
 

 

Utrecht Selectie Diergeneeskunde kennistoets 2019: 
 
Kennistoets (gesloten vragen):  
Vraag 1 - Fagocyterende cellen spelen een belangrijke rol in de eerste afweer tegen 
ziekteverwekkers. Welke cellen zijn niet fagocyterend? 

a. Macrofagen 
b. Dendritische cellen 
c. NK-cellen 
d. Neutrofielen 

Antwoord: C 

 
Vraag 2 - Welke bewering is juist over de immuniteit veroorzaakt door MALT? 

a. We spreken van mucosale immuniteit als we het hebben over de huid 
b. Mucosale immuniteit is van belang vanwege het grote aantal infecties via darm 

en luchtwegen 
c. Mucosale immuniteit is aangeboren immuniteit 
d. Mucosale immuniteit verdwijnt bij veroudering 

Antwoord: B 

 

Werkcollege uit de training (open vragen):  

Opdracht 1: De eerste verdedigingslinie en de afweer gedurende de eerste 
uren na infectie  
 
De eerste verdedigingslinie (ENGELS: ‘first line of defense’) heeft betrekking op 
maatregelen van het lichaam tegen invasie van pathogenen op de grens tussen 
buitenwereld en het organisme.   

a. In welke 3 groepen van basale mechanismen zijn deze ‘first line of defense' 
maatregelen onder te verdelen? 

Antwoord: Avoidance, resistance and tolerance (vermijding, weerstand en tolerantie)  
 
 
Nadat een micro-organisme erin geslaagd is de ‘first line of defense’ te doorbreken, 
komt het terecht in de bloedcirculatie en/of in het weefsel.  

b. Op welke manier kunnen de cellen van het aangeboren immuunsysteem ‘zien’ 
dat het hier om een mogelijk pathogene indringer gaat?   

Antwoord: De cellen van het aangeboren immuunsysteem brengen pattern 
recognition receptors (PRRs) tot expressie, waarmee ze specifieke onderdelen van 
micro-organismen, genaamd pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) 
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kunnen herkennen. Voorbeelden van PRRs zijn de NOD-like receptors (NLRs) en de 
Toll-like receptors (TLRs).  
 
 
Deze voorbeeldopgaven zijn verleend door TentamenTrainingen.nl. 
Meer oefenvragen worden beschikbaar gesteld bij de aankoop van een 
selectietraining. 

 
Bezoek hun website voor meer informatie over de training! 
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