfred (geb. 1891; Zweeds internist te
Stockholm).
bepaling van de bezinkingssnelheid volgens
Westergren, veneus bloed wordt met een anticoagulans
gemengd en in een lange gecalibreerde buis opgezogen;
na i en ev. na 2 uur wordt afgelezen hoever de erytrocytenkolom gedaald is (normaal voor mannen na een uur
1 -7, voor vrouwen 3-12 mm).
Westphal, Alexander Karl Otto (1863-1941; D. neuroloog
te Bonn).
kern van Edinger-Westphal, zie Edinger.
Piltz-Westphal-fenomeen, zie orbicularis-fenomeen.
voetfenomeen van Westphal, zie voetfenomeen.
Westphal, Carl Friedrich Otto (1833-189o; D. neuroloog
te Berlijn).
acute ataxie van Westphal, ataxie met spraakstoornissen, na pokken en andere infectieziekten.
syndroom van Westphal, myoplegia periodica
paroxysmalis.
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wigresectie
Rochester), 1934 Nobelprijs samen met G. R. Minot en W.
P. Murphy, voor hun ontdekking van de levertherapie bij
pernicieuze anemie.
ziekte van Whipple, lipodystrophia intestinalis,
intestinale lipoIddystrofie, een darmaandoening met
primaire vetresorptiestoornis door onbekende oorzaak;
diarree, steatorroe, vermagering, microcytaire anemie,
vnl. bij mannen van ongeveer 50 jaar; path.-anat.
verbrede en met lipoid gevulde lymfespleten van darm
en mesenterium, en SPC-cellen (grote sikkelvormige
macrofagen met PAS-positieve granula).
White, James William (1850-1916; Amer. chirurg te
Philadelphia).
operatic van White, castratie als therapie bij prostaathypertrofie.
White, Paul Dudley (1886-1973; Amer. internist te
Boston).
Wolff-Parkinson-White-syndroom, zie Wolff, Louis.

Wet op de geneesmiddelenvoorziening, wet die de
bereiding en aflevering van geneesmiddelen regelt.
Wet op de lijkbezorging, wet met algemene bepalingen voor lijkbezorging, ter regeling van sectie met
toestemming van betrokkene of diens nabestaanden
behoudens gerechtelijk bevel, in het belang van de
volksgezondheid of bij vliegtuigongevallen.
Wet op de medische keuringen, wet die de rechtspositie versterkt van hen die een keuring ondergaan.
Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen,
wet die particuliere ziektekostenverzekeraars verplicht
bepaalde mensen een verzekeringsovereenkomst aan te
bieden; de overheid stelt de vergoedingen en de premie
vast.
Opiumwet, wet die zich tot doel stelt het gebruik van
bewustzijnsbeInvloedende middelen, beter bekend als
verslavende middelen, verdovende middelen of `drugs'
(in engere zin) te beperken en onder controle te brengen.
Wet orgaandonatie, wet met als oogmerk de waarborg
van bescherming van de donor en de ontvanger in geval
van orgaandonatie.
Wet persoonsregistraties (WPR), uitwerking van het
grondwettelijke recht op privacy m.b.t. medische
gegevens die in een persoonsregistratie opgeslagen zijn.
Wet tarieven gezondheidszorg (WTG), wet die beoogt
het bevorderen van een evenwichtig stelsel van tarieven,
mede met het oog op de beheersing van de kostenontwikkeling; zie ook Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG).
Ziekenfondswet (ZFW), wet die de ziekenfondsverzekering regelt; de verzekering is verplicht voor personen
met een inkomen onder de loongrens.
Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV), wet met als
doel de bevordering van de doelmatigheid van de
ziekenhuisvoorzieningen.
wet brain [E., natte hersenen] hersenoedeem (sereuze meningitis?) bij potatoren; bij lumbale punctie loopt helder
vocht onder verhoogde druk af.
wetting agent [E.] een oppervlakte-actieve substantie die
als detergens werkt en het contact tussen een oppervlak
en water bevordert.
Whartin-tumor, papillair cystadenolymfoom.
Wharton, Thomas (1614-1673; E. arts-anatoom te
Londen).
gang van Wharton, zie ductus submandibularis.
gelei van Wharton, het gelei-achtig embryonaal
bindweefsel van de navelstreng.
whartonitis, ontsteking van de ductus submandibularis.
wheezing [E., to wheeze = snuiven] bemoeilijkte ademhaling
met fluitend geluid, zoals bij asthma bronchiale.
whiff test [E., whiff = vleugje (i.h.b. van stank)] aantonen van
bacteriele vaginose door vrijkomen van 'rottevisgeur'
(door aminen) bij vermenging van vaginale fluor met
lo% KOH.
whiplash injury [E., zweepslag-kwetsuur] typisch verkeersongeval bij een autorijder die van achteren wordt aangereden; door de versnelling van de romp en de betrekkelijke traagheid van het hoofd slaat het hoofd hierbij
naar achteren en direct daarna naar voren; dit kan leiden
tot letsel van banden, beenderen en andere weefsels van
de hals; niet alle nekklachten na een verkeersongeval
zijn evenwel terug te voeren op whiplash-letsels; zie ook
contusio medullae.
Whipple, Allen Oldfather (1881-1963; Amer. chirurg te
New York).
operatie van Whipple, pancreaticoduodenectomie.
Whipple, George Hoyt (1878-1976; Amer. patholoog te

white-collar disease [E., witteboordenziekte; de witte boord was
vroeger het kenmerk van de beter gesitueerde] niet-gonorrol-

sche uretritis.

white f ux, white purging [E.] diarrhoea alba.
white gum [E., witte rubber] zie strophulus albidus.
white leg [E.] zie phlegmasia alba dolens.
white-spot disease [E., wittevlekkenziekte] morphaea guttata.
white swelling [E.] tumor albus.
Whitfield, Arthur (1868-1946; Brits dermatoloog).
Whitfield-zalf, zalf met benzoezuur en salicylzuur.
whitlow [E.] paronychia, omloop, meestal door stafylokokken veroorzaakt.
herpetic whitlow, paronychia door infectie met herpesvirus.
melanotic whitlow, melanoma subunguale, kwaadaardig gezwel van het nagelbed, met vorming van melanotisch weefsel onder de nagel en aan de nagelrand.
WHO [<Wereldgezondheidsorganisatie] World Health Organization.
whorls [E., wervelingen, windingen, < L. vortex] de gewonden
rangschikking van de tumorcellen bij fibrosarcoma
protuberans.
Wickham, Louis Frederic (1861-1913; dermatoloog te
Parijs).
striae van Wickham, maretak (mistletoe)-achtig
oppervlak, met ragfijne strepen op de papels, bij lichen
ruber planus.
Widal, Georges Fernand Isidore (1862-1929; internist te
Parijs).
reactie van Widal, zie Gruber-W., reactie van -.
wiebellijntje, geringe, onregelmatige op- en neerwaartse
bewegingen van de basislijn op het ECG bij atriumfibrilleren; syn. irregulaire undulaties.
Wiedemann-Beckwith-syndroom, congenitaal
hyperinsulinisme, macroglossie, hernia umbilicalis en
hypoglykemie.
wiegendood, zie cot death.
Wigand, Justus Heinrich (1769-1817; D. verloskundige te
Mannheim).
handgreep van Wigand, verloskundige ingreep bij
voet- en stuitligging: een of twee vingers worden in de
mond van het kind gebracht; met de andere hand wordt
op de buik van de vrouw gedrukt.
wiggebeen [L.] sfenoId, os sphenoidale.
wiggedruk, bloeddruk in het linker atrium zoals die met
een arteria-pulmonalis-katheter wordt gemeten in het
vaatbed van de a. pulmonalis.
wigresectie, uitsnijding van een wigvormig stuk uit een
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wijnvlek
ziekte, gekenmerkt door de trias degeneratie van basale
ganglia, levercirrose en de ring van Kayser-Fleischer in
de cornea (bestaande uit koperneerslag); syn. pseudosclerose van Westphal-Strumpell.
wilsonbekwaam, juridische benaming voor de toestand
waarin een individu zijn wil niet zelf kan bepalen en dus
niet zelf in een medische behandeling kan toestemmen;
ant. wilsbekwaam; zie ook zelfbeschikking.
wilsverklaring, schriftelijke verklaring inzake toekomstige medische behandeling voor het geval dat iemand
niet meer in staat is hierover beslissingen te nemen.
wimpers, ooghaartjes; syn. cilia [L.].
Winckel, Franz Karl Ludwig Wilhelm von (1837-1911;
D. verloskundige te Munchen).
handgreep van Winckel, zie handgreep van Wigand.
symptoom van Winckel, drukt men in het nageboortetijdperk op de buik boven de symfyse, dan blijft de
navelstreng onbeweeglijk als de placenta reeds los is;
anders gaat ze naar binnen.
ziekte van Winckel, dodelijke ziekte van de pasgeborene, met icterus, bloedingen, hematurie, cyanose;
syn. melanicterus.
wind-dropsy, zie dropsy.
windei, zie blighted ovum.
windowing [E.] 1 (nucleaire geneeskunde) het instellen van
een venster over een energiespectrum waarbinnen de
energie van het gebruikte isotoop ligt waarmee scintigrafische beelden worden gemaakt; 2 het dusdanig
instellen van het grijswaardenbereik van een beeldscherm dat digitale opnamen optimaal kunnen worden
beoordeeld.
wing-like position [E., vleugelachtige houding] zie vleugelstand.
Winiwarter, Alexander von (1848-1917; chirurg te
Wenen).
operatic van Winiwarter, cholecystenterostomie in
twee tempi.
Winkelman, Nathaniel (1891-1956; neuroloog te Philadelphia).
ziekte van Winkelman, progressieve pallidum-degeneratie.
Winkelmann, Karl Eduard (1863-1925; D. chirurg te
Barmen).
operatic van Winkelmann, bij hydrokele wordt de
testis buiten de tunics vaginalis gehaald, en deze wordt
omgeklapt, zodat de secernerende serosa met het
omgevende weefsel kan vergroeien.
Winslow, Jacob Benignus (1669-1760; Deens anatoom te
Parijs).
foramen Winslowi, zie foramen epiploicum.
pancreas Winslowi, processus uncinatus van het
pancreas.
winterdepressie, seizoensgebonden stemmingsstoornis;
gaat veelal gepaard met depressieve stemmingen,
hypersomnie en toegenomen eetlust en lichaamsgewicht; therapie onder meer met licht.
winterhand, zie pernio.
Winternitz, Wilhelm (1835-1917; arts te Wenen).
sonde van Winternitz, koelsonde waardoor koud water
loopt en die in een lichaamsholte of kanaal wordt
gebracht.
wintertenen, wintervoeten, zie pernio.
winter-vomiting disease [E.] darminfectie, veroorzaakt door
virussen uit de Norwalk-groep; treedt voornamelijk in
epidemieen op in wintermaanden.
winti, wintie [Sranantongo (Suriname)] leer van Surinamers

