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Anatomie Anatomie 

Wat heb je ooit op school geleerd ?
Zeg het eens, kleine Koen, Rita,
Heidi, Emmanuel …



UitzichtUitzicht



HuidzichtHuidzicht……



Inzicht ?Inzicht ?



AnatomieAnatomie van de van de huidhuid

Figure 5.1



Epidermis Epidermis -- epitheellagenepitheellagen

Stratum corneum

Stratum lucidum enkel bij
dikke huid handpalm en 
voetzool
Stratum granulosum

Stratum spinosum
Stratum germinativum = 
basale



The epidermis is composed of 
layers of keratinocytes

Thin skin = four layers (strata)
Thick skin = five layers

DikDik of dunof dun

Figure 5.2



Dik of dun: enkel afhankelijk van 
epidermis

Thick (palms and soles)

Thin (everywhere else)



Dik of dun: enkel afhankelijk van 
epidermis

Thick (palms and soles)

Thin (everywhere else)

5 lagen keratinocyten

Vnl dik stratum corneum

Geen haarfollikels, geen sebumklieren
4 lagen keratinocyten

Geen stratum lucidum

Normaal stratum corneum

Haarfollikels met alles erop en 
eraan

Dermis van dunne huid kan wel 
dik zijn – vb. rug



DermisDermis

“Papillary layer”
Bloedvaten
Lymfevaten
Sensibele

zenuwuiteinden
“Reticular layer”
Collageennetwerk + 

elastische vezels
(weerstandig aan
tensie)



HaarHaar

“Overal” behalve
handpalm, voetzool, 
lippen, tepels, delen
van externe genitalia, 
distale segmenten
vingers en tenen
Haarschacht
Haarwortel
Haarbulbus
3 concentrische lagen

Medulla:
Cortex:
Cuticula



HaarHaar

Figure 5.9



Haar : GroeifasenHaar : Groeifasen
scalpscalp

groei
2-6 jaar

involutie
2-3 

weken

Rust
2-3 

maand

0,35

Wenkbrauwen kortere anagene en langere rustfase (30-45 dagen, dus ong 1 cm)



Krulletjes Krulletjes –– een een 
weetjeweetje

Hoe kom ik aan die krul ?
Overal ter wereld zijn de haren hetzelfde opgebouwd. 
Het haar zit verankerd bij de papil in het haarzakje, het enige levende deel van het 
haar. Het verschil tussen krullen en steil haar wordt bepaald door de stand en de 
vorm van het haarzakje. Bij kroeshaar ligt het haarzakje plat tegen de hoofdhuid en is 
ovaal van vorm.



Nagels Nagels 

Corpus unguis
hyponychium = 
nagelbed
Nail production occurs 
at the nail root
Eponychium (cuticula
nagelriempje) 
lunula



SebumklierSebumklier

Sebum:
Preventie droge huid
Misschien
bacteriostatisch

Ganse lichaam behalve
palmen, 
voetzolen,onderste lip. 



Aanvullen met Aanvullen met figfig 77--

Holocriene
klier = prutklier



HuidskleurHuidskleur

Bepaald door
pigment
bloed circulatie

dikte stratum corneum
Pigment

melanine: bruin pigment 
caroteen in stratum corneum, 
vetcellen

Alle rassen hebben evenveel
melanocyten, de hoeveelheid
geproduceerd melanine verschilt
wel.



