
Examenvragen Klinische Chemie I – academiejaar 2012-2013 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
1. Welke buizen kan je gebruiken om plasma te bekomen? Leg kort uit.  

2. Welke factoren tijdens de bloedafname spelen een rol voor de integretiteit van het staal?  

3. Stalen worden bij voorkeur binnen de twee uur gecentrifugeerd. Bespreek waarom. 

4. Toepassing van west-gardregels in oefeningen 

5. Bespreek de types fouten die kunnen optreden tijdens de pre-analytische en analytische 

fase. 

Hoofdstuk 2: De nier 
1. Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?  

2. Bespreek de filterfunctie van de nier.  

3. Bespreek het verband tussen het juxtaglomerulair apparaat en het RAS systeem. 

4. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van nierfalen? 

5. Wat is proteïnurie? Welke verschillende types bestaan er en leg uit. Hoe kan men 

diagnostisch differentiëren tussen de verschillende soorten?  

6. Bespreek GFR en hoe deze bepaald kan worden mbv een bloed – en urineafname? 

7. Geef de relatie tussen creatinine en GFR. 

8. Bespreek de bepaling van creatinine vroeger en nu.  

9. Wat zijn pseudo-creatinine chromogenen en geef 2 vbn? 

10. Wat is Cockroft&Gault? 

11. Wat is MDRD? 

12. Waarom is standaardisatie van creatinine zo belangrijk? 

13. Wanneer stijgt of daalt het plasmacreatinine?  

14. Wat zijn de oorzaken van ureum toename in bloed?  

15. Welk soort testen gebruiken om de tubulaire functie na te gaan +  vb? 

16. Wat zijn de referentiewaarde voor pH in urine + leg uit hoe we dit bepalen in de praktijk? 

Wanneer verwacht je alkalische urine?  

17. Waarom bepalen we het soortelijk gewicht van urine? 

18. Hoe kunnen we het concentratievermogen van de nieren bepalen/nagaan? 

19. Waarom en hoe bepalen we eiwit in de urine? 

20. Hoe tonen we bacteriën aan in urine? 

21. Hoe bepalen we RBC in urine?  

22. Hoe bepalen we WBC in urine?  

23. Wat is een urinesediment? Hoe gebeurt een correcte afname?  

24. Bespreek de bepaling van WBC/RBC met dipstick versus de telling in het sediment. 

25. Onder welke vorm kunnen lipiden voorkomen in urine en wat is de klinische betekenis?  

26. Onder welke vorm kunnen eiwitten voorkomen in urine en wat is de klinische betekenis?   

27. Welke Kristallen voorkomen in urine is afhankelijk van de pH. Leg uit. 

28. Wat is het belangrijkste pre-analytisch aspect voor urine en waarom? 



Hoofdstuk 3: De lever  
29. Bespreek de belangrijkste functies van de lever? 

30. Geef een overzicht van de labotesten die kunnen worden uitgevoerd om de verschillende 

leverfuncties te testen. 

31. Bespreek het metabolisme van bilirubine?  

32. Bespreek de bepaling van bilirubine. Waarom is het belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen geconjugeerd en ongeconjugeerd bilirubine?   

33. Bespreek de bepaling van Albumine? Waarvoor is deze nuttig? 

34. Waarom is lactaat dehydrogenase geen specifieke levermerker? 

35. Welke leverenzymen zijn belangrijk om leverfunctie te bepalen?  

36. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen ALT en AST? Hoe worden beide enzymes 

bepaald?  

37. Waarom wordt prothrombinetijd bepaald? Op welke tube wordt dit afgenomen? 

Hoofdstuk 4: Glucose metabolisme  
38. Leg de glucose homeostase uit aan de hand van een schematische voorstelling  

39. Welke vormen van diabetes mellitus zijn er? Bespreek elk van deze vormen. 

40. Hoe stelt men de diagnose van DM? 

41. Bespreek het verschil tussen glucose gemeten in volbloed en plasma glucose?  

42. Waarom wordt HbA1c bepaald bij patiënten met diabetes? Bespreek deze bepaling en de 

manier waarop de bepaling gebeurt.  

43. Wat is Diabetes Keto-acidose? 

44. Welke factoren kunnen de glucosebepaling beïnvloeden? 

45. Op welke drie manieren bepalen we glucose in bloed + geef de referentiewaarden?  

46. Waarom en hoe bepalen we ketonen in urine?  

Hoofdstuk 5: Vet metabolisme  
47. Hoe is een lipoproteïne opgebouwd? 

48. Welke 4 lipoproteïnes circuleren in het lichaam en wat is het verschil tussen deze 4 

lipoproteïnes in samenstelling? 

49. Het lipidenmetabolisme bestaat uit een endogeen en een exogeen systeem. Bespreek beide.  

50. Waar zijn de verschillende lipoproteines betrokken in het lipidenmetabolisme? Leg uit met 

behulp van een schema  

51. Hoe kan het lichaam een onderscheid maken tussen LDL en HDL? 

52. Aan de hand van welke parameters kan met een hyperlipidemie vaststellen?  

53. Hoe bepalen we de verschillende fracties cholesterol? 

Hoofdstuk 6: Ijzermetabolisme  
54. Bespreek de belangrijkste ijzerparameters? 

55. Geef een bondige samenvatting van de ijzerkringloop? 

56. Hoe wordt de absorptie van ijzer uit de darm gereguleerd? Wat verandert er bij ijzergebrek? 

Illustreer aan de hand van een figuur.  



57. Bespreek ijzertekort 

58. Bespreek hemochromatose 

59. Hoe bepalen we Fe en TIBC? 

Hoofstuk 7: Calcium en fosfaat metabolisme  
1. Bespreek de verschillende vormen van voorkomen van Calcium in bloed.  

2. Bespreek het metabolisme van Calcium 

3. Bespreek het metabolisme van fosfaat 

4. Geef de oorzaken van hypocalciëmie  

5. Geef de oorzaken van hypercalciëmie  

6. Hoe gebeurt de bepaling van Calcium in bloed?  

7. Hoe gebeurt de bepaling van fosfaat in bloed?  

Hoofstuk 8: Enzymes  
1. Bespreek welke 5 factoren een enzymreactie kunnen beïnvloeden.  

2. Bespreek hoe de activiteit van een enzyme kan bepaald worden mbv een 2 puntsmeting. 

Verduidelijk dit eveneens met de drie berekeningsmethodes. 

3. Wat zijn co-enzymes? Geef een voorbeeld van een reactie waarbij co-enzymes belangrijk zijn 

voor de bepaling.  

4. Wat is het verschil tussen een indicator- en een hulpreactie bij enzymatische bepalingen?  

 

 

 