orgaan, om de functie van dit orgaan te stimuleren, bijv
uit het ovarium bij het syndroom van Stein-Leventhal.
wijnvlek, zie naevus vinosus.
wijsproef, zie Barany.
wikkelhart, experimentele hartchirurgische techniek bij
ernstig hartfalen, waarbij een skeletspier rond het hart
wordt geplaatst.
wil, bule [G.]; zie ook dysbulie.
Wilcoxon, toets van, statistische verdelingsvrije
techniek die wordt gebruikt om na te gaan of twee
populaties waarvan men gepaarde waarnemingen heeft
van elkaar verschillen; men onderscheidt de Wilcoxon
rank-sum test en de Wilcoxon matched-pairs test;
syn. Wilcoxon signed-rank test; zie ook T-toets.
Wilde, Sir William Robert Wills (1815-1876; Iers chirurg
te Dublin).
lis van Wilde, lus om oorpoliepen te verwijderen.
snede van Wilde, incisie evenwijdig aan de aanhechting
van de oorschelp, 1 cm daarachter, tot op het bot, bij
periostitis mastoidea.
wild vlees, caro luxurians [L.].
Willebrand, Erik A. von (1870-1949; Fins arts te
Helsinki).
ziekte van von Willebrand jurgens, autosomaal
dominant-erfelijke trombopathie met hemorragische
diathese bij mannen zowel als vrouwen; berust op een
matig tekort aan antihemofiliefactor (factor VIII) en een
gelijktijdig tekort aan de zogeheten bloedingsfactor
(anti-VW-factor); de bloedingsneiging per patient is
verschillend; syn. pseudo-hemofilie.
willekeurig, i aan de wil onderhevig; vb. w-ge spieren;
z niet uitgekozen; syn. at random [E.].
Willi, Heinrich (toe eeuw; Zwitsers kinderarts te Zurich).
Prader-Willi-syndroom, zie Prader.
Williams, Charles James Blasius (1805-1889; E. arts).
trachea-toon van Williams, tympanitisch percussiegeluid links boven het borstbeen en onder het sleutelbeen,
wisselend van toonhoogte als de mond wordt geopend
resp. gesloten, bij groot pleuritisch exsudaat.
teken van Williams, verminderde uitzetting van het
onderste deel van de thorax bij concretio pericardii.
Williams, syndroom van, aangeboren afwijkingen met
laag geboortegewicht, craniofaciale dysmorfie, mentale
retardatie, nierstenen en stenose van de arteria pulmonalis en aorta en hypercalciemie.
Willis, Thomas (1621-1675; E. arts-anatoom te Londen).
cirkel van Willis, circulus Willisii; zie ook circulus
arteriosus cerebri.
klier van Willis, corpus albicans.
paracusis W-sii, zie paracuse.
ziekte van Willis, zie diabetes mellitus.
Wilms, Max (1867-1918; D. chirurg to Heidelberg).
Wilms-tumor, zeer maligne niergezwel bij kinderen
onder de io jaar, bestaande uit verschillende soorten
embryonaal weefsel; syn. carcinosarcoma, nephroblastoma.
wilsbekwaam, juridische benaming voor de toestand
waarin een individu verkeert dat zelf kan bepalen in een
medische behandeling toe te stemmen; ant. wilsonbekwaam; zie ook dwangbehandeling, zelfbeschikking.
Wilson, Clifford (geb. 1906; arts te Londen).
syndroom van Kimmelstiel-Wilson, zie Kimmelstiel.
Wilson, Samuel Alexander Kinnier (1877-1937; neurobog te Londen).
Wilson-blok, zie blok, Wilson---.
ziekte van Wilson, hepatolenticulaire degeneratie, een
betrekkelijk zeldzame familiale, progressief verlopende
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worgreflex
worden via een extra elektrische bundel (bundel van
Kent) tussen atria en ventrikels eerder tot contractie
geprikkeld dan wanneer de impuls hen via het normale
prikkelgeleidingsysteem zou bereiken; syn. pre-excitatiesyndroom.
Wolff-Chaikoff-effect, remming van synthese en
afgifte van schildklierhormoon door blootstelling aan
een overmaat van j odium.
Wolfler, Anton (1850-1917; chirurg te Praag).
operatic van Wolfler, gastro-enterostomie.
teken van Wolfler, door een zandlopermaag passeert
vloeistof snel, maar bij daaropvolgende maagspoeling
bevat het spoelvocht nog voedselresten.
wolhaar, lanugo [L.].
Wolman.
ziekte van Wolman, stapelingsziekte van cholesterolesters in weefsel; is dodelijk op de kinderleeftijd.
wond [L., vulnus] plotselinge gewelddadige verbreking van
de natuurlijke samenhang van weefsel(s), met neiging
tot genezing (i.t.t. een zweer).
wondbesmetting, besmetting van een wond met bacterien; infectie behoeft niet te volgen.
wonddehiscentie, het uiteenwijken van alle lagen van
een wond, m.n. van een verse operatiewond in de
buikwand; zie ook Platzbauch.
wondernet, dicht capillair netwerk in glomeruli, gelegen
tussen twee arterietakjes (resp. vas afferens en vas
efferens); syn. rete mirabile [L.]
wonderolie, zie ricinusolie.
wondexcisie, wondbehandeling, waarbij zo spoedig
mogelijk na de verwonding het als geinfecteerd of niet
meer levensvatbaar beoordeelde weefsel wordt weggesneden.
wondgenezing, genezing van een defect dat is veroorzaakt door verlies of afsterven van epitheel en onderliggend weefsel.
primaire wondgenezing, wondsluiting die zonder
complicaties verloopt; treedt alleen op bij gehechte
wonden; zie ook remodelleringsfase.
secundaire wondgenezing, genezing van een nietideale wond; deze wordt niet gehecht om bacterien,
dood weefsel en ontstekingsproducten naar buiten te
laten afvloeien en de kans op een invasieve infectie te
verkleinen.
wondinfectie, infectie optredend in een (operatie)wond
na besmetting. Het optreden van infectie is afhankelijk
van de infectiedosis en de lokale weerstand.
wondkoorts, febris traumatica.
wondroos, zie erysipelas.
wondtoilet, zie toilet.
Wood, Robert Williams (1868-1955; Amer. natuurkundige te Baltimore).
Wood-lamp, ultraviolet met golflengte van ongeveer
3650 A° (365 nm); geeft bepaalde schimmels een kenmerkende kleur, waardoor bep. mycosen kunnen worden
aangetoond; syn. Wood-licht.
woordblindheid, verbale alexie; het onvermogen om een
woord waarvan men de letters wel herkent, als begrip op
te vatten.
woorddoofheid, zie afasie, akoestische -.
woordvindingsstoornis, woordvindstoornis, onvermogen om op verzoek de juiste woorden en namen te
vinden, gecamoufleerd door vaak omslachtige omschrijvingen, komt voor bij metabole en toxische encefalopathie en laesies in het linker temporoparietale overgangsgebied.
worgreflex, zie reflex.

waarin vooroudergeesten bestaan die invloed hebben op
de daden van het nageslacht.
wire loops [E., draadlussen] verdikte capillairen in gedegenereerde nier-glomeruli.
Wirsung, Johann Georg (1600-1643; D. arts te Augsburg).
ductus Wirsungianus, ductus pancreaticus.
Wiskott, Alfred (geb. 1898; D. kinderarts te Munchen).
syndroom van Wiskott-Aldrich, recessief-erfelijke,
X-gebonden aandoening, met dermatitis en andere
ernstige infecties t.g.v immunodeficientie, en hemorragische episoden t.g.v abnormale trombocyten.
wisselsnede, buikwand-incisie, waarbij op de verschillende spierniveaus de snee-richting overeenkomstig de
vezelrichting words gelegd; vnl. bij appendectomie
toegepast.
wisseltransfusie, zie transfusie.
Wissler, Hans (zoe eeuw; Zwitsers kinderarts te Zurich).
Wissler-Fanconi-syndroom, de combinatie van
langdurige intermitterende koorts, recidiverende
exanthemen, artralgieen, en (zelden) myo- en pericarditis, vnl. bij kinderen; syn. subsepsis allergica, syn. subsepsis hyperergica.
withdrawal bleeding [E., onttrekkingsbloeding] bloeding
tijdens de ovulatie door daling van de hoeveelheid
oestrogenen in het bloed; zie ook ovulatiebloeding.
witkop [Afrikaans (Zuid-Afrika)] i favus; 2 een kap van natte
korsten op de schedel, bij Zuid-Afrikaanse bosnegers
met syfilis.
witte pokken, zie alastrim.
witte stof, substantia alba.
Witzel, Friedrich Oskar (1856-1925; D. chirurg te Bonn).
fistel van Witzel, schuin door de buikwand lopende
kunstmatige maagfistel.
operatic van Witzel, gastrotomie, waarbij een kegelvormig deel van de maag door de buikwand naar buiten
wordt getrokken, waarna een voedingssonde (fistel van
W.) wordt aangelegd.
Wladimiroff, Alexander (1837-1903; Russ. chirurg).
operatic van Wladimiroff-Mikulicz, osteoplastische
resectie van de hiel; talus en calcaneus worden verwijderd en de middenvoet wordt rechtop onder de tibia
geplaatst.
W/O-emulsie, een water-olie-emulsie met olie als buitenste (continue) fase, en water als binnenste (disperse) fase;
zie ook O/W- emulsie.
woestijnkoorts, zie coccidioidomycose.
woestijnzweer, oppervlakkige zweer, vooral aan de
benen, veroorzaakt door Corynebacterium diphtheriae;
syn. desert sore [E.].
Wohlfart, G. (toe eeuw; D. neuroloog).
syndroom van Wohlfart-Kugelberg-Welander, zie
juveniele progressieve spinale spieratrofie.
Wohlfartia, een vliegengeslacht van de fam. Sarcophagidae.
Wolff, Julius D. (1836-1902; D. chirurg te Berlijn).
transformatiewet van Wolff, bij vermeerderde druk
hypertrofieert het beenweefsel, bij verminderde druk
atrofieert het (geldt vnl. voor het reeds uitgegroeide
skelet).
Wolff, Kaspar Friedrich ( 1 733 -1 794; anatoom-embryoloog te Sint Petersburg = Leningrad).
corpus Wolffi, zie oernier, mesonephros.
gang van Wolff, zie ductus mesonephricus.
theorie van Wolff, epigenesis-theorie.
Wolff, Louis (geb. 1898; Amer. cardioloog te Boston).
Wolff-Parkinson-White-syndroom, (WPWsyndroom), verkorte PR- en verlengde QRS-periode bij
patienten met paroxismale tachycardie; de hartkamers
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Worm, Ole
wortelvlies, periodontium.
Wortsalat [D.] i onsamenhangend onbegrijpelijk gebabbel
van psychotische patienten; s. onbegrijpelijk en schijnbaar onsamenhangend gepraat van lijders aan receptieve
afasie t.g.v verhaspeling van woorden en letters.
WPW syndroom, zie Wolff-Parkinson-White-syndroom.
wrapping [E.] het met spierweefsel of gaas omhullen van
een aneurysma cerebri dat niet aan zijn basis kan
worden afgeclipt.