ZweetklierenZweetklieren
2 2 soortensoorten voorvoor de de academicusacademicus

Figure 5.12a, b



Anatomie mondAnatomie mond

Kroon (corona dentis)
Hals (cervix dentis)
Wortel (radix dentis)
Email
Dentine
Tandpulpa
Parododontaal ligament
Parodontium (ruimte 
tussen bot en tand)



Voor rubriek 6:Voor rubriek 6:
snelcursus snelcursus ““slecht nieuws gesprekslecht nieuws gesprek””

Quid?
Quis?
Kwis?
Quiz?
Quomodo?
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Quizvragen IWCQuizvragen IWC
dermatologie 2008dermatologie 2008

Quiz 1
“elementaire letsels”



SPELREGELSSPELREGELS

De vraag is telkens: Benoem het 
elementaire letsel !
U krijgt 45 seconden bedek- en zoemtijd…



Letsel 1Letsel 1



Letsel 2Letsel 2



Letsel 3Letsel 3



Letsel 4Letsel 4
opgelet, hier vragen we de opgelet, hier vragen we de 
Nederlandstalige benamingNederlandstalige benaming

““skrivurtikariaskrivurtikaria ““



Letsel 5Letsel 5



Historisch intermezzoHistorisch intermezzo
Jules Jules BarettaBaretta (1834(1834--1923) 1923) 

Hôpital Saint-Louis Parijs 
tussen  1863 en 1914.
Maakte enkele duizenden 
afgietsels in was



Corina De KorteCorina De Korte

Domus Medica
Congresorganisatie
Voorstel workshop 
afgewezen…



Letsel 6Letsel 6



Letsel 7 Letsel 7 



Letsel 8Letsel 8

1881 1881 –– ““molluscummolluscum pendulumpendulum””
1882 1882 



Letsel 9Letsel 9

. 

““dermatitedermatite polymorphepolymorphe douloureusedouloureuse””



Letsel 10Letsel 10
(eigenlijk geen primair letsel maar een secundair)(eigenlijk geen primair letsel maar een secundair)



Rubriek 6Rubriek 6
ScreeningScreening bloeddonorenbloeddonoren
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Les 1 Les 1 
primaire primaire 

efflorescentiesefflorescenties



Primaire letsels
De primaire efflorescentie is het letsel dat het eerst opkomt 
bij de dermatose (basissymptoom)



maculamacula

Scherp omschreven
Niet verheven
Verkleuring 

Bruin – rood – blauw - hypopigmentatie

Huid heeft normaal 
aspect



MaculaMacula

Scherp omschreven
Niet verheven
Verkleuring 

Bruin – rood – blauw - hypopigmentatie

Huid heeft normaal 
aspect



maculamacula
Scherp omschreven
Niet verheven
Verkleuring 

Bruin – rood – blauw - hypopigmentatie

Huid heeft normaal 
aspect



maculissimusmaculissimus



maculamacula

Kindermishandeling ?Kindermishandeling ?



papulapapula

Goed begrensd
Verheven
<5 mm diameter

Samenvloeiend: plaques
Groter dan 5 mm diam: 

nodules



papulapapula



NoduleNodule

Goed begrensd
Verheven
<5 mm diameter 
Kunnen verschillende 

huidlagen omvatten

“grote nodule” = “tumor”



BufoBufo
americanusamericanus

NoduleNodule

Morbus Morbus Von Von 
RecklinghausenRecklinghausen



NoduleNodule



NoduleNodule



Zichtbare collectie pus
Niet altijd infectieus 

(vb. psoriasis)

pustulapustula



pustulapustula



pustulapustula



vesiculavesicula

blaas gevuld met 
helder vocht in of 
onder de epidermis

< 5 mm = vesikel
> 5 mm = bulla



VesiculaVesicula
dermatitis dermatitis herpetiformisherpetiformis

. 

