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Voorwoord 

… help mee bij de ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier! 

 

Zo begint een brief van de Nierstichting die misschien bij jou ook wel op 

de deurmat is gevallen.  

Die eerste zin van die oproep heeft te maken met het onderwerp van deze 

module: de ontwikkeling van de kunstnier. ―… help mee met de 

ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier‖: het had de slotzin van het 

kernhoofdstuk 4 ―Nierenmanieren‖ kunnen zijn. 

 

1. Bron: Uit de brief van de Nierstichting 

Een stap op weg naar een implanteerbare nier is de ontwikkeling van een 

draagbare kunstnier die 24 uur per dag dialyseert. Daarom zal hij meer 

afvalstoffen verwijderen dan de huidige grote machines. De nierpatiënt 

hoeft niet meer driemaal per week naar het dialysecentrum. U kunt zich 

voorstellen dat zijn bewegingsvrijheid enorm zal toenemen. Maar het 

belangrijkste winstpunt is dat hij zich fitter en gezonder zal voelen!  

 

We komen je niet om een nier vragen, zoals in de BNN 

donorshow waarmee de module opent. Vincent Molenaar, 

toen een jongen die bij jullie in de klas had kunnen zitten, 

speelt daarin één van de hoofdrollen. Hij is in die show één 

van de drie kanshebbers op een donornier. Een hele gewone 

jongen: kijk maar hoe hij op de foto van de titelpagina met 

zijn tong uit zijn mond bezig is met de ―machine‖. Als onze 

landgenoot professor Kolff in 1943 niet de kunstnier had 

uitgevonden, was Vincent er al lang niet meer geweest. 

Inzet loont! 

 

We zijn er trots op dat we Vincent met zijn arts Menno 

Kooistra hebben mogen interviewen en dat zij zo 

meegewerkt hebben aan deze module.  

 

We wensen je veel succes met deze module!  

 

De samenstellers 

 
 
Figuur 1: Van uitvinden kun je 
best oud worden: Prof. Kolff  
(† 11-02-09) werd 98 jaar. Hier 
laat hij een spin-off van zijn 
kunstnier zien: een draagbare 
long. Bron: NAE/ Willem Kolff 

Stichting. 
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1 Inleiding 

Hoe je door de module moet gaan, staat beschreven in hoofdstuk 2 

―Werkwijzer: aanwijzingen voor leerlingen‖. 

 

Als voorkennis is nodig: scheikunde tot en met halverwege vwo-4 en enige 

basiskennis van biologie, wiskunde en natuurkunde. Als er kans is dat je 

bepaalde benodigde kennis nog niet hebt gehad of is weggezakt, is deze in 

een vakkennisblok gegeven. 

1.1 Doelstellingen 

Het hoofddoel van deze module is: jezelf voorbereiden op de 

zelfstandigheid die je nodig zult hebben op de universiteit of een andere 

voortgezette opleiding. Je zit nu in de tweede fase van het vwo: 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Zelfstandig: helemaal alleen? 

Nee. Je werkt in groepjes. Op het WO moet je ook kunnen samenwerken.  

 

Na het kernhoofdstuk 4 Nierenmanieren komt de voorbeeldeigenparagraaf: 

je gaat daarna met je groep een eigen paragraaf schrijven.  

 

Nog een belangrijk kenmerk van de module is dat de vragen vooral 

zelfontdekkend zijn.  

Vaardigheden 

 Plannen  

 Leerstof van de module herkennen en toepassen in verdere delen en 

vragen van de module en in het dagelijks leven. De op deze manier 

afgedrukte begrippen kun je daartoe via het register terugvinden. 

 Leerstof van de monovakken en wiskunde herkennen en toepassen. 

 Met je groepje een van de proeven uitvoeren, het belangrijkste 

demonstreren aan de klas en er een verslag van maken. 

 Rollenspellen en modellen hanteren en ontwerpen, wiskundig (passief) 

en grafisch (actief) modelleren (Er komen in de vragen rollenspellen 

aan de orde. Een voorbeeld van een chemisch rollenspel is: het begrip 

overmaat uitleggen. Je kunt dan het model van een danszaal 

gebruiken: stel er zijn 100 jongens en 20 meisjes. Hoeveel 

(ouderwetse) danspaartjes kun je dan maken? De overmaat jongens 

weet je dan. 

 Ontwerpen van spin-off toepassingen. Als je weet hoe een kunstnier 

werkt, moet je ook kunnen bedenken hoe je een kunstlong zou kunnen 

bouwen (zie figuur 1, de foto van Kolff). Wat is spin-off? Bijvoorbeeld: 
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―De hele computertechnologie is eigenlijk een spin-off van de 

ruimtevaart.‖ Het doel van de ruimtevaart was niet het ontwikkelen 

van computers, maar er waren wel computers bij nodig. Die computers 

bleken zo handig nu iedereen een pc heeft. 

 Concept mapping 

 Het schrijven van een eigen paragraaf en het houden van een 

presentatie daarover   

 De vragen en antwoorden zo begrijpen en kennen dat je daaraan 

analoge of gelijkwaardige vragen tijdens de toets kunt beantwoorden. 

Begrippen recontextualiseren: je moet ook in andere contexten het 

geleerde kunnen toepassen. 

1.2 Leerdoelen en begrippen  

 ureum  

 osmose en osmotische membraansystemen, iontoforese 

 diffusie en diffusiegecontroleerde membraansystemen 

 werking van membranen: semi-permeabel 

 dialyseprincipes: hemodialyse, hemofiltratie (door convectie) en 

combinatie 

 type membranen: 

natuurlijke en synthetische polymeren, affiniteitbepalend 

poreus, dicht, composiet, (a)symmetrisch, carrier  

membraaneisen in vivo: biocompatibel etc. 

membraaneigenschappen: grootte oppervlak, grootte poriën, 

poriëndichtheid, dikte 

spinnen van membraanvezels en strijken van plaat, beide door 

coagulatie 

 membraantransport  

flux, uitwisselingssnelheid per oppervlakte-eenheid (mmol/sec/m2) 

afhankelijk van: 

concentratie uit te wisselen stof 

soort uitgewisselde stof 

doorlaatbaarheid membraan 

concentratiepolarisatie, verstopping 

voeding, retentaat, permeaat 

 principe natuurlijke nier:  

twee tegengestelde stappen 

taken 

 ontwikkeling kunstnier: verleden, heden, toekomst 

 tegenstroom 

 dialysaat 

 eiwitmetabolisme 
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De overige nieuwe begrippen passief beheersen. Er zal niet naar de naam 

van deze begrippen gevraagd worden, maar je moet er wel mee kunnen 

werken.  

De vaardigheden en leerdoelen van de voorbeeldeigenparagraaf en van de 

door de leerlingen geschreven eigen paragrafen behoren tot de schriftelijk 

te toetsen stof.  

1.3 Afsluiting en toetsing 

De module wordt afgesloten door onder andere het maken van een eigen 

paragraaf. Je vraagt je misschien af hoe je zoiets moet doen. Daarom 

hebben we een voorbeeldeigenparagraaf gemaakt. Daar zitten expres 

fouten in. Die fouten worden aangegeven op het punt waar ze gemaakt 

worden door een voetnoot. 

 

Er staan nog veel meer voetnoten in de voorbeeldeigenparagraaf. We 

leggen daarin uit hoe het wel moet. Je kunt je eigen paragraaf dus het 

best maken door de voorbeeldeigenparagraaf aan te passen aan jouw 

thema. 

Een volgend onderdeel van de afsluiting is de presentatie van je eigen 

paragraaf.  

 

Daarna komt de schriftelijke toets. Het maken van een verslag van de 

proef waar jouw groepje voor verantwoordelijk was kan, als je docent dat 

wenst, ook in aanmerking komen voor een cijfer 

 

De toets telt individueel mee voor 60% van je cijfer. 

 

De eigen paragraaf, de presentatie en eventueel het verslag tellen mee als 

een groepscijfer. 

 

De eigen paragraaf met –indien van toepassing– het cijfer voor  het verslag 

telt mee voor 30%. 

 

Het cijfer voor de presentatie telt mee voor 10%. 
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2 Werkwijzer: aanwijzingen voor 

leerlingen 

In de onderstaande tabel is dit hoofdstuk samengevat. Met de tabel kun je 

makkelijk een planning maken. Het komt neer op het nu invullen van de 

tweede kolom: de data van de genummerde lessen. De laatste kolom vul je 

pas als de betreffende les voorbij is in met de vragen/opdrachten die je 

dan nog niet afhebt.  

 

les-

num

mer 

data vragen/

opdrach

ten 

onderwerpen nog 

te 

doen 

1   1.Donorshowselectie zien en 

2.interview lezen 

 

2  1-6 3.Groepen maken, 

4.kernhoofdstuk doen, 

iedere groep één proef 

voorbereiden en laten zien 

Proeven A  

3  7-12 Proef B  

4  13-18 Proef C  

5  19-24 Proeven D  

6  25-29 Proef E  

7  30-35 5.Uitkijken naar inspiratiebron in eigen 

netwerk en  

6.voorbeeldeigenparagraaf doen 

 

8  36-41 

9  42-47 

10   7.Concept map (2D-overzicht) in klas 

maken, concepten (begrippen) bij 

onderwerp eigen paragraaf reserveren 

 

11    

12   8.Onderwerpen in volgorde leggen, 

interview/excursie/internetstudie en 

eigen paragraaf uitschrijven 

 

13    

14    

15    

16    

17   9. Presentaties  

18    

19   10.Schriftelijk toets  

20   Nabespreken/cijfers  

Figuur 2: Tabel voor het plannen. 

 

1. Er staat 40 SLU voor de hele module. Dat betekent dat je bij 20 lessen 

van 50 minuten, meer dan de helft buiten de lessen om moet doen (de 

laatste kolom). Les 1. Bekijk de Grote Donorshow (winnaar Emmy 
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Award 2008) via ►URL1, ►URL2  of ►URL3. De hele uitzending duurt 

anderhalf uur. Bekijk zeker de stukken waar Vincent, de mannelijke 

patiënt/hoofdrolspeler in vóórkomt. Je docent heeft die geselecteerd. 

Besteed er op school een halve les aan en kijk in je eigen tijd verder. 

Een samenvatting van 10 minuten biedt ►URL3.  

2. Lees in dezelfde les het interview met Vincent Molenaar in hoofdstuk 

3. Het is een lang stuk. Lees het vlot door. Maak het zo nodig thuis af. 

Je hoeft het niet uit je hoofd te kennen, maar je moet herkennen wat 

je gelezen hebt als er op teruggekomen wordt. Denk er tijdens het 

lezen ook aan dat je uiteindelijk een eigen paragraaf moet gaan 

schrijven. Daar kun je nu al ideeën voor opdoen.  

3. De docent en/of jullie vormen nu groepen. Vijf stuks. Even groot. Ze 

moeten heterogeen zijn, wat betreft jongen/meisje, wat betreft 

intelligentie en wat betreft wel of geen biologie en/of natuurkunde in 

je profiel. 

 

Wordt vervolgd na hoofdstuk 3. 
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3 Interview Vincent Molenaar 

Donderdag 19 juli 2008 

 

Sommige tekstdelen zijn grijs afgedrukt, zoals bijvoorbeeld op deze 

bladzijde onderaan. Dit wil zeggen dat we hier in de rest van de module op 

terug komen. 

 

Daarnaast staan op een aantal plekken aanvullende opmerkingen met de 

initialen PR. PR is de extern deskundige die de module heeft gelezen.  

 

Achter sommige woorden staat de betekenis toegelicht door HJ, de 

interviewer. 

 

Ik sta te wachten bij de receptie van dialysecentrum ―Dianet‖ in Utrecht, 

als ik hem met zijn vriendin zie aankomen. Hij lijkt een stuk kleiner en 

jonger dan op TV. We maken kennis. Vincent. Een van de drie 

nierpatiënten / hoofdrolspelers van de BNN Grote Donorshow. Door 

tussenkomst van de Nierstichting heb ik een interview met hem kunnen 

regelen. Hij woont in Bergen, Noord Holland, maar we treffen elkaar in het 

dialysecentrum in Utrecht. 

Les op een nieuwe machine 
Zoals tijdens de BNN Donorshow is duidelijk geworden, dialyseert Vincent 

thuis. Dus waarom is hij hier in het dialysecentrum in Utrecht, vraag ik mij 

af. Ik vermoed dat hij hier studeert en daarom in een dialysecentrum in 

Utrecht moet dialyseren. Vincent zegt echter dat hij hier les krijgt op een 

nieuwe dialysemachine die hij thuis in Bergen ook gaat krijgen: ―omdat het 

best wel veel met zich meebrengt om thuis überhaupt te kúnnen 

dialyseren.‖  

 

Hij dialyseert al wel acht jaar thuis, maar ―de technologie gaat vooruit en 

je moet mee.‖ Op mijn vraag wat er verbeterd is aan de machines 

antwoordt Vincent: ―De belasting voor het lichaam die het dialyseren met 

zich meebrengt, is gedaald. Het dialyseren is nu bijna gelijkwaardig aan 

het leven met een getransplanteerde nier. De kunstnier, het onderdeel van 

de machine waar het om gaat, is steeds verfijnder geworden. Zo 

microscopisch geperfectioneerd, dat hij zelfs de kleinste afvalstoffen uit 

het bloed kan filtreren. Daar was een kunstnier vroeger niet toe in staat.‖  

―Weet je hoe dat precies zit met die membranen en zo?‖ vraag ik.  

―Het ontwerp van een membraan is gebaseerd op de werking van een 

echte nier. Bepaalde delen van het bloed komen in het badwater‖ Op mijn 
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vraag welke stoffen dat zijn, zegt hij kalium, natrium, (kalium- en 

natriumionen worden bedoeld HJ) ureum, fosfaat, eigenlijk alle 

afvalstoffen die een gezonde nier ook uit het bloed haalt. Het nadeel is dat 

dat bij een kunstnier niet de hele dag door gaat, maar slechts een paar uur 

om de paar dagen. Daarom doe ik het gedurende de hele nacht. Dat is wat 

minder conventioneel, maar het ondervindt al aardig wat navolging. Het 

komt dichter bij de natuurlijke werking van de nier en verhoogt de 

kwaliteit van leven, omdat je er geen tijd aan kwijt bent. De intensieve 

methode om in korte tijd veel te dialyseren kan op den duur schade aan 

hart en bloedvaten en afwijkingen aan je botbouw veroorzaken.‖  

Op mijn vraag of de pomp een zelfde druk opbouwt als het hart antwoordt 

hij: ‖Dat is inderdaad goed vergelijkbaar: alleen heet het dan geen 

bloeddruk maar systeemdruk. Bij onze training (hij doelt mede op zijn 

vriendin Ohan die hem begeleidt bij zijn dialyse) leren we ook 

voornamelijk over die druk. De meeste handelingen en problemen die je 

zou kunnen tegenkomen, hangen hiermee samen. Je kunt de systeemdruk 

regelen door lucht bij te spuiten of af te laten.‖  

―Lucht is toch gevaarlijk in het bloed‖, werp ik tegen.  

―Ja inderdaad, maar bloed en lucht zijn heel goed gescheiden in de 

machine. Daar hebben ze in de loop van de tijd heel wat op gevonden. Er 

moet ook een expansieruimte zijn om de druk op te vangen.‖  

Hoe het begonnen is 
 ―Ik begrijp dat je beide nieren mist. Hoe is dat gekomen?‖ 

 ―Ik was twee jaar en kreeg hoge koorts. Mijn nieren hebben dat niet 

aangekund. Je moet het zo maar aan mijn vader vragen. Ik heb het niet 

bewust meegemaakt.‖  

Ik probeer wat: ―Had je een stijgende urineweginfectie waarna de 

bacteriën je nieren zijn gaan aantasten?‖  

 Hij zegt: ―Je kunt op vele manieren je nier kwijt raken. Als mogelijke 

oorzaak voor mijn nierprobleem (ik ben in 1987 geboren) is zelfs Tsjernobyl 

genoemd.‖  

―Zit het in de familie?‖ vraag ik. 

―Nee,(hij lacht) hoewel mijn vader nefroloog (nierspecialist HJ) was, maar 

door mijn ziekte is hij dat juist minder leuk gaan vinden. Hij is zich gaan 

specialiseren op het gebied van leverziekten en is internist geworden.‖  

Invloed op studie 
―Hoe zat dat bij jou? vraag ik. Ben jij door je ziekte je gaan interesseren 

voor nefrologie (specialisatie op het gebied van de nieren HJ)? Lette je in 

de klas extra op als het over nieren ging? Zou je zoiets willen gaan 

studeren of is dat door je ziekte juist totaal onmogelijk geworden?‖ 

 ―Ik heb alle hoeken van allerlei ziekenhuizen wel gezien. Als je me het op 

mijn twaalfde jaar had gevraagd, had ik niet gedacht ooit nog wat in de 

richting van geneeskunde te gaan doen. Maar door zelf de machine te leren 

bedienen is de interesse toch ontstaan en ben ik nu toch verpleegkunde 
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gaan studeren.‖ Hij heeft op vmbo-t al Zorg en Welzijn gekozen en scoorde 

voor biologie goed en makkelijk.  

―Kon jij je door je eigen ervaring beter een voorstelling maken dan 

anderen van wat er allemaal in je lichaam aan de hand is?‖ 

Dat beaamt hij niet echt, maar als hij bij een biologieopdracht moest 

kiezen, koos hij vaak voor iets met nieren. Bijvoorbeeld de stofwisseling 

ervan. Nu moet hij voor verpleegkunde alles van anatomie afweten en dat 

lukt ook goed. Ook denkt hij dat zijn ervaring met ziekenhuizen etc. een 

meerwaarde kan betekenen voor hem als verpleegkundige.  

Een echte nier kan méér 
―Een echte nier zorgt niet alleen voor bloedzuivering, hij maakt ook 

hormonen, vitamine D, zorgt voor de calciumhuishouding enzovoort. Dat 

doet de kunstnier niet. Daardoor krijg jij gebrek aan bepaalde zaken. Krijg 

je daar medicijnen voor?‖ 

―Daar hebben ze weer iets moois op bedacht. Met het badwater is het 

mogelijk ook weer bepaalde stoffen af te geven aan het bloed, 

bijvoorbeeld bicarbonaat (Een minder wetenschappelijke naam voor HCO3
-

ionen. HJ). Dat kan ik straks bij de machine laten zien.‖ 

Tot nu toe zitten we in de kantine en komen er een aantal mensen 

luidruchtig hun dienblad vullen. Mooie aanleiding om richting machine te 

lopen. Het gebouw is veel groter dan het er aan de buitenkant uitziet: heel 

veel kamertjes met dialyseapparatuur. We komen ook langs een 

voorraadkamer met plastic vaten (zie figuur 4) met allerlei soorten 

zoutmengsels voor het dialysaat (badwater HJ) die men daartoe aanvult 

met gedemineraliseerd water.  

We moeten op de tweede verdieping zijn. Daar horen we dat de vader van 

Vincent zóveel later komen dat hij ons jammer genoeg niet te woord kan 

staan. Vincent blijkt bovendien een afspraak te hebben met zijn Dianet-

arts Menno Kooistra. Maar Vincent heeft geen vragen voor zijn dokter. 

Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om zijn arts een aantal 

technische vragen te stellen. 

De oorzaak 
Ik ga terug naar de oorzaak van de nierziekte van Vincent. Ik veronderstel 

dat de bacteriën die zijn nieren infecteerden resistent waren geworden 

tegen Vincents antibiotica, zodat hij toen hoge koorts kreeg.  

―Dat was niet de reden‖, zegt zijn dokter. ―Na de afstoting van zijn 

getransplanteerde nieren is pas duidelijk geworden dat Vincent een auto-

immuunziekte (een ziekte als astma HJ) had. Vincents auto-immuunziekte 

richtte zich echter niet op zijn longen maar op zijn nieren. Met Prednison 

(ontstekingsonderdrukker, HJ) is een en ander geprobeerd.‖ 

―Het perspectief voor een volgende transplantatie is dus niet gunstig‖, stel 

ik, ―de kans op afstoting zal dan opnieuw groter dan gemiddeld zijn.‖ 

Vincent zit er niet echt mee: hij heeft er alle vertrouwen in dat er nog 
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eens wat op gevonden wordt en hij vindt dat de dialyse zijn leven 

nauwelijks beperkt.  

Ik had een vraag voorbereid waarin ik veronderstelde dat de klepjes niet 

zouden gewerkt hebben in de urineleider (de ureter, de verbinding tussen 

blaas en nier. PR). Dat zou reflux (terugstroom HJ) veroorzaken van urine 

terug naar de nieren. Omdat er bij Vincent echter sprake is van een auto-

immuunziekte, is dat niet het geval. Overigens transplanteert men volgens 

Dianet-arts Menno Kooistra altijd de ureter mee met ook een ader en een 

slagader van de nier. 

De kunstnier kan ook meer 
We komen terug op het medicijngebruik. Ik stel dat gezonde nieren veel 

meer doen dan alleen filtreren van ureum en creatinine (afbraakproducten 

van eiwitten die uitgescheiden worden HJ). ―En duizenden andere 

stoffen‖, zegt Menno Kooistra. Hij haakt hier op in. De nier heeft vier 

functies:  

 Kwijtraken van vocht: water en zout. 

 Het kwijtraken van gifstoffen. 

 Het produceren van hormonen en vitamine D. De laatste twee worden 

als medicijn toegediend aan Vincent. Het hormoon EPO (ErytroPOëtine, 

een middeltegen bloedarmoede HJ) bijvoorbeeld dat het beenmerg 

aanzet om bloed te produceren en in de Tour de France zwaar is 

misbruikt! EPO is speciaal ontwikkeld voor nierpatiënten en dient men 

tijdens de dialyse toe.  

 De zuur-base-balans. (Basen zijn het tegenovergestelde van zuren. 

Teveel van één van beiden is niet goed. HCO3
—ionen reageren met 

beide en kan zo en teveel aan base of zuur wegnemen.) In de kunstnier 

gebeurt dat door het toedienen van waterstofcarbonaat (HCO3
-). 

Buikvliesdialyse 
In de Grote Donorshow heb ik grote zakken met water zien hanteren en ik 

vraag of een van de andere hoofdrolspelers buikvliesdialyse ondergaat. 

Dat blijkt het geval te zijn, maar Menno Kooistra wil niet over die andere 

patiënte uitweiden. Hij zegt wel dat het om acht liter water gaat. Dat je 

die vier keer per dag via een katheter in een kwartier je buikholte laat 

inlopen. En vier keer per dag er ook weer uit. Het kan ook ‗s nachts met 

een machine. Je draagt dat water in je buikholte de hele dag met je mee.  

In de film hoorde ik haar zeggen dat ze maar 500 mL water mocht drinken.  

Menno Kooistra: ―Je mag ongeveer 500 mL water meer drinken dan je 

uitscheidt via de urine, omdat je die 500 mL verliest door transpireren (en 

uitademing en ontlasting. PR) Maar die eis van 500 mL kan geen mens zich 

aan houden: dan zou tijdens dialyse er ook nooit vocht verwijderd hoeven 

worden. Bovendien moet je bedenken dat er overal vocht in zit: in fruit, in 

groenten enzovoort―. 
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Recyclen? 
Ik vraag of het afgevoerde vocht recyclebaar is. Je zou ureum en 

creatinine er door een adsorptiekolom (Een scheidingsmethode. Het 

adsorptiemiddel zit in een lange buis waar het vocht doorheen loopt. HJ) 

uit kunnen halen. Glucose en de zouten die wel in het bloed thuishoren 

zouden er in blijven. Dat lijkt niet lonend volgens Menno Kooistra: het is 

veel goedkoper nieuwe spoelvloeistof aan te maken.  

Nieuwste ontwikkeling 
Naar aanleiding hiervan vertelt Menno Kooistra, dat de nieuwste 

ontwikkelingen gaan in de richting van een kunstnier waarin cellen van de 

patiënt zelf zijn ingebouwd. En mettertijd zelfs stamcellen. Die cellen 

zullen dus op een hele slimme manier de stoffen uitwisselen, zoals dat van 

nature ook gebeurt. Die cellen zullen ook vitamine D enzovoort maken. Ze 

denken volgens Menno Kooistra een draagbare kunstnier binnen zo‘n 15 

jaar ontwikkeld te hebben. (PR: dit is niet wetenschappelijk gefundeerd.) 