lintworm, Cestoda; zie ook Taenia, Cysticercus.
Worm, Ole (1588-1654; anatoom te Kopenhagen).
beentjes van Worm, naadbeentjes, sesambeentjes.
wormen [L., vermes; helminthes : Gr] i de ongewervelde
groep Vermes; z alle op Vermes lijkende organismen, i.h.b.
die welke als parasieten van mensen en dieren leven. Als
verwekkers van ziekte bij de mens zijn van belang de
klasse Trematoda (o.a. leverbotten), de klasse Cestoda (o.a.
lintwormen), beide van de afd. Platyhelminthes (= platte
wormen), de klasse Nematoda (afd. Nemathelmintes =
ronde wormen) en de klasse Hirudinea (afd. Annelida =
gesegmenteerde wormen).
platworm, zie Platyhelminthes.
rondworm, type parasitaire worm die de mens kan
infecteren wanneer ze met voedsel wordt doorgeslikt;
vb. Trichinella spiralis, Enterobius, Acarius spp.
spoelworm, zie Ascaris.
worstelaarstype, zie Lange, syndroom van Cornelia de ^.
worstteen, wekedelenzwelling rond ontstoken interfalangeale gewrichten van de tenen; geassocieerd met
spondylartropathieen; syn. sausage toe [E.].
wortel, radix [L.].
motore wortel, zie radix ventralis nervi spinalis.
sensibele wortel, zie radix dorsalis nervi spinalis.
wortelcyste, cyste (granuloom) aan de apex van een tand
of kies; syn. dental cyst [E.].
wortelkanaal, lumen van de tandwortel, normaal gevuld
met pulpaweefsel; syn. canalis radicis dentis.
wortelkanaalbehandeling, pulpaextirpatie (mortaal of
vitaal), ruimen van het wortelkanaal en vullen daarvan
t.b.v. het behoud van het gebitselement; syn. endodontische behandeling, zenuwbehandeling.
wortelpijn, pijn, uitgaande van een ruggenmergszenuwwortel; syn. radiculaire pijn; zie ook Naffziger-symptoom.
wortelpotigen, zie Rhizopoda.
wortelresectie, apexresectie.
wortelteken, (cardiologie) vorm van de drukcurve bij
constrictieve pericardaandoeningen; de druk in het hart
stijgt bijzonder snel tijdens de vroege vullingsfase, om
vervolgens een plateaufase te vertonen.

wrat, verruca [L.].

genitale wrat, condyloma acuminatum; syn. vijgwrat.
Wright, Sir Almroth Edward (1861-1947; E. bacterioloog
te Londen).
index van Wright, zie opsonische index.
wrijfgeluid, ruw, schrapend geluid dat men bij auscultatie hoort als twee ruw geworden sereuze oppervlakken
(pleura, pericard) over elkaar heenwrijven.
Wrisberg, Heinrich August (1739-1808; D. anatoom te
Gottingen).
ganglia van Wrisberg, ganglia cardiaca; zie ook
ganglion.
kraakbeen van Wrisberg, cartilago cuneiformis.

Wrist drop [E., wrist = pols; to drop = laten vallen] zie dropping
hand.
WTG, zie Wet tarieven gezondheidszorg.
Wucherer, Otto (1820-1873; D. arts in Brazili), zie Wuchere-

ria.
Wuchereria [genoemd naar Otto Wucherer] , geslacht van
draadvormige ronde wormen van de orde Filaroideae
(vroeger Filaria genoemd), inheems in de tropen; veroorzaakt filariasis.
Wuchereria bancri, vroeger Filaria bancrofti genoemd
(zie ook Bancroft), de belangrijkste soort, voorkomend in
alle warme, vochtige streken; de volwassen wormen
leven in de lymfeklieren en -vaten, de microfilariae
verschijnen eens per etmaal (meestal 's nachts) in het
bloed (`Microfilaria nocturna'); overbrenger van W. bancrofti
is de mug Culexfatigans.
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x

X, symbool voor het vrouwelijk geslachtschromosoom; zie
ook chromosoom.
X19, een stam van Proteus vulgaris die gebruikt wordt bij
de agglutinatiereactie volgens Weil-Felix, bij vlektyfus.
xanthelasma [G., xanthos = geel; elasma = gedreven werk, iets
dat zich boven de oppervlakte verheft] oranjegele plaque in de
huid; gewoonlijk is bedoeld x. palpebrarum: xanthoom
van de oogleden, licht verheven, gele plekken, door
lipoid-afzetting.
xanthel asma dissemin a tum, x. generalisatum, over
het hele lichaam verspreid x.
xanthelasma planum, platte xanthomen.
xanthelasma tuberosum, uitpuilende xanthomen.
xanthelasmoides [L., van Gr. xanthelasma; eidos = vorm]
lijkend op xanthelasma; vb. urticaria x.
xanthine, 2,6-dioxypurine, ontstaat in het organisme bij
de afbraak van purine, hetzij direct uit guanine of door
oxidatie van hypoxanthine; x. wordt dan verder geoxideerd tot 2,6,8-trioxypurine = urinezuur.
xanthinesteen, blaas- of niersteen, hard en glad van
oppervlak, rood van kleur.
xanthochromie [G., xanthos; chroma = kleur] 1 gele verkleuring van de huid; z. idem van de liquor cerebrospinalis.
xanthocyanops ie [< G., xanthos; kyanos = blauw; opsis = het
zien] rood-groenblindheid, waarbij geel en blauw
worden gezien.
xanthodermie [G., xanthos; derma = huid] gele verkleuring
van de huid.
xanthofaa n [G., xanthos; phanes = verschijnend] de gele
kleurstof in de kegeltjes van het netvlies.
xanthofibroom, granulatiegezwel met vezelvormende
cellen en schuimcellen vnl. aan de gewrichtskapsels, in
de peesscheden, en in de huid.
xanthofyl [G., xanthos; phyllon = blad] 1 luteine, een geel
carotenoid pigment in groene bladeren, eierdooier,
bloedplasma; 2 algemene term voor hydroxycaroteen of
xanthine in planten.
xanthogranulomato se, xanthomatose met granulomateuze lipoid(cholesterol)afzettingen, vnl. in de weefsels
van de schedel; syn. ziekte van Hand-Schuller-Christian.
xanthogranuloom [G.] tumor met het histologisch beeld
van zowel xanthoom als granuloom.
xanthogranuloma juvenile, bij zeer jonge kinderen
voorkomende plat geel tumortje, dat in groten getale
voorkomt en spontaan verdwijnt.
xanthomateus [L., xanthomatosus] gepaard met xanthoomvorming.
xanthomatose, xanthomatosis [G., xanthos] lipold-

stoornis van de reticulo-endotheliale cellen, ten gevolge
waarvan zich cholesterolesters afzetten.
cerebrotendineuze xanthomatose, zeldzame erfelijke
stoornis in de omzetting van cholesterol in galzuren,
gepaard gaande met stapeling van cholesterol en cholesterolmetabolieten in pezen, hersenen en coronaire
arterien bij een normaal serum-cholesterol.
chronische idiopathische xanthomatose, zie HandSchiiller-Christian, ziekte van
Xanthomonas [G., xanthos = geel; monas = eenheid] bacteriegeslacht van de familie Pseudomonadaceae, sectie Gramnegatieve aerobe staven en kokken; kan incidenteel bij
de (immunodeficiente) mens pathogeen zijn.
xanthoom [G., xanthos] huidaandoening waarbij zich
lipoid in gele of bruine vlekken of licht verheven
plekken afzet; syn. xanthelasma.
xanth o ma diabeticorum, x. als gevolg van de stofwisselingsstoornissen bij diabetes.
xanthoma disseminatum, over het hele lichaam
verspreid x., zowel in huid als in peesscheden, periost en
ingewanden.
xanthoma eruptiva, kleine, intradermale ophoping
van cholesterol en triglyceridebevattende schuimcellen
(macrofagen), meestal gelokaliseerd op de nates; karakteristiek voor hypertriglyceridemie.
xanth o ma papul o sum dissemin a tum, gele of rose
xanthoom-papels over grote delen van het lichaam, vnl.
op de nates.
xanth o ma planum, platte tot zeer licht verheven gele
verkleuring van de huid over grote gebieden, voorkomend bij monoklonale gammopathie.
xanthoma striata palmaria, lijnvormige, gele verkleuring in de plooien van de handpalmen t.g.v. ophoping
van cholesterolbevattende schuimcellen (macrofagen) in
de handlijnen; pathognomonisch voor familiaire dysbetalipoproteinemie.
xanthoma tendineum, ophoping van cholesterolbevattende schuimcellen (macrofagen) in peesscheden, vooral
van de achillespezen en strekpezen van de handen;
karakteristiek voor familiaire hypercholesterolemie.
xanthoma tuberosum, geelbruin gekleurde tumoren
in de huid die ontstaan door ophoping van cholesterolbevattende schuimcellen (macrofagen), vooral op de
ellebogen en de knieen; bij familiaire dysbetalipoproteinemie en de homozygote vorm van familiaire
hypercholesterolemie.
xanthopsie [G., xanthos; opsis = het zien] een stoornis in het
kleuren-zien (zie ook chromopsie), waarbij alles wat men

wel
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xanthose
xeroderma pigmentosum, zeldzame, autosomaalrecessief overgeerfde, dodelijk verlopende ziekte met
multipele maligne huidtumoren, overgevoeligheid voor
zonlicht, atrofie van spieren en huid, teleangiectasieen,
neurologische afwijkingen; syn. atrophoderma pigmentosum, syn. ziekte van Kaposi, melanosis lenticularis
progressiva, parchment skin.
xeroderma simplex, uitdroging van de huid, die er wit
en strak uitziet, terwijl de opperhuid als dunne vliesjes
loslaat, vnl. aan de benen.
xeroftalmie [G., xeros; ophthalmos = oog] oogziekte t.g.v.
tekort aan vitamine A, in lichtere graden gekenmerkt
door nachtblindheid en Bitot-vlekken, in ernstige
graden door keratomalacie, littekenvorming, blindheid.
xerogel, zie gel.
xerose, xerosis [G., xeros] abnormale droogheid van de
huid of van de conjunctiva.
xerosis bulbi, uitdroging van de oogbol.
xerosis conjunctivae, uitdroging van de conjunctiva,
xeroftalmie.
xerosis cutis, droogheid van de huid.
xerosis vaginae, uitdroging van het vaginale slijmvlies.
xerostomie [G., xeros; stoma = mond] droogheid van het
mondslijmvlies door deficiente speekselsecretie (aptyalisme) bij oude vrouwen, diabetes, syndroom van
Sjogren.
xeroticus [L., -ca, -cum], xerotisch, gekenmerkt door, of
m.b.t. xerosis; vb. balanitis x-ca obliterans.
xerotisch [L., xeroticus] m.b.t. xerosis.
X-foto, zie rontgenfoto.
xifodynie [G., xiphos = zwaard; odyne = pijn] pijn aan de
processus xiphoideus.
xifod, zie processus xiphoideus.
xiphoideus [L., -ea, -eum, van Gr. xiphos = zwaard] zwaardvormig; vb. processus x-eus.
xiphopagus [G., xiphos; pagos = jets gefixeerds] foetaal
dubbelmonstrum waarvan de partners met de processus
xiphoideus aan elkaar vastzitten; syn. stereodymus.
XO, afwijkende chromosoomconstitutie bij gonadale
dysgenesie (syndroom van Turner).
X-patroon, toename van de scheelzienshoek bij esotropie
bij zowel naar boven als naar beneden kijken door een te
sterke werking van resp. de m. obliquus inferior en de
m. obliquus superior; zie ook, A-patroon, V patroon.
X-stralen, zie rontgenstralen.
XTC [uitspr. eksteesie], zie ecstasy.
X-thorax, thoraxfoto.
XX-man, manlijk fenotype met hypogonadisme en soms
met gynaecomastie.
XXX, afwijkende chromosoomconstitutie met infantiel
vrouwelijk fenotype.
XXY, afwijkende chromosoomconstitutie bij syndroom
van Klinefelter.
46,XY-configuratie, normaal chromosomenpatroon van
een man, bestaande uit 46 chromosomen, waaronder een
X- en een Y chromosoom.
xylase, zie arylkoolwaterstofhydroxylase.
xyloketose, een pentose-suiker; soms voorkomend in
urine.
XYY, afwijkende chromosoomconstitutie bij veelal lange
mannen met normale geslachtsfunctie. Er is een
onzekere relatie met psychopathic.