Louis Louis AdolphusAdolphus

DuhringDuhring



vesiculavesicula



Waterpokken Waterpokken –– windpokken windpokken ––
wijnpokken wijnpokken –– chickenchicken poxpox -- ANAMNESEANAMNESE

“Bob, sure looks like Chicken AND 
egg Pox, but for the life of me, I 
couldn’t tell you which one came
first”



bullabulla

blaas gevuld met 
helder vocht in of 
onder de epidermis

> 5 mm = bulla



bullabulla

Bulleus pemphigoïd



bullabulla



bullabulla



UrticaUrtica -- kwaddelkwaddel

Transiënte infiltratie dermis
met vocht

Meestal centraal alleen  
oedeem met errond
roodheid

““whealswheals –– hiveshives –– netelroos netelroos 
-- galbultgalbult””



KwaddelKwaddel
vluchtigvluchtig



kwaddelkwaddel



plaqueplaque

Goed omschreven
Verheven
Solide letsel meer 

dan 0.5 cm 
diameter

Vaak door conflueren
papels



Plaque Plaque –– waaraan waaraan denktdenkt u ?u ?



Andere plaque Andere plaque –– zelfde ziekte zelfde ziekte ……



zelfde ziekte zelfde ziekte –– ““antieke documentatieantieke documentatie””



Als ge Als ge ‘‘t nu nog niet weet heb je wellicht t nu nog niet weet heb je wellicht 
de spreuk de spreuk ““amnesiaamnesia totalistotalis”” overleefdoverleefd……



Rubriek 6Rubriek 6
State of the art State of the art -- urologieurologie
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Quiz 2Quiz 2
““level uplevel up””



Quiz 2 Quiz 2 –– de spelregelsde spelregels

Al dan niet voorafgegaan door een vertellingske tonen we u 
één of twee foto’s van een aandoening
U benoemt de aandoening



PlaquePlaque
Vraag 1: het verhaaltjeVraag 1: het verhaaltje

Ik heb vlekjes – jeukt niet – staat er al een tijdje 
Mijn vrouw vindt dat ik nu moet komen 
Misschien is ‘t een bloedvergiftiging – dus ik ben nuchter om 
bloed te laten trekken



PlaquePlaque
Vraag 1: het plaatjeVraag 1: het plaatje 1/21/2



PlaquePlaque
Vraag 1: het detail Vraag 1: het detail 2/22/2



MaculaMacula
Vraag 2: het verhaalVraag 2: het verhaal

Het verhaaltje komt straks, dit is “diagnose à vue”



MaculaMacula
Vraag 2: het prentje Vraag 2: het prentje 1/21/2

“reticulair patroon”



MaculaMacula
Vraag 2: het prentje als Vraag 2: het prentje als ‘‘t al veel langer duurt  t al veel langer duurt  2/22/2



PapulaPapula
vraag 3: het verhaaltjevraag 3: het verhaaltje

Deze overigens gezonde negenjarige jongen met het syndroom 
van Marfan presenteerde zich met meerdere 
asymptomatische papels thv extremiteiten



bb
ee
ee
ll
dd
jj
ee

1/11/1



PustelPustel
Vraag 4: het verhaaltjeVraag 4: het verhaaltje

Mijn handen jeukten al een tijdje, nadien precies puistjes
Nu ik hier toch moest zijn wil ik het eens laten zien
Mijn kameraad  Jef had dit ook 3 weken geleden en is 
meegekomen



Downloaded from: Clinical Dermatology (on 28 February 2008 01:47 PM)
© 2007 Elsevier 

PustelPustel
Vraag 4: de  prentjesVraag 4: de  prentjes

Ikke



Downloaded from: Clinical Dermatology (on 28 February 2008 01:47 PM)
© 2007 Elsevier 

PustelPustel
Vraag 4: de  prentjesVraag 4: de  prentjes

Jef



NoduleNodule
vraag 5: het verhaaltjevraag 5: het verhaaltje

Al enkele weken moe, beetje snotneus
Daarna is spierpijn en gewrichtspijn begonnen, hiervoor heb 
ik dafalgan gepakt, maar ik heb ook een pintje gedronken…
Nu heb ik deze uitslag…
Ik ben zeker allergisch aan dafalgan ? (aan pintjes niet, dat 
weet ik 200 % zeker)



NoduleNodule
vraag 5: de prentjes  vraag 5: de prentjes  1/11/1

Waarom toon je alleen 
de extensorzijde ?