Dieet 
Ik vraag of een dieet voor een nierpatiënt een goed idee is: eiwitarm en 

zoutbeperkt. Menno Kooistra vult aan: kaliumarm. ―Heeft dat iets te 

maken met actief transport?‖ vraag ik. ―Actief transport van de 

tubuscellen, bedoelt u?‖ vraagt Menno. Helaas laat ik hem dat niet 

uitleggen maar ik spits de vraag toe op waarom een kaliumarm dieet nodig 

is.  

Menno Kooistra legt uit: ―Binnen de cellen is door actief transport het 

kaliumgehalte (Hierboven en in de volgende zinnen zijn bedoeld 

kaliumionen. HJ) hoog (130 mmol/L)(= 130 x 39,10 = 5083 mg/L = 5,08 g/L. 

HJ) en daarbuiten laag. Als die cellen dat kalium ook maar een beetje niet 

vast kunnen houden, schiet het kaliumgehalte van het bloedplasma 

(vloeibare deel van het bloed. HJ) onacceptabel omhoog. Als je kalium 7 of 

8 is, kun je er ontzettend ziek van worden. Boven de 8 krijg je een 

hartritmestoornis (gevaarlijk ventrikel- ofwel kamerfibrilleren 

(hartritmestoornis. HJ), tot soms hartstilstand) en verslapping van je 

spieren. Kalium zit in fruit, pinda‘s, aardappels.‖ Vincent herkent dit: hij 

is volgens hem pindaverslaafd geweest. Met te veel kalium voelde het heel 

erg zwaar aan in zijn schouders; alsof hij een rugbyharnas aan had.  

Wat als je niet dialyseert? 
Ik ga door met Vincent: ―Hoe ga je je voelen als je aan dialyseren toe bent 

of als je een keer hebt moeten overslaan?‖  

―Als ik echt vervuild raak  

 of vol, voel ik me zwaar (hij houdt door de te hoge [K+] te veel vocht 

vast, PR) 

 lijmerig (door de te hoge [K+] ontstaat spierzwakte, PR) 

 sloom (door de te hoge [K+] ontstaat enige zwelling van hersencellen, 

PR) en dit is storend voor je beweging.‖  
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PR suggereert hier meer over te vragen, maar daar zijn we nog niet aan 

toe. Misschien wel een idee voor je eigen paragraaf.  

Ik vraag of hij dan lage bloeddruk krijgt. ―Nee, eerder te hoge: als je te 

veel vocht bij je draagt moet je hart harder pompen.‖ 

―En hoe voelt het als je aan het dialyseren bent?‖ 

Toen hij een jaar of vijf was en voor het eerst gedialyseerd werd, voelde 

hij alleen de spanning. Nu voelt hij er eigenlijk niets meer van. Het is 

alleen de prik.  

Optimalisering 
In de module zit een optimaliseringopgave voor membraantechnologie bij 

afvalwaterzuivering waarbij een hoge langsstroomsnelheid een nuttig 

effect heeft op de uitwisseling. Op mijn vraag of je dat kunt toepassen op 

nierdialyse zegt arts Menno Kooistra: ―Mooi langzaam langs het membraan 

laten lopen is een goede zaak om de stoffen in de vloeistof de kans te 

geven door de poriën te gaan. Maar van de andere kant bij te langzaam 

doorstromen zit het bloed dat al schoon is nog steeds maar nutteloos voor 

het gaatje. Dus moet je wel doorpompen. Het optimum ligt zo bij de 250 

mL/min. Als je kiest voor 750 mL/min moet je de dialysevloeistof aan de 

andere kant ook sneller laten lopen anders raakt die verzadigd.‖  

―Welke variabelen (grootheden die je kunt variëren HJ) kun je nog meer 

instellen op de machine?‖ vraag ik. 

Menno Kooistra ―Het type kunstnier dat je tussenplaatst: de grootte van 

het membraan en de grootte van de gaten (gaan gifstoffen makkelijker 

doorheen HJ). En de tijd (twee uur, drie uur, acht uur): in Amerika willen 

ze snel en krachtig dialyseren, zodat de patiënt weer snel kan deelnemen 

aan het productieproces. Maar het gevolg is: grote schommeling in 

concentraties in het bloed, grote schommelingen in het vochtgehalte van 

je lijf. Dat is niet prettig. Zoals het bij Vincent gebeurt; ―zachte‖ 

(langzame en minder krachtige, PR) dialyse is veel rustiger.‖ 

Levende donatie 
Ik vraag of men de donorcampagne niet 

beter kan richten op levende donatie. De 

actrice in de grote BNN donorshow wilde dat 

ook. Het idee dat ik eerst onder een auto 

moet komen of anderszins dood moet gaan 

voor ik iets kan betekenen staat mij niet 

aan. En een ―levende‖ nier gaat veel langer 

mee dan een ―dode‖ nier die gemiddeld 

maar 11 jaar meegaat. Menno Kooistra: ‖Er is 

een vereniging opgericht voor mensen die bij 

leven een nier hebben gedoneerd en 

aandacht willen geven aan die mogelijkheid. 

In Noorwegen komen zo 70% van de 

transplantaties tot stand en in Nederland Figuur 3: Spotprent. 
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groeit het ook heel hard: richting de 50%. Er komen steeds meer 

buitenfamilie-transplantaties en ook zogenaamde altruïsten die het 

ziekenhuis bellen en zeggen: ik heb er twee, neem er maar één. Dus het 

gaat wel die kant op. In landen als België waar relatief veel auto-

ongevallen gebeuren, ligt de situatie anders.‖ (PR vindt dit een onethische 

stellingname). 

Shunt 
Een andere vraag aan Vincent: ―Je hebt een shunt?‖  

Hij laat zijn shunt (het bloed gaat daardoor een kortere, snellere weg, PR) 

zien. Hij schijnt wat bobbelig door de huid heen.  

―Gaat hij niet vaak ontsteken door al die prikken?‖  

―Dat ligt eraan of hij van eigen vlees (van eigen bloedvaten, PR) is‖, zegt 

dokter Menno Kooistra. Dat is bij Vincent het geval, dus heeft hij weinig 

last.‖  

 Ik vraag: ―En heb je geen kans dat de shunt erg gaat nabloeden? Want je 

hebt toch bloedverdunners tegen het klonteren in de dunne 

membraanrietjes.‖  

Vincent: ―Dat berekent de machine heel nauwkeurig. We stoppen met 

verdunners toedienen vóór het afsluiten van de dialyse. Nabloeding maak 

ik eigenlijk nooit mee.‖ Ohan, zijn vriendin, vult aan: ―We gebruiken 

heparine. Dat mixen we in het zoutbad. Een spuit geeft om de zoveel tijd 

de juiste kleine stootjes vloeistof af. Tegen het eind houdt de machine 

daarmee op.‖ 

Werking kunstnier 
Menno Kooistra, aanvullend op de werking van de kunstnier: ―Het bloed 

stroomt door een bundel dunne capillairtjes (zeer dunne buisjes HJ). Die 

zijn permeabel: er zitten gaatjes in. En daarlangs stroomt de 

dialysevloeistof (badwater. HJ), en wel in tegengestelde richting: het 

tegenstroomprincipe. De uitwisseling werkt naar twee kanten: gifstoffen 

kunnen het bloed uit en goede stoffen die je aan de dialysevloeistof hebt 

toegevoegd kunnen het bloed in. Als de 

concentratie van kalium hoger is in het 

bloed dan gaat het kalium naar de 

dialysevloeistof toe. En als die 

concentratie in het bloed lager is gaat het 

de andere kant uit. Dat werkt gewoon via 

diffusie: van hoge naar lage concentratie.  

Bicarbonaat hebben de nierpatiënten 

meestal te weinig in het bloed waardoor 

ze verzuren. ‗Bicarb‘ gaat via de 

dialysevloeistof het bloed in.‖  

Ik: ―Bepalen jullie van de toe te voegen 

stoffen bloedwaarden en houden jullie 

daar de volgende keer rekening mee?‖  
Figuur 4: Etiket van een tank. 
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Menno Kooistra: ―Ja. In principe gebeurt dat iedere twee weken. En dan 

gaat er meer of minder kalium bijvoorbeeld in het badwater.‖  

Vincent: ―Daartussen kun je kiezen: dat staat allemaal op de etiketten van 

die tanks waar we net foto‘s van gemaakt hebben‖ (zie figuur 4).  

Er zijn heel veel verschillende tanks, met verschillende 

etiketten/samenstellingen. Menno: ―Het is vrij simpel spelen met een 

vijftal stoffen.‖  

Ladingbalans 
―Een scheikundige vraag: er moet natuurlijk evenveel positieve ionlading 

zijn als negatieve. Als ik meer kalium nodig heb, zal ik bijvoorbeeld ook 

meer chloride nodig hebben. Is dat chloride dan weer niet schadelijk? Moet 

je dan niet schipperen?‖  

Menno Kooistra: ―Ja, maar dat zoeken ze op de fabriek voor ons uit.‖  

Vochtbalans 
―Hoe ontrek je vocht?‖ 

Menno Kooistra: ―Dat doe je door een drukverschil aan te leggen. Door aan 

het eind van de kunstnier een beetje te knijpen komt er meer vocht door 

de gaatjes. Je stelt in hoeveel vocht je wilt onttrekken. De machine meet 

hoeveel mL/min er dan onttrokken moet worden. Dat stelt de machine via 

de druk in. Is het aantal mL te verwijderen vocht bereikt, dan laat de 

machine de druk zakken. De kunstnier is op zich een klein dingetje. Maar 

voor het regelsysteem en de bewaking heb je die grote kast nodig.  

Of de machine geluid maakt? Vincent: ―Dat wordt bij de nieuwe type 

machines steeds minder. Het is niet de pomp die het meest geluid maakt, 

maar de ventilator en de R.O. (Reversed Osmosis, HJ) en de 

waterbehandeling. Die hebben we in een apart kamertje gezet.‖  

Zuinig? 
―Steriliseren jullie het membraan steeds?‖  

Menno Kooistra: ―Nee dat gooien we weg. In Amerika steriliseren ze het 

tien keer. Wat het beste is, hangt van de nauwkeurigheid af waarmee het 

gebeurt‖  

Ik: ―Hemodialyse kost in de VS 1,5 miljard dollar per jaar.‖  

Menno Kooistra: ―Ja het is heel duur. Het is de duurste behandeling die er 

is. Dialyse kost tot € 110.000 per persoon per jaar.‖  

Biocompatibel 
―Wat verbetert er nog aan de membranen?‖ 

Menno Kooistra: ― Ze worden beter biocompatibel. Alle membranen waren 

heel erg lichaamsoneigen, waardoor je ook altijd ontstekingsreacties kreeg 

en dat is op den duur niet goed voor je.‖ 

Spin-off 
―Wat vindt u van een draagbare kunstnier?‖  
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Menno Kooistra: ―Daar zijn ze hard mee bezig om te ontwikkelen. Daardoor 

is er nu al veel spin-off. Net als bij de ruimtevaart.‖ 

Zielenpieten? 
―Wat zou je de vwo-leerlingen nog willen zeggen? ―, vraag ik aan Vincent. 

Vincent: ―Goede vraag! Ik vind het heel belangrijk dat ze er bewust mee 

bezig zijn. De wijze waarop maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het wel 

mooi dat het op deze wijze gepresenteerd werd, omdat mensen vanuit 

zichzelf er niet zoveel over na lijken te gaan denken.‖  

Menno Kooistra: ―Ik heb het gevoel dat die programma‘s als Hart en Nieren 

van de NCRV de nierpatiënten als zulke zielenpieten neerzetten. Dat kan 

zijn commerciële redenen hebben, maar dat is voor mij de reden waarom 

ik er niet naar kijk. Ik kan daar best een beetje boos om worden. Het 

knappe van nierdialysepatiënten is: ik vind het gewoon allemaal helden. 

De overgrote meerderheid van die mensen zijn zulke krachtpatsers dat die 

dit allemaal doorstaan en toch gewoon dóór blijven leven. Ik zou eigenlijk 

willen dat dat meer over het voetlicht kwam. Kijk eens wat iemand als 

Vincent van zijn leven maakt! Ik vind dat je als gezond iemand daar heel 

veel kracht uit kunt putten. Dat vind ik ook een van de mooie dingen van 

mijn vak.‖ Vincent: ―Ja, op een poster stond laatst: ‗Een nierpatiënt heeft 

geen leven‘, dat vond ik niet fijn.‖ Menno Kooistra: ‖Ik vond dat naar 

nierdialysepatiënten ook zo waardeloos, terwijl het zo hele krachtige 

mensen zijn en dat (tegen Ohan) geldt ook voor mensen zoals jij. Vincent 

kan dit alleen maar doen voor jou, omdat jij het voor hem doet. Jullie zijn 

een team. En daar kan ik naar kijken en daar kan ik een heleboel energie 

van krijgen.‖ 

Vincent: ―Het gevaar is een beetje dat je je naar het zielenpietenbeeld 

gaat gedragen. Als de basisschoolleraren het wisten, dan werd er soms te 

veel rekening met je gehouden en werd je eigenlijk een beetje naar 

beneden getrokken.‖  

Show show? 
We praten nog wat na over de show. Menno Kooistra: ―Het waren drie hele 

sterke mensen‖  

Ik: ―Het lijkt me voor jou vervelend om te horen waarom je niet gekozen 

werd, juist omdat je je zo goed kon redden. Juist daarom wilde de actrice 

jou de nier niet geven.‖  

Vincent: ―Het was een en al improvisatie. Er werd natuurlijk wel eens een 

keer misgeschoten.‖  

Ik: ―Ik vond het een bijzonder emotioneel moment toen duidelijk werd dat 

de hele zaak nep was. De mensen gingen allemaal staan en begonnen 

minutenlang te klappen. Daarmee gaven ze aan dat ze door de nep heen 

konden kijken, de bedoeling erachter inzagen en die heel erg konden 

waarderen.‖ 
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Waarom deze module? 
Ik: ―De insteek voor mij is dat leerlingen zich door interesse voor concrete 

onderwerpen als deze zich misschien vaker geroepen voelen nefroloog te 

worden. Of arts, of breder: zich met onderzoek willen gaan bezig houden 

en veel vindingen doen, niet per se op dit gebied, maar ook breder zoals 

bij de spin-off waar we het zojuist over hadden.‖  

Menno Kooistra: ―Die nefrologie is natuurlijk een en al scheikunde, biologie 

en een beetje wiskunde natuurlijk.‖  

 

Menno Kooistra moet nu gaan. Ik bedank hem heel hartelijk. Daarna zijn 

we nog even de behandelkamer ingelopen om een paar dingen te bekijken. 

De machine in het echt 
Vincent laat de kunstnier zien: een plastic buis met duizenden capillairen. 

Ohan vertelt dat je ze in allerlei maten hebt. Voor kinderen zijn er 

kleinere patronen. ―Vincent heeft er een met grote gaten.‖ Dan komt zijn 

dialyselerares binnen: ze begroeten elkaar allerhartelijkst. Maar Vincent 

mag van haar verder uitleggen: ―Aan de boven- en onderkant van de 

patroon gaat mijn bloed erin (de arteriële kant (= slagaderkant HJ) en 

eruit (de veneuze kant) en aan de zijkant gaat het badwater, andersom, 

eruit en erin.‖  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5: Stroming in een kunstnier 
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systeem te vullen. Maar toen Vincent op Curaçao was, begonnen ze daar 

met een helemaal leeg systeem, vertelt hij.  

De naald 
Dan laat hij de naald zien. Een flinke. Best wel eng. Een stuk dikker dan de 

naalden die ik gewend ben van inentingen. Een beetje scheef van boven 

om beter te kunnen prikken. Dan is het uiteinde scherper. En, heel 

vreemd: maar één naald voor bloed in én bloed uit. Dat halveert de 

ellende van het prikken. Vincent loopt namelijk al een tijdje met een 

klodder zalf op zijn shunt om plaatselijk te verdoven. Diffusie door de huid 

heen! De machine is op de enkelvoudige naald gebouwd: een tijd gaat er 

bloed (40 cc) het apparaat in. Dat komt in een vat waar deels lucht in zit 

dat een druk opbouwt naarmate het bloed erin komt. Dan gaat dat bloed 

via het membraan naar een nog zo‘n zelfde vat dat het gezuiverde bloed 

teruggeeft aan Vincent, zo legt Ans uit. Het apparaat regelt dit alles op 

basis van drukmeting en aansturen van kleppen en pompen.  

Ondertussen brengt men het avondeten: ook wat dat betreft lijkt het op 

een ziekenhuis.  

Anderhalve kilo afvallen 
Vincent gaat pas voor de tweede keer op dit 

voor hem dus nieuwe apparaat. Onder leiding 

van Ans stelt hij het touch screen in. Er gaat een 

groot soort zwaailicht reageren boven de plaats 

waar hij komt te liggen. Een piep als bij een 

kassa reageert telkens op wat hij instelt (zie 

figuur 6).  

Hoeveel hij moet ―afvallen‖, vocht kwijtraken, 

komt hij inderdaad achter door zich te wegen. 

Tussen negen en tien uur ‘s avonds is hij altijd 

bezig met deze opbouw van de machine. Daarna 

gaat hij slapen.  

Alarm 
―Gaat er wel eens een alarm af in de nacht? ― 

Vincent: ―Ja, bij de nieuwere machine zelfs vaker, misschien omdat ik er 

nog niet zo bekend mee ben. Zoals alarm van allerlei bewakingssensoren, 

van de systeemdruk, de temperatuur van het badwater en het bloed. 

Alarm doordat er luchtbelletjes in het bloed komen of alarm bij 

drukstijging door een stolsel in de shunt bijvoorbeeld.‖ 

Hij kan thuis rustig in zijn bed draaien. Hij is gewend als hij op de slang 

gaat liggen dat het alarm afgaat. Zonder dat hij wakker wordt, verlegt hij 

zich dan. Slechts ongeveer twee keer per jaar is er wat aan de hand: een 

stroomstoring, de waterbehandeling stopt ermee, het bicarbonaatpatroon 

verstopt door de kou, tankje leeg, een systeemdrukprobleem en een lek in 

het membraan: dan kleurt je badwater natuurlijk bloedrood...  

Figuur 6: Het touchscreen. 
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Er staat ook een tank met citroenzuur. Dat is niet voor de zuur-base-

balans, maar voor het schoonmaken van de machine: tegen algengroei en 

bacteriegroei. 

Heftig 
We maken nog wat foto‘s: figuur 7 en figuur 8, die van de titelpagina. Daar 

zie je aan dat het nog niet meevalt zo‘n nieuwe machine te bedienen. 

Ondertussen heeft Vincent aangegeven dat hij liever niet heeft dat ik er 

bij blijf als de training echt begint, want dat ―is best wel heftig.‖ Maar dan 

komt juist op tijd zijn vader binnen om nog een foto te maken: figuur 9. 

   

Nogmaals bedank ik iedereen en ik vertrek met een tevreden gevoel naar 

huis, niet wetend dat ik de recorder laat staan. Maar dat is allemaal nog 

goed gekomen. Ook daarvoor dank. [HJ] 

Werkwijzer: aanwijzingen voor leerlingen 
(vervolg hoofdstuk 2) 

4. Je gaat hierna met je groep het kernhoofdstuk 4 ―Nierenmanieren‖ 

doorwerken: tekst leren, vragen maken, proeven doen, samenvatting 

maken. Er staan slechts 5 lessen (les 2-6) voor. Daarom gaat iedere 

groep maar één van de proeven A tot en met E uitvoeren. Iedere groep 

een andere proef. De rest van de klas kan op een/het moment suprême 

even meekijken. Je maakt gericht op de rest van de klas het verslag. 

Gebruik hiervoor ►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox. 

Zorg dat je voor de proef niet de hele les nodig hebt. Bereid zo nodig 

met de TOA buiten lestijd zaken voor. Bij sommige proeven gaat het 

om het inzetten van een proef. Voor de proefresultaten moet je dan af 

en toe even kijken. Ondertussen ga je verder met het hoofdstuk. Je 

Figuur 7         Figuur 8    Figuur 9 
Vincent, zijn vader en de nierdialysemachine. 
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moet het verslag digitaal maken en inleveren zodra dat kan. Iedereen 

moet alle proeven kennen en begrijpen.  

5. Ook tijdens het doornemen van hoofdstuk 4 ben je gespitst op 

mogelijke onderwerpen/centrale ideeën voor je eigen paragraaf die je 

met je groep gaat maken. Kijk ondertussen ook in je netwerk of 

iemand daarvan een beroep heeft in sectoren die met het onderwerp 

te maken hebben. Niet alleen de zorgsector, ook waterzuivering, 

industrie, wetenschap, alles wat met membranen te maken heeft, 

komt in aanmerking. 

Mogelijke onderwerpen voor je eigen paragraaf 

 Verdere biologische achtergronden van een gezonde nier met name de 

tweede stap (literatuurstudie) 

 Leven met een donororgaan (interview) 

 De anonimiteit doorbroken (blz. 67): effecten van de omgang van 

nabestaanden met de gedoneerde patiënt (literatuurstudie / interview) 

 Wiskunde aan de kunstnier en/of membranen in de techniek 

(literatuurstudie / eigen invulling) 

 Membranen in het leven (literatuurstudie) 

 Membranen in het bedrijfsleven/techniek bijv. waterzuivering 

(literatuurstudie / excursie) 

 Het leven van een nierpatiënt (interview)  

 Een nierdeskundige (verpleegkundige tot specialist)(interview) 

 Membraantechniek in het WO (excursie / interview / practicum) 

 Substituenten en eigenschappen (blz. 36) (literatuurstudie /interview 

met een chemicus) 

 Oorzaken en risico‘s van hogebloeddruk / andere riscofactoren 

(literatuur /interview met cardioloog / huisarts / preventiedeskundige) 

 Helium in een lasbedrijf (interview / excursie) 

 Patiënten die bloedbestanddelen toegediend krijgen (zie bijv. 

SANQUIN.nl  intraveneuze toediening van gamma globulines) 

(bloedgroepen, scheiden plasma) 

 Het materiaal van A. Blume voor de opdracht de wiskunde voor 

parallelle systemen te ontwikkelen (voor eindniveau wiskunde) 

 Aansluiten op de actualiteit. Bijvoorbeeld op de Gelderlander.nl 10 juni 

2009: Puttenaar Adrie de Graaf (63) adverteert voor een donornier. De 

Nederlandse Transplantatie Stichting en de Nierstichting Nederland 

reageren terughoudend.  

 Twee documenten met wetenswaardigheden van de leverancier van het 

membraanpolymeer zijn toegevoegd in het mapje nlt4-v130 

docentenmateriaal Solvay 

 Nader onderzoek ballonwand: open of dicht membraan? (practicum) 

Maar beter is het je door deze lijst je te laten inspireren tot een eigen 

groepsonderwerp.  
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6. Werk deze voorbeeldparagraaf ook door op de ondertussen bekende 

manier. Dat moet in 3 lessen (les 7-9). De voetnoten zijn essentieel. 

7. De concept map maken. Dit onderdeel duurt twee lessen (les 10 en 

11). Zie figuur 10. Je gaat nu gele post it papiertjes maken met de 

concepten (begrippen) van het interview met Vincent en van 

Nierenmanieren (hoofdstuk 3 en 4) erop. Verdeel daarbij het werk. Eén 

groep doet het interview van Vincent zonder de grijze onderdelen. Vier 

groepen doen ieder een kwart van Nierenmanieren. De vragen en de 

antwoorden moet je ook meenemen zover daar nog nieuwe concepten 

in staan. Je mag niet dubbelen. De concept map wordt nu als volgt 

opgebouwd. Centraal één of twee A4‘tjes (in figuur 10 in rood) op twee 

of vier A3-vellen aan elkaar. Rechtstreeks om de A4(‗tjes) de gele 

papiertjes met de kernconcepten. Daaromheen de concepten die 

gekoppeld zijn aan de kernconcepten: de subconcepten. Al deze 

concepten vind je eenvoudig in de tekst die daarin zo zijn afgedrukt 

en bovendien in het register staan. Je moet ze alleen onderscheiden in 

kern- en subconcepten. Maar wat niet zo makkelijk is, is de nieuwe 

concepten uit de vragen en antwoorden halen. Zie figuur 10 en 

eventueel ►werkinstructie concept mapping in de NLT Toolbox. 

De concept map is nu klaar voor zover het het eerste doel betrof: het 

maken van een n-dimensionaal overzicht van de stof, die in wezen 

ééndimensionaal was uitgeschreven. Je hersenen werken ook n-

dimensionaal. 