ziet een gele bijtint heeft; komt voor bij vergiftiging met
picrinezuur en met santonine.
xanthose, xanthosis [G., xanthos] gele verkleuring, in het
bijzonder van de huid.
xanthosis cutis, gele verkleuring van de huid (niet van
de sclerae), bij nuttiging van excessieve hoeveelheden
caroteenrijk voedsel.
xanthosis diabetica, xanthosis diabeticorum, x. bij
suikerzieken.
X-been, zie genu valgum.
X-bodies, structuren in het cytoplasma van histiocyten
bij histiocytosis X; aan te tonen met elektronenmicroscopie.
X-chromatine, het inactieve X-chromosoom dat in elke
lichaamscel van een vrouw (en van mannen met een
extra X-chromosoom) in interfase gecondenseerd tegen
de kernmembraan ligt; syn. lichaampje van Barr, Barr
body; zie ook Y chromatine.
X-chromosomaal, m.b.t. het X-chromosoom; vb. Xchromosomale erfelijkheid.
X-chromosoom, zie geslachtschromosoom.
x-disease [E.] term van Mackenzie voor een ziektetoestand
die gepaard gaat met allerlei functionele stoornissen van
de ademhaling, de spijsvertering en de bloedsomloop.
xen-, xeno- [G., xenos = vreemd] voorvoegsel in woordsamenstellingen met als betekenis `vreemd'; zie ook
hetero-.
xenobiochemie [G., xenos] de biochemie betreffende
`vreemde' (niet tot het organisme behorende) substanties.
xenobiotisch [G., xenos; bios = seven] lichaamsvreemd.
xenogeen [G., xenos; gennan = voortbrengen] afkomstig van
een soortvreemd individu; zie ook transplantatie.
xenogenese, xenogenie [G., genein = voortbrengen] de
voortbrenging van nakomelingen met ongelijke
kenmerken in de opeenvolgende generaties; syn. heterogenese.
xenograft [< E.] heteroloog transplantaat, afkomstig van
een andere (dier)soort.
xenoloog, zie xenogeen.
xenon (Xe), radionuclide, edelgas, atoomgewicht 131,30;
vroeger toegepast bij ventilatiescintigrafie en meting van
de doorbloeding van hersenen.
xenoparasiet, organisme dat gewoonlijk niet-parasitair
op een gastheer leeft, maar parasitair wordt bij verzwakking van het lichaam van de gastheer; zie ook commensaal.
xenoplastiek [G., xenos; plassein = vormen] plastische
operatie m.b.v. xenogeen weefsel; zie ook transplantatie.
Xenopsylla [G., xenos; psylia = vlo] een geslacht van de fam.

Pulicidae.
Xenopsylla cheppis, belangrijkste overbrenger van de
pest, een rattenvlo die overal voorkomt; brengt soms ook
muriene vlektyfus over; syn. Pulex cheopis.
Xenopus [G., xenos; pous = voet] een geslacht van padden.
Xenopus laevis, pad die vroeger veel in het laboratorium
voor zwangerschapsreacties werd gebruikt.
xenotransplantatie, zie transplantatie.
xeroderma, xerodermie [G., xeros; derma = huid] ichthyosis-achtige aandoening, gekenmerkt door ruwe en droge
huid met schilfering.
xeroderma folliculare, zie keratosis pilaris.
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Y, zie dysenterie.
YAG-laser, zie laser, YAG-----.

tuberculose bij knaagdieren, soms ook bij mensen; kan
pseudo-appendiculair beeld veroorzaken.
yersiniasis, ziekte t.g.v. infectie met Yersinia enterocolitica;
syn. yersiniose.
yoga, i (oorspr.) uit India stammende filosofie, gericht op
het bereiken van de hoogste geestelijke toestand d.m.v.
contemplatie; z (hedendaagse, westerse vorm) het geheel
van ademhalings- en lichaamsoefeningen die gericht
zijn op het bereiken van een bewuste ontspanning en
hierdoor een hoger geestelijk en lichamelijk welzijn.
yoghurt [< Turks] melkproduct, bereid met een cultuur
van thermofiele melkzuurbacterien, bijv. Thermobacte-

yaw, de afzonderlijke laesie bij yaws (= framboesia).
mother yaw [E.] het primair affect van yaws, te vergelijken met dat van syfilis, maar gewoonlijk niet op de
genitalia gelokaliseerd.
ringworm yaw, ringvormige yaws-eruptie.
yaws [mogelijk een Afrikaans woord voor framboos] framboesia.
bos-yaws, leishmaniasis mucocutanea.
crab-yaws, hyperkeratotische framboesiapapels op de
voetzolen.
Y chromatine, heterochromatisch lichaampje in de
interfasekern van mannen, gevormd door het Y chromosoom; kan zichtbaar worden gemaakt m.b.v de fluorescentiemicroscoop na kleuring met bijv. atebrine; zie ook
Barr, lichaampje van
Y chromosoom, zie geslachtschromosomen.
yellow nail [E.] verdikking en verharding van de nagels,
meestal met gele verkleuring gepaard gaand; syn. scleronychie.
yellow-nail syndrome, de trias scleronychie, lymfoedeem
en respiratoire aandoening.
Yersin, Alexandre Emile Jean (1863-1943; Zwitsers
bacterioloog te Parijs, beschrijver van de door Kitasato
ontdekte pestbacil).
bacil van Yersin, Yersinia.
Yersinia [genoemd naar Yersin], een in 1964 als afzonderlijk
genus afgescheiden groep van Pasteurella; omvat Pasteurella X (= Y. enterocolitica), Pasteurella pseudotuberculosis en

rium bulgaricum.
Young.
syndroom van Young, chronische ontsteking in de
hogere en diepere luchtwegen met azoospermie t.g.v.
obstructie van de ductus epididymis door taai secreet;
normale trilhaarfunctie en normale beweeglijkheid van
de spermatozoen; zeldzaam.
Young, Thomas (1773-1829; E. arts en natuurkundige).
driekleurentheorie van Young-Helmholtz, alle
kleuren zijn mengingen van de drie primaire kleuren
rood, groen en violet; volgens Y. zouden er drie soorten
kegeltjes in de retina zijn, gevoelig voor slechts een
primaire kleur; volgens Helmholtz zou elk kegeltje
gevoelig zijn voor alle drie primaire kleuren, maar op
elke kleur verschillend reageren.
Young-regel voor kinderdosering, vermenigvuldig de
volwassendosis (V) met het leeftijdsgetal (L) van het kind
(in jaren) en deel door het leeftijdsgetal vermeerderd
met 12, aldus: V x L / L + i2.
Y proteine, zie proteine.
yttrium (Y), zeldzaam metaal, vergelijkbaar met cesium;
atoomnummer 39, atoomgewicht 88,905; toegepast bij
kankertherapie of voor het creeren van laesies bij neurotomie.

Pasteurella pestis.
Yersinia enterocolitica, verwekker van diarree met koorts,
een soms op appendicitis, soms op ileitis terminalis
lijkend ziektebeeld, soms als chronische aandoening
zonder diarree.
Yersinia pestis, verwekker van ratten- en mensenpest;
vroeger geheten Pasteurella pestis.
Yersinia pseudotuberculosis, verwekker van pseudo-
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Z
Zander-toestellen, toestellen die de ledematen en
andere lichaamsdelen passief bewegen, ter revalidatie.
zandlopermaag, een door een cirkelvormige insnoering
in tweeen gedeelde maag; de insnoering kan het gevolg
zijn van een ulcus-litteken, een tumor, spasmus, of
perigastrische processen; zie ook cascademaag.
zandlopertumor, zie tumor.
zandvlieg, zie Phlebotomus papatasii.
zandvlo, Tunga penetrans; zie ook sika.
Zang, Christoph Bonifacius (1772-1835; D. chirurg te
Wenen).
ruimte van Zang, fossa supraclavicularis minor.
zangersknobbeltjes, zie noduli vocales.
zebratanden, zie mottled enamel [E.[.
zeefbeen, os ethmoidale.
zeeleeuwenblaf, hoest in twee tonen, bij endothoracale
stridor.
zeemanshuid, verweerde huid van oudere mensen die
veel in de buitenlucht zijn geweest; syn. dermatitis
actinica chronica [Dl.
zeeziekte, misselijkheid en onbehaaglijk gevoel bij
zeereizigers, veroorzaakt door de voor hen ongewone
bewegingen van het schip; syn. naupathie; zie ook
kinetose, motion sickness.
zegelring, zie eel, vet-.
Zeis, Eduard (1807-1868; D. oogarts).
klieren van Zeis, smeerklieren van de ooghaartjes; zie
ook hordeolum externum.
zelfbeschikking, vrijheidsrecht om over het eigen
lichaam te beschikken; zie ook wilsbekwaam, dwangbehandeling.
zelfbevrediging, zie masturbatie, onanie.
zelfdoding, term voor het zich bewust van het leven
beroven; syn. zelfdoding, suicide.
zelfregulering, het overlaten van verantwoordelijkheden
aan het veld van de gezondheidszorg.
zelfreiniging, een term m.b.t. waterhygiene; open water
reinigt zich zelf doordat verontreinigende deeltjes
bezinken, of door oxidatie, of door inwerking van lagere
organismen.
zelfverminking, zie automutilatie.
zelfvertering, zie autolyse.
zelfzorg, zorgverlening door de patient zelf waarbij
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden
benadrukt.
Zellweger-syndroom (Hans-Ulrich Zellweger (i9oo199o), kinderarts in Zurich en Iowa City), autosomaalrecessief overervende stofwisselingsziekte met stapeling