MaculaMacula
vraag 6: vraag 6: ““de storyde story””

Moeder komt met 16-jarige dochter op raadpleging
Moeder had onlangs een “accidentje” en is zwanger, 
toen is ook die uitslag begonnen.
Dochter is onlangs bij u op raadpleging geweest en 
heeft nu dezelfde soort uitslag, mama denkt samen 
met “Flair” aan een tweede accident…



MaculaMacula
vraag 6: vraag 6: 

de de 
prentjes prentjes 

1/21/2



MaculaMacula
vraag 6: vraag 6: 

de de 
prentjes prentjes 

2/22/2



VesikelVesikel
Vraag 7: het verhaaltjeVraag 7: het verhaaltje

Ik ging onze Jef ophalen in de kleuterklas, en ik zag vlekjes 
op zijn handen.
‘k ben direct naar hier gekomen, want ‘t is dan weer weekend 
en ge weet nooit wie er van wacht is
Zou dat geen allergie zijn op de lijm  die ze gebruiken voor 
de knutselwerkjes ?



VesikelVesikel
Vraag 7: het fotootje Vraag 7: het fotootje 1/11/1



BullaBulla
vraag 8: het verhaalvraag 8: het verhaal

Gisteren vrijwilligster bij een demo Henna schilderen
Vannacht jeukend, nu zo opgestaan 
Nergens anders problemen



BullaBulla
vraag 8: de fotovraag 8: de foto



vraag 9: vraag 9: bullabulla ? Cyste ? ? Cyste ? 
7-jarige jongen

Letsel doet geen pijn

Hij denkt dat ‘t begonnen is 
nadat hij op zijn lip gebeten 
heeft.



Vraag 10: Vraag 10: maculamacula
het verhaalhet verhaal

Al weer een tijdje last van mijn arthrose, nu zit ‘t in mijn 
enkels, mijn Vioxx die ik kreeg van de specialist is op, dus 
heb ik maar Flexium gel erop gesmeerd, maar dat helpt niet 
zo goed
Bestaat er niets beters ?
Ah, en wilt ge ne keer naar mijn enkel kijken ook, ik denk dat 
ik allergisch ben aan die zalf…



Vraag 10:Vraag 10:
welke specifieke soort van dermatitis heeft deze gel welke specifieke soort van dermatitis heeft deze gel 

veroorzaakt ?veroorzaakt ?



Rubriek 6Rubriek 6
CommunicatieCommunicatie
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Les 2 Les 2 
secundaire secundaire 

efflorescentiesefflorescenties



Secondary lesions develop during the evolutionary process of skin 
disease or are created by scratching or infection.
They may be the only type of lesion present, in which case the primary
disease process must be inferred.

De secundaire efflorescenties zijn het gevolg van de 
evolutie of de involutie van het primair letsel.

Definitie(s)Definitie(s)



SquamaeSquamae -- schilfersschilfers
scalesscales

Overmaat aan dode 
epidermale cellen 
Veroorzaakt door  
abnormale keratinisatie

pityriasiform
psoriasiform

lamelleus



SquamaeSquamae -- schilfersschilfers

““lifelife”” ““150j oud150j oud””



crustacrusta

Samengekoekt 
ingedroogd serum en 
celmateriaal (debris)



crustacrusta



erosieerosie
Focaal verlies 
epidermis
Gezien niet 
voorbij 
dermoepidermale
zone: genezing 
zonder litteken !



erosieerosie



UlcusUlcus

Focaal verlies 
epidermis en dermis
Indien genezing: 
litteken



ulcusulcus

ChancroChancroïïdd –– ChancreChancre moumou –– ulcusulcus mollemolle
HaemophilusHaemophilus ducreiducrei -- UlcusUlcus + + lnnlnn --