Het tweede doel van de concept map is te komen tot een keuze van de 

concepten voor je eigen paragraaf. De gele papiertjes die geschikt 

lijken voor jullie eigen paragraaf, ga je reserveren door het nummer 

 

 

 

 

 

een kwestie 

van 

leven en 

dood 

Figuur 10:  De concept map in wording. Bij alle pijlen 

komen gele papiertjes met subconcepten. Daar weer aan 

subsubconcepten enzovoort. 
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van je groep er op te zetten. De oude concepten van de module ga je 

in je eigen paragraaf bekend veronderstellen voor de lezer. Dat doe je 

ook in je vragen en je kunt er op dóórgaan in je tekst. Zijn er meer 

groepen die hetzelfde concept nodig hebben: scheur desbetreffend 

papiertje door en iedere groep krijgt een deel.  

8. Voor het voorbereiden en uitschrijven van je eigen paragraaf krijg je 5 

lessen (les 12-16). De mogelijke onderwerpen onderscheiden zich in 

literatuurstudies, interviews, enzovoort. Toch moet je deze op 

dezelfde manier voorbereiden namelijk door inlezen via Internet. Je 

ziet aan de interviews met Vincent Molenaar en Sabine Mooren dat de 

interviewer zich goed heeft voorbereid. Daarom kan hij de juiste 

vragen stellen, de antwoorden begrijpen en erop dóórvragen. Als je 

geen interview maar bijvoorbeeld een literatuurstudie doet, moet je 

je ook inlezen. Dan krijg je verstand van het onderwerp en kun je de 

echt moeilijke artikelen waar het eigenlijk om gaat, beter aan. Die 

mag je echter niet letterlijk overnemen, maar je moet er een eigen 

verhaal van maken. Het derde doel van de concept map is als volgt. Je 

gaat nu de gele papiertjes in de voor het schrijven meest logische 

lineaire (een-dimensionale) volgorde leggen. Houd daarbij rekening 

met de rode draad: één van de artikelen of een interview (mag 

telefonisch) met een deskundige uit je netwerk. Maak voor de nieuwe 

onderwerpen van je eigen paragraaf de nodige nieuwe gele papiertjes 

en leg die in de rij op de juiste plaats. Op basis van dit alles gaan jullie 

je eigen paragraaf uit het hoofd (je mag tussendoor alleen dingen 

terugzoeken) en met je eigen woorden uitschrijven. (Dus zonder te 

plakken en te knippen. Dat zou fraude zijn.) Bedenk dat je klasgenoten 

dit alles moeten begrijpen en leren. Pas je schrijfstijl daarop aan. 

Denk aan oefenmateriaal. Ga dus niet alles wat je weet uitschrijven, 

maar verwerk het deels in het oefenmateriaal en in de antwoorden. Je 

moet ook toetsvragen bedenken die geheim blijven en die je aan je 

docent overdraagt. Je docent heeft het recht ze te veranderen zonder 

dat hij daar iets van zegt in desnoods het tegenovergestelde. Dus ook 

jij moet echt opnieuw gaan denken tijdens de toets.  

9. De mondelinge presentaties kosten 2 lessen (les 17 en 18). Zie 

►werkinstructie mondeling presenteren in de NLT Toolbox en/of 

Beoordelingsformulier Mondelinge Presentaties (deze kun je vragen 

aan je docent). Iedereen van de groep is volledig te allen tijde 

verantwoordelijk voor het geheel. De docent kan je plotseling vragen 

verder te gaan met de presentatie. 

10. De toets. Eén les (les 19). Door de onderdelen vaardigheden en 

leerdoelen in paragraaf 1.1 en 1.2 weet je precies hoe en wat je moet 

leren. De teksten, de vragen en antwoorden van de module en de 

presentaties horen bij de stof evenals de inhouden van de 

gecorrigeerde proefverslagen. Toets bespreken en eventueel evaluatie. 

Eén les (les 20).  
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4 Nierenmanieren: kernhoofdstuk 

Inleiding 

De titel van dit kernhoofdstuk is op een paar manieren uit te leggen. 

Natuurlijk is hij geïnspireerd op het bekende dierenprogramma met de ook 

rijmende naam. Met het meervoud in de naam Nierenmanieren kun je twee 

keer twee kanten op: nieren werken op twee manieren en kunstnieren ook. 

De natuurlijke, gezonde nier werkt in twee globale stappen. In de eerste 

stap gaat er een grote plas vloeistof het bloed uit. In de tweede stap gaat 

een net iets kleinere plas terug het bloed in.  

De kunstnier werkt ook in twee stappen.  

Wat die stappen precies zijn, ga je aan de hand van animaties, informatie, 

proeven, vragen, rollenspellen en voorkennis zelf in dit hoofdstuk afleiden.  

 

De rode draad in het hoofdstuk is hoe professor Kolff zijn kunstnier 

ontwikkeld heeft door zo goed als toen mogelijk was te kijken hoe de 

echte nier werkt. De rode draad is niet altijd chronologisch. Soms is het 

spannender vanuit onze huidige kennis te zien hoe Kolff er met veel 

minder kennis en middelen (1943: Tweede Wereldoorlog!) er toch in slaagt 

zijn kunstnier te ontwikkelen. Een tweede reden voor de doorbreking van 

de chronologie is dat sommige proeven lang duren. Die moeten dus vroeg 

in de module aan bod komen. 

Geregeld onderbreken we de rode draad met enkele belangrijke 

toepassingen die je als spin-off van de ontwikkeling van de kunstnier kunt 

zien. Deze zijn aangegeven met informatieblokken. Zij blijven wel steeds 

binnen het thema membraantechnologie. 

4.1 De gezonde nier: twee stappen 

1. Opdracht 

Bekijk de zeer geschematiseerde animatie van de nierwerking van de 

natuurlijke nier op ►URL4 en bestudeer de tekst van die pagina zó dat je 

deze opdracht kunt beantwoorden: 

In de eerste stap gaan alle stoffen, behalve eiwitten (bestaande uit zeer 

grote moleculen. Zie voorkennisblok Scheikunde 2: polymeren, blz. 30) en 

bloedcellen, door de poriën van de haarvaatjes links in ►URL4. Ze vormen 

samen de voorurine. In de tweede stap daarna gaat bijna alles, behalve 

ureum en creatinine (bestaande uit kleinere moleculen), weer via de 

haarvaatjes rechts terug het bloed in. Ook al het andere wat uiteindelijk in 

de urine moet blijven om uitgescheiden te worden, gaat niet terug het 

bloed in. Dat zijn de ―duizenden andere stoffen‖ waar de arts van Vincent 

op doelt.  
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Figuur Bio 1: Heb je wel eens ter begroeting 
een por achter in je zij gehad, even onder je 
ribben? Dat kan, zeker als je een 
nierontsteking hebt, flink pijn doen.  Maar 
dan weet je wel precies waar je nieren 

zitten! 

Het is nu aan jezelf of aan je docent ter keuze of je het voorkennisblok 

Biologie gaat bestuderen of niet. De (rest van de) module is zo 

geconstrueerd dat je hem kunt begrijpen zonder dit voorkennisblok. Heel 

vreemd is dat niet, want professor Kolff had deze kennis in 1943 ook niet 

of nauwelijks. Hij had de eerste stap begrepen als filtreren. Vervolg van 

deze opdracht op pagina 28. 

 

 

 

Hoe werken de nieren? 

Onze nieren verwijderen afvalstoffen uit ons bloed. Dat is de kortste 

beschrijving van hun taak. Hoe de nieren dat doen is niet in een korte zin 

uit te leggen. 

Beide nieren ontvangen via de nierslagader bloed. Per nier is dat ongeveer 

10% van de bloedstroom. Stoffen die in het bloedplasma zitten kunnen 

door de nier worden verwijderd, als de stof tenminste niet aan eiwitten 

gehecht is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vraag Bio 1 

Fenprocoumon is een medicijn tegen trombose. Het werkt 

bloedverdunnend doordat het de werking van vitamine K uitsluit. 

Fenprocoumon hecht zich aan bloedeiwitten. Het heeft daardoor een 

halfwaardetijd van liefst 160 uur, terwijl de halfwaardetijd van coffeïne 

Figuur Bio 2: Opengewerkte menselijke 
nier. 

 

Begin kennisblok Biologie (eindigt op pagina 28) 
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Figuur Bio 3: Ligging van de nierkanaaltjes in 

de nier. 

ongeveer 5 uur is. En dat terwijl de moleculen van coffeïne en 

fenprocoumon ongeveer even groot zijn.  

Fenprocoumon wordt moeilijk door de nieren uitgescheiden omdat het 

vastzit aan eiwitten. Hoe komt het dat eiwitten niet uitgescheiden 

worden? 

De eerste stap 

Bloed dat de nier binnenkomt, gaat via de nierslagader naar kleine 

slagadertjes die zich vertakken tot kleine kluwens, de zogenaamde 

glomeruli. De wand van deze haarvaatjes is doorlaatbaar voor kleine 

deeltjes en laat een grote hoeveelheid bloedplasma uit het bloed door. De 

drijvende kracht hiervoor is de bloeddruk. Het uitgeperste bloedplasma 

wordt opgevangen in een trechtertje, het zogenaamde kapsel van 

Bowman.  

Vraag Bio 2 

Iemand met hartfalen, krijgt vaak verdikkingen, bijvoorbeeld bij de enkels. 

Dat komt doordat zijn nieren niet goed functioneren. Hij moet dan een 

rekverband dragen.  

Waarom krijgt iemand met hartfalen last van zijn nieren?  

De tweede stap 

Daarna loopt de vloeistof, nu voorurine 

genoemd, via een nierkanaaltje naar de Lus 

van Henle. De wandcellen van dit nierkanaaltje 

gaan vanaf dit moment nuttige stoffen 

waaronder 99% van het water uit de voorurine 

terughalen naar het bloed. Alles wat niet door 

deze wandcellen terug opgenomen 

(geresorbeerd) wordt, blijft in de voorurine 

achter. Het middendeel van het nierkanaaltje 

maakt een lange bocht, bijna door het midden 

van de nier. Na deze lus van Henle eindigt het 

nierkanaaltje in een urinebuisje, dat uitkomt in 

de nierpapil. Hier druppelt de vloeistof, die nu 

urine geworden is, het nierbekken in. 

Vraag Bio 3 

Waarvan is de concentratie opgeloste deeltjes het grootst: van de 

voorurine of van de urine? Leg uit. 

 

De dikke bindweefsellaag om het nierbekken zorgt dat de urine de nier 

niet aantast. Via het nierbekken en de urineleider komt de urine in de 

blaas terecht. Die ledig je een paar keer per dag. 
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Bespreking eerste stap  

Het filtreren van het bloedplasma tot voorurine 

is een proces dat gebaseerd is op het verschil in 

deeltjesgrootte.  

Alle deeltjes die in het bloed opgelost zijn, gaan 

mee de voorurine in. Grote deeltjes, zoals 

colloïdale eiwitten, passeren niet via de spleten 

tussen de podocyten (―pootjescellen‖) in de 

wand van de glomeruli. Die blijven dus in het 

bloed achter. De podocyten grijpen als vingers in 

elkaar. Daartussen zitten nog hele fijne haartjes, 

waardoor een fijnmazig filter ontstaat.  

Vraag Bio 4 

Colloïdaal ―opgeloste‖ eiwitten kunnen wel door de wand van een papier 

filter maar niet door de wand van een glomerulus. Wat kun je nu 

concluderen over de tussenruimten tussen de papiervezels vergeleken met 

de ruimte tussen de podocyten? 

Vraag Bio 5 

a. Ga door meting en berekening na hoeveel 

glomeruli-doorsneden je per mm2 kunt 

verwachten in een coupe van betreffend weefsel 

b. Uit welk stuk van de nier moet je dan een 

coupe bekijken? Geef je antwoord aan met de 

getallen van figuur Bio 2.  

c. Vraag aan je leraar een coupe uit dat 

onderdeel van de nier en controleer je 

antwoorden van onderdeel a en b van deze 

vraag. 

Bespreking tweede stap  

De voorurine bevat naast afvalstoffen helaas ook nuttige stoffen die het 

lichaam juist niet kwijt moet. Suikers, aminozuren, hormonen, ionen, 

water en al die andere nuttige stoffen moeten dus weer teruggehaald 

worden uit de voorurine. Dit is een taak van de cellen in de wand van het 

nierkanaaltje. Die wandcellen transporteren deze stoffen weer actief terug 

in de bloedvaten. Dat doen ze selectief. Voor elke nuttige stof is er een 

specifiek transportkanaal. Dat bestaat uit een speciaal voor die stof 

gevormd eiwit, waar die stof in past, qua grootte, qua vorm en qua 

affiniteit en qua wendbaarheid. Er zijn geen eiwitten die ureum en 

creatine doorlaten. Na de eerste stap vertakken de bloedvaatjes zich om 

de tweede stap uit te voeren opnieuw tot haarvaatjes die nauw om de 

nierkanaaltjes heen liggen. De inhoud van die bloedvaatjes krijgt daardoor 

een hogere osmotische waarde. De bloedvaatjes zuigen daardoor 

vervolgens water aan uit de voorurine die daardoor urine wordt. 

 

bloed → 

voorurine →      urine → 

eerste stap tweede stap 

filtratie 

actief transport osmose 

Figuur Bio 5: Twee stappen van de nierwerking. 

Figuur Bio 4:  

De buitenkant van een glomerulus in 3D. 
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Uiteindelijk blijft 99% van het water in de bloedbaan achter, zodat de 

urine geconcentreerd wordt. De urine bevat dan alleen de afvalstoffen en 

het overtollige water. 

Van de honderdvijftig liter voorurine die er per dag gemaakt wordt, blijft 

uiteindelijk zo‘n anderhalve liter urine over die uitgeplast wordt.  

Model 

De nier werkt volgens het ―principe‖ van de grote schoonmaak: je gooit 

alles je huis uit naar buiten, en je zoekt vervolgens de goede spullen op en 

zet die weer terug. Het afval blijft buiten liggen en kan weg. Het opzoeken 

van de goede spullen is een proces dat (veel) energie kost. 

De nieren gebruiken voor resorptie dan ook veel energie. Vandaar de term 

actief transport. De energie wordt opgewekt door verbranding. Daar is 

brandstof en zuurstof voor nodig. Als brandstof wordt de bloedsuiker 

glucose gebruikt. 

De nieren worden nauwkeurig aangestuurd om het watergehalte van het 

bloed en de concentratie van de ionen (met name natriumionen) op peil te 

houden. Minstens twee hormonen uit de hypofyse regelen de nierwerking: 

ADH (antidiuretisch hormoon) en Aldosteron. 

ADH stimuleert het terughalen van water uit de voorurine. ADH kan de 

waterkanalen van de voorurine terug naar het bloed openzetten. Deze 

waterkanalen zijn eiwitten die poriën vormen waar water passief doorheen 

kan. Bij een (te) groot wateraanbod, dus als er veel water moet worden 

uitgescheiden, zet 

ADH de 

waterkanalen niet 

open en blijft het 

teveel aan water in 

de urine om 

uitgescheiden te 

worden. 

Aldosteron zorgt 

voor de resorptie 

van natriumionen, 

en regelt daarmee 

de osmotische 

waarde van het 

bloed. 

Vraag Bio 6 

Mensen met hoge bloeddruk krijgen medicijnen. Waar zouden deze 

medicijnen op aan kunnen grijpen? Anders gezegd: van welke stoffen 

zouden deze medicijnen de hoeveelheid kunnen aanpassen? Geef ook aan 

of de medicijnen de hoeveelheid van deze stoffen zullen proberen te 

verhogen of te verlagen. 

Figuur Bio 6 
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Vraag Bio 7 

Zie figuur Bio 7. 

a. Je ziet allerlei 

getallen. Waar slaan 

die op?  

b. Waar slaat de 

eenheid mmol/L op?  

c. Je ziet 

rechtsonder in de 

tekening het woord 

WATER staan. Het 

water komt uit een 

tubule. Is dat een 

bloedvat of een 

nierkanaaltje? Leg 

uit. 

d. Ergens in de tekening zijn de getallen binnen en buiten niet hetzelfde. 

Wat voor een soort transport vindt daar plaats? Actief transport of diffusie? 

Leg uit. 

e. Vergelijk deze figuur met figuur Bio 2. Met welke cijfertjes van figuur 

Bio 2 komen Cortex resp. Outer medulla resp. Inner medulla overeen?  

 
Mensen met hoge bloeddruk, krijgen medicijnen die de hoeveelheid 

natriumionen in het bloed omlaag brengt. Hierdoor zal ook de heropname 

van water verminderen, waardoor het bloedvolume afneemt. Dit zorgt voor 

het verlagen van de bloeddruk. 

Als de bloeddruk te laag is, zal de nier minder goed voorurine kunnen 

produceren. Hierdoor zal het langer duren voor een afvalstof voldoende uit 

het lichaam verwijderd is en kan vergiftiging optreden. 

De nier moet het meeste werk verzetten wanneer er niet genoeg water in 

het lichaam aanwezig is. Als je te weinig drinkt dus. Veel water drinken 

betekent dat er veel water in het bloed zit en dat de nier weinig energie 

kwijt is aan het actief transport van ionen om daarmee via osmose water 

terug te halen uit de voorurine, terug het bloed in.  

Teveel water kan weer andere problemen opleveren. 

Figuur Bio 7 
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Slotvragen Bio 

Vraag Bio 8  

Ga van de afbeeldingen van dit voorkennisblok na welke er in Binas 

voorkomen. Geef daartoe de nummers van de figuren en het nummer van 

de bijbehorende tabel van Binas. 

Vraag Bio 9 

Noem de principes waarop de twee stappen van de werking van de 

gezonde nier berusten.  

Vraag Bio 10 

Een van de belangrijkste stoffen die door de nieren wordt uitgescheiden is 

ureum. Volgens 80% van de leerlingen wordt deze stof in de nieren 

geproduceerd. Hebben deze leerlingen gelijk? Leg uit.  

Vraag Bio 11 

Figuur Bio 5 is een zeer schematische weergave van een niereenheid 

(nefron). Neem hem over en geef aan welke route een aminozuur uit het 

bloed aflegt dat opnieuw in de bloedbaan terechtkomt. Welke route legt 

een ureumdeeltje af dat uitgescheiden wordt? 

 

 
 

Vervolg van opdracht 1 

Ook de tweede stap vatte prof. Kolff op als filtreren, maar wel de andere 

kant uit. Dat daarbij de bloeddruk niet de drijvende kracht kon zijn, zat 

hij niet mee: hij was op zoek naar een kunstnier en die drijvende kracht de 

andere kant uit, kon hij wel met een pomp doen.  

Vraag: Zouden de gaatjes in dit ―filter‖ van de tweede stap groter of 

kleiner dan die van de eerste stap moeten zijn? 

 

Professor Kolff had dus een primitief model van de nier voor ogen. Een 

model is een vereenvoudigde weergave van een deel van de werkelijkheid, 

waarmee goed te redeneren is. Je gaat in vraag 2 ook een zeer eenvoudig 

model gebruiken om deze werking van de nier in beeld te krijgen. 

2. Vraag 

Je werkt bij een bank en je moet door een collectant 

ingeleverd geld innen. Hij wil alleen de halve en hele 

euro‘s (die vrijwel even groot zijn; ―ureum en creatinine‖) 

mee terug naar huis nemen. Hiervoor heb je een platte 

plastic schaal met gaten net iets groter dan de halve/hele 

euro‘s. En een schaal met net iets kleinere gaten. En een 

opvangschaal zonder gaten (―de blaas‖). Beschrijf hoe je 

de werking van de nier hiermee in beeld kunt brengen.  Figuur 11: Plastic schalen om 
geld te sorteren. 

Einde kennisblok Biologie 
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Een zeer eenvoudig model, mag dat? 
Ja, is het antwoord op deze vraag. Dat is het grappige van wetenschap. Als 

je iets aan het onderzoeken bent dat geen mens ooit nog begrepen heeft, 

heb je er toch al een –zij het primitief– beeld van. Je kunt er al een naam 

aan geven zonder dat je weet hoe het werkt. De tweede stap kun je met 

een gerust hart ―resorptie‖ noemen, omdat je weet dat er dan stoffen 

terug het bloed ingaan. En als je je realiseert dat dat tegen de normale –

passieve– diffusierichting in gaat, dan kun je dat ―actief transport‖ 

noemen. Ook toen we nog niet wisten hoe dat werkte. Dat zijn biologen 

toen gaan onderzoeken. Hoe actief transport ongeveer werkt, weten ze 

nog maar tamelijk kort. En hoe het exact werkt zijn ze nog steeds aan het 

onderzoeken. Maar ja, wat is dat: ―exacte werking‖? Weet jij hoe je hand 

exact werkt? En je computer? Nee, maar je snapt heel goed hoe je een 

brief kunt tikken. Dat snap je niet beter als je precies weet wat er dan 

met de atomen gebeurt. Dus je kunt ook je doel voorbij schieten in willen 

weten hoe iets exact werkt. Kijk maar eens op ►URL5. Heel mooi hoe dat 

werkt. Maar in het filmpje worden ook vereenvoudigde modellen gebruikt: 

Na+ -ionen en K+-ionen in verschillende kleuren. Glucosemoleculen als 

bruine zeshoekjes, meer modelmatig dan de zeshoeken van glucose die je 

in tabel 67A ziet. Maar ook dat zijn modellen. Ook de onderstaande 

beschrijving in woorden is een model (misschien niet het meest adequate 

model: zonder het filmpje had je de beschrijving in woorden waarschijnlijk 

minder goed begrepen)  

Actief transport is vervoer van stoffen via een celmembraan waarbij energie verbruikt 

wordt, met als gevolg dat stoffen tegen een concentratieverschil in vervoerd kunnen 

worden. Passief transport gaat op dezelfde manier maar dan is het concentratieverschil de 

drijvende kracht. Symport is het gelijktijdig vervoer van twee stoffen, waarbij actief 

transport van één stof, bijvoorbeeld Na+-ionen, gebruikt wordt om een andere stof 

(bijvoorbeeld glucose) te verplaatsen.  

Hoe de atomen precies tot binding komen, hoe de elektronen rondvliegen 

en paren tot atoombinding, dat is allemaal in het filmpje niet 

weergegeven. Maar ook dat zijn nog steeds modellen.  

Je ziet dat biologen en chemici andere accenten leggen in hun kijk op de 

dingen. Daarom is het goed dat NLT een multidisciplinair vak is. Chemici 

denken bij het filmpje aan de reden van de binding tussen de Na+-ionen en 

het aangeslagen transporteiwit. Zou ATP, toen het veranderde in ADP, een 

fosfaation overgedragen hebben aan het dan aangeslagen transporteiwit, 

dat daardoor drie natriumionen opneemt? Door de verschillen in lading kan 

het goed zijn dat het transporteiwit van vorm verandert. Chemici willen 

dit weten, chemici willen dit onderzoeken. Chemici hebben dan pas het 

gevoel dat ze het begrijpen. Biologisch gaat dit te ver. In het filmpje heeft 

men deze zaken simpel gehouden en in aardige symbolen (modellen!) 

weergeven. Óf omdat de antwoorden op de vragen van de chemici niet 

bekend zijn, óf, en dat is waarschijnlijker, omdat het in de ogen van de 

filmmakers ander te ingewikkeld wordt om het te begrijpen. Om iets uit te 

leggen, wordt dus het qua complexiteit en doelgroep het meest geschikte 
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model gebruikt. Voor de doelgroep niet-biologiekiezers is het 

collecteschalenmodel voor de twee stappen van een te ontwerpen 

kunstnier voorlopig toereikend. We gaan er eerst de eerste stap mee 

verkennen en allerlei technologische toepassingen daarvan bekijken. 

Daarna, pas ver in dit hoofdstuk zal voor de tweede stap een verassend 

andere oplossing gevonden worden.  

Ureum 

Als je nieren niet goed functioneren, krijg je te veel ureum en kaliumionen 

in je bloed. Van het teveel aan  kaliumionen ga je je goed beroerd voelen. 

Ook ureum is giftig. Ureum is indirect een afvalproduct van het 

eiwitmetabolisme (het totaal van aanmaak en afbraak van eiwitten, hier 

de afbraak). 

 

2. Scheikunde: polymeren  

Een polymeer ontstaat door koppeling van vele kleine moleculen tot één groot molecuul. 

Polyglycine ontstaat door koppeling van glycinemoleculen. Aan de ene kant heeft glycine 

H2N-CH2-COOH een NH2- groep en aan de andere kant een OH-groep. Deze OH-groep kan 

samen met een H van de NH2-groep van een volgend molecuul glycine H2O afscheiden. En 

dat steeds weer, waardoor de n glycinemoleculen koppelen tot één groot molecuul 

polyglycine: (HN-CH2-CO)n. 