zaad, sperma [G.], semen [L.].
zaadbal, testis; syn. teelbal, testikel.
zaadblaasje, vesicula seminalis.
zaadbuisjes, sterk gekronkelde buisjes in de testis, via
korte tubuli recti uitmondend in het rete testis; bekleed
met complex spermatozoenvormend epitheel dat door
een basaalmembraan is gescheiden van een dunne
vezelige bindweefsellaag.
zaadcel, spermatozoon.
zaadepitheel, epithelium seminale.
zaadleider, Buis met een dikke spierlaag die ontspringt
uit de epididymis en als ductus ejaculatorius in prostaatregio van de plasbuis uitmondt; tijdens coitus treden
door sympathische stimulatie (Li-L2) peristaltische
contracties op voor de uitdrijving van zaadcellen;
syn. ductus deferens.
zaadlozing, zie ejaculatie, pollutio.
zaadstreng, funiculus spermaticus.
zaadvloeistof, vloeistof, geproduceerd door de prostaat
en vesiculae seminales, die samen met de spermatozoa
het sperma vormt.
zaagtandconfiguratie, regelmatige geringe op- en
neerwaartse bewegingen van de basislijn op het ECG
met een frequentie >= 3oo /min, zoals bij atriumflutter.
Zaaijer, Toon (1838-19oz; anatoom te Leiden).
gleuf van Zaaijer, sulcus praeauricularis ossis ilii s.
paraglenoidalis anterior (BNA; in de NA weggelaten),
een groeve voor de facies auricularis ter bevestiging van
de ligamenta sacro-iliaca ventralia.
zadelgewricht, articulatio sellaris.
zadelneus, neus met ingezonken neusrug, hetzij door
trauma (boksen of operatie), hetzij door een ziekte die
het neustussenschot aanvreet; zie ook Hutchinsonsyndroom.
Zahn, Friedrich Wilhelm (1845-1904; D. patholoog te
Geneve).
lijnen van Zahn, ribbels in thrombi als deze tijdens het
leven van de patient zijn ontstaan; belangrijk teken om
deze te onderscheiden van postmortale bloedstolsels.
paradoxe embolie van Zahn, zie embolie.
zalf, smeersel dat bestaat uit vet, al dan niet gecombineerd met geneesmiddelen.
zalfgezicht, glimmende gelaatshuid door seborroe, o.a.
een symptoom van parkinsonisme; syn. seborrhoea
adiposa, seborrhoea oleosa.
Zander, Jonas Gustav Wilhelm (1835-1920; Zweeds arts
te Stockholm).
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ziekte
van peroxisomen in lever en nieren; klinisch gekenmerkt door hypotonie, dysmorfie, hepatomegalie,
niercysten, cataract en retinitis pigmentosa; biochemisch
vnl. sterk verhoogde langeketenvetzuren en verstoord
galzuurprofiel in plasma en urine; infauste prognose;
syn. cerebrohepatorenaal syndroom.
zemelen, zie voedingsvezel.
Zenker, Friedrich Albert (1825-1898; D. patholoog te
Erlangen).
Zenker-divertikel, pulsiedivertikel van de slokdarm.
zenuw [L., nervus] een draadvormige vezelbundel die
impulsen geleidt; iedere vezel is de axon van een zenuwcel (neuron).
craniale zenuw, nervus cranialis.
gemengde zenuw, een z. die zowel motore als sensibele
zenuwvezels bevat.
hersenzenuw, nervus cranialis.
motore zenuw, een centrifugaal geleidende z.
waarlangs bewegingsimpulsen naar de spieren worden
geleid.
parasympathische zenuw, een tot het parasympathische zenuwstelsel behorende z.
ruggenmergszenuw, nervus spinalis.
sensibele zenuw, een centripetaal geleidende z.
waarlangs zintuigprikkels het CZS bereiken.
spinale zenuw, nervus spinalis.
sympathische zenuw, een tot het sympathische
zenuwstelsel behorende z.
zenuwbaan, een der bundels zenuwvezels in het CZS.
motore zenuwbaan, bundel zenuwvezels die
bewegingsimpulsen vanuit het CZS naar de spieren
geleiden; zie ook piramidebaan, pallidostriair systeem.
sensibele zenuwbaan, bundel zenuwvezels die de van
receptoren afkomstige impulsen naar het CZS en binnen
het CZS verder leiden naar hersen- of ruggenmergscentra.
zenuwbehandeling, zie wortelkanaalbehandeling.
zenuwsegment, het gedeelte van een zenuwvezel tussen
twee insnoeringen van Ranvier.
zenuwstelsel, het complex van organen en onderdelen
die, in nauw verband met de zintuigen, ontvankelijk
zijn voor prikkels uit de buitenwereld, deze prikkels
voortgeleiden en verwerken, en impulsen doen uitgaan
naar effector-organen, terwijl in het centrale deel, het
CZS, prikkels en impulsen aanleiding geven tot psychische processen zoals gewaarwording, waarneming,
associatie, deductie, inductie, inventie.
autonoom zenuwstelsel, het z. dat - onafhankelijk van
de wil - de gladde spieren, de hartspier, de klieren en de
inwendige organen bestuurt; men onderscheidt een
sympathisch en een parasympathisch deel (pars sympathica, pars parasympathica); syn. systema nervosum
autonomicum.
centraal zenuwstelsel (CZS), hersenen plus ruggenmerg.
orthosympathisch zenuwstelsel, deel van het vegetatieve zenuwstelsel dat katabole stofwisselingsprocessen
voor het verrichten van arbeid stimuleert en de anabole
processen remt, tevens vergroot het de prikkelbaarheid
van veel zintuigen.
parasympathisch zenuwstelsel, deel van het vegetatieve zenuwstelsel dat anabole stofwisselingsprocessen
voor groei en herstel van cellen stimuleert.
perifeer zenuwstelsel, het buiten het CZS gelegen
netwerk van zenuwvezels die prikkels van het CZS naar
de periferie of prikkels van de periferie naar het CZS
geleiden.

vegetatief zenuwstelsel, autonoom zenuwstelsel.
zenuwstimulatie, transcutane -, zie transcutaneous
electrical nerve stimulation (TENS).
zenuwvezels, draadvormige uitlopers van zenuwcellen,
vaak in bundels (zenuwen) verlopend.
alfazenuwvezels, vezels met de snelste geleiding uit de
groep A-z.; merghoudend, motoor of sensoor-proprioceptief.
A-zenuwvezels, z. met de grootste diameter en de
snelste prikkelgeleiding (tot izo m/s).
betazenuwvezels, matig snel geleidende A-vezels,
merghoudend, motoor of sensoor.
B-zenuwvezels, merghoudende autonome z. met
geleidingssnelheid van 11-17 m/s.
C-zenuwvezels, dunne, mergloze, meestal autonome z.
met langzame prikkelgeleiding (o,7 m/s).
deltazenuwvezels, perifere afferente z. (van mechano-,
thermo- en pijnreceptoren), ondergroep van de A-vezels,
met matige geleidingssnelheid (15-25 m/s).
gammazenuwvezels, de langzaamst geleidende
A-vezels, merghoudend, afferent of efferent.
gemyeliniseerde zenuwvezels, merghoudende zenuwvezels waarbij het axon wordt omhuld door een lipoprotelnecomplex, het myeline; dit zijn zenuwvezels met
snelle prikkelgeleiding; in het perifere zenuwstelsel
wordt het myeline gevormd door de cellen van Schwann,
in het centrale zenuwstelsel wordt het door oligodendrocyten gevormd.
merghoudende zenuwvezels, z. voorzien van een
myeline-schede, wit-glinsterend van uiterlijk.
mergloze zenuwvezels, z. zonder myeline-schede,
grauw van uiterlijk.
niet-gemyeliniseerde zenuwvezels, zie zenuwvezels,
mergloze
zenuwvlecht, plexus nervorum.
zesde ziekte, zie exanthema subitum.
zetmeel, amylum.
zetpil, zie suppositorium.
Ziehen, Georg Theodor (geb. 186z; D. neuroloog te Halle
en Jena).
ziekte van Ziehen-Oppenheim, torsie-spasmus,
dystonia musculorum deformans.
Ziehl, Franz (1857-1926; D. bacterioloog te Lubeck).
kleuring volgens Ziehl-Neelsen, specifieke kleuring
van tuberkelbacterien met anilinekleurstof in 5 pct
carbolwater.
ziekenfonds, fonds dat is opgezet uit niet-commerciele
overwegingen ter dekking van ziektekosten; maakt sinds
1944 deel uit van een wettelijk stelsel van ziektekostenverzekering en is daarmee een uitvoeringsorgaan van de
Wet op de zorgverzekering; zie ook zorgverzekeraar.
ziekenhuisbacterien, bacterien die alleen in een
beschermde (ziekenhuis)omgeving voorkomen.
ziekenhuisinfectie, zie infectie, ziekenhuis—.
ziekenhuisvoorziening, inrichting voor gezondheidszorg, behorend tot een aangewezen categorie of een deel
hiervan, alsmede een hiermee verbonden of ten behoeve
van een of meer inrichtingen fungerende bouwkundige
voorziening.
ziekte [L., morbus; Gr.: nosos] verstoring van de gezondheid
(definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie), stoornis van de normale functies van het lichaam (of delen
daarvan), of van de geest; bij de somatische ziekten zijn
meestal, bij de psychische ziekten soms organische
afwijkingen aantoonbaar; vele ziekten zijn genoemd
naar de eerste beschrijvers, een landstreek, symptoom,
kenmerk, verwekker, overbrenger of de patient bij wie
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ziektebeeld
zijketentheorie, zie Ehrlich, zijketentheorie van
zijstreng [van het ruggenmerg], funiculus lateralis.
zilverdraad-fenomeen, het bij ernstige 3e-graads
vaatsclerose van de oogfundus bij oogspiegel-onderzoek
waarneembare verschijnsel dat de arterien er uitzien als
dunne, wit-glanzende lijntjes, lijkend op zilverdraad; zie
ook koperdraad-fenomeen.
zilverimpregnatie, techniek waarbij met impregnatie
van zilverzouten weefselstructuren zichtbaar worden,
zoals reticulaire vezels.
zilverkleuring, kleuring voor beoordeling van microscopische preparaten op Treponema pallidum, Pneumocystis
carinii en Rickettsia spp.; deze impregnatie met zilverzouten wordt ook gebruikt voor het zichtbaar maken
van reticulaire vezels.
zilvernitraat, zilververbinding, toegepast als profylactisch preparaat ter voorkoming van neonatale gonokokkeninfectie van het oog bij een pasgeborene van wie de
moeder gonorroe heeft; syn. nitras argenti.
zilvervlies, dun, perkamentachtig, vitamine-B 1 -bevattend vlies (pericarp + kiem) om de rijstkorrel: bij te veel
polijsten van de rijst verdwijnt dit vlies; eenzijdig dieet
met dergelijke geslepen rijst leidt tot avitaminose-B 1 =
beriberi.
Zimmermann, Karl Wilhelm (1881-1935; D. histoloog).
lichaampjes van Zimmermann, schimmen van
erytrocyten.
zinkkoorts, goedaardige longaandoening met hoge
koorts door het inademen van zinknevel, bij elektrische
lassers.
zinkoxide, stof met geringe antiseptische werking; wordt
in zalven en poeders toegepast, bijv ter behandeling van
hemorroIden.
Zinn, Johann Gottfried (1727-1759; D. anatoom te
Gottingen).
membraan van Zinn, een laag platte endotheelcellen
aan de voorkant van de iris.
slagader van Zinn, zie arteria centralis retinae.
vaatring van Zinn, zie circulus vasculosus nervi optici.
zonula Zinnii, zie zonula ciliaris.
zinsbedrog, zie illusie.
Zinsser, Hans, (1878-1940), Amer. bacterioloog aan de
Harvard Universiteit.
ziekte van Brill-Zinsser, zie Brill, ziekte van
zintuig, sensus, organum sensuum.
zintuigepitheel, het epitheel van een zintuig, bestaande
uit zintuigcellen en steuncellen.
zintuighaarcellen, sensorcellen met haarvormige
uitsteeksels (stereocilia) die worden geprikkeld wanneer
de 'haren' worden gebogen; aanwezig in het orgaan van
Corti in het binnenoor en in de utriculus, sacculus en
ampullae van het evenwichtsorgaan.
zitbeen, os ischii.
zitvlak, clunis [L.], natis [L.], hedra [G.].
Z-lijn, i lijn die de overgang markeert van de bleke
slokdarmmucosa naar de rode maagmucosa en de
overlangse fijnere plooien van het slokdarmslijmvlies die
overgaan in dikkere meer dwarslopende maagslijmvliesplooien; 2 figuur die zichtbaar is in een hartspiersarcomeer en die de begrenzing vormt van dit sarcomeer; de
z-lijn is het insertiepunt voor de actinefilamenten.
zogsecretie, afscheiding van moedermelk in de borstklieren; de secretie komt enige dagen na de baring op
gang door de zeer snelle daling van oestrogenen, progesteron en humaan placentalactogeen (HPL) na de
geboorte van de placenta, terwijl de concentratie prolac-

