Medische Woordenlijst
Contactgroep Marfan Nederland
Postbus 1809
3800 BV Amersfoort
033 422 6546
contact@marfansyndroom.nl
www.marfansyndroom.nl

Accommoderen

Instellen van de ooglens

Adolescentie
Amblyopie

Leeftijdsperiode tussen puberteit en volwassenheid
Lui, slechtziend oog

Aneurysma
Aorta

Verwijding van een slagader
Grote lichaamsslagader

Aorta-insufficiëntie
Arachnodactylie

Onvoldoende sluiting van de aortakleppen
Spinhanden (arachno = spin, dactylos = vinger)

Ascendens

Stijgend, het ascenderend aortadeel is dus het opstijgend deel
daarvan
Erfelijke aanleg op één van de 22 paren chromosomen die voor
man en vrouw gelijk zijn

Autosomaal
Cardiovasculair
Contractuur

Hart en vaten betreffende
Verminderde beweeglijkheid o.g.v. blijvende samentrekking van
bijvoorbeeld spierweefsel

Cornea
C.T.-scan

Hoornvlies; het doorschijnende deel van de buitenste oogrok
Computer Tomografisch onderzoek waarbij (met behulp van
computers) röntgenfoto's gemaakt worden van doorsneden van
het lichaam

Descendens
Diameter

Afdalend, het descenderend aortadeel is dus het afdalend deel
daarvan
Doorsnede

Dilatatie
Dissectie

Verwijding
Scheuring, scheiding

DNA-onderzoek
Dolichostenomelie

Laboratoriumonderzoek van genen
Lange ledematen in verhouding tot de romp

Dominant

De erfelijke aanleg komt tot uiting ook als deze slechts in
enkelvoud in de genen aanwezig is
Verwijding van de ruimte waarin zich het ruggenmergsvocht
bevindt

Dura-ectasie
ECG
Echocardiografie

Afkorting van Electrocardiogram, zie "elektrocardiografie"
Het maken van afbeeldingen (b.v. van het hart) met behulp van
geluidsgolven

Electrocardiografie
Endocarditis

(E.C.G.) het zichtbaar maken en vastleggen op papier van de
elektrische activiteit van het hart
Ontsteking van de binnenwand van het hart

Extremiteiten

Armen en benen
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Fibrilline

Een eiwit, een bepaalde stoornis hierin heeft Marfan tot gevolg

Genen
Glaucoom

(enkelvoud: gen) dragers van bepaalde erfelijke informatie
Verhoogde oogboldruk

Habitus
Hypermobiel

Uiterlijk, voorkomen
Overbeweeglijk

Hypertensie
Hypertrofie

Hoge bloeddruk
Sterke ontwikkeling van weefsel en organen

Insufficiënt
Kyphose

Onvoldoende
Te sterke achterwaartse verkromming van de ruggengraat, op
schouderhoogte, "bochel"

Laxiteit
Lensluxatie

Beweeglijkheid, (over)strekbaarheid
Het van zijn plaats raken van de lens in het oog

Lordose
Miosis

Kromming van de wervelkolom ter hoogte van de lendenen, deze
kan té groot zijn
Vernauwing van de pupil

Mitraliskleppen
Mitralisklep-prolaps

Kleppen tussen de linkerboezem en de linkerkamer in het hart
Doorslaan, doorbuigen van de mitraliskleppen

Multidisciplinair
Mutatie

Meerdere medische specialismen die samenwerken in één team
Verandering, spontane verandering in het erfelijk materiaal

Myopie
Orthese

Bijziendheid
Orthopedisch steunapparaat

Palatum
Paraplegie

Verhemelte
Verzwakking, verlamming (met gevoelsverlies) van het onderste
gedeelte van het lichaam

Pathologisch
Pectus

Afwijkend, ziekelijk
Borst

Pectus carinatum
Pectus excavatum

Kippenborst, naar buiten staand borstbeen
Trechterborst, schoenmakersborst, naar binnen staand
borstbeen

Pneumothorax
Prénataal

Lucht tussen beide longbladen, waardoor de long geheel of
gedeeltelijk samenklapt (klaplong)
Voor de geboorte

Profylaxe
Progressief

Middel ter voorkoming van ziekte
Steeds erger, meer wordend

Prothese

Kunststof of metalen vervanging van een lichaamsdeel
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Retina

Netvlies; de binnenste laag in het oog, waar de oogzenuw ligt

Ruptuur
Scoliose

Scheuring
Zijdelingse verkromming van de ruggengraat

Souffle
Sporadisch

Hartklepgeruis, hoorbaar met stethoscoop
Weinig voorkomend; bij Marfan: de eerste/enige in een familie
die de aandoening treft

Striae

Striemen, strepen in de huid. Bekende vorm:
zwangerschapsstrepen
Een samengaan van verschijnselen; een groep verschijnselen die
samen een aandoening vormen

Syndroom
Thorax
Tonus

Borstkas
Spanning

Trauma
Valide

Ongeval
(in dit verband) correct, betrouwbaar

Ventrikel

Hartkamer
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