3. Opdracht 

a. Als model voor een eiwit neem je het polymeer van glycine. Zie Binas 

tabel 67C1. In hoeverre is dit polyglycine anders en in hoeverre komt 

het overeen met een echt eiwit?  

b. Leid de reactievergelijking af voor de ―verbranding‖ van polyglycine 

tot ureum  (structuurformule zie ►URL6) en CO2 en H2O.  

Het is echter niet de bedoeling dat je in je lichaam eiwitten verbrandt. Je 

lichaam moet ze via de losse aminozuren liefst omzetten in alle eiwitten 

die het lichaam nodig heeft. Daarvoor moet het aantal losse aminozuren 

liefst precies genoeg zijn. 

c. Je lichaam moet een eiwit maken. Het eiwit is opgebouwd uit 19 

aminozuren. Als je gebrek hebt aan één van die aminozuren, gaat de 

productie van dat eiwit niet door. Wat gebeurt er dan met die 

overgebleven 18 aminozuren, als ze ook niet in andere eiwitten kunnen 

worden ingebouwd? Waarom is dat belastend voor nierpatiënten?  

4.2 Pogingen tot imitatie van de eerste stap 

Als de nierfunctie nog verder achteruit gaat, moet je afvalproducten als 

ureum kunstmatig gaan verwijderen: je moet de nier gaan imiteren.  

Voorlopig (tot en met vraag 26) beperken we ons tot de imitatie van de 

eerste stap, links in de afbeelding van ►URL4. 
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In de proeven A tot en met E die nu volgen zit een samenhang, een lijn. 

Het gaat telkens om de doorlaatbaarheid van een laag van een steeds 

ander materiaal en de mogelijke geschiktheid daarvan in een kunstnier. 

Eiwitten tegenhouden 

In de eerste stap van de echte nier gaat er bijna alles doorheen, alleen de 

bloedcellen en de eiwitten niet. Je gaat proberen de eiwitten kunstmatig 

tegen te houden uit het ―bloed‖.  

4. Proef A 

a. Maak een eiwitoplossing door ca. 1 mL van het wit van een ei in een 

reageerbuis te schudden met ca. 10 mL water. Kijk of een normaal 

papieren filter (thuis kun je een koffiefilter gebruiken) in staat is 

eiwitten, net als in de echte nier, tegen te houden. Bedenk hoe je ziet 

en/of zichtbaar kunt maken, of het eiwit mee door het filter is gelopen 

of niet. Denk daarbij aan wat je (bijvoorbeeld thuis) zoal met een ei 

kan doen. Trek je conclusie.  

b. Probeer of je het (zojuist) verwarmde filtraat (niet koken, verwarmen 

tot hij juist troebel wordt) kunt filtreren. 

  

Zo‘n suspensie die toch door een filter heen gaat, heet een colloïdale 

oplossing. Om die effectief te filtreren heb je gaatjes van ca. 0,1 μm 

nodig. Dat heet microfiltratie.  

De onderstaande tabel biedt een overzicht. Je hoeft de inhouden er alleen 

van te kennen in zoverre ze in de tekst terugkomen. Je moet bijvoorbeeld 

wel begrijpen waarom de druk in kolom 4 van de tabel steeds groter wordt 

naar beneden. In gewone papieren filters zijn de gaatjes 10 μm ongeveer. 

Moet je de echt opgeloste eiwitten uit een heldere eiwitoplossing halen, 

heb je nog veel kleinere poriën nodig: ca. 0,01 μm. Dat heet 

ultrafiltratie. En het benodigde filter heet semipermeabel. Dat heeft dus 

hele kleine poriën. 

 

Tabel 1. Karakteristieken van membraanprocessen 

Membraanproces voeding permeaat drijvende kracht toepassing 

microfiltratie vloeistof vloeistof druk (0,5-5 bar) suspensies 

ultrafiltratie vloeistof vloeistof druk (2-10 bar) polymeren, emulsies 

nanofiltratie vloeistof vloeistof druk (5-20 bar) kleurstoffen, detergenten, 

tweewaardige zouten 

omgekeerde 

osmose 

vloeistof  vloeistof  druk (10 – 80 bar) zouten, kleurstoffen 

gasscheiding gas  gas  (partiële) druk scheiding gassen 

dampermeatie damp  damp  (partiële) druk terugwinnen organische 

dampen 

pervaporatie vloeistof  damp (partiële) druk verwijderen organische 

componenten uit water 

elektrodialyse vloeistof vloeistof potentiaal verschil ionen uit water of 

processtromen 
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Op zoek naar kleinere poriën 

5. Proef A (vervolg) 

Vul een ballonnetje met water. Leg het op een droge afzuigerlenmeyer. 

Zet de kraan langzaam steeds iets verder open. Maar niet zo hard dat je 

het ballonnetje helemaal naar binnen zuigt of dat het kapot knalt. Kijk of 

het ballonnetje water doorlaat. Trek je conclusie ten aanzien van de 

geschiktheid van de ballonwand (polybutadieen) als membraan voor de 

eerste stap van de kunstnier. Leg uit. Steek na de proef voorzichtig je 

vinger tussen de glaswand en het ballonnetje vóór je de kraan weer sluit, 

anders krijg je terugslag. Waarom kun je dan geen conclusie meer trekken? 

 

3a. Scheikunde: polyadditie 

Atoombindingen zijn elektronenparen. C=C bindingen kunnen openklappen. Eén van de 

bindingen van C=C laat dan los. De elektronen van die binding blijven dan aan weerszijden 

van de C-atomen zitten. Je hebt dan twee bindingsmogelijkheden ·C-C·, waarin de punten 

de ―eenzame‖ elektronen voorstellen. Deze kunnen een nieuwe binding (elektronenpaar) 

maken met andere eenzame elektronen. Deze ·C-C· kunnen dan onderling koppelen tot 

polymeren. Dit proces heet polyadditie. Mogelijk rollenspel: zie bij vraag 10. Als een 

molecuul meer dan twee koppelingsmogelijkheden heeft, vormt zich niet één lange keten 

maar gaat de polymerisatie alle kanten op. Met als gevolg een 3-D netwerk. Dat zit met 

atoombindingen aan elkaar en is dus zeer sterk. Daarom zal de stof niet smelten: je hebt 

een thermoharder. Lange ketens plakken losjes aan elkaar met zwakke 

vanderwaalskrachten. Bij smelten schuiven de lange ketens langs elkaar heen: je hebt een 

thermoplast. 

 

Butadieen C=C-C=C kan bij polymerisatie  

 óf per molecuul tweemaal 1,2-additie (eigenlijk 1,2- en 3,4-additie) 

ondergaan: er ontstaat een thermoharder. 

 óf eenmaal per molecuul 1,4-additie ondergaan (er ontstaat een 

thermoplast), gevolgd door het ontstaan van af en toe cross links. 

6. Vraag 

Bedenk welke van deze twee mogelijkheden waar is en geef een verklaring 

voor het resultaat van proef A (opdracht 5).  

Dichte membranen 

Op een stortplaats ontstaat door rotting een mengsel van CO2 en CH4. 

Beide stoffen versterken het broeikaseffect, methaan echter 30 keer erger 

dan CO2. Verbranding van CH4 is dus gunstig, ook al wordt het dan CO2. 

Beide stoffen kan men scheiden door een membraan waarbij alleen CO2 

door het membraan gaat. Het achtergebleven CH4 kan nuttig gebruikt 

worden. 
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7. Vraag 

Je zou verwachten dat CH4 eerder doorgelaten werd. Waarom?  

 

Als het membraan open ofwel poreus was geweest, was de deeltjesgrootte 

doorslaggevend geweest. Maar CO2, het grootste van de twee soorten 

deeltjes, blijkt in de praktijk toch het eerst door dit membraan te gaan. 

Hoe kan dat? De deeltjes worden kennelijk niet doorgelaten op basis van 

hun grootte, maar op basis van iets anders. Het CO2 gaat aan het oppervlak 

zitten, gaat er langzaam doorheen en komt er aan de andere kant uit. Dat 

kan alleen als het CO2 een affiniteit (voorkeur, aantrekkingskracht) tot de 

stof heeft waaruit het membraan bestaat. Het CO2 lost als het ware in de 

stof van het membraan op. Deze membranen heten dichte membranen.  

Door diffusie verplaatsen de in het membraan opgenomen deeltjes zich 

naar de andere kant van het membraan, waar ze weer uittreden. Het niet 

door een membraan heengaan, kun je dus op twee manieren uitleggen: de 

gaatjes zijn te klein of de affiniteit is te klein. Water gaat niet door de 

ballonwand omdat de poriën te klein zijn. Of er zijn helemaal geen poriën. 

Dan is de uitleg dat de affiniteit van water voor polybutadieen te klein is. 

Logisch: water is polair/heeft H-bruggen (Zie voorkennisblok Scheikunde: 

polair / H-bruggen hieronder) en polybutadieen niet. Bij gasscheiding 

gebruikt men meestal dichte membranen.  

 

3b. Scheikunde: klas vier, polair / H-bruggen 

Een polair molecuul is een molecuul dat aan de ene kant een beetje positief geladen is en 

aan de andere kant een beetje negatief. Dat lukt goed als er bijvoorbeeld in dat molecuul  

een O-atoom (of N-atoom) en een H-atoom aan elkaar zitten. De H is dan een beetje plus 

(δ+) en de O beetje min (δ-). Dat klopt met de elektronegativiteit zoals die in tabel 40A te 

vinden is. Die van H is 2,1 en die van O 3,5. Dat betekent dat O harder aan elektronen 

trekt (is dus δ-) dan H (is dus δ+).  

Wat heb je hier nu aan? De δ- van het ene molecuul trekt aan de δ+ van het andere 

molecuul. Dus polaire moleculen trekken elkaar aan. In het geval van O en H heet dat een 

waterstofbrug. Deze wordt aangegeven met een stippellijn. Zie bijvoorbeeld Binas tabel 

70B. 

8. Proef B 

Eén van de doelen van deze proef is: vaststellen of de 

ballonwand geschikt is voor de scheiding van een 

gasmengsel en dus (misschien) voor de eerste stap van 

de kunstnier. Dus of de ballonwand selectief is voor het 

doorlaten van één van de gassen in een mengsel. Een 

tweede doel is proberen na te gaan of de ballon dan een 

open of dicht membraan is.  

Verder moet je het zwaarder en/of lichter worden van 

de ballon in de loop van de tijd kunnen verklaren. 

 
Figuur 12: Met enige handigheid 
sluit je de ballon luchtdicht aan op 
de gascilinder. 
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Om conclusies uit deze proef te kunnen trekken moet het gasmengsel 

dezelfde dichtheid hebben als lucht. Vul één stevige ballon met flinke 

hoeveelheden H2 en CO2 in de volumeverhouding van ongeveer 1 : 1,8. 

 

Vraag (Alleen als je weet wat molaire massa is en het molair volume van 

gassen (22,4 dm3/mol) kent. Anders neem je gewoon 1 : 1,8) 

Bereken in welke volumeverhouding H2 en CO2 precies moeten zijn wil het 

mengsel even zwaar zijn als lucht. 

 

Weeg de ballon leeg. Weeg de wasknijper die je dadelijk 

gaat gebruiken (zie figuur 13) mee.  

Vul de ballon met een hoeveelheid waterstof. Doe dat 

als volgt. Doe het uiteinde van de ballon om de 

gascilinderuitgang. Om het luchtdicht aan te laten 

sluiten, moet je het uiteinde een aantal malen 

ronddraaien tussen je duim en wijsvinger. Zie figuur 12. 

Tot het uiteinde luchtdicht aansluit op de 

cilinderuitgang.  

Na het vullen met waterstof moet je de ballon verhuizen 

naar de koolstofdioxidecilinder zonder dat hij leegloopt. 

Maak daarom van het slurfje van de ballon als volgt een 

sluis. Rek het slurfje uit, knijp hem aan de ballonkant dicht. Koppel de 

ballon af van de waterstofcilinder. Koppel hem daarna luchtdicht aan de 

koolstofdioxidecilinder door weer te draaien tussen duim en wijsvinger. De 

ballonkant van de sluis kun je nu loslaten. Nu kun je de ballon vullen met 

de nodige hoeveelheid koolstofdioxide, ongeveer 1,8 keer zoveel als je aan 

waterstof had. 

Als de verhouding waterstof : zuurstof goed is, moet de ballon leeg en vol 

hetzelfde wegen. Daarom moet je hem tussen het vullen door kunnen 

wegen. Trek een sluisje aan de ballon als hij nog luchtdicht verbonden is 

met de gascilinder. Knijp de sluis aan de ballonkant dicht. Wind de sluis 

stevig een paar maal om een open einde van de wasknijper. Zie figuur 13 

en laat de wasknijper los. Als het goed is voorkómt de wasknijper nu dat 

de sluis afrolt. Leg zo de gevulde ballon op de balans. 

Is hij nu zwaarder dan bij de eerste weging, moet er meer H2 bij. Is hij 

lichter, moet er meer CO2 bij. Om de ballon bij te vullen, knijp je hem aan 

het uiteinde dicht. Je rolt hem van de ondertussen geopende wasknijper. 

Je trekt er weer een sluis aan en je knijpt hem aan de ballonkant dicht. Nu 

kun je hem aansluiten en bijvullen met het gewenste gas.  

Een andere mogelijkheid is met behulp van een driewegkraan. Sluit deze 

aan via slangen aan de waterstofcilinder en de koolstofdioxidecilinder. Zet 

dit geheel vast aan een statief om beide handen vrij te hebben. Ga daarna 

als hiervoor te werk. 

Als de ballon met wasknijper het juiste gewicht heeft, sluit je hem af met 

een knoop. 

Figuur 13: Ballon tijdelijk gasdicht 
afsluiten in de bek van een 
wasknijper. 
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Waarom moet het mengsel dezelfde dichtheid hebben als lucht? Dat is een 

moeilijke vraag. Stel er zit een te zwaar mengsel (een mengsel met een te 

hoge dichtheid) in de ballon. En stel je ziet de ballon lichter worden. Dan 

kan dat lichter worden vier oorzaken hebben:  

 Er gaat uitsluitend CO2 door de ballonwand: de ballonwand laat dan 

selectief CO2 door.  

 Het te zware mengsel gaat in zijn geheel door de ballonwand. De 

ballonwand is dan niet selectief.  

 Er gaat een of ander mengsel, tussen CO2 en het te zware mengsel in, 

door de ballonwand. De ballonwand is een beetje selectief voor CO2.  

 Er gaat een mengsel door de ballonwand dat een beetje lichter is dan 

het zware mengsel, maar nog wel zwaarder dan lucht. De ballonwand is 

dan ook een beetje selectief, maar nu voor H2.  

Dus bij een te zwaar mengsel kun je dus in geen enkel opzicht een 

conclusie trekken t.a.v. de selectiviteit. Dus de proef is zinloos als je een 

mengsel gebruikt dat zwaarder is dan lucht.  

Voor een te licht mengsel geldt een zelfde, omgekeerde redenatie. Ook 

dan is de proef zinloos. 

 

Kijk eerst om de paar minuten, dan om de paar uur, dan om de paar dagen 

of de ballon lichter wordt of zwaarder. Zorg dat vanwege het 

explosiegevaar de ballon op een veilige plaats ligt en zet er een 

waarschuwing op. Leg steeds alles uit in je verslag. Noteer de 

balansaflezingen en de tijden en maak een grafiek.  

 

Als de ballon niet zwaarder of lichter wordt, gaat er H2 en CO2 in dezelfde 

verhouding uit als dat je het erin hebt gedaan. De ballon werkt dan dus 

niet selectief; er vindt geen scheiding plaats. Waarom? De ballon is te hard 

opgeblazen: de poriën zijn daardoor te groot als het een open membraan 

is. Of er is geen verschil in affiniteit tussen waterstof en kooldioxide als 

het een dicht membraan is. 

Vraag 

Als hij in het begin wel zwaarder (of lichter) wordt, werkt hij dan als een 

poreus of als een dicht membraan? Leg uit.  

 

Doordat in het begin hopelijk voornamelijk één van beide gassen ontwijkt, 

is het mengsel in de ballon daarna niet meer even zwaar als lucht. Het 

lichter of zwaarder worden, is daarom daarna veel moeilijker uit te 

leggen. 

Oplosdiffusiemodel 
Voor dichte membranen geldt het oplosdiffusiemodel. In de buitenkant van 

het membraan lossen de binnentredende deeltjes op. Verderop in het 

membraan vindt diffusie plaats. De snelheid van beide processen hangt op 
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verschillende manieren van de eigenschappen van de door te laten deeltjes 

af. De oplossnelheid hangt af van de affiniteit. En die weer van de 

polariteit. Het verschil in oplossnelheid wordt bij gelijke polariteit van de 

deeltjes bepaald door de vanderwaalskracht. Deze is weer afhankelijk van 

de grootte van de deeltjes. Hoe groter de deeltjes hoe groter de 

vanderwaalskracht.  

Verderop in het membraan is de diffusiesnelheid doorslaggevend. De 

diffusie hangt nu ook af van de grootte van de deeltjes. Maar nu: hoe 

kleiner de deeltjes hoe sneller. Hierin lijkt de diffusie op een open 

membraan.  

Welk van beide onderdelen van het oplosdiffusiemodel doorslaggevend is, 

hangt ervan af welke stap het traagst is. De traagste stap is de 

snelheidsbepalende stap. Als diffusie de snelheidsbepalende stap is, 

gedraagt de ballonwand zich als een open membraan: de aanvoer via het 

oplossen is immers niet doorslaggevend voor de totale snelheid. Het 

resultaat hangt alleen af van de diffusiesnelheid. Dat als eerste stap snel 

oplossen plaats vindt, kan door de proef niet uitgesloten worden. Dat is 

een beperking van de proef.  

Toepassing 
Met behulp van dichte membranen is het mogelijk vrijwel even grote 

moleculen van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld zuurstof van o.a. stikstof 

uit de lucht. Dit is van belang voor patiënten met een slechte 

zuurstofvoorziening. Dus voor patiënten  

 met een longembolie (een infarct, verstopping in de longen); 

 met ernstige cara; 

 die grote delen van hun longen missen; 

 met hartfalen waarbij het hart niet voldoende bloed door de longen 

pompt.  

Nog niet zo lang geleden moest men zuurstof industrieel produceren door 

gefractioneerde condensatie van lucht. Deze zuurstof moest men in 

loodzware gasflessen met een vrachtwagen bij deze patiënten thuis 

bezorgen. Nu hebben ze thuis een handelbare machine met een membraan 

dat de zuurstof uit de lucht afscheidt. De zuurstofverrijkte lucht wordt via 

een slangetje bij de patiënt in de neus gespoten. Alleen als de patiënt zijn 

huis moet verlaten moet hij een, zij het kleine, gasfles meenemen met 

zuurstofverrijkte lucht onder hoge druk. 

 

3c. Scheikunde Vierde klas: Substitutie 

Substitutie is vervanging. Bijvoorbeeld: 

CH4(g) + Br2(l)    CH3Br(l) + HBr(g) 

In een CH4-molecuul is nu één H-atoom vervangen door een Br-atoom. Het Br-atoom kun je 

een substituent noemen. Substituenten kunnen veel ingewikkeldere atoomgroepen zijn dan 

Br. Een ander woord voor substituent is zijgroep. 
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Optimaliseren … 

… van doorlaatbaarheid 
Een atoom of atoomgroep die bij substitutie het H-atoom vervangt heet 

substituent. De affiniteit van het membraan is te optimaliseren door de 

juiste substituent op het polymeer te kiezen. Bijvoorbeeld een polaire 

substituent om een polaire stof te ―lokken‖ en zo selectief het membraan 

te laten passeren. Je hebt tegenwoordig keuze uit allerlei polymeren met 

allerlei zijgroepen: natuurlijke polymeren (gelatine (in haargel), zetmeel 

(in pasta‘s en aardappels), cellulose (in hout en papier)) en synthetische 

polymeren en halfsynthetische polymeren. Die laatste zijn natuurlijke 

polymeren met veranderde zijgroepen. Bijvoorbeeld cellulose-esters (Een 

ester ontstaat als een alcohol en een zuur samen water afsplitsen) zoals 

nitrocellulose (in pingpongballetjes) (nitro komt van HNO3) en 

celluloseacetaat (acetaat komt van CH3COOH). Cellulose is een polymeer 

van glucose en bevat veel OH-groepen. Het is dus polair. Het is dus 

aantrekkelijk voor water. Als die aantrekkelijkheid voor water minder 

moet zijn, kan men de cellulose omzetten in celluloseacetaat.  

9. Vraag 

Geef een vereenvoudigde schematische reactievergelijking voor de 

omzetting van cellulose in celluloseacetaat om te laten zien op wat voor 

soort reactie dit neerkomt. Geef de niet aan de reactie deelnemende rest 

van het molecuul aan met R. Cellulose geef je dan vereenvoudigd als ROH 

aan. 

 

Je kunt ―spelen‖ met alleen het oppervlak van het membraan of het hele 

membraanmateriaal aanpassen. Als alleen het buitenoppervlak anders is, 

heet dat een asymmetrisch membraan. De dwarsdoorsnede daarvan is 

niet overal hetzelfde: de toplaag is dichter en de onderlaag poreuzer.  

 

Na de halfsynthetische polymeren kwamen de volledig synthetische 

polymeren: naast polybutadieen en siliconenrubber (polymeer van 

R2Si(OH)2) andere polymeren met allerlei substituenten naar keuze zoals 

polyacrylamide, polyvinylideenfluoride, polyethersulfon, polyimide, 

polyetherimide, polyacrylonitril, polyetheretherketon. Met enig chemisch 

taalgevoel kun je misschien een paar substituenten thuisbrengen. 

Papier bestaat uit cellulose afkomstig uit hout. Cellulose is weliswaar een 

polymeer, maar door het productieproces heeft het vezels van 

ongedefinieerde lengte. Van synthetische polymeren is de ketenlengte 

naar behoefte te bepalen. Dan kun je beter de gewenste gemiddelde 

poriegrootte voor elkaar krijgen. 
 



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 42 

Figuur 14: Wasknijpers houden de 

injectiespuit wekenlang uitgerekt. 

4. Scheikunde: Ketenlengte 

Het zelf bepalen van de ketenlengte kun je in scène zetten met een rollenspel. De hele 

klas zit met de armen over elkaar. De docent heeft een aantal paar handschoenen ter 

beschikking. Die moeten de initiator (de ―initiatiefnemer‖) voorstellen. Hij geeft één 

enkele handschoen aan een leerling. Die neemt die handschoen aan en heeft daarom nu 

zijn andere hand vrij. Hij geeft zijn buurman die hand. De buurman heeft nu ook zijn 

andere hand vrij, enzovoort, tot de laatste leerling: die krijgt de overgebleven handschoen 

van het gesplitste paar.  

Het rollenspel wordt herhaald. Nu splitst de docent meerdere paren handschoenen tegelijk 

en geeft tegelijk aan meerdere leerlingen een handschoen. Bedenk het rollenspel verder 

zelf. 

10. Vraag 

Hoe kun je bij polyadditie langere of kortere polymeerketens krijgen?  

 

Het optimaliseringsproces van ook open 

membranen vindt in de praktijk verder op 

basis van trial & error plaats. De 

polymeerdraden liggen door elkaar en er is 

een gemiddelde grootte als tussenruimte. 

Ook kan men ervaringsgewijs diverse 

polymeren mengen en de optimale 

percentages daarvan in het mengsel door 

uitproberen achterhalen.  

 

Men kan membranen maken door ze 

neer te slaan uit een oplossing ervan: 

coagulatie. De soorten oplosmiddel 

en de hoeveelheden ervan zijn beide van invloed op de resulterende 

doorlaatbaarheid van het membraan. Ook de snelheid van het verdampen 

van het oplosmiddel heeft invloed op de doorlaatbaarheid. En of dat 

verdampen in een vochtige of in een droge omgeving plaatsvindt. Het 

oplosmiddel kun je ook wegwerken door het verse membraan onder water 

te dompelen. In het water lost het oplosmiddel wel op en het polymeer 

niet. In plaats van water kan een andere vloeistof gebruikt worden waar 

het polymeer ook niet in oplost. Of een mengsel van water en een 

dergelijke vloeistof. 