ze het eerst is geconstateerd; N.B.: bij de juiste schrijfwijze van naar personen vernoemde ziekten dient op het
volgende te worden gelet: bij Nederlandse eigennamen
met `van' komt een hoofdletter ('ziekte van Van
Creveld'), bij Duitse eigennamen met `von' komt geen
hoofdletter ('ziekte van von Gierke'); bij voorkeur
worden ziekten overigens bij hun zakelijke, op medische
termen gebaseerde naam genoemd, omdat deze de aard
van de aandoening beter aanduidt.
eerste ziekte, zie roodvonk (scarlatina).
tweede ziekte, zie rodehond (rubella).
derde ziekte, zie mazelen (morbilli).
vijfde ziekte, erythema infectiosum.
zesde ziekte, exanthema subitum.
ziektebeeld, constellatie van symptomen en verschijnselen dat het beeld van een bepaalde ziekte geeft.
ziektebeloop, ontwikkeling van een aandoening; afhankelijk van veel factoren; o.a. medische interventie,
bijkomende complicaties, conditie van de patient.
ziektebesef, het besef aan een psychiatrische of somatische ziekte of stoornis te lijden.
ziektecompressie, verschijnsel dat met de stijging van
de gemiddelde levensduur in een populatie ziekten die
tot sterfte leiden in een kortere periode voor het overlijden worden samengedrukt.
ziekteduur, de tijdsduur waarin een patient een stoornis
van de normale functie van (een deel van) het lichaam of
de geest ervaart.
ziektefrequentie, maat voor aantal zieken in een populatie; bestaat uit de twee hoofdvormen incidentie en
prevalentie.
ziektegedrag, elke activiteit ten aanzien van het vinden
van hulp die wordt ondernomen door iemand die zich
ziek voelt of denkt een ziekte te hebben; bijv naar de
huisarts gaan.
ziektegeschiedenis, i het beloop van een ziekte;
2 (medisch gebruik) het dagelijks bijgehouden verslag
omtrent het ziektebeloop; zie ook status.
ziekte-inzicht, een gevoelsmatig en cognitief inzicht in
de ontstaanswijze van het eigen, veelal neurotisch lijden,
dat geworteld is in de periode van de vroege jeugd; z.
wordt i.h.alg. alleen verkregen door psycho-analyse;
wordt vaak verward met ziektebesef.
ziektewinst, psychologische term om, veelal onbewuste,
winst t.g.v een ziekte te omschrijven.
primaire ziektewinst, z. door de ziekte zelf.
secundaire ziektewinst, z. door de reactie van de
omgeving op het ziekzijn.
ziel, geest, psyche [G.], mens [L.].
zielenblindheid, optische agnosie.
Ziemann, Hans (1865-1939; D. parasitoloog in Afrika).
Ziemann-stippeling, stippeling van de met een
quartana-malariaparasiet geInfecteerde erytrocyt.
Ziemssen, Hugo Wilhelm von (1829-1902; D. arts te
Munchen).
punten van Ziemssen, punten op het lichaamsoppervlak waaronder motore zenuwen de spieren binnentreden; op deze punten kunnen de spieren elektrisch
geprikkeld worden.
theofylline, bronchusverwijdend geneesmiddel dat
wordt toegepast bij ernstige vormen van astma; aminofylline.
Zieve, Leslie (geb. 1915; Amer. arts).
syndroom van Zieve, acute leverinsufficientie bij
alcoholisten, met de symptomentrias: tijdelijke hyperlipemie, icterus, hemolytische anemie.
ZIFT, zygote intrafallopian transfer.
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zootoxine
schors met de aangrenzende delen van de frontale
windingen; hier liggen de centra voor de willekeurige
bewegingen.
zonnebloemcataract, zie cataract, zonnebloem-.
zonnebrand, eerste-graadsverbranding van de huid door
zonbestraling; syn. erythema solare.
zonnesteek, zie hitteberoerte.
zonula (L.] verkleinwoord van zona.
zonula adhaerens, hechtingsstructuur tussen cellen
onderling; intracellulair verankerd door actinefilamenten; komt alleen voor in epithelia, bijv. van de darm.
zonula ciliaris, (z. Zinni): de rondom de ooglens
bevestigde ophangband.
zonula occludens, afsluitende cel-cel-verbindingsstructuur d.m.v. lokale fusie van celmembranen volgens
een complex patroon; komt alleen voor in epithelia;
celoppervlak wordt hierdoor gescheiden in een apicaal
en een baso-lateraal gedeelte.
zonularis [L ., - re] , m.b.t. de zonula ciliaris; vb. cataracta
z-ris, fibrae z-res (mv. van z-ris), spatia z-ria (mv. van
z-re).
zonwerend middel, middelen met beschermende
werking tegen UV - A- of UV- B - licht van zonnestralen door
filterende werking van bep. absorberende stoffen, door
reflectie of verstrooiing.
zoo- [G., noon = dier] voorvoegsel in woordsamenstellingen
m.b.t. dieren.
zooamylum [G., zoon] `dierlijk zetmeel', glycogeen.
zoofilie [G., zoon; philein = beminnen] 1 seksuele aantrekking
tot dieren; 2 voorkeur voor dieren, bijv. bij sommige
steekmuggen; ant. antropofilie.
zoofysiologie, fysiologie m.b.t. dieren.
zoogameet, een gameet die zich kan voortbewegen.
zoogrgfting [E., zoon; E. graft = transplantaat] overplanting van
dierlijk weefsel op de mens.
zool, planta (pedis) [L.].
zoolreflex, zie reflex, voetzool -^- .
Zoomastigophorea, klasse van Protozoa, behorende tot de
afdeling Sarcomastigophora; tot deze klasse behoren o.m.
Leishmania, Trypanosoma, Trichomonas en Giardia.
zoomorf [G., noon; morphe = vorm] op een dier gelijkend, als
een dier gevormd.
Zoon, J. J. (1902 - 1958 ; Ned. dermatoloog to Utrecht).
Zoon - erytroplasie, erytroplasie van de penis met
plasmacel-infiltraten van de huid, een goedaardige vorm
van Queyrat-erytroplasie; syn. balanitis circumscripta
chronica, balanitis plasmocellularis.
zoonose [<G., zoon; nosos = ziekte] ziekte die van het dier op
de mens kan overgaan.
zoonosewaan, overtuiging dat de huid vol zit met kleine
beestjes die men voelt lopen en die jeuk geven; als bewijs
worden vaak stukjes huid, droog bloed en haren
getoond.
zoopathologie, pathologie m.b.t. dieren, de wetenschap
betreffende de ziekten van dieren.
zoospermie, aanwezigheid van spermatozoa in het
sperma.
zoosporangium [G., mv. -ia, angeion = vat] een zoosporendragend receptaculum.
zoospore, een zich vrij, d.m.v. flagella bewegende endospore.
zootherapie, diergeneeskundige behandeling.

tine hoog blijft; zuigen aan de tepel stimuleert de
zogsecretie; zie ook borstvoeding, colostrum.
zogstuwing, zie galactostase.
Zollinger, Robert M. (geb. 1903; Amer. arts).
syndroom van Zollinger-Ellison, combinatie van
niet-insulineproducerend ('non-beta cell') adenoom van
de
Langerhans-eilandjes,('non-beta
met hyperaciditeit
van het
niet-insulineproducerend
cell') adenoom
van
maagsap en peptische ulcera in het bovenste deel van het
maag-darmkanaal (slokdarm tot jejunum) t.g.v.
overmaat aan circulerende gastrine; zie ook gastrinoom.
Zollinger-Ellison, syndroom van, zie Zollinger-Ellison,
syndroom van -^-.
Zollner, Johann Carl Friedrich (1834 - 1882; D. natuur - en
sterrenkundige).
figuren van Zollner, figuren die een gezichtsbedrog
oproepen; vb. twee evenwijdige lijnen die door streepjes
scheef gekruist worden.
zomerdiarree, acute diarree bij kinderen in het warme
jaargetijde; syn. cholera nostras, cholera aestiva.
zona [L., my. - ae, gordell 1 een cirkelvormig gebied (gordel);
2 herpes zoster.
zona compacta, de bovenste smalle laag van het in de
secretiefase verkerende endometrium, met opeengepakte grote stromacellen.
zona fasciculata, de middelste en breedste laag van de
bijnierschors, met radiaire epitheelstrengen.
zona glomerulosa, buitenste laag van de bijnierschors,
met kluwens epitheelcellen.
zona haemorrhoidalis, het deel van de canalis analis
waar zich de plexus venosus rectalis bevindt; de term is
de 4e editie van de NA weggelaten, zijnde een klinisch
begrip en geen anatomische term.
z o na ignia, zie herpes zoster.
zona incerta, een groep ganglioncellen achter de
nucleus subthalamicus.
zona orbicularis articulationis coxae, een band van
cirkelvormig om het heupgewricht lopende vezels.
zona pellucida, lichtbrekend vlies tussen het oppervlak
van de eicel en de corona radiata.
zona pigmentosa, de z. reticularis van de bijnierschors,
die bij oudere mensen door afzetting van pigment een
donkere kleur krijgt.
zona reticularis, binnenste laag van de bijnierschors,
met netvormig gerangschikte cellen.
zona spongiosa, sponsachtige laag gliacellen in het
ruggenmerg, dorsaal van de substantia gelatinosa.
zona terminalis, randzone van het ruggenmerg, een
overbruggende witte substantie tussen de punt van de
achterhoorn en het oppervlak van het ruggenmerg;
bevat de voortzettingen van de achterwortelvezels met
hun collateralen.
zona fusca, z. pigmentosa.
zonalis [L., -le] , gordelvormig; vb. stratum z-le.
zondagsarmpje, subluxatie van de radiuskop die
ontstaat door het optillen van een kind aan een gestrekte
arm; kwam vroeger relatief vaak voor na een wandeling
op de zondagmiddag met het kind aan de hand.
zone, gebied, lichaamsgedeelte.
epileptogene zone, een gebied waarvan prikkeling een
epileptisch insult kan teweegbrengen.
eroggne zone, gebied van het lichaam waarvan prikkeling geslachtsdrift opwekt.
Head-zone, huidzone die correspondeert met een
inwendig orgaan; bij ziekte van dit orgaan voelt de
patient pijn in de corresponderende Head-zone.
Looser- transformatie - zone, zie Looser.
motore zone, voorste centrale streek van de cerebrale

z o otomie [G., zoon; temnein = snijden] i de anatomie van

dieren; z dissectie van dieren.
zootoxine [G., noon; toxikon = vergif] toxine van dierlijke
afkomst.
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zorg
zorg, zie gezondheids—, integrale -, mantel--, terminale

zuigdrainage, zie Perthes.
zuigeling, kind van geboorte tot eerste verjaardag.
zuigelingendyspepsie, zie dyspepsie.
zuigelingentoxicose, zie toxicose.
zuigkoker, bovenbeensprothesekoker met ventiel.
zuig-perspomp, karakterisering van het hart, dat zowel
bloed uitpompt als uit het vaatstelsel aanzuigt; zie ook vis
a fronte, vis a tergo.
zuigreflex, zie reflex.
zuigworm, zie Trematoda.
zuuranhydride, verbinding die bronchiale hyperreactiviteit opwekt; bekend als veroorzaker van beroepsastma in epoxyhars- en plasticindustrie.
zuur-base-evenwicht, de normale verhouding tussen de
zure en de basische bestanddelen van het bloed in het
lichaamsvocht; zie ook acidose, alkalose.
zuur-basestoornis, gemengde —, stoornis in de zuurbaseregulatie van het bloed t.g.v het bestaan van zowel een
primair-metabole als een respiratoire afwijking, bijv het
gelijktijdig optreden van melkzuuracidose en een
respiratoire insufficientie.
zuurbranden, pyrose; zie ook hartwater.
zuurgraad, mate waarin een vloeistof zuur is; zie ook pH.
zuurstofaanbod, zuurstofvoorziening van een weefsel
die bij toegenomen stofwisselingsactiviteit vergroot kan
worden via openen van meer weefselcapillairen, groter
hartminuutvolume en aangepaste bloedverdeling en op
lange termijn door toename van het aantal erytrocyten.
zuurstofbindingscapaciteit, maat voor de hoeveelheid
zuurstof die een bepaalde stof kan binden; de z. van
hemoglobine is ca. zi ml zuurstof/mmol Hb.
zuurstofbindingskromme, S-vormige curve die
ontstaat wanneer de relatieve zuurstofverzadiging van
hemoglobine in een grafiek tegen de zuurstofspanning
wordt uitgezet; de ligging wordt o.a. beInvloed door de
koolstofdioxidespanning, de pH en de temperatuur; zie
ook Bohr-effect, Haldane-effect.
zuurstofconcentrator, apparaat dat zuurstof uit de
buitenlucht extraheert; geschikt voor toediening van
zuurstof in betrekkelijk lage doses (z -41 /min).
zuurstofdissociatiecurve, verband tussen de zuurstofspanning en de verzadiging van hemoglobine met
zuurstof; de ligging van de curve wordt beinvloed door
het 2,3-DPG-gehalte in de erytrocyten, de pH van het
bloed, de pCO 2 en de temperatuur.
zuurstofintoxicatie, beschadiging van enzymsystemen
t.g.v langdurig zeer sterke verhoogde zuurstofspanning
in weefsel.
zuurstofradicaal, reactieve chemische verbinding,
gevormd uit zuurstofmoleculen door o.a. geactiveerde
macrofagen; zuurstofradicalen hebben een lytische
werking op micro-organismen en cellen.
zuurstofreserve, hoeveelheid zuurstof in het arteriole
bloed die niet wordt verbruikt in de weefsels (en via het
gemengd veneuze bloed weer naar de longen terugkeert); in rust ca. 70 %; de zuurstofutilisatie bedraagt dan
slechts 30 %.
zuurstofschuld, het totaal van processen die het
mogelijk maken dat zware arbeid wordt verricht zonder
opname van een equivalente hoeveelheid zuurstof; men
onderscheidt een alactische fase (verbruik van creatinefosfaat, zuurstofonttrekking aan myoglobine in spieren)
en een lactische fase (vorming van melkzuur uit glucose);
ten minste een deel van de verhoogde zuurstofopname
na afloop van de inspanning dient om deze 'schuld' weer
in te lossen.
zuurstofspanning, alveolaire -, de gasdruk die wordt

_, transmurale —, zelf—.
zorgaanbieder, 1 (in ruime zin) elke natuurlijke of
rechtspersoon die een instelling instandhoudt of die
zorg aanbiedt; z (in engere zin) natuurlijk(e) perso(o)n
(en) of rechtsperso(o)n(en) die (gezamenlijk) een instelling instandhoud(en) of vorm(en); zie ook zorgvrager.
zorgverklaring, persoonlijk ondertekende verklaring
waarin op wettelijk erkende wijze wordt vastgelegd
welke medische verzorging in de laatste levensfase
wordt verlangd; syn. levenswens.
zorgverlener, iemand die werkzaam is binnen de
gezondheidszorg en in direct contact staat met de
zorgvrager.
zorgverzekeraar, uitvoeringsorgaan van de Wet op de
zorgverzekering; kan een ziekenfonds, een particuliere
(commerciele) ziektekostenverzekeraar of een fusie van
beide zijn; zie ook ziekenfonds.
zorgvrager, persoon die n.a.v. gezondheidsklachten
professionele medische hulp en eventuele behandeling
zoekt; zie ook zorgaanbieder.
zoster [G., gordel] korte term voor herpes zoster.
zoster bullosus, z. waarbij zich grote blazen ontwikkelen.
zoster corneae, z. van het hoornvlies.
zoster gangraenosus, ernstig verlopende z. met
bloedingen en necrose en vorming van diepe zweren.
zoster generalisatus, gegeneraliseerd zosterexantheem, gelijktijdige eruptie van zoster en varicella.
zoster ophthalmicus, zoster in het gebied dat door de
n. ophthalmicus (ie trigeminustak) wordt geinnerveerd.
zoster oticus, z. van het ganglion geniculi; gaat gepaard
met facialisparalyse en binnenoordoofheid.
zosterneuralgie, een na doorgemaakte zoster hardnekkig aanhoudende neuralgie.
zoutconservatie, zoutresorptie door de nieren.
zoutdepletie, uitputting van de zoutreserve van het
lichaam (i.h.b. natrium), veroorzaakt door bijv excessief
zoutverlies door braken of diarree.
zouthuishouding, regulering van de elektrolytenuitscheiding zodat deze in evenwicht is met de nietselectieve opname vanuit voedsel; i.c. de natriumuitscheiding ten behoeve van de volumeregulatie van het
lichaam, die via autoregulatie van de nier en extrarenale
factoren (o.a. aldosteronsecretie) wordt gestuurd.
zoutsuppletie, toediening of inname van zout om een
ontstaan tekort hieraan te compenseren; bij inspanning
alleen nodig indien sprake is van een langdurige zware
inspanning en overmatig zweten in een heet klimaat
door nog niet geacclimatiseerde personen.
zoutzuur, zie waterstofchloride.
Z-plastiek, plastisch-chirurgische techniek ter verlenging
van een weefselstructuur (pees, fascie, huid).
Z-proteine, zie proteine, Z-----.
Z-toets, toets die is gebaseerd op de standaard normale
verdeling; bijv. toetsen op het gemiddelde als de populatievariantie bekend is.
Zuckerkandl, Emil (1849-191o; anatoom te Wenen).
klier van Zuckerkandl, een soms aanwezige accessoire
schildklierkwab, links van de mediaanlijn, voor het
tongbeen.
orgaan van Zuckerkandl, paraganglion aan weerszijden van de buikaorta, deel uitmakend van het chroomaffiene systeem.
zuigbiopsie, biopsie waarbij een stukje maagslijmvlies
words aangezogen en afgesneden, voor microscopisch
onderzoek.
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zwartingscurve
innesteling van een bevrucht ei tot aan de geboorte van
het kind; syn. graviditas [L.] , graviditeit, kyesis [G.]
abdominale zwangerschap, buitenbaarmoederlijke
zwangerschap waarbij een bevrucht ei zich ergens in de
wand van de vrije buikholte heeft ingenesteld.
buitenbaarmoederlijke zwangerschap, innesteling
van het ei ergens buiten de baarmoeder (meestal in de
wand van een eileider); syn. extra-uteriene graviditeit.
cervicale zwangerschap, z. met innesteling van het ei
in de cervix uteri.
ectopische zwangerschap, i buitenbaarmoederlijke z.;
2 intra-uteriene z. op een ongewone plaats, bijv. interstitieel of cervicaal.
eileiderzwangerschap, tubaire graviditeit, buitenbaarmoederlijke z., waarbij het bevruchte ei zich in de
wand van een eileider heeft genesteld.
extra-membraneuze zwangerschap, z. met de foetus
buiten de vliezen, door onevenredigheid tussen de groei
van de baarmoeder en die van de placenta, of door
mislukte poging tot abortus, waarbij de vliezen
gescheurd zijn en de vrucht zich verder buiten de
vliezen heeft ontwikkeld; zie ook placenta pseudomarginata.
ingebeelde zwangerschap, een zo sterk ontwikkelde
overtuiging van de vrouw zwanger te zijn, dat alle
zwangerschapsverschijnselen (amenorroe, opzwelling
van de buik, zwangerschapsbraken, subjectief gevoel van
kinderbewegingen, weeen) zich kunnen voordoen
zonder dat zich een foetus in de uterus bevindt.
interstitiele zwangerschap, z. met innesteling van het
ei in het deel van de eileider dat in de uteruswand ligt.
schijnzwangerschap, zie zwangerschap, ingebeelde
zwangerschapsbraken, (hyper)emesis gravidarum.
zwangerschapscijfer, aantal zwangerschappen bij ioo
toepassingsjaren van een methode of middel om
zwangerschap te voorkomen. Met dit getal wordt de
betrouwbaarheid van deze methoden en middelen
aangegeven.
zwangerschapscontracties, zie contractie.
zwangerschapsdiabetes, zie diabetes.
zwangerschapshypertensie, zie toxicose.
zwangerschapslusten, bepaalde lusten (trek in bepaalde
spijzen) van de vrouw tijdens zwangerschap.
zwangerschapspsychose, zie psychose, zwangerschaps--.
zwangerschapsreactie, i reactie (test) voor het aantonen
van zwangerschap; z een van de norm afwijkende
reactiewijze van het zwangere organisme.
zwangerschapsstriae, zie stria.
zwangerschapsteken, teken, symptoom, waaraan men
de aanwezigheid van zwangerschap kan vaststellen of
vermoeden.
zwangerschapstoxicose, zie toxicose.
zwangerschapsvergiftiging, zie toxicose.
zware ketens, polypeptideketens die onderdeel uitmaken van een immunoglobulinemolecuul; bezitten
constante, variabele en hypervariabele gebieden en zijn
verbonden aan de lichte ketens door disulfidebruggen;
de antigeenspecificiteit wordt bepaald door de combinatie van variabele en hypervariabele gebieden; zie ook
lichte ketens.
zwarting, (radiologie) verhouding tussen opvallend en
doorvallend licht, ofwel het quotient van de intensiteit
van een lichtbundel, gemeten voor en na het passeren
van een gezwarte film.
zwartingscurve, curve die de relatie weergeeft tussen de
belichtingsenergie (straling) en de daardoor teweeggebrachte zwarting.