Soms vervangt men het oplosmiddel in het membraan door een ander 

oplosmiddel. Dan speelt het oplosmiddel een rol bij de doorlaatbaarheid: 

de door te laten stof wordt geadsorbeerd door een zogenaamde carrier en 

die carrier lost in dat oplosmiddel op. Dit type membraan heet een 

carriermembraan. Dit type membraan tegenwoordig nog slechts 

sporadisch, voor academische doelen, gebruikt. 
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… van poriëngrootte 
Door een juiste keuze van zijgroepen laat men ook de afstanden tussen de 

ketens minder aan het toeval over. Daardoor is de poriegrootte veel 

constanter en het membraan zal slechts een beperkte range 

deeltjessoorten doorlaten. De vakterm hiervoor is sharp molecular weight 

cut-off (MWCO). 

Een maat voor de doorlaatbaarheid van een membraan is de 

schoonwaterflux.  

Je gaat nu eerst zelf een en ander proberen: 

11. Proef C 

Er zijn diverse mogelijkheden voor deze proef: 

 Je gaat van een zelf te vergaren materiaal uit de volgende lijst na of 

het semipermeabel is.  

o Oud membraan. (Veel bedrijven werken met membranen, 

bijvoorbeeld voor hun waterzuivering. Misschien kun je daar 

ook een idee opdoen voor je eigen paragraaf.)  

o Buikvlies, darmwand etc. via het slachthuis (Ook 

eigenparagraafidee?) 

o Zelf te maken composietmembraan (Dit begrip komt terug op 

pagina 47): spuitpleister (bedenk hoe dikke laag) op 

filtreerpapier 

o Gore-tex® van een regenjas 

o Schuimplastic blaadje van vleesbakje (wel desinfecteren!) 

o Plastic zakje dat ―ademt‖ 

o Cellofaan (Eventueel gekookt in water om de structuur ruimer 

te maken. Kijken of dat hielp.) 

o Douchegordijn 

o Zelfgestreken membraan. Zie bij derde • hieronder.  

o Een zelfbedacht materiaal 

 Je gaat met het te onderzoeken materiaal koffiezetten in een Senseo. 

Je zet met een en hetzelfde pad drie of vier keer koffie. Je doet van 

ieder kopje koffie een mL in een reageerbuis en let op de afnemende 

kleur. Dan zet je (als het lukt. Als er niets door gaat, kun je al een 

conclusie trekken) maximaal 1 mL koffie met het membraan ertussen 

(onder de pad).  

WAARSCHUWING: Nu mag je de klep NIET met het mechaniek sluiten, 

maar slechts op handkracht. (Anders krijg je de klep de eerste tijd niet 

meer open. Dat moet je ook niet proberen: de hendel kan afbreken. 

Laat het apparaat zolang als nodig is (bijvoorbeeld 24 uur) met rust tot 

de druk zo is afgenomen dat je het zonder te forceren weer open 

krijgt.) Zet met de aan/uitknop het apparaat uit na ongeveer 10 

seconden. Kijk of de kleur meer is afgenomen dan op basis van het 

uitputten van de pad. Bekijk ook de kleur van het membraan en trek je 

conclusie. Zet ter controle nog een kopje koffie zonder membraan en 

vang ca. 1 mL daarvan op in een reageerbuis.  
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 Een vezel van een membraanmodule voor waterzuivering gebruiken. 

Een fijne injectienaald is/wordt in de vezel aangebracht zodat het een 

luchtdichte verbinding is. Dat kan door hem zo nodig even warm te 

maken en/of kranenvet te gebruiken. Knip de vezel ter lengte van de 

hoogte van de vloeistof in de reageerbuis die je gaat gebruiken 

(waarom niet langer?) af en smelt hem dicht. (Hij geeft daarbij een 

gele vlam. Waarom?) Steek de vezel in een reageerbuis met een zeer 

licht gekleurde vloeistof en probeer die vloeistof op te zuigen. Het 

opzuigen kun je wekenlang volhouden door de injectiespuit uitgerekt 

te houden door middel van een paar wasknijpers (zie figuur 14). 

Vraag 

De vloeistof is kennelijk een oplossing. Waaruit is dat te concluderen?  

 

Je kunt nu de waterflux bepalen. Meet daartoe het aantal mL opgezogen 

vloeistof, de tijd en de diameter en de lengte van de vezel. In vraag 20a 

komen we hier op terug. Kijk of de kleur, rekening houdend met de 

optische weglengte, lichter is geworden.  

 

Vragen 

a. Hoe houd je rekening met de optische weglengte? 

b. Na enige weken komt er geen vloeistof meer door de vezel ook al doe je  

    er even hard als eerst je best voor. Hoe komt dat?  

 

 Een membraan zelf maken. Dat kan alleen als je docent de materialen, 

het polymeer polysulfon (PSF) en het oplosmiddel bijvoorbeeld 

methylpyrrolidon (NMP) daarvoor heeft. Breng een dunne lijn van de 

dikke oplossing van 13% PSF in NMP aan op een zijde van een glasplaat. 

Trek in één doorgaande beweging het strijkmes erover zodat een dunne 

film op de glasplaat achterblijft. Dompel daarna de glasplaat onder 

water zodat de coagulatie plaats vindt. Het NMP trekt in het water en 

het PSF slaat neer. Je ziet het wit worden. Je kunt het nu van de plaat 

afhalen. 

 

Zonder officieel strijkmes kun je het als volgt met een zelfgemaakt 

strijkmes proberen. Neem een glazen staaf. Zorg dat er geen verdikking 

aan de uiteinden zit. Het te strijken membraan moet een dikte krijgen van 

200 µm. Daartoe ga vlakbij de uiteinden een aantal laagjes plakband strak 

om de staaf aanbrengen. Zorg dat er geen ribbels of lucht tussen de 

laagjes komt. Om te weten hoeveel laagjes plakband nodig zijn, moet je 

de dikte weten van het plakband. Om achter de dikte van het plakband te 

komen, zijn er een aantal mogelijkheden. 

o De minst uitdagende mogelijkheid is internet of de producent 

raadplegen.  

o Je kunt het ―biologisch‖ aanpakken. Leg het rolletje plakband onder 

de microscoop met een zodanige vergroting dat je het aantal 

laagjes in 1 mm kunt tellen. Daarvoor moet je weten wat de 
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afstand is tussen twee roosterdraden of je legt je geo samen met 

het plakband in beeld. 

o Je kunt het ook technisch aanpakken. Snij met een prepareer- of 

ander scherp mes een stuk plakband tussen het plakband uit dat 

voldoende laagjes dik is om met een schijfmaat of een micrometer 

te meten. Tel daarna het aantal laagjes door ze los te trekken. 

Lukt dat niet, dan kun je ze losweken in alcohol. Daar lost de 

kleefstof in op. 

o Leuker wordt het met een stukje wiskunde. De dikte (D) van het 

plakband is de dikte van alle laagjes samen (r1-r2) gedeeld door 

het totaal aantal laagjes (m). Dat aantal laagjes m is de totale 

lengte (l) (hoe je l kunt bepalen daarover straks meer) gedeeld 

door de omtrek (2πr) van één wikkeling. Nu is de straal (r) helaas 

niet constant. Je kunt daarom de gemiddelde straal nemen 

(r1+r2):2.  

o Maar wiskundig charmanter is het met behulp van integreren als je 

dat bij wiskunde B al gehad hebt. De functie van de toenemende 

straal is r1+nD, waarin n het n-de laagje. De omtrek is 2π(r1+nD). 

Alle omtrekken samen is de lengte (l). Dus geldt ∫2π(r1+nD)dn = l , 

waarbij je moet integreren van n=0 tot n=m. Daar komt uit 2πr1m 

+ πDm2 = l. Voor Dm kun je (r2-r1) invullen, immers het aantal 

laagjes maal de dikte is de totale dikte van het plakband zoals het 

op de rol zit. Als je dat helemaal uitwerkt komt er uiteindelijk uit 

D =  (r2
2
-r1

2
)π/ l . Als je de lengte weet en de binnen- en de 

buitenstraal, kun je de dikte uitrekenen. Geef in je verslag de 

volledige uitwerking. 

 

o In beide laatste gevallen moet je l weten. De lengte bepaal je door 

simpel het hele plakband af te wikkelen of intelligenter als volgt: 

door wegen. Haal daarvoor eerst de kern uit het plakband of 

corrigeer de massa met een losse kern. Wikkel een stuk plakband 

van bekende lengte af weeg het en bepaal met een 

verhoudingstabel de totale lengte. 

 

 Een excursie naar een specialistisch bedrijf in je omgeving. Daar moet 

je zelf naar op zoek. Of je docent kan een excursie met practicum 

aanvragen bij de afdeling Membraantechnologie van de Universiteit 

Twente. Die excursie of je ―eigen‖ excursie zouden tevens een basis 

kunnen zijn voor je eigen paragraaf.  

 

Een geavanceerde manier om de poriegrootte te sturen is als volgt. Men 

spuit een geaarde geconcentreerde polymeeroplossing via een spuitkop 

door een vloeistof waarin het polymeer niet oplost. Onder in de vloeistof 

bevindt zich een geladen collector (verzamelplaat). Het potentiaalverschil 

dat men aanlegt kan wel 30 kV bedragen. De polymeerdraden zullen zich 

daardoor dicht opeenstapelen op de collector. Als de collector ook nog 

snel ronddraait, ontstaat een voorkeursrichting van de poriën parallel aan 

de draaias.  
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Een andere gecontroleerde manier om een gewenste poriëngrootte te 

bereiken is: korrels zout malen tot ze een bepaalde grootte hebben. Het 

gemalen zout mengen met het vloeibare polymeer, laten stollen en ten 

slotte de korrels zout eruit extraheren met water.  

Ook past men het zogenoemde foamen toe: onder druk lost men een inert 

(niet-reagerend) gas op in het vloeibare polymeer. Men laat de druk in een 

berekende mate afnemen waardoor de gasbellen gecontroleerd krimpen, 

waarna men het polymeer laat stollen met als resultaat poriën van 

gewenste grootte.  

Deze methodes zijn meestal 

arbeidsintensief en bedoeld voor 

speciale toepassingen. 

… van toepassingen 
Membranen gebruikt men ook buiten 

de gezondheidszorg. Voor de zuivering 

van industrieel afvalwater, bij 

drinkwaterbereiding, bij elektrolyse, 

bij brandstof- en andere 

elektrochemische cellen en bij allerlei 

scheidingen in de industrie. Voor de 

namen van de nlt-modules die hierop 

aansluiten: zie kader. Twee eisen bij 

deze toepassingen zijn een effectieve 

en selectieve scheiding (alleen van de 

bedoelde deeltjes).  

Maar als men een membraan in het 

menselijk lichaam gebruikt, komen er 

elf scherpe eisen bij. Bijvoorbeeld het 

membraan mag geen afstotingsreactie 

door het immuunsysteem 

teweegbrengen: oftewel het moet biocompatibel zijn. Het moet ook sterk 

genoeg zijn om de door de dialysatorpomp opgebouwde druk te kunnen 

verdragen.  

12. Vraag 

Bedenk en verzamel in de klas nog elf van deze in vivo eisen. 

… van de kosten 
Bij afvalwaterzuivering (►zie de nlt-module nlt4-h022 Waterzuivering) zijn 

er slechts vier variabelen die het proces beheersen. Daarom is het 

wiskundig nog mogelijk hiertussen te optimaliseren. Deze variabelen zijn: 

de doorvoersnelheid (de zogenoemde langsstroomsnelheid), het 

pompvermogen, de grootte van het membraan en, in samenhang met de 

laatste twee, de kosten. 

Toepassingen van membraantechnologie 

Membraantechnologie komt te pas in een groot aantal 

gebieden, waar in een aantal gevallen nlt-modules voor 

vwo over gemaakt zijn. Bij de zuivering van water voor de 

drinkwaterproductie worden membraanfilters gebruikt 

(module Drinkwater, lekker belangrijk). De brandstofcel in 

de waterstofauto (module Waterstofauto) maakt gebruik 

van speciale membranen waar elektronen doorheen kunnen 

zodat H2 en O2 reageren. De module Blue Energy gaat over 

een techniek waarbij door contact tussen zout en zoet 

water via een membraan elektriciteit wordt opgewekt. Het 

afscheiden van koolstofdioxide dat vrijkomt in een centrale 

gebeurt tegenwoordig ook met membranen. De module CO2 

opslag gaat verder over die technologie. Membranen 

worden ook gebruikt om cellen in te kweken om 

bijvoorbeeld de alvleesklier van een suikerpatiënt te 

vervangen. (Zie spin-off bladzijde 55.) In de module 

Queeste naar Entropie komt de betekenis van membranen 

ter sprake.  

Er wordt veel onderzoek gedaan om nieuwe toepassingen 

te ontwikkelen. Wellicht dat daar in de toekomst nog 

modules over verschijnen. 
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13. Opdracht 

Teken een membraan met links de deeltjes die niet door het membraan 

gaan als kleine cirkels. Neem aan dat de vloeistof niet ververst wordt maar 

wel door het membraan gaat. Laat zien dat de ―deeltjesdichtheid‖ vlak 

voor het membraan anders is dan meer naar links, verder van het 

membraan af. Leg uit waardoor dit komt. Eventueel met behulp van een 

model. Leg ook uit hoe verstopping tot stand komt. 

 

Het verband tussen uitwisseling en langsstroomsnelheid is wiskundig af te 

leiden via het begrip concentratiepolarisatie. Doordat water door het 

membraan gaat, loopt op het raakvlak van het membraan de concentratie 

van de tegengehouden stof op. Een stukje terug vóór het membraan is de 

concentratie nog normaal. Dit oplopen van de concentratie in de richting 

van het membraan heet concentratiepolarisatie. Op dit stukje is er een 

concentratiegradiënt (verandering van concentratie) en zal er dus osmose 

optreden.  

 

5a. Biologie: osmose en diffusie 

Als je geen biologie meer hebt, kun je de betekenis van het begrip osmose aan je 

medeleerlingen vragen of intoetsen op Wikipedia. Maar in proef D wordt dit begrip 

ook wel duidelijk. Het komt erop neer dat bij osmose water naar een hoge 

concentratie van bijvoorbeeld suiker gaat. Zo wordt het suikerconcentratieverschil 

tussen binnen en buiten die ruimte opgeheven. Waarom? Omdat suiker de ruimte 

waar het in zit niet uit kan, omdat de poriën te klein zijn. De kleine watermoleculen 

kunnen er wel in (en uit). Er gaan dus meer moleculen de ruimte in dan uit. Dat is 

de drijvende kracht voor dit proces. Een afgesloten ruimte zal moeten opzwellen 

door het aangevoerde water of een stevigheid gaan vertonen als opzwellen niet kan 

(turgor). 

Bij diffusie wordt het concentratieverschil ook opgeheven, maar nu kan de suiker 

wel door de semipermeabele wand. De afgesloten ruimte kan krimpen of slap 

worden. Bij diffusie bewegen de opgeloste deeltjes zich dus gewoon van hoge naar 

lage concentratie (meer dan andersom. Waarom?), terwijl bij osmose water zich 

beweegt van lage naar hoge concentratie van de opgeloste stof.  

 

Deze neiging tot osmose dreigt het water weer terug te halen. Dat 

vertraagt de filtratie (die daarom ook wel RO, reversed osmosis heet, zie 

Vincents interview. RO vindt pas plaats als de osmotische druk overwonnen 

wordt. Dat is bij 10 tot 80 atmosfeer. Zie tabel 1, pagina 31) Hoe groter de 

langsstroomsnelheid, hoe beter concentratiepolarisatie wordt voorkómen. 

Er is dan een betere menging van de vloeistof vlak vóór het membraan met 

die van de rest van de vloeistof. Voor het handhaven van die grotere 

langsstroomsnelheid moet je harder pompen en dat kost meer geld. 

Een tweede verband met de kosten is: hoe groter het oppervlak van het 

membraan, hoe groter de opbrengst van bijvoorbeeld schoon water per 

uur. Maar ook een groter membraan kost meer geld.  



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 48 

Het grafisch/wiskundig optimaliseren houdt nu in dat men de combinatie 

van pompintensiteit en membraanoppervlakte zoekt die de hoogste 

opbrengst per uur geeft tegen de minste kosten.  

14. Opdracht. De kosten optimaliseren. 

a. Hoe hoger de langsstroomsnelheid hoe hoger de kosten van het hogere 

pompvermogen. Schets dit verband in een grafiek (holle curve) met de 

langsstroomsnelheid horizontaal en de kosten bij een groter 

pompvermogen verticaal. 

b. Hoe groter het membraanoppervlak hoe moeilijker het echter is een 

hoge langsstroomsnelheid te krijgen. Dus een groot membraan, een 

lage langsstroomsnelheid. Schets dit verband in een grafiek (ook een 

holle curve) met de langsstroomsnelheid horizontaal en de kosten voor 

een groter membraan verticaal. 

c. Zet de beide schetsen in één grafiek en tel (de y-waarden van de) 

beide geschetste grafieken op. Dan vind je het optimale punt in het 

dal: optimale langsstroomsnelheid bij minimale kosten. 

d. Als de grafieken rechte lijnen zouden zijn, zou de opdracht mislukken: 

je vindt geen optimum. Laat dit zien aan de hand van twee rechte in 

plaats van twee holle grafieken. 

 

Om het komen tot een optimum beter te begrijpen kun je weer gebruik 

maken van een model. Dit keer een analogie. Om sneller te kunnen 

fietsen, pomp je je banden op. Dat kost tijd. Hoe harder de band, hoe 

meer tijd het kost. Maar hoe harder je kunt fietsen, hoe minder tijd het 

kost. Maak twee grafieken. Eén voor de tijd van het oppompen (een 

stijgende kromme). De tweede voor het fietsen zelf (een dalende 

kromme), beide met de tijd verticaal en de snelheid horizontaal. Tel (de 

respectievelijke y-waarden van) de grafieken op en je ziet het optimum: 

de minimale tijd om je doel te bereiken. 

 

Bij waterzuivering kun je je nog permitteren de kosten een rol te laten 

spelen. Maar bij het aanbrengen van materialen in contact met menselijk 

bloed mag je geen enkel risico lopen: de eisen zijn absoluut. De technische 

ontwikkelingen bij hemodialyse zijn afgestemd op het maximaal haalbare 

wat betreft overlevingskansen en het belang van de patiënt.  

De geluksgreep van Kolff 

Hoe kom je aan werkzame membranen? Membranen in het menselijk 

lichaam zijn eerder regel dan uitzondering: celmembranen, membranen in 

allerlei organen waaronder natuurlijk de nieren, membranen in de 

impulsgeleiding van het zenuwstelsel. Ook de huid is semipermeabel. 

Vincent liep met een verdovende zalf op zijn shunt: de verdoving ging er 

wel door en het grootste deel van de zalf niet. Een deel van de ademhaling 

gaat door de huid: als je je huid volledig dichtverft heb je kans op 
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ademhalingsproblemen. Tenzij die verf zelf weer ―ademt‖, semipermeabel 

is. Ook bestaat er een vorm van dialyse die gebruik maakt van het buikvlies 

(Peritoneaaldialyse, zie Vincents interview in hoofdstuk drie). We gaan nu 

in navolging van Kolff verder met uiterst eenvoudige middelen een 

bruikbaar membraan te ―ontdekken‖.  

 

15. Proef D 

15.1 Citroen 

Spoel een citroenschijfje af onder de kraan tot er geen citroenzuur meer 

aan de buitenkant zit en alle beschadigde ―opslagruimtes‖ leeg zijn. Na de 

beantwoording van de onderstaande drie vragen ga je het schijfje in 

gedestilleerd water met een indicator leggen. Die indicator moet aan 

kunnen geven of het water neutraal of zuur is. Die indicator moet je ook 

goed kunnen zien met de gele achtergrond van de citroen als hij zuur 

aangeeft. Zie tabel 52A. 

Vragen  

Welke indicator is dus bruikbaar? 

Gedestilleerd water dat al enige tijd aan de lucht is blootgesteld is toch 

zuur. Waarom? Zie tabel 49. 

 

Verwarm het water tot de indicator vertelt dat de oorzaak van het zuur 

zijn van het water verdwenen is.  

 

Vraag 

Leg het verdwijnen van het zure karakter uit met Binastabel 44. 

 

Doe het afgespoelde schijfje in het warme water en wacht enige tijd.  

 

Vraag 

Leg uit wat je ziet. Gebruik het woord diffusie. 

  

Voor verdere uitleg hiervan: zie opdracht 15.2. 

 

5b. Evenwichten: 

Sommige processen zijn omkeerbaar. Bijvoorbeeld de verdamping van water. De 

damp kan weer condenseren. In de vergelijking worden dan dubbele in plaats van 

enkele pijlen gebruikt: H2O(l)  H2O(g) 

Ook reacties kunnen omkeerbaar zijn. Als de heengaande reactie even snel is als de 

teruggaande reactie gebeurt er schijnbaar niets (meer): er is evenwicht. Er is 

voldaan aan een evenwichtsvoorwaarde: de snelheden zijn gelijk.  

In 15.2 hieronder is de evenwichtsvoorwaarde dat de concentratie van de suiker 

binnen en buiten gelijk moet zijn, want dan zijn de snelheden naar binnen en naar 

buiten ook gelijk. Zie ook blok 6b: Snelheidsfactoren (pagina 48). 
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15.2 Rozijnen 

Leg krenten of rozijnen in warm water.  

Leg het al of niet zwellen uit met een evenwichtsbeschouwing. Het 

evenwicht is te noteren als suikerbinnensuikerbuiten. Er is geen voorkeur voor 

binnen of buiten, dus de concentraties binnen en buiten moeten gelijk 

zijn. Gebruik die evenwichtsvoorwaarde bij je uitleg. Gaat het nu om 

osmose of diffusie? 

 

15.3 Extra bij proef D: Fizzy Fruit 

Doe fruit samen met een brok droogijs (vast CO2) in een koelbox. Haal het 

er uit vóór het droogijs op is. Proef het fruit voorzichtig.  

Varianten: Blaas een plastic zak op met CO2 uit de tank, (of met 

uitademingslucht, of met een erlenmeyertje met huishoudazijn en soda), 

doe het fruit erin en knoop de plastic zak dicht. 

Vraag 

Iemand vraagt zich af hoe het mogelijk is dat CO2 in een paar uur wordt 

opgenomen terwijl H2O moeilijker door de semipermeabele wand gaat, 

omdat het fruit dagenlang op de fruitmand kan liggen zonder uit te 

drogen. 

Geef een verklaring voor het feit dat CO2 makkelijker door de wand gaat 

dan H2O. Neem bij je verklaring op of het een open dan wel een dicht 

membraan betreft. 

 

Willem Kolff –zijn vrouw was zelf nierpatiënte– (zie ►URL7) deed gezien 

onze pogingen tot nu toe een goede greep om een organisch materiaal, 

worstenvellen uit te proberen. Maar verder heeft hij ook enorm geluk 

gehad dat dit materiaal kennelijk ook redelijk aan de dertien eisen van 

vraag 12 voldeed. Anders had zijn 67-jarige eerste dialysepatiënt het niet 

zo lang overleefd. Worstenvellen bestaan uit cellulose. Papieren filters 

ook, maar papier laat eiwit wel door en worstenvellen niet. Hoe kan dat? 

Het is geen verschil in soort moleculen (microniveau), maar een verschil in 

manieren van verwerken van de stof met die moleculen (mesoniveau). 

Papier bestaat uit een toevallig samenraapsel van losse stukken vezel. 

Cellofaan en rayon zijn verkregen uit opgeloste cellulose. Als die oplossing 

geperst wordt door een smalle spleet levert hij cellofaan. Als hij gespoten 

wordt door een spindop met honderden gaatjes levert dat rayonvezel voor 

het weven van nylons. In cellofaan liggen de vezels zo dicht op elkaar dat 

het cellofaan zelfs doorzichtig is en men het gebruikt voor mooie 

verpakkingen.  

Je kunt vooraf bedenken dat worstenvellen semipermeabel zijn doordat de 

Italianen hun salami laten uitdrogen: de waterdamp gaat er kennelijk 

doorheen. 
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16. Proef E 

Je gaat kijken of de tegenwoordige knakworstjes in blik nog van die 

semipermeabele worstenvellen hebben als die van Kolff. Je hoort de 

worstjes in hun eigen nat te verwarmen. Kijk wat er kan gebeuren als je de 

worstjes verhit in gewoon water. Spoel ze eerst daarmee af. 

 Kijk of ze knappen.  

 Proef of het water zout wordt. Bedenk welke indicator/welk reagens je 

kunt gebruiken. Daarna niet meer proeven! Bedenk dat in het 

leidingwater ook chloride zit en andere ionen die met het gekozen 

reagens neerslaan. Hoe kun je rekening houden met deze ―storing‖? 

 Kijk of het water troebel wordt door eiwitten. Gebruik bij twijfel een 

indicatorstrookje van biologie. 

Verklaar de drie mogelijke waarnemingen en leg telkens uit of de velletjes 

voor Kolffs experiment geschikt zouden zijn.  

 

Als je de worstjes in hun eigen nat kookt, verliezen ze geen smaak, want 

dan is aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan: de concentraties aan beide 

zijden van het membraan zijn gelijk en de snelheden naar binnen en naar 

buiten dus ook. 

 

6a. Achtergrondinformatie. Spin-off: constante 

medicijnafgifte  

Na iedere inname van een pil stijgt de concentratie exponentieel tot een 

meestal onbedoeld hoog maximum. Daardoor krijg je een te sterke 

werking. Na het maximum daalt de concentratie langzaam (maar ook 

exponentieel) tot een te laag niveau: je moet de volgende pil innemen. De 

bloedspiegel van het medicijn is dus bij lange na niet constant. Een 

constante medicijnspiegel in het bloed is veel gezonder. Die kun je onder 

andere op basis van osmose voor elkaar krijgen. Een pil bevat bijvoorbeeld 

een hoge concentratie suiker. De suiker is ingepakt in een voor suiker 

ondoorlaatbaar en voor water wel doorlaatbare folie. De pil neemt daarom 

vocht op (osmose) en drukt zijn inhoud met een redelijke constante 

snelheid naar buiten door een ―poortje‖. Dit heet osmotische medicijn-

levering (osmotic drug delivery, osmotisch membraansysteem). Een 

andere toepassing op basis van osmose is een dergelijke pil, maar dan 

zonder poortje. Deze pil zet door vochtopname uit en knapt ten slotte 

open. Hopelijk nadat hij de maag gepasseerd is, zodat hij de maagwand 

niet aantast. Een constante bloedspiegel krijg je er echter niet van.  

Je kunt een constante bloedspiegel ook op basis van diffusie voor elkaar 

krijgen. De tabletten (of bolletjes in de tabletten) hebben als coating een 

semipermeabele film waar een constante stroom medicijn doorheengaat: 

―Diffusion controlled‖.Tot de pil leeg raakt, dan neemt de afgifte af, want 

diffusie is recht evenredig met de concentratie van de door te laten stof. 

Maar zolang er vaste stof aanwezig is, is de oplossing verzadigd en is de 

concentratie constant en dus ook de afgifte constant. Ook diffusie door de 
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huid (―transdermal drug delivery: TDD, diffusiegecontroleerde 

membraansystemen‖, nicotine- en morfinepleisters, zalf (zie Vincents 

interview in hoofdstuk 3) leveren een constante medicijnafgifte. 

De bloedverdunner Fenprocumon heeft een hele lange halfwaardetijd van 

120 uur. Daardoor is de concentratie in het bloed zeer constant. Die grote 

halfwaardetijd heeft men voor elkaar gekregen door het medicijn te laten 

koppelen aan de bloedeiwitten en die worden bij de eerste stap van de 

nier tegengehouden. 

17. Opdracht 

Lees bovenstaand informatieblok en bedenk en teken (ontwerp op papier) 

een model van de eerste twee mogelijkheden (met en zonder poortje). Je 

moet bedenken hoe je de werking zichtbaar zou kunnen maken. ―Gebruik‖ 

onder andere een reageerbuis met limonadesiroop.  

 

6b. Scheikunde Vierde klas: snelheidsfactoren 

De reactiesnelheid neemt toe door  

1. Grotere concentratie(s) 

2. Groter contactoppervlak 

3. Hogere temperatuur 

4. Katalysator 

5. Reactievere stof(fen) 

Sneller dialyseren  

Kolff was er in geslaagd om aan twaalf van de dertien eisen van vraag 12 

redelijk te voldoen. Alleen de snelheid was nog een probleem. Het 

oppervlak vergroten is een goed idee. Een dunner membraan ook. Als het 

membraan zo dun wordt dat het tegen de eis van stevigheid ingaat, kan 

een onderlaag het ondersteunen. Die stevige onderlaag laat alles door. Hij 

hoeft alleen stevigheid te bieden. Zo‘n combinatie heet een 

composietmembraan. Je kunt zo‘n membraan bijvoorbeeld verkrijgen 

door een gewoon membraan aan de buitenkant met broomwater te laten 

reageren. Als de buitenkant (deels) gebromeerd (substitutie door Br2) is, 

laat het vrijwel geen apolaire gassen meer door, want die buitenkant is 

polair geworden want de door het bromeren ontstane C-Br bindingen zijn 

polairder dan de C-H bindingen waaruit ze ontstonden. 

18. Vraag 

Bedenk/noem nog andere manieren om de dialysesnelheid te vergroten.  

 

7. Achtergrondinformatie. Spin-off: iontoforese  

Een bijzondere manier om de uitwisselingssnelheid te vergroten is het 

aanleggen van een potentiaalverschil (iontoforese). Of dat bij een 

kunstnier nu ook zo‘n goed idee is…. Maar ze passen het toe in (grote) 

pleisters waarin door een batterij een potentiaalverschil heerst. Het via de 
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opperhuid in de onderhuid aan te brengen geneesmiddel bestaat 

bijvoorbeeld uit positieve ionen. Dan kan de positieve pool van de pleister 

deze ionen afstoten, de huid in. De negatieve pool, aan het andere einde 

van de pleister, kan dan deze ionen aantrekken. De pleister geleidt tussen 

de plus- en de minpool niet. Anders zouden de ionen de kortste weg 

kiezen: door de pleister en niet via de huid. Het lijkt wel iets op Blue 

Energy, ►zie de nlt-module van deze naam (nlt3-v120), maar dan het 

omgekeerde! Het aantrekken en afstoten versterkt de diffusie door de 

opperhuid heen. 

19. Vraag 

Namen van medicijnen (►zie de nlt-module nlt2-v107 Medicijn: van 

Molecuul tot Mens) zijn vaak duister. Maar soms kun je er wel wat uit 

aflezen. Voorbeelden van zulke namen zijn  

1. miconazolnitraat (in een zalf tegen schimmelinfectie) 

2. benzydamine-hydrochloride (het werkzame bestanddeel van een zalf 

dat door diffusie door de huid heen plaatselijk tegen blessurepijn 

werkt) 

3. sotalol HCl (een middel tegen hartritmestoornis).  

Laat bij ieder van de drie zien hoe je kunt zien dat er positieve ionen in 

zitten.  

Sneller door een groter oppervlak 

De oppervlakte is de grootte van het oppervlak. Verwar deze begrippen 

niet! Het oppervlak is de buitenkant van iets. De oppervlakte is de 

grootheid bij de eenheid m2. Bijvoorbeeld: een ruw oppervlak heeft een 

relatief grotere oppervlakte dan een glad.  

De oppervlakte van het membraan is zo‘n voor de hand liggende 

versnellingsfactor dat je om ―eerlijk‖ te vergelijken naar de 

uitwisselingssnelheid per oppervlakte-eenheid moet kijken. Net zo als het 

nationaal inkomen per hoofd van de bevolking: anders hebben de grootste 

landen bij voorbaat al gewonnen. De uitwisselingssnelheid per m2 heet flux 

met het symbool J. De flux is een belangrijk begrip in de 

membraantechnologie. 

20. Vraag 

a. Welke gegevens had je in proef C (opdracht 11) moeten meten om de 

flux te kunnen berekenen? Betreft het de schoonwaterflux? Leg uit.  

b. Wat vind je van de uitspraak ―de flux neemt toe met het aantal m2 ‖?  

 

Je kunt de uitspraak ―hoe groter het oppervlak, hoe groter de 

uitwisselingssnelheid‖ ook wiskundig modelleren: uitwisv J A   (A van area: 

oppervlakte). Of grafisch: als je de uitwisselingssnelheid tegen de 

oppervlakte uitzet, krijg je een rechte lijn met J als richtingscoëfficiënt.  



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 54 

21. Vraag (alleen voor leerlingen die natuurkunde en/of wiskunde B 

hebben) 

Wat zegt /J k dC dx   je? Waarbij C = concentratie; k een constante; x 

de afgelegde weg bijvoorbeeld in de oplossing. /dC dx  heeft dus iets van 

/ds dt in de natuurkunde: de afgeleide van de afgelegde weg tegen de tijd 

ofwel de snelheid. Je kunt als de oplossing in het gebied voor het 

membraan goed geroerd wordt, zodat in dat gebied er geen 

concentratiegradiënt is (de concentratie is daar overal even groot), de 

formule vereenvoudigen. /dC dx  wordt dan /C x   waarbij x  de dikte 

van het membraan is en C  het verschil in concentratie vóór en na het 

membraan. Je krijgt dan J = k∙ /C x  . Als achter het membraan een 

―schone‖ vloeistof is met C = 0, kun je voor C  gewoon C schrijven: de 

concentratie van de oplossing. Je krijgt dan J = (k / x )∙C. 

(k / x ) is dan een nieuwe constante k en je hebt de eenvoudige formule 

J kC . Wat betekent dit? Wat stelt die constante k voor? Hoe verandert 

die k als het membraan dichtslibt? 

 

Kolff gebruikte een slang van 3 liter inhoud met een relatief kleine 

wandoppervlakte. De huidige kunstnier heeft een wandoppervlakte van 2 

m2.  

22. Vraag (wiskunde klas 2 / 3. Gebruik van πr2 en 2πr.) 

Bereken de oppervlakte van de slang die Kolff gebruikte. Zie eventueel 

►URL7. Neem aan dat hij 10 meter lang is. Vergelijk deze oppervlakte met 

de oppervlakte van de huidige kunstnier. Herhaal de berekening voor het 

geval dat de slang 100 m lang zou zijn en vergelijk weer met de 

oppervlakte van de huidige kunstnier. 

 
Maar op zo‘n hele 

lange dunne slang 

moet je aardig druk 

zetten om er ―door te 

komen‖. Dat is op zich 

nog niet zo erg, dat 

zou de dialyse 

bevorderen. Maar in 

het begin van de slang 

gebeurt alles en het eind heeft ‗niets te doen‘. Ook is er in het begin van 

de slang meer kans op verstoppingen en stolsels. Het idee is: knip de slang 

in 33 stukken van 30 cm en bouw ze naast elkaar in. Met andere woorden: 

schakel ze parallel. Probleem is nog de 3 liter bloed. Dat is heel 

oncomfortabel: de patiënt koelt af. Misschien is Kolff wel daarom op het 

idee gekomen van een (warm?) bad.  

 

Figuur 15-a: Tweetrapsrecirculatiesysteem in serie. 
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Hoeveel vezels naast elkaar? 

Ga naar ►URL8 en bestudeer de tekst van die pagina om vraag 23 te 

kunnen maken. 

Tegenwoordig zit er nog maar een fractie van die 3 liter bloed in de 

kunstnier. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? De kunstnier bestaat 

tegenwoordig uit vele duizenden superdunne holle polymeervezels 

(capillairen) naast elkaar.  

23. Vraag (wiskunde klas 2 / 3. Gebruik van 2πr.) 

De lengte van een kunstnier is 30 cm. Je kunt nu het aantal vezels naast 

elkaar uitrekenen in de tegenwoordige kunstnier. Verdere benodigde 

gegevens: de diameter(=2r) van de vezels (neem 0,1 mm) en de totale 

membraanoppervlakte (neem 2 m2). Geef de berekening.  

 

Je kunt een membraanproces schematisch weergeven (modelleren) zoals 

te zien is in figuur 15. Deze figuur is ook als figuur 2.4 terug te vinden in 

de case van Membraantechnologie, Enschede, december 1999. Deze is 

onder de naam ►nlt4-v130_Membraantechnologie-casestudie_ll te vinden 

op vaklokaal NLT.  

24. Opdracht 

Teken de kunstnier als een parallelle schakeling van 20.000 membranen 

(teken er symbolisch twee). Is er sprake van recirculatie? Leg uit. Is er 

sprake van een eentraps- of een meertrapssysteem? Leg uit. Geef de drie 

pompen aan, zo mogelijk met naam. Geef het woord voeding (aanvoer van 

de te reinigen vloeistof) aan. Geef ook het woord retentaat (wat aan de 

voedingskant van het membraan blijft) aan en permeaat (wat er doorheen 

gaat). Geef de stroomrichtingen aan.. 

 

Het uitgebreide materiaal van Membraantechnologie nodigt uit aan deze 

opstelling te rekenen. Het kan een basis vormen van een eigen paragraaf. 

Vier documenten over membraantechnologie van A. Blume zijn te vinden 

op de modulepagina van Kunstnier en Membranen op ►vaklokaal NLT. Dit 

materiaal behoort niet tot de leerstof. 

Massaproductie 

In 2006 werden in de VS 160 miljoen kunstnierpatronen geproduceerd. Het 

mag dus niet moeilijk zijn om zo‘n groot aantal holle draden naast elkaar 

te spinnen. Die spuiten ze vloeibaar door een spinkop. De vezels worden 

hol omdat midden in de polymeervloeistof die aan de randen van het ronde 

gaatje van de spinkop zit, water of een andere tweede vloeistof wordt 

meegespoten. Daardoor coaguleert de binnenwand van de vezel. De vezels 

worden na het spinnen door een spoelbak geleid. Nu coaguleert daardoor 

ook de buitenkant. Wij vragen aan de heer Stamatialis van de Universiteit 

Twente hoe die 20.000 vezels allemaal precies keurig netjes vast zitten 

zonder te lekken aan het begin en aan het einde van de kunstnier. Zijn 
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antwoord luidt: ―I‘d to kill you, if I told you‖. Hij voert het onderzoek 

namens een bedrijf uit en hij moet zich houden aan de diverse 

fabrieksgeheimen. Maar via via horen we globaal hoe het gaat. De spinkop 

bevat veel minder dan 20.000 gaatjes. Bijvoorbeeld 1000. In een later 

stadium worden de bundels van ieder 1000 vezels met elkaar 

gecombineerd tot de benodigde 20.000 stuks. Dat gebeurt door opwinden 

op een groot wiel dat daar dus 20 keer voor moet ronddraaien. De omtrek 

van dat wiel is ongeveer 3 meter. Dus op dat wiel zitten nu de 

vezelbundels van zo‘n tien patronen. Die bundels snijden ze los. Iedere 

bundel wordt in een buis gedaan. Aan beide uiteinden van die buis zitten  

toevoerkanalen voor vloeibare hars en afsluitingen waardoor de hars niet 

kan weglopen. De buis wordt nu rondgeslingerd zodat door de centripetale 

(middelpuntvliedende) kracht (de kracht die je voelt als je een steen aan 

een touw rondslingert) de hars naar de uiteinden van de buis loopt. Daar 

laat men de hars stollen. De vezels zijn nu allemaal verstopt met de hars. 

Zie figuur 15b. Nadat nog een nieuwe laag hars is aangebracht en weer 

gestold is, past men een slimmigheid toe zodat de vezels keurig netjes 

allemaal open zijn en er geen enkele lekt. 

25. Vraag  

Bedenk wat die slimmigheid zal zijn.  

 

En, zoals de arts van Vincent zei, zo‘n kunstnierfilter gebruiken ze in 

Nederland maar één keer. Het zal dus wel niet zoveel polymeer per keer 

kosten. Voor het maken van het polymeer is olie nodig. In de VS 

steriliseren ze hem tien keer. Voor het steriliseren is energie nodig: ook uit 

olie. Kennelijk wegen de kosten voor het maken van het polymeer redelijk 

op tegen de kosten om er energie van te maken voor de sterilisatie.  

26. Vraag (wiskunde klas 2 / 3. Gebruik van πr2.) 

a. Bereken hoeveel cm3 polymeer nodig is als de vezels NIET hol waren. 

Vergelijk dat met het aantal mL bloed (60 mL) dat de holtes van die 

vezels vult. Het verschil zegt iets over de dikte van de wanden. Trek je 

mogelijke conclusie(s).  

b. De wand is in feite tussen de 20 en 50 μm (micrometer = 10-6 m) ―dik‖. 

Om een indruk te krijgen van de poriëndichtheid : poriën die eiwitten 

grotendeels tegenhouden zijn 4 nm (4·10-9 m) in diameter (=2r). De 

―openheid‖ van de buitenlaag is 30%. Dus 30% van het oppervlak wordt 

ingenomen door poriën. Bereken de poriëndichtheid in aantal per mm2. 

Neem aan dat de poriën rond zijn.  

c. Bij de coagulatie ontstaan in de binnenlaag van het dus asymmetrische 

membraan veel grotere poriën, namelijk van 2 µm doorsnede. Bereken 

de poriëndichtheid van een binnenlaag, aangenomen dat deze ook een 

openheid van (minstens) 30% heeft.  

d. Het verschil tussen beide dichtheden is aanzienlijk. Bereken de factor 

die de porieëndichtheden in de buitenlaag en de rest van het 

membraan schelen.  
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Figuur 15b:  

20.000 vezels boven 

en onder verstopt met 

hars. 
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e. Je krijgt pas echt een indruk van de afmetingen van een membraan als 

je uitrekent hoe‖veel‖ van deze ―grote‖ poriën achter elkaar in de 

capillairwand passen. Neem daarbij aan dat de wanden tussen de 

poriën even dik zijn als een porie.  

Geef alle berekeningen. 

 

In het antwoord van de vorige opgave veronderstelde je tussen de poriën 

wanden. Deze wanden moeten voldoende vaak doorbroken zijn zodat ze 

samen (bochtige) kanaaltjes vormen die de beide zijden van het membraan 

verbinden. Dan moet het teveel aan wanden weg. Dat kan met behulp van 

gericht ultrageluid als ‗drilboor‘. 

Afsluiting eerste stap 

In paragraaf 4.2 heb je je bladzijdenlang beziggehouden met de eerste 

stap van de kunstnier: ―van het bloed naar buiten, waarbij de eiwitten en 

de bloedcellen binnen dienen te blijven‖.  

Naast deze hoofdzaak weet je nu alles van wat er ook maar in de verte 

mee te maken heeft. Daarom kunnen we nu over de imitatie van de 

tweede stap: ―alles wat niet naar buiten moest, weer terug naar binnen‖ 

relatief kort zijn. 

4.3 Imitatie van de tweede stap: het bad 

De werking van de tweede stap van de kunstnier lijkt in niets op de tweede 

stap van de echte nier. (Zie voorkennisblok Biologie, pagina 23 - 28.) De 

tweede stap van de kunstnier, het dialysebad, is een totaal andere vondst. 

Alleen het resultaat is zoveel mogelijk hetzelfde. Perfectionering van deze 

tweede stap is nog steeds een terrein van onderzoek.  

Hoe Kolff op het idee is gekomen, zullen we nooit weten. Misschien is het 

Kolff zó vergaan: hij vond het vervelend dat hij de dialyse moest staken 

toen de ureumconcentratie in het badwater (dialysaat) ging opwegen 

tegen die in het bloed. Op dat moment had zich een diffusie-evenwicht 

ingesteld tussen het ureum in het badwater en het ureum in de slang. Het 

slimme nu van hem was, dat hij er toen aan dacht dat dit voor alle 

deeltjes zou gelden. Vroeg of laat zouden alle deeltjes stoppen met 

uittreden uit het bloed zodra hun concentratie in het bad opwoog tegen 

die in het bloed. En dat was precies wat hij nodig had! Hij moest de 

onterecht ontsnapte zouten terug het bloed in hebben. Hij moest dus 

vanaf het begin in het bad de zoutenconcentratie even hoog maken als de 

concentratie in het bloed. Dan zouden die zouten even hard het bloed 

terug in gaan als dat ze eruit kwamen. Dus vanaf het begin moet de 

badsamenstelling hetzelfde zijn als die van het bloed, afgezien van de 

bloedcellen en de eiwitten. En afgezien van ureum, want daarvan moet de 

concentratie in het badwater liefst nul zijn: het ureum moet het bloed uit 

―gelokt‖ worden. 
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Zo kun je de bloedsamenstelling vrij volledig naar je hand zetten. De zuur-

base-balans (blz. 13), het calcium/fosfaatevenwicht, EPO en vitamine D 

toedienen en een aantal van de stoffen die een gezonde nier aanmaakt. 

Om de zoveel tijd moeten nierpatiënten hun bloed laten nakijken. 

Aan de hand daarvan besluiten ze of ze met een zelfde tank doorgaan (zie 

interview Vincent in hoofdstuk 3) of met een (iets) andere. 

 

Een tank met iets meer calcium, als blijkt 

dat het calciumgehalte in het bloed aan de 

lage kant is. Of een tank met iets minder 

calcium, als het omgekeerde het geval is. 

 

De tweede stap is een kwestie van diffusie 

en dus spontaan. Merkwaardigerwijs heet 

officieel alleen dit onderdeel 

hemodialyse. Meestal slaat die naam op 

het hele proces, dat overigens in de media 

nog vaker foutief nierdialyse wordt 

genoemd. De eerste stap verloopt echter 

geforceerd, door het drukverschil (dat 

convectie, stroming veroorzaakt) en heet 

officieel hemofiltratie. In de complete 

installatie zijn deze beide 

dialyseprincipes gecombineerd tot wat 

officieel hemodiafiltratie heet. 

27. Vraag 

Door uitdrogen of door te zout eten kan de 

[Na+(aq)] in het bloed te hoog worden. Hoe 

kun je bij hemodialyse zorgen voor het 

verlagen daarvan? 

Het tegenstroomprincipe 

Ga naar ►URL9. Je ziet het 

tegenstroomprincipe. Dit is een belangrijk 

principe dat men om efficiencyredenen ook 

veel in de industrie toepast. Niet alleen het 

bloed stroomt door de dialysator; het 

badwater stroomt met kracht de andere 

kant uit. Dat is het geluid dat Vincent hoort: het borrelen van het 

badwater. De vezels mogen niet tegen elkaar aan komen. Dan zou het 

badwater geen vrij spel hebben en was het contact tussen de vezels en het 

badwater niet optimaal. Daarom zijn de vezels enigszins gegolfd 

gefabriceerd.  

Samenvatting door een bioloog 
 

Kunstnier 

In theorie zou de ideale kunstnier ook een vorm van 

actief transport kennen. Na de eerste stap, een 

filtratiestap moeten de gewenste stoffen in de 

tweede stap teruggewonnen worden en weer in het 

bloed terechtkomen.  

Een kunstnier die werkt met een halfdoorlatend 

membraan imiteert zonder moeite de eerste stap van 

de natuurlijke nier. De tweede stap werkt in een 

kunstnier niet met actief transport. Daar voor in de 

plaats  zijn de stoffen die in het bloed moeten 

blijven, toegevoegd aan het badwater en wel in 

zodanige concentraties dat er evenwicht ontstaat 

tussen deze stoffen in het badwater en in het bloed, 

zodat er van de nuttige stoffen precies genoeg in het 

bloed komt / blijft. De afvalstoffen verlaten het 

bloed, omdat deze niet aanwezig zijn in de 

badvloeistof.  

Het is echter moeilijk om de ideale samenstelling van 

de badvloeistof te bereiken. De exacte hoeveelheid 

hormonen, aminozuren, vitaminen en dergelijke in 

het bloed is bij iedere persoon verschillend, en zal in 

de badvloeistof nooit helemaal dezelfde waarde 

hebben als in het bloed van de persoon.  

Daarom worden de bloedwaarden van de patiënten 

die gespoeld moeten worden, vaak bepaald.  

Het gaat echter om duizenden stoffen (zie het 

Interview, hoofdstuk 3). Deze zitten lang niet 

allemaal in het badwater en worden dus uit het bloed 

van de patiënt uitgespoeld. Dat de patiënt daar geen 

gebrek aan krijgt, komt doordat hij die stoffen steeds 

weer aanmaakt. Daardoor moet zijn lichaam echter 

meer zijn best doen dan dat van niet-nierpatiënten. 
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28. Opdracht: rollenspel. 

a. Je gaat de effectiviteit van het tegenstroomprincipe in een rollenspel 

duidelijk maken. Je gaat in twee stromen lopen. Eerst zonder 

tegenstroom. Je loopt naast elkaar dezelfde kant uit van links naar 

rechts.  De ene persoon is het bloed, de andere is het badwater. In het 

bloed is de concentratie van iets zichtbaars (speelkaarten 

bijvoorbeeld) 10 per persoon. De stof die door de kaarten worden 

voorgesteld heeft geen voorkeur voor het bloed of het badwater. 