opgebouwd door de zuurstoffractie (14.5 %) in de met
waterdamp verzadigde lucht in de longblaasjes;
bedraagt ca. 13,8 kPa (ter vergelijk: buitenlucht zi%
zuurstof, zuurstofspanning zi,z kPa).
zuurstofspanning, arteriole -, de partiele zuurstofdruk in het gasmengsel waarmee het slagaderlijk bloed
in evenwicht is (ca. 12,7 kPa).
zuurstofspanningsverschil, alveolair-arterieel
verschil in zuurstofdruk tussen alveolaire lucht (13,8 kPa)
en arterieel bloed (12,7 kPa); ontstaat door veneuze
bijmenging in de venae pulmonales; bij zeer zware
inspanning ook door een versnelde bloedstroom,
waardoor geen evenwicht tussen bloed en alveolaire
lucht wordt bereikt; het verschil neemt toe bij storingen
in de verhouding tussen ventilatie en perfusie, verder bij
diffusiestoornissen en anatomische rechts-links-shunts.
zuurstoftherapie, hyperbarische m behandeling van
patienten met ernstige huidaandoeningen (bijv. gasgangreen, brandwonden); therapie bestaat uit tijdelijk
verblijf in een met zuurstof gevulde tank onder 3
atmosfeer overdruk.
zuurstoftransport, i het vermogen van bloed om
weefsels van zuurstof te voorzien door de reversibele
zuurstofbinding aan hemoglobine; 2 diffusie van
zuurstof door de celmembraan.
zuurstofutilisatie, gebruik van zuurstof door weefsels;
van de in het arteriole bloed aanwezige zuurstof words
in rust slechts ca. 30% gebruikt (m.u.v. hart: 66%); bij
inspanning loopt dit op tot meer dan 90%, o.a. dankzij
doorstroming van meer capillairen en versterkte
zuurstofdissociatie van hemoglobine.
zuurstofverschil, arterioveneus ---, verschil tussen
zuurstofspanning in arterien en venen; maat voor het
zuurstofverbruik door de weefsels; zie ook zuurstofutilisatie.
zuurstofverzadiging, fractie van het hemoglobine die
van zuurstof is voorzien; afhankelijk van de zuurstofspanning.
zuurvast, zie bacterie.
zwaaiing, zwaaibeweging, zie Schultze, B.S.
zwaailap, gesteeld huidtransplantaat; zie ook transplantatie.
Z-waarde, gestandaardiseerde waarde van een stochastische variabele die gevonden wordt door het gemiddelde
van de uitkomst of te trekken en het resultaat te delen
door de standaardafwijking; standaardisering naar de
standaard normale verdeling; syn. standaardscore.
zwaardvormig, xiphoideus; zie ook processus xiphoideus
= zwaardvormig uitsteeksel.
zwakbegaafdheid, lichtste vorm van zwakzinnigheid;
met een IQvan 70/75-90/95 behoren zwakbegaafden niet
tot de echt geestelijk gehandicapten; ze hebben evenwel
een zwak integratie- en probleemoplossend vermogen.
zwakzinnig, aanduiding van aangeboren of zeer vroeg
verworven zwakte van verstandelijke vermogens,
waardoor de ontwikkeling van gehele persoonlijkheid
achterblijft; het algemene intelligentieniveau, gemeten
aan IQ, ligt beneden het gemiddelde.
zwakzinnigheid, zie debilitas mentalis.
zwaluwnestschaduw, schaduw op de rontgenfoto van
koude abcessen Tangs de wervelkolom.
zwanenhalsdeformiteit, afwijkende stand van de
interfalangeale gewrichten van een vinger, met hyperextensie in het PIP en compensatieflexie in het DIP,
veelal optredend bij reumatoide artritis; syn. swanneck
deformity [E.]
zwangerschap, de toestand van de vrouw vanaf de
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zwartwaterkoorts
zwartwaterkoorts, intravasale hemolyse, met donkere
tot zwarte urine als complicatie bij malaria tropica,
veelal letaal beloop vanwege tubulusnecrose; syn. febris
biliosa et haemoglobinurica.
zwavel (S), element; komt o.a. voor in de aminozuren
cysteIne en methionine; komt bij eiwitafbraak vrij als
sulfaation dat gebruikt wordt in detoxificatieprocessen
in de lever of door de nieren uitgescheiden wordt.
zwavelkorrels, grijswitte tot gele korrels, bestaande uit
Actinomyces- 'kolonies' en leukocyten, die men in pus van
actinomycesinfecties kan aantreffen.
zweefrekverband, rekverband voor een extremiteit die
met uitgebalanceerde gewichten zwevend wordt
opgehangen, waardoor zij kan bewegen.
zweepdraad, flagel, een bewegingsorgaan van microorganismen.
zweepslag-kwetsuur, zie whiplash injury.
zweer [L., ulcus; Gr.: helkos] oppervlaktedefect, dieper
reikend dan epidermis of slijmvlies, ontstaan door verval
van weefsel, en met weinig neiging tot genezing.
chiclero-zweer, goedaardige, spontaan genezende
cutane leishmaniosis Mexicana op oorschelp, komt voor
in Midden-Amerika en wordt veroorzaakt door Leish-

de plaats blijft, waardoor het mogelijk is tijdens het
zwemmen, bijv de zuurstofopname of de veranderingen
in hart en bloedsomloop to bepalen.
zwerfdrang, een bij tijden opkomende, onbedwingbare
drang tot het ontvluchten van de eigen omgeving; zie ooh
fugue.
zwerflever, abnormaal laag staande en overmatig
beweeglijke lever; syn. hepar migrans, hepar mobile,
hepatoptosis.
zwerfmilt, abnormaal beweeglijke milt; syn. lien mobilis,
splenoptosis.
zwerfnier, ren mobilis.
zwerfzucht, overmatige, onbedwingbare zucht tot
zwerven; syn. drapetomanie, syn. dromomanie, syn. poriomanie, syn. vagebondage.
zweten, het uitscheiden van een waterige afscheiding
door grote delen van het huidoppervlak ten behoeve van
de warmteafgifte; verdamping van het zweet onttrekt
warmte aan de huid met afkoeling tot gevolg;
syn. transpiratie; zie ook zweetklier.
zwijgplicht, plicht tot verzwijging door de arts tegenover
derden van kennis die deze bij de uitoefening van
haar/zijn beroep heeft verkregen; zie ook beroepsgeheim,
verschoningsrecht.
zwoerd, littekenachtige bindweefselstreng of -plaat, vaak
in de pleuraruimte, tussen parietaal en visceraal pleurablad, na pleuritis; zie ook pleurazwoerd.
zwoerdvorming, verbindweefseling van sereuze vliezen
na een ontsteking.
zygapophysealis [L., -le], m.b.t. de zygapophysis;
vb. juncturae z-les (mv van z-lis).
zygodactylie [G., daktylos = vinger] aaneengroeiing van
vingers of tenen; syn. syndactylie.
zygoma, jukboog; syn. processus zygomaticus ossis
temporalis.
zygomaticofacialis [L., -le], m.b.t. zygoma en facies;
vb. ramus z-lis, foramen z-le.
zygomaticomaxillaris [L., -re], m.b.t. os zygomaticum en
maxilla; vb. sutura z-ris.
zygomatico-orbitalis [L., -le], m.b.t. zygoma en orbita;
vb. foramen z-le.
zygomaticotemporalis [L., -le], m.b.t. zygoma en os
temporale; vb. ramus z-lis, foramen z-le.
zygomaticus [L., -ca, -cum], m.b.t. het jukbeen; vb. arcus
z-cus, regio z-ca, os z-cum.
zygomatische plooi, huidplooi tussen jukbeen en
mondhoek, soms zeer duidelijk bij maagzweerlijders.
Zygomycetes [G., zygon; mykes = schimmel] een klasse van
schimmels met seksuele reproductie via de vorming van
een zygospore en aseksuele reproductie via de vorming
van sporangiosporen (= conidia).
zygoot, zygpte, i bevruchte eicel; 2 een individu,
ontstaan uit conjugatie van twee gameten.
zygosis [G., zygon] zie conjugatie.
zygosppre [G., zygon] een spore, gevormd door conjugatie
van twee andere sporen.
zygoteen, stadium van meiose i waarin de chromosomen
iets dikker worden en de paring van de homologen
begint.
zygote intra allopian transfer (ZIFT) [E.] het na IVF inbrengen van de bevruchte eicel in de tuba m.b.v. een laparoscoop.
zymase [< G., zyme = enzym] 1 een enzym; 2 perssap van
gistcellen, dat suiker ontleedt tot kooldioxide en alcohol
(Buchner); zie ook cozymase.
zymodeem, term voor micro-organismenstam die alleen
in iso-enzymstructuur van een andere stam verschilt.

mania mexicana.
pijpzweer, zie fistel.
torpide zweer, atonische, slappe z.
tropische zweer, zie ulcus tropicum.
zweet, het product van de zweetklieren; syn. sudor [L.},
hidros [G.] ; zie ook perspiratie.
zweetklier [L., glandulae sudoriferae] kleinere en grotere
kluwens van kliercellen en -buisjes in (onder) de huid.
apocriene zweetklier, type zweetklier dat verbonden is
met de haar- en talgfollikels; minder talrijk dan de
eccriene zweetklier, alleen op circumscripte plaatsen
(m.n. oksel, rond anus); benaming is onjuist, daar
secretie niet volgens het apocriene secretieprincipe
verloopt; het secretieproduct is op zich geurloos, maar
door huidbacterien worden hieruit afbraakproducten
met een speciale geur gemaakt.
eccriene zweetklier, type zweetklier dat over het
gehele lichaam voorkomt; deze zweetklieren liggen
geIsoleerd in de huid, met het secernerende deel in het
onderste gedeelte van de dermis of in de subcutis;
hebben een belangrijke functie bij de warmteregulatie
en in mindere mate bij de water- en elektrolytenhuishouding.
zweetporie [L., porus sudoriferus] de uitwendige opening
van een zweetklier-afvoergang.
zweettest, bepaling van natrium- en chloorconcentratie
van zweet in een zweetmonster dat op gestandaardiseerde wijze is verkregen voor de diagnostiek van
cystische fibrose.
zweetvoeten, hyperhidrosis aan de voeten, samenhangend met verstoord vegetatief evenwicht; soms o.i.v.
emoties of stofwisselingsstoornissen, maar veelal zonder
duidelijke oorzaak; komt ook op de handen voor.
zwellichaam, corpus cavernosum, corpus spongiosum.
zwelling, zie tumor (tumor wordt echter meestal gebruikt
voor gezwel).
troebele zwelling, zwelling van protoplasma dat
daarbij troebel wordt, een teken van degeneratie of
afsterven van de cel (Virchow).
zwembadconjunctivitis, zie conjunctivitis.
zwembadgranuloom, zie granuloom, zwembad—.
zwemergometer, klein zwembad waar water met een
regelbare snelheid door wordt gepompt en waarin de
persoon d.m.v zwembewegingen tegen de stroom in op
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zymotoxische groep
zymolysis [G., lysis = oplossing] ontleding, fermentatie of
vertering door enzymwerking.
zymoplastisch, enzym-vormend.
zymosis [G., fermentatie] 1 enzymwerking; z een door
micro-organismen teweeggebrachte infectieziekte.
zymosis gastrica, vorming van organische zuren in de
maag, door gistwerking.
zymostheen, zymosthenisch, enzymwerking-bevorderend.
zymotisch, m.b.t. zymosis; vb. z-sche ziekte (= zymosis).
zymotoxische groep, de groep van een complement die
zich met antigeen bindt; syn. ergofore groep.

zymofoor, zymofore groep [G., phoros = dragend] receptor,
de groep atomen in het molecuul van een enzym, die het
specifieke enzym-effect teweegbrengen.
zymogeen [G., zyme; gennan = voortbrengen] inactief voorstadium van een enzym; syn. proferment, pro-enzym.
zy moggnesis [G., zyme; gennan] de vorming van een enzym
uit een zymogeen.
zy mografie, elektroforetische scheiding van enzymatisch
werkzame componenten.
zy mogram, de bij zymografie verkregen grafiek.
zymohydrolysis, zie zymolysis.
zymologie [G., logos = wetenschap] de wetenschap betreffende enzymwerking.
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