Iedere keer schuif je bijvoorbeeld een halve meter op. In die tijd 

worden de ―kaart‖concentraties in het bloed en het badwater aan 

elkaar gelijk. Na de eerste halve meter heeft de bloedpersoon 5 

kaarten en de badpersoon ook 5 kaarten. En wat gebeurt er daarna? 

Niets meer! De verdeling blijft 5 tegen 5, ook al schuiven ze samen 

steeds naar rechts op: de rest van de opstelling is nutteloos.  

 

→ badwater 0 5 5 5 5 

→ bloed 10 5 5 5 5 
 Figuur 16: Schema rollenspel. 
 

 Maar nu mét tegenstroom: het badwater loopt de andere kant op, naar 

links. Het bloed (één persoon) komt met 10 kaarten links aan en treft 

een badwaterpersoon met 8 kaarten (want het badwater is al even 

bezig geweest). Zij wisselen uit met als resultaat 9 tegen 9. Het bloed 

schuift een halve meter op. Het bloed met 9 kaarten treft nu een 

badwaterpersoon met 7 kaarten (waarom: hij is al 7 keer aan het 

uitwisselen geweest, maar dat heb je niet gezien). Bedenk, al 

uitvoerend, hoe het verdergaat. Leg elkaar steeds alles uit.  

(Je kunt dit rollenspel ook met minder personen en zelfs alleen spelen 

als je een lange tafel gebruikt om de kaarten op te leggen: stapeltjes 

van resp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kaarten. Aanvankelijk heb je er zelf 10.) 

b. Niet alleen de langsstroomsnelheid van het retentaat is bepalend voor 

de uitwisseling (zie in paragraaf 4.2 het onderdeel ‗(Optimaliseren) 

…van de kosten‘), ook de tegenstroomsnelheid van het permeaat is 

bepalend voor de uitwisselingssnelheid. Je kunt ook dit in een 

rollenspel omzetten. Vergroot de badsnelheid (naar links) dusdanig dat 

tegenover de bloedpersoon met 10 kaarten geen badpersoon met 8 

kaarten staat maar een met 6 kaarten. Het bad is dus twee plaatsen 

sneller naar links opgeschoven. Er zitten daarna nog 8 kaarten in het 

bloed in plaats van 9: een betere uitwisseling dus. Bij de volgende 

uitwisseling … ga zelf verder. 
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8. Achtergrondinformatie. Spin-off: specifieke en 

toekomstige toepassingen zoals… 

Zoals Vincent zegt: ―ze zijn nog steeds op zoek naar betere 

membraansystemen‖. Met bijvoorbeeld levende niercellen. De 

Nierstichting besteedt haar collecteopbrengsten voornamelijk aan zulk 

soort onderzoek en naar draagbare systemen en ooit inbouwbare systemen. 

 

…ontgifting 

Als iemand gif heeft binnen gekregen, kan men gebruik maken van 

membranen. De moleculaire afmetingen van het gif moeten bekend zijn als 

het een open membraan betreft. Dan kan men een membraan met 

dienovereenkomstige poriën kiezen. Of de polariteit van het gif moet 

bekend zijn. Dan kan men een dicht membraan met dienovereenkomstige 

affiniteit kiezen. Het membraan kan de nieren van de patiënt dan helpen 

met ontgiften, zodat het gif hopelijk niet de tijd krijgt belangrijke organen 

buiten werking te stellen. 

 

…(hart)longmachine  

De oppervlakte van de long is liefst 80 m2. Rode bloedcellen passeren één 

voor één door de haarvaatjes van de longblaasjes. Het is dus een hele 

uitdaging om een longmachine, nodig bij bijvoorbeeld bij hartoperaties te 

ontwikkelen. Met een lachend gezicht laat Kolff zijn primitieve maar toch 

draagbare ontwerp zien. Zie figuur 1 in het voorwoord. Pas in 1981 was 

een hollevezeloxygenator commercieel beschikbaar. 

 

…kunstmatige lever 

Een lever kan niemand missen. Iemand met leverkanker heeft een korte 

overlevingstijd. De vele taken van de lever kunnen niet door één systeem 

overgenomen worden. In het Molecular Adsorbent Recirculation System 

(MARS) werd om een schadelijke stof X te verwijderen deze gekoppeld aan 

het bloedeiwit albumine. Het albumine-X complex kon X afgeven door een 

membraan heen aan albumine dat in het badwater zat. Dit lukte alleen 

voor korte periodes van leveruitval.  

Onderzoekers hebben ook levende leverstamcellen in een bioreactor 

gekweekt om ín te bouwen in een kunstlever, maar die verloren daarin snel 

hun werking. De uitdaging is een BALS (Bio-Artficial Liver Support) te 

ontwerpen waarin de levercellen het langer uithouden. 

 

…kunstmatige alvleesklier 

Slechts een klein onderdeel van de pancreas, de eilandjes van Langerhans 

produceren insuline. Bij suikerpatiënten functioneren deze eilandjes niet 

of onvoldoende. Daarvoor in de plaats leveren nu injecties de gewenste 

insuline. Maar de volledige beheersing van de glucosespiegel in het bloed 

houdt meer in. De gezonde pancreas doet dat automatisch. Diabetici 
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echter moeten voortdurend ―prikken‖ om de glucosespiegel in hun bloed te 

meten. Dan kunnen ze schatten hoeveel insuline ze nodig hebben en 

hoeveel koolhydraten ze bij het eten zullen kunnen/moeten nuttigen. 

Pancreastransplantatie zou daarom een betere optie zijn. Het idee is de 

eilandjes in te pakken in membranen die glucose en insuline doorlaten en 

―vijandelijke‖ delen van het bloed die de eilandjes aanvallen 

buitenhouden. Daardoor zullen er geen afstotings-onderdrukkende 

medicijnen nodig zijn.  

Het inpakken van de eilandjes is al gelukt in honden met suikerziekte en 

houdt wellicht beloften in ook voor andere transplantaties. Daarbij is een 

materiaal (EVAL) ontwikkeld waarop de cellen zich willen nestelen. Andere 

onderzoekers maakten een capsule met poriën van nanometeromvang door 

te etsen met dezelfde technologie waarmee men microchips maakt. 

 

…weefselkweek in vitro 

Het idee is om buiten het lichaam van de patiënt zijn eigen orgaanweefsel 

te kweken om daarmee zijn beschadigde organen te herstellen: geen 

afhankelijkheid van donoren.  

Het scaffold (steigerwerk) waarop het weefsel groeit, moet goed 

doorlaatbaar zijn voor voedingsstoffen en afvalstoffen. Om geen afstoting 

te krijgen moet het scaffold biocompatibel zijn en na inbouwen 

biodegradabel en aansluitbaar aan de aderen en slagaderen van de patiënt. 

Het bevorderen van angiogenesis (het ontwikkelen en ingroeien van 

bloedvaten) in het scaffold en in het nieuwe weefsel is een belangrijk punt 

van studie. In bioreactoren zal een pulserende voedingsstroom de hartslag 

effectief moeten kunnen imiteren! 

29. Opdracht 

a. Ontwerp (dus bedenk, schets en beschrijf) een longmachine (zie kader) 

met holle vezels. Denk aan O2 én CO2 uitwisseling.  

b. Door wat voor soort ziekte is de betreffende patiënt in het onderdeel 

over de kunstmatige alvleesklier kennelijk diabeet geworden? Leg uit.  

c. Ontwerp een kunstmatige nier op basis van levende niercellen waar 

Vincent boven in dit bovenstaande kader op doelde. Gebruik in je 

ontwerp ook de idee van een scaffold op het eind van bovenstaand 

kader.  

 

Veel van bovenstaande toekomstige toepassingen zijn onderwerp van 

menig sciencefictionroman en maken deel uit van nog verre 

toekomstmuziek.  

 

Toekomstmuziek die jij nog zult kunnen beluisteren.  

En misschien dat je zelfs aan die toekomstmuziek ooit zelf zult méé mogen 

componeren! 
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5 Voorbeeldeigenparagraaf Simone 

Mooren 

Figuur 17: Simone Mooren 



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 64 

5.1 Inleiding 

Een oud-collega Nederlands van mij heeft na zijn vertrek als leraar de 

meeste leerlingen van één van zijn klassen van rond 1980 geïnterviewd. Hij 

heeft de gesprekken tot een boek gebundeld. Op het moment dat ik het 

boek opensla, valt mijn oog wonderlijk genoeg vrijwel onmiddellijk op het 

woord nefrologie (specialisatie op het gebied van de nieren). De 

betreffende oud-leerlinge, Simone Mooren1, is researchverpleegkundige en 

werkt in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. Daar 

houdt zij zich bezig met een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 

effecten van lijfstijlinterventie bij nierpatiënten. Daarnaast is ze ook één 

van de zeven coördinatoren van het landelijk programma voor levende 

transplantatie van nieren. Een interview met haar lijkt me uitstekend als 

rode draad te kunnen dienen voor deze voorbeeldeigenparagraaf.  

Doelstellingen  

Het woord voorbeeldeigenparagraaf zegt het al: door dit voorbeeld ga je 
leren hoe je het schrijven van een eigen paragraaf kunt aanpakken. 

 Vaardigheden  
 

 Komen tot een verantwoord thema/rode draad van je eigen paragraaf. 

 Inzien welke concepten uit de rest van de module passen bij je eigen 

paragraaf. 

 Indien van toepassing: gepaste vragen opstellen voor een interview en 

dóórvragen. 

 Verkregen informatie geïntegreerd aanvullen door middel van het 

gericht raadplegen van bronnen. 

 Deze informatie voorzien van oefenmateriaal en (toets)vragen  

 Deze vragen voor medeleerlingen uitgebreid schriftelijk beantwoorden. 

 De leerstof van de module herkennen in de gekozen rode draad en het 

dagelijks leven. 

 De leerstof van de monovakken en wiskunde herkennen in de 

informatie en daar alert op zijn in ook andere situaties. 

 Inzien dat de verbanden tussen grootheden vastliggen door de 

bijbehorende eenheden en daar bij berekeningen gebruik van maken. 

 Populaire publicaties verbeteren. 

 Een vergelijkend praktisch onderzoek ontwerpen.  

 Een PowerPoint presentatie opzetten en mondeling presenteren. 

 Toetsvragen naar aanleiding van de voorbeeldeigenparagraaf 

beantwoorden. 

                                                
1
 Mensen die je bij name noemt, moeten daartoe toestemming hebben gegeven in verband met de 

wet op de privacy. Ook voor het plaatsen van afbeeldingen moet je toestemming hebben. 
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Leerdoelen 

 

 De via de concept map gekozen begrippen actief beheersen. 

Bijvoorbeeld open en gesloten membraan, druk, evenwicht, adsorptie, 

rekenen met de eenheden, µ = 10-6, structuurformules, molaire massa, 

auto-immuunziekte, 4/3 πr3. 

 De volgende nieuwe begrippen actief beheersen: 

cross-overtransplantatie 

predialyse 

nierinsufficiëntie  

risicofactoren: overgewicht, hoge bloeddruk, roken, aanleg, positieve 

terugkoppeling. 

over de bloedgroepen heen tillen.  

 De overige nieuwe begrippen passief beheersen: je moet bijvoorbeeld 

het woord microproteïnurie wel in de context gebruikt kunnen 

thuisbrengen, maar je hoeft zulke woorden niet te kunnen 

reproduceren. 

 De vragen en antwoorden zo begrijpen en kennen dat je daaraan 

analoge of gelijkwaardige vragen tijdens de toets kunt beantwoorden. 

Dus er op af! 2   

Ze woont op een half uur fietsen afstand. Het motregent. Dus ik doe mijn 

Gore-tex® regenpak aan. Niet mijn absoluut waterdichte, veel zwaardere, 

rubberen regenpak. Gore-tex® claimt dat het waterdamp (resultaat van 

transpiratie) wél doorlaat maar regen niet. 

30. Vraag3 

a. Welke bindingen zorgen dat H2O(l) het Gore-tex® niet passeert terwijl 

H2O(g) wel wordt doorgelaten?  

b. Mijn voorband (ook van rubber!) moet ik af en toe oppompen. Mijn 

achterband niet. Die was duurder. En dat zware rubberen regenpak is 

wel waterdicht. Breng deze vier feiten met elkaar in verband door één 

factor die de doorlaatbaarheid van een membraan mede bepaalt. 

c. Al fietsend denk ik: ‖Als ik mijn voorband nu eens oppomp met CO2, 

blijft hij veel langer hard‖. Leg uit of dat altijd waar is.  

                                                
2
 Misschien staat het wat onwetenschappelijk om een paragraaf zo te beginnen, maar leerstof in een 

realistische context plaatsen, is geen slechte zaak: het komt persoonlijker over, de lezer wordt 
nieuwsgieriger, de verhaallijn wordt interessanter. Maar de wetenschappelijke inhoud, daar blijft het 
natuurlijk om gaan. Jij kunt dus ook een interview of een andere rode draad als “setting” voor je 
voorbeeldparagraaf gebruiken, aangevuld door eigen kennis, Google en andere informatiebronnen.  
3
 Je ziet het: je moet vragen/oefenmateriaal voor de rest van de klas inbouwen! Vragen opstellen en 

de antwoorden goed formuleren is je eigen inbreng en die scoort. Door de vragen geef je richting aan 
de paragraaf. Gebruik de uitgereikte nummers boven de 100. De vragen die mij op de fiets invallen 
zijn vragen op basis van het geleerde in de module. En op basis van wat je al weet van de 
monovakken. Die stof moet dus deel uitmaken van je gedachtegoed in je dagelijks leven. Je moet er 
oog voor gekregen hebben. Je moet er alert op zijn zoals het staat in “Wat moet je kennen en kunnen” 
horende bij deze paragraaf. Ook als je op de fiets zit… 
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Als ik arriveer, is het juist droog en heb ik nog tijd om mijn regenpak uit te 

trekken. Nou die claim van Gore-tex® is een lachertje. Of mijn regenpak is 

niet van Gore-tex®. Want mijn blouse is van voren bij de rits flink nat en 

de plooien van mijn regenpak waarin water bleef staan, hebben ook 

doorgelaten. Ook de knieën van mijn gewone broek zijn nat: ze raakten 

voortdurend het plastic. 

31. Vraag 

a. Door welke factor die de doorlaatbaarheid mede bepaalt, gaat het 

waar een plasje water staat wél lekken?  

b. De reden dat het aan de voorkant bij de rits ook ging doorlekken is een 

hele flauwe, maar is bij nierdialyse (hemofiltratie) een reëel gevaar: 

er zal onmiddellijk een alarm afgaan anders bloedt de patiënt dood. 

Leg uit.  

c. Mijn gewone broek voert het vocht af door adsorptie. De kans op 

doorlekken bij mijn knieën waar mijn gewone broek de Gore-

tex®broek voortdurend raakt, is daarom relatief groot. Leg met een 

evenwichtsbeschouwing (formuleer eerst het evenwicht) uit waarom 

dit zo is. 

d. Tex van Gore-tex® betekent logischerwijs textiel. Gore4 betekent: 

geronnen bloed. Als je weet hoe een elektronenmicroscopische 

opname5 daarvan eruitziet, kun je uitleggen waarom dit een goede 

naam is. Anders kun je dat ook wel uitleggen: de functie van geronnen 

bloed is namelijk…  

Loopbaanplanning 

Simone heeft havo gedaan en is daarna doorgegaan met 5-vwo. Dat beviel 

haar echter niet en is ze een in-serviceopleiding voor verpleegkundige gaan 

volgen in Ede. Daarna is ze als verpleegkundige gaan werken in Nijmegen. 

Na daar één jaar op de afdeling Nierziekten gewerkt te hebben is ze de 

lerarenopleiding Verpleegkunde gaan doen aan de Hogeschool Arnhem-

Nijmegen. Ze zou dus les kunnen geven aan de verpleegopleiding. Dat is ze 

niet gaan doen, maar past het geleerde wel toe als ze bijvoorbeeld voor 

een volle collegezaal voorlichting geeft aan potentiële 

donor/ontvangerkoppels. Om het onderzoek over leefstijlinterventie (het 

doen veranderen van gewoontes) uit te kunnen voeren heeft ze een 

interne opleiding Nurse Practitioner (researchverpleegkundige) gevolgd. 

 

                                                
4
 Opgezocht. Neem bij het opzoeken geen hele lappen tekst onverwerkt over. Dat is plagiaat en dus 

fraude. Ook de tekst alleen wat ombouwen blijft fraude. Je moet de info je eigen maken en van daaruit 
een heel nieuw verhaal opzetten. Vermeld je bronnen, liefst zo dat je erop kunt klikken. Maak van 
intensief geraadpleegde bronnen een kopie. Dan kan je docent beoordelen in hoeverre je die bronnen 
zo verwerkt hebt dat de tekst die je daarop geïnspireerd geschreven hebt, echt van jezelf is.  
5
 Als je afbeeldingen via Google kunt vinden: ga vooral je gang, maar bouw ze niet (tenzij je docent 

dat juist wel wilt) in de tekst in, maar vermeld ze zó dat je erop kunt klikken. Dan is copyright geen 
probleem. En/of neem ze op in je presentatie. 
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32. Vraag 

a. De professor waar ze het onderzoek voor uitvoert heeft een veel hoger 

salaris dan Simone. Vind je dit ethisch verantwoord? Waar in je 

schoolloopbaan heb je nu al een andere keuze gemaakt en wat zou je 

nog meer anders gekozen hebben dan Simone, als je het om het geld 

gaat? En als je het om andere dingen gaat: voldoening bijvoorbeeld?6  

b. Welke argumenten voor loonsverhoging/schaalverhoging zou jij 

inbrengen als je Simone was?7  

5.2 Leefstijlinterventieonderzoek  

Het doel van het onderzoek: de positieve invloed vaststellen van een 

intensieve extra begeleiding door een nurse practitioner op gebied van 

leefstijlen van patiënten naast de min of meer uitsluitend medische 

begeleiding door de arts. De groep van 100 nierpatiënten die ze begeleidt, 

is onderverdeeld in twee groepen: de ene groep begeleidt ze intensief (zes 

keer per jaar) en de andere groep, de controlegroep ziet ze één keer per 

jaar. De verdeling over deze twee groepen is door de computer at random 

vastgesteld. De Nierstichting betaalt mee aan het onderzoek en laat het 

onderzoek controleren door een onderzoeksafdeling van een andere 

universiteit. Het is een controle of Simone wel objectief te werk gaat: of 

ze niet meetwaarden een beetje aanpast om de uitslag van het onderzoek 

gunstig te beïnvloeden.  

33. Vraag 

a. Normaal garandeert men de vergelijkbaarheid van de twee groepen 

door dubbelblind onderzoek: behandelaars weten niet of de patiënt tot 

de implementatiegroep (implementeren = uitvoeren van plannen) 

behoort of tot de controlegroep. Simone weet dit wel. Waarom?  

b. Het is dus geen dubbelblind onderzoek. Hoe zou je er een iets meer 

dubbelblind onderzoek van kunnen maken?  

 

Als je ―Simone Mooren Masterplan‖ ingoogelt, kun je op een presentatie 

klikken van het Hans Makinstituut over predialysezorg. Het gaat over 

preventie (voorkómen), met andere woorden het vooraf beperken van een 

aantal risicofactoren (factoren die de kans op ziekte verhogen). Intensieve 

begeleiding kan het tijdstip van overgaan tot dialyse effectief uitstellen. 

Althans: het is het doel van dit onderzoek dat aan te tonen. Er is een 

aantal risicofactoren voor nierfalen. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk.  

                                                
6
 Je ziet het hopelijk: hier staan vier vragen. Dus, net als in Nierenmanieren, ook vier antwoorden! 

7
 Tot nu toe gingen de vragen over het geleerde in deze module. Prima. Niemand zal ontkennen dat 

ook deze twee goede vragen zijn. Maar je moet bedenken dat je medeleerlingen dit allemaal moeten 
leren en hierop getoetst gaan worden. Dan moet het wel gaan waarover het gaat: 
membraantechnologie met als context nierdialyse. Het moeten dus wel natuurwetenschappelijke 
vragen blijven. Of dat bij deze vragen het geval is… je leraar zal hier waarschijnlijk geen punten voor 
aftrekken, maar zeker ook niet toekennen. Dit is dus een voorbeeld van een fout.  
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34. Vraag 

Bedenk wat er met de samenstelling van de urine gebeurt bij te hoge 

bloeddruk. Leg uit. 

Therapie(on)trouw 

Tegen hoge bloeddruk kunnen nierpatiënten medicijnen innemen, maar die 

hebben vervelende bijwerkingen. Moeheid bijvoorbeeld. Terwijl 

nierpatiënten sowieso altijd al moe zijn. Ze krijgen een hekel aan die 

medicijnen, houden er mee op en voelen zich (tijdelijk uiteraard) een stuk 

beter. Ze zijn dan therapieontrouw. Hun medicijnen raken niet op: ze 

bestellen geen nieuwe meer. De doktersassistente zou wellicht de patiënt 

achterna kunnen bellen als deze geen nieuwe medicijnen meer bestelt. 

Deze zou dan de pillen nog wel krijgen, maar niet innemen en gewoon 

weggooien. Simone is ervoor opgeleid om hier doorheen te prikken. Zij kan 

in een indringend gesprek er de tijd voor nemen en goed uitleggen dat 

deze therapieontrouwen bezig zijn met een vicieuze cirkel. Want door 

hoge bloeddruk verergert de nierinsufficiëntie (onvoldoende nierwerking) 

en door nierinsufficiëntie verergert de hoge bloeddruk. Onder andere 

doordat een aangedane nier vaak meer van het bloeddrukverhogend 

hormoon renine aanmaakt. 

35. Vraag 

Dit heet ook wel een kettingreactie of positieve terugkoppeling. Een 

voorbeeld van negatieve terugkoppeling is: een deel van de extra CO2 die 

het versterkte broeikaseffect veroorzaakt, lost op in de oceanen. Dat 

tempert het broeikaseffect. Een voorbeeld echter van een kettingreactie 

is: het ijs van het noordpoolgebied smelt door het broeikaseffect. Water 

en land absorberen veel beter zonlicht dan sneeuw en ijs waardoor het 

broeikaseffect extra versterkt. Dat kan dus uit de hand lopen. Geef een 

voorbeeld van een kettingreactie uit de natuurkunde en een uit de 

scheikunde. Leg uit. 

 

Simone kan ook de bloeddruk meten en de urine controleren op 

microproteïnurie (een onmerkbaar klein eiwitgehalte in de urine: 30 tot 

300 mg albumine per 24 uur). Dit is een voorteken van nierinsufficiëntie. 

 

36. Opdracht: creatinine 

a. Een objectieve meetwaarde voor de uitscheidingscapaciteit van een 

nier is de zogenaamde creatinineklaring: het aantal mL bloed/minuut 

dat volledig gezuiverd wordt van creatinine. Voor een man hoort deze 

117(± 20) mL/min te zijn. Voor een vrouw 108 (± 20) mL/min. De 

bloedwaarde van creatinine voor een man hoort 70 (± 20) mmol/L te 

zijn. Voor een vrouw 85 (± 20) mmol/L. Bereken nu de gemiddelde 

uitscheidingscapaciteit voor creatinine van de nieren van een man in 

mmol/min. Als je naar de eenheden kijkt, zie je of je deze waarden 

moet vermenigvuldigen of delen. (Het vermenigvuldigen van breuken 



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 69 

a/b x b/c = a/c kun je toepassen op eenheden: konijnen/hok  x 

hok/huis = konijnen/huis.) Houd rekening met de factor 1000 tussen 

mL en L. Bereken hetzelfde daarna voor een vrouw. 

b. Creatinine heeft als structuurformule8 een vijfring met in de ring twee 

N-atomen (volgorde: NCNCC) met aan één daarvan een methylgroep. 

Aan het C-atoom in de ring tussen de beide N-atomen, zit =NH. Aan 

een ander C-atoom in de ring zit  =O. Bereken uit de structuurformule 

de molaire massa. Bereken vervolgens hoeveel g creatinine een man 

per uur moet kunnen uitscheiden.  

c. Dat betekent dat in een dag meer dan 160 g afbraakproduct van de 

spieren zou afkomen. Terwijl de door de WHO aanbevolen dagelijks op 

te nemen hoeveelheid eiwit slechts 60 gram is. Er moet dus een fout in 

de berekening zitten, of in de gegevens. De site van het Hans 

Makinstituut heeft het over μmol terwijl het voorlichtingsboekje van 

Medicom waar ik de getalsmatige gegevens uithaalde het over mmol 

heeft. Leg uit welke van beide gelijk heeft.  

d. Probeer van biologie, een artsenpraktijk, een apotheek of een 

nierpatiënt een combinatie-indicatorstrookje te krijgen. Daarmee kun 

je de pH, het eiwitgehalte, de aanwezigheid van rode bloedcellen en 

het glucosegehalte in urine bepalen. Dan kun je een practicum 

bedenken naar aanleiding van het bovenstaande. Simones professor 

laat bijvoorbeeld de helft van zijn studenten flink veel sterke bouillon 

van rundvlees drinken en de andere helft niet. Daarna kun je naar 

eigen inzicht een (kort) vergelijkend onderzoek bedenken en 

uitvoeren9.  

 

Door haar cliënten in een vroeg stadium te confronteren met de gevolgen 

van hun therapieontrouw kan Simone hen motiveren hun therapie weer op 

te pakken: hun medicijnen weer te gaan nemen en de bijwerkingen ervan 

voorlief te nemen om erger te voorkómen. 

Risicofactoren 

Een andere risicofactor is overgewicht. Dit leidt ook tot hoge bloeddruk. 

Met als gevolg het verhaal hierboven. Nog een andere risicofactor is 

diabetes, waarvan type-2-diabetes ook weer samenhangt met overgewicht. 

Hoge bloeddruk en diabetes zijn samen voor 60% verantwoordelijk voor 

alle chronische nierinsufficiënties. Alle reden tot leefstijlinterventie: 

afvallen dus en meer bewegen en gezonder eten, met minder zout.  

 

                                                
8
 Na een paar wat algemeen natuurwetenschappelijke vragen nu een paar mooie scheikundevragen. 

Het begrijpen van nieuwe kennis is: verband kunnen leggen met eerdere kennis. Dat moet je dus 
steeds doen. 
9
 Bedenken dat mag je je collega’s buiten je groepje laten doen, maar uitvoeren … daar hebben je 

collega’s buiten je groep geen tijd voor. Het is goed om in je eigen eigenparagraaftijd dat te doen en te 
presenteren tijdens de presentatie. Je kunt ook een vraag maken over de resultaten van je proef, 
maar je collega’s buiten je groep aan het praktisch werk zetten niet. 
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37. Vraag 

Zout trekt water aan: het volume van het bloed stijgt: de bloeddruk stijgt. 

Waarom trekt zout water aan? Leg uit. 

Roken is ook zo‘n risicofactor. Simone mag gratis nicotinepleisters 

verstrekken. 

38. Vraag 

Hoe komen ze aan de nicotine om die pleisters te maken? Nicotine bestaat 

uit een benzeenring (C6H6) waarin één C-atoom vervangen is door een N-

atoom (naam: pyridine) gekoppeld aan cyclopentaan waarin ook één C-

atoom vervangen is door een N-atoom. Aan dat N-atoom zit nog een 

methylgroep. Geef in je antwoord ook de naam van de te gebruiken 

scheidingsmethode. 

 

Aan erfelijke ziekten als een cystenier (cyste = 

uitstulping, gevuld met weke delen) is niet veel te 

doen, maar ook juist dan is preventie noodzakelijk 

om de betreffende nier niet te veel te belasten: 

goed je aan het eiwitarm en zoutarm dieet 

houden.  

Zoals je bij Vincent gezien hebt is SLE (Systemic 

Lupus Erythematosus) een auto-immuunziekte 

waar je ook niet veel aan kunt doen. Maar SLE kan 

zich op veel organen storten. Goede controle en 

het beperken van de risicofactoren houden de 

nieren hopelijk buiten schot.  

Ten slotte is het calcium/fosfaatevenwicht vaak verstoord bij (ernstige) 

nierinsufficiëntie. Daar kun je wel degelijk wat aan doen: een heel 

kunstmatige ―fosfor"bron is cola, maar ook bier bevat ―fosfor‖… Deze 

―fosfor‖ onttrekt volgens hetzelfde voorlichtingboekje ―calcium‖ aan de 

botten waardoor ze bros worden. 

39. Opdrachten 

39.1 Chemisch taalgebruik 

a. De laatste zin is chemisch slordig geformuleerd. Populaire literatuur is 

vaak slordig in het chemisch taalgebruik. Dat is niet zo vreemd: de 

schrijver probeert het de lezer makkelijk te maken of schrijft naar 

eigen inzicht. Met ―calcium‖ en ―fosfor‖ bedoelt men sowieso niet de 

ontleedbare stoffen, maar calciumionen en waarschijnlijk 

fosfaationen. Leg nu verder uit waarom calciumionen onttrekken aan 

de botten door fosfaationen raar/onjuist is. Denk aan tabel 45A. 

Gebruik zo mogelijk ook een evenwichtsbeschouwing.  

b. Maak deze vraag alleen als je het volgende weet over 

zuurbasereacties: Een zuur staat bij een zuurbasereactie  één of meer 

H+-ionen af aan een base.  

Nierziekten 
Een gezonde nier heeft veel meer 
capaciteit dan nodig is. In onze streken 
kan iemand met één nier een normaal 
leven leiden.  
Uitval van filtereenheden kan leiden tot 
nierinsufficiëntie, waarbij de capaciteit 
van de nier onvoldoende wordt. Dat 
gebeurt wanneer meer dan 60% van de 
filtereenheden is uitgevallen. Op dat 
moment kan de nier niet meer alle 

afvalstoffen uit het bloed verwijderen. 
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 Veel negatieve ionen zijn basen. Zie tabel 49. 

 Geen fosfor maar fosfaat dus. Maar nu vermeldt het etiket van het 

colaflesje dat er als voedingszuur E338 (zie Binas 82C en 66B) in de 

cola zit. Geef een mogelijke reactievergelijking die het oplossen van 

de botten (calciumfosfaat) weergeeft. Gebruik ook het eerste ■ onder 

tabel 45A van Binas. Waterstofzouten bevatten ionen als HCO3
-: 

waterstofcarbonaat.  Leg verder uit.  

 

39.2 Presentatie 

Je zult zelf een presentatie moeten houden bij je eigen paragraaf. Ook 

hier is er een voorbeeld voor: de hierboven aangegeven presentatie, te 

vinden via intoetsen van ―Simone Mooren Masterplan‖ op Google of door 

naar ►URL10 te gaan. Ga oefenen met deze presentatie. Bedenk wat je 

erbij kunt vertellen, zodat het echt uit jezelf komt en doe dat ook echt 

hardop. Bedenk echter wel dat deze presentatie over een beperkt 

onderwerp gaat en dat jouw uiteindelijke presentatie stofdekkend moet 

zijn. Neem kennis van de condities en adviezen van de ►werkinstructie 

mondeling presenteren in de NLT Toolbox.  

 

5.3 Het cross-overprogramma 

Simones tweede taak is het coördineren van het levende-nier-

donatieprogramma, met name de ruildonatie. Bijvoorbeeld een man wil 

een nier afstaan aan zijn vrouw. Maar dat is in dit geval niet mogelijk in 

verband met een ongewenste combinatie van hun bloedgroepen. Deze nier 

zou bij implantatie onmiddellijk afgestoten worden, omdat hij niet matcht 

bij de partner. Het lichaam van de ontvanger zal de nieuwe nier als een 

vreemd object ervaren. Wat betreft het bloed zijn het niet alleen de 

bloedgroepen die liefst moeten kloppen. Ook de genetische kenmerken van 

de witte bloedcellen moeten kloppen. Dat zijn een stuk of tien kenmerken, 

waardoor bijna iedereen een uniek genetisch ―nummerbord‖ heeft voor 

zijn witte bloedcellen: het zogenaamde HLA-systeem. HLA = Human 

Leukocyt Antigen. Hoe meer deze kenmerken van de donor op die van de 

ontvanger lijken, hoe minder kans op afstoting. Dus hoe minder medicijnen 

de ontvanger heel zijn leven zal hoeven slikken. Dus als ergens in Europa 

een potentiële donor plotseling overlijdt –na een geleidelijke dood is de 

nier vaak al ongeschikt– wordt zijn HLA vastgesteld. Daarna kan men vrij 

eenvoudig nagaan wie op de wachtlijst het beste met deze donor zal 

matchen. 

 

Een nier uit levende donatie blijkt vaak langer mee te gaan en beter te 

functioneren dan een ―dode‖ nier die men niet warm kan transplanteren. 
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Simone, die immers verpleegkundige is, mag/moet in de operatiekamer 

aanwezig zijn en onder meer registreren wanneer de geïmplanteerde nier 

gaat werken: wanneer hij mooi roze wordt en of de nier direct plast. Bij 

een levende nier is dat vrijwel onmiddellijk, bij een ―dode‖ nier kan dat 

soms een paar dagen duren.  

Een bijzondere reden waarom een vrouw niet de nier van haar echtgenoot 

kan krijgen is, als ze samen kinderen hebben en ze haar nier heeft 

afgestoten door SLE, een auto-immuunziekte. 

40. Vraag 

Bedenk en leg uit waarom dit zo is.  

 

Een mooie oplossing voor dit alles is het cross-overprogramma: twee 

echtparen ruilen onderling ―gekruist‖ twee nieren zodat de ontvangers en 

de donors wel matchen. Bijvoorbeeld bij de echtparen Jansen en 

Pietersen: mevrouw Jansen krijgt de nier van meneer Pietersen en 

mevrouw Pietersen krijgt de nier van meneer Jansen.  

Zelfs driehoeksruil (een ―triplet‖) of een ―kwartet‖ is mogelijk, maar meer 

ook niet want dat wordt te ingewikkeld. Simone moet bij een enkelvoudige 

cross-over al twee operatiekamers reserveren, met twee urologen en twee 

vaatchirurgen. Het komt namelijk wel eens voor dat een van de 

transplantaties mislukt. De motivatie voor doneren is dan bij de partner 

van de ―mislukte‖ ontvanger weggevallen. Zijn donatie gaat dan toch 

gewoon door omdat de transplantatie al bezig is. 

Ik breng naar voren dat ik wellicht overweeg om bij leven een nier ter 

beschikking te stellen. Liever dan eerst een dodelijk ongeval te moeten 

krijgen om iets te kunnen betekenen. Zo iemand heet een altruïst (het 

tegenovergestelde van een egoïst). Maar ik hoor dat er bij het uitnemen 

van een nier 2 op de 1000 kans is op een fatale afloop. En dat je sowieso 

twee maanden uit de running bent. Van beide schrik ik wel terug.  

Het uitnemen van de nier gebeurt laproscopisch (met een kijkoperatie): 

via een paar gaatjes sluit de chirurg alle aan- en afvoerwegen af en pakt 

de nier met toebehoren in een zakje in. Dit geheel haalt de chirurg door 

een klein sneetje net onder de bikinilijn eruit. 

41. Vraag (Wiskunde klas 2 /3. Inhoud bol = 4/3 π r3) 

De maximale diameter van de nier is 11 cm De chirurg moet precies weten 

hoe groot de incisie moet zijn om een te lang litteken te voorkomen. Bij 

een te kort sneetje zou de boel uitscheuren en dat geeft minder fraai 

littekenweefsel.  

a. Bereken de lengte van het sneetje. Neem eerst aan dat de nier 

bolvormig is.  

b. De nier is echter boonvormig: hij is dus platter dan een cirkel in 

doorsnede en de breedte is kleiner dan de lengte. Leg uit hoe je de 

nier moet uithalen zodat je met een minder lange snee toe kunt.  
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c. Bereken hoeveel de nier zou wegen (stel dichtheid 1,0 g/mL) als hij 

toch bolvormig zou zijn en  

d. Bereken hoeveel keer zo groot de virtuele bolle nier zou zijn als de 

echte nier. Deze weegt 160 g.  

e. Bedenk hoe je via een model op schaal de sneelengte makkelijk kunt 

vaststellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Donoren 

 AB BA AB 0A 
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Transplantatie 
Een niertransplantatie is een goed uitvoerbare ingreep. Een mens kan met 
één nier prima leven, dus is het mogelijk bij leven een nier af te staan voor 
transplantatie. Door een donor te zoeken met een MHC- (‗major‘ histo-
compatibiliteitsantigenen) profiel dat overeenkomt met de ontvanger is het 
mogelijk om afstoting tot een minimum te beperken. Helaas is het niet 
mogelijk om de afstoting geheel tegen te gaan. 

Hoewel: er worden experimenten uitgevoerd met gelijktijdige 
beenmergtransplantatie. Een patiënt die een nieuwe nier gaat krijgen 
wordt een aantal dagen tevoren behandeld met beenmerg van de donor. De 

patiënt krijgt eerst een behandeling waarbij zijn eigen afweersysteem en 
beenmerg verzwakt wordt door bestraling en chemotherapie. Vervolgens 
krijgt hij beenmergstamcellen van de nierdonor ingespoten. De nieuwe 

afweercellen zorgen ervoor dat de afweerreactie tegen de donornier 
onderdrukt wordt. De afweercellen van de donor herkennen de 
getransplanteerde nier als lichaamseigen, en geven geen signaalstoffen af 

waardoor het afweersysteem in actie zou komen. Met die ingreep is het 
mogelijk om na een niertransplantatie normaal te leven, zonder levenslang 
gebruik van medicijnen die het afweersysteem onderdrukken.  

(Bron: Nederlands Dagblad) 
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Bloedgroepen 

42. Opdracht10 

Neem tabel 2 over. Geef in de cellen met kruisjes aan of er klontering zal 

plaats vinden. Zo nee zet dan een rondje. Het gaat op drie manieren goed: 

Bloedgroep O is universele donor (heeft geen antigenen aan zijn 

bloedcellen), AB is universele ontvanger (heeft geen antistoffen in zijn 

plasma) en de derde manier: twee maal dezelfde bloedgroep. Bij andere 

combinaties zal er wel klontering optreden. Bij welke combinaties zal er 

klontering optreden? 

 

Ten slotte de nieuwste ontwikkeling: ―het over de bloedgroepen heen 

tillen". Tot voor kort ging de donatie niet door als de bloedgroepen niet 

pasten.  

Het ongunstige bloed van de donor verblijft echter maar zeer tijdelijk in 

het lichaam van de ontvanger. Het beetje bloed dat in de donornier zat, 

wordt afgebroken en uitgescheiden. Deze periode is te overbruggen door 

medicijnen die de afweerstoffen onderdrukken. Zo maak je het over de 

bloedgroepen heen tillen mogelijk. 

 

Naar Ontwerpvoorstel Powerpoint A voor UMC St Radboud 2004 

 

Matchresultaat bij positieve kruisproef (n = 106)   Matchresultaat bij niet-passende bloedgroepen (n = 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Opdracht 

Je ziet hierboven een weergave van de laatste twee dia‘s van de 

presentatie van Simone over Cross-over-nierdonatie ―Ontwerpvoorstel 

Powerpoint A voor UMC St Radboud 2004‖. De hele presentatie is 

desgewenst te zien via  ►nlt4-v130_Ontwerpvoorstel-powerpoint_Simone-

Mooren op vaklokaal NLT. Welke kolommen zijn daarin de donors en welke 

de ontvangers? Leg uit. 

 

In de rechtse getallenrijen staan de aantallen keren dat betreffende 

combinaties voorkwamen. Terecht is door die getallen gedeeld om eerlijk 

te kunnen vergelijken, want de combinatie O,O komt veel meer voor, 41 

                                                
10

 De module is aangevraagd als verdiepend voor scheikunde met enige wiskunde en enige biologie. 
Dus over die laatste twee mag/moet je ook vragen construeren. 

O  A 14 : 17 = 82% 

O B 7 : 10 = 70% 

O AB 1 : 1 = 100% 

O O 27 : 41 = 65% 

A AB 3 : 3 = 100% 

A A 21 : 32 = 65% 

B B 0 : 2 = 0% 

       

Totaal 73 : 106 = 69% succes 

B A 13 : 14 = 92% 

A B 14 : 17 = 82% 

B O 3 : 9 = 33% 

A O 13 : 68 = 19% 

AB O 0 : 2 = 0% 

AB A 0 : 3 = 0% 

AB B 0 : 1 = 0% 

       

Totaal 43 : 114 = 38% succes 
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keer, dan de combinatie AB, AB die er helemaal niet instaat. Dit komt 

doordat de frequenties waarin de bloedgroepen voorkomen niet gelijk zijn: 

voor resp. A, B, AB en O zijn de percentages resp. 43, 9, 3 en 45%. De kans 

dat iemand met bloedgroep A iemand met bloedgroep O treft, is 0,43 × 

0,45 = 0,1935 = 19%.  

 
44. Opdracht (wiskunde klas 2 / 3. Grafiek) 

Zie eventueel ►werkinstructie verbanden toetsen en ►voorbeeld 

verbanden toetsen in de NLT Toolbox.  

 Zet van de tabellen op de vorige pagina in een grafiek tegen elkaar uit: 

  - de beide eerste kolommen getallen (horizontaal) tegen  

  - de beide tweede kolommen getallen (verticaal).  

 Trek nu een rechte lijn door de puntenwolk zodat er ongeveer evenveel 

punten boven als onder de lijn staan. Je kunt nu zien welke punt er het 

meest uitspringt en dus relatief erg veel voorkomt of juist heel weinig. Stel 

daar een hypothese over op. 

 

Het resultaat van de niet passende bloedgroepen doet niet veel onder voor 

die met positieve (wel-passende) kruisproeven: respectievelijk 43/114 = 

38% succes tegen 73/109 = 69% succes.  

45. Opdracht (wiskunde klas 3) 

a. Bereken de procentuele stijging van het percentage succes dankzij het 

―over de niet-passende bloedgroepen heen tillen‖. Pas op: je kunt hier 

op diverse manieren intuinen! 

b. Ga ook van deze ontwerppresentatie (zie ►nlt4-

v130_Ontwerpvoorstel-powerpoint_Simone_Mooren op vaklokaal NLT) 

na wat je erbij kunt vertellen. Kijk eens hoe fraai symbolisch de cross-

overdonatie is weergegeven op de tweede dia. En… zelfgemaakt door 

Simone. Zo zie je dat je kennisopnamevaardigheden moet kunnen 

combineren met kennisoverdrachtvaardigheden: zowel in woord als in 

beeld. 

 

Van 2004 tot 2007 kan Simone terugzien op 116 geslaagde levende 

transplantaties. Een levende transplantatie kostte inclusief alle 

voorbereidingen €80.000. Dialyse kostte €100.000 per jaar. De gemiddelde 

wachttijd voor een ―dode‖ transplantatie is 5 jaar. De zorgverzekeraars 

zien wel wat in het project waar Simone aan meewerkt.  

46. Vraag 

Reken uit waarom. Verwaarloos de wachttijd bij cross-over. 

 

Simone: ―Het zou dus helemaal niet gek zijn voor het afstaan van een nier 

dik te betalen of bijvoorbeeld een levenslange vrijstelling van het betalen 

van ziektekostenpremie en ziektekosten.‖ Dan zou volgens haar de 

wachtlijst van ontvangers omswitchen tot een wachtlijst van donoren. Op 2 
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december 2008 wilden de Zorgverzekeraars korting geven op hun premie 

als je je maar wou laten registreren (niet per se als donor). Maar de 

politiek was er tegen. In Noorwegen is ―levende‖ donatie de meest 

vóórkomende vorm van transplantatie. Maar op dit moment is het in 

Nederland nog zo dat voor een donor niet eens de thuiszorg klaar staat. 

Simone, die hier contact over onderhoudt met de gemeenten, kan zich 

daar boos over maken. 

Bovendien kan een nier veel meer dan een dialyseapparaat:  

 het bekende bloedaanmaakstimulerend hormoon erytropoëtine (het 

bekende EPO waar wielrenners de tour mee proberen te winnen) 

 het hormoon renine dat de bloeddruk regelt 

 vitamine D dat het calciumgehalte regelt en dus de botaanmaak 

 prostaglandinen die actief zijn bij ontstekingen (groter en kleiner 

maken van de haarvaten), bij pijn, bij koorts en bij het genezen van 

wonden 

 

Kortom, Simone, je hebt 116 mensen een flink stuk gelukkiger helpen 

maken. Simone, bedankt! Je hebt twee hele mooie banen!  

 

Bronnen11 

 Klassenboek, Ad Bouw, 2008 

 http://www.hansmakinstituut.nl/files/symposia/presentaties_predialy

sezorg/predialysezorg/hmi_symposium_blankestijn.pdf 

 Cross-over niertransplantatie patiënten folder, november 2004  

 Chronische nierinsufficiëntie, Medicom Excel, info@medicom.nl, ISBN 

978-2-930365-72-5 

 Ontwerpvoorstel Powerpoint A voor UMC St Radboud 2004 

 Biologie Voor Jou, Gerard Smits et al. Malmberg, 2004, ISBN 90 208 

7278 8 

 Engels Woordenboek Ten Bruggencate et al. Noordhoff, Groningen 

 Organic Chemistry, Fieser and Fieser, Reinhold New York 

 Binas Tabellenboek, NVON, 5de druk, Noordhoff, Groningen 
12 
13   

                                                
11

 Dit moet ook. 
12

 Deze voorbeeldeigenparagraaf is aan de lange kant. Richt je voor je eigen paragraaf op 800 
woorden voor de tekst, 500 woorden voor de 15 vragen (waaronder 3 voor de toets) en 500 voor de 
antwoorden (inclusief de toetsvragen).  
Voor het maken van een eigen paragraaf heb je heel wat vaardigheden nodig. Deze 
voorbeeldparagraaf is niet zomaar even uit de mouw geschud. Daar zijn wel een aantal versies aan 
voorafgegaan. En niet alleen door feedback van de medeontwikkelaars: wees ook zelf superkritisch 
op je eigen product. Kijk na een dag je werk weer over: of je zelf geen onvolmaaktheden ziet. Voor je 
cijfer telt ook mee: perfecte spelling, zinsconstructie, vertaalslag naar je medeleerlingen, kortom 
perfect drukklaar gemaakt. Maak niet te lange zinnen. Zet je spellingscontrole op maximaal 30 
woorden per zin. 
13

 De lijst vaardigheden en leerdoelen, overeenkomstig de conceptmapafspraken in je groep, heb je in 
het begin moeten opnemen. Check of je alle concepten verwerkt hebt. 

http://www.hansmakinstituut.nl/files/symposia/presentaties_predialysezorg/predialysezorg/hmi_symposium_blankestijn.pdf
http://www.hansmakinstituut.nl/files/symposia/presentaties_predialysezorg/predialysezorg/hmi_symposium_blankestijn.pdf
mailto:info@medicom.nl


NLT4-v130 Kunstnier en membranen 77 

 



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 78 

Register  

affiniteit 37 
asymmetrisch membraan 41 
biocompatibel 18 
Blue Energy 53 
buikvliesdialyse 14 
carriermembraan 42 
coagulatie 42 
colloïdaal 35 
concentratiepolarisatie 47 
convectie 58 
Creatinine 69 
cross-overprogramma 72 
dialysaat 13 
dialyseprincipes 58 
dichte membranen 37 
diffusie 17, 47 
diffusiegecontroleerde membraansystemen 52 
doorlaatbaarheid 43 
eerste stap 34 
eiwitmetabolisme 34 
flux 53 
halfsynthetische polymeren 41 
hemodialyse 58 
hemofiltratie 58 
HLA-systeem 71 
implementatiegroep 67 
iontoforese 52 
langsnelheid 46 
leefstijlinterventie 66 
membraan 37 
membraaneigenschappen 7 
membraaneisen 7 
membraantransport 7 
microfiltratie 35 
microproteïnurie 68 
model 32 
modelleren 55 

molecular weight cut-off 43 
natuurlijke nier 26 
nefroloog 12 
nierdialyse 58 
nierinsufficiëntie 68 
Nurse Practitioner 66 
open 37 
oppervlakte 53 
osmose 47 
osmotisch membraansysteem 51 
over de bloedgroepen heen tillen 74 
permeaat 55 
polymeer 34 
poreus 37 
poriëndichtheid 56 
predialysezorg 67 
renine 68 
retentaat 55 
risicofactor 69 
rollenspel 6 
schoonwaterflux 43 
selectief 39 
semi-permeabel 35 
spinnen 55 

spin-off 6 
synthetische polymeren 41 
terugkoppeling 68 
therapieontrouw 68 
tweede stap 26 
uitwisselingssnelheid 53 
ultrafiltratie 35 
ureter 14 
ureum 34 
verstopping 47 
vivo 46 



NLT4-v130 Kunstnier en membranen 79 

Bijlage URL-lijst 

URL1 Teleblik (met digicode) 
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