ABtherapieABtherapie



fissurafissura

Lineaire 
onderbreking 
epidermis en 
dermis
Verticale wanden 
goed omschreven



fissurafissura



fissurafissura

Fissuur
Maculae

Erytheem
Eilandjes 
voor de 
kust ?



fissurafissura



atrofieatrofie
(Indeuking in de huid 

door) verdunning van 
epidermis of dermis



AtrofieAtrofie
OuderdomOuderdom



AtrofieAtrofie
sterosteroïïdenden



CicatrixCicatrix -- litteken litteken 
Abnormale hoeveelheid 

bindweefsel  na 
beschadiging (en 

herstel) van de dermis

Op zich is een litteken niet 
abnormaal, maar de beste 
heling die de huid op dat 

moment kan bieden, de vorm, 
grootte, kleur enz kan natuurlijk 

abnormaal zijn 



cicatrixcicatrix



Rubriek 6Rubriek 6
Technische prestaties tijdens huisbezoekTechnische prestaties tijdens huisbezoek
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QUIZ 3QUIZ 3



Vraag 1: Vraag 1: ““subjectiefsubjectief””

Ons Marieken, 6 jaar:
Vorige week buikpijn, koorts, hoofdpijn, keelpijn
We zaten in de Ardennen, en aangezien we geen Frans 
kunnen spreken zijn we niet naar de dokter geweest
Maar allé, ‘t was na een paar dagen toch beter met junifen en 
dafalgan.
Nu wel wat rare vlekken op de handen… weet jij soms wat ‘t 
is ? 



Vraag 1: Vraag 1: ““ObjectiefObjectief””

Geef Geef ““evaluatieevaluatie””
en en ““planningplanning””



Vraag 2: Uw diagnose ?Vraag 2: Uw diagnose ?

Staat er al lang
Nergens 
anders op 
lichaam
Nooit trauma 
gehad



Vraag 3: diagnose Vraag 3: diagnose àà vuevue,,
behalve door mama behalve door mama –– en U ?en U ?



PatiPatiëënt 4:nt 4: ““Ik ben die papels en Ik ben die papels en pustelspustels en en 
cicatricescicatrices beu beu –– die stomme acndie stomme acnéé !!””

Dokter domus,Dokter domus,
Hoe noemen we deze aandoening ?Hoe noemen we deze aandoening ?



Vraag 5: hersenbreker Vraag 5: hersenbreker ““en coup de en coup de sabresabre””

4 morfologisch totaal verschillende 4 morfologisch totaal verschillende 
prentjes, allemaal atrofie, prentjes, allemaal atrofie, 

1 aandoening1 aandoening



Vraag 5 Vraag 5 -- vervolgvervolg



Vraag 6: Vraag 6: papulosquameuzepapulosquameuze eruptie, langzaam opgetreden de voorbije 3 maanderuptie, langzaam opgetreden de voorbije 3 maand..
Welke aandoening heeft deze 10Welke aandoening heeft deze 10--jarige jongedame ?jarige jongedame ?



Vraag 7: Atrofie + Vraag 7: Atrofie + ulcusulcus
Hoe heet deze aandoening, meestal maar niet Hoe heet deze aandoening, meestal maar niet 

exclusief bij diabetici voorkomend ?exclusief bij diabetici voorkomend ?



Vraag 8: Vraag 8: crustaecrustae
kies maar !kies maar !

1. Impetigo
2. Psoriasis congenitaal
3. Atopische dermatitis
4. Lichen
5. Cutis marmorata

congenitalis



Vraag 9: beetje Vraag 9: beetje crustaecrustae, , ulcusulcus
rara wat is rara wat is ‘‘t ?t ?



Vraag 10 : deze jongeman is 2 dagen oud, Vraag 10 : deze jongeman is 2 dagen oud, 
heeft wat heeft wat desquamatiedesquamatie (fysiologisch)(fysiologisch)

Maar wat Maar wat 
zijn die zijn die 

twee twee 
letsels ?letsels ?



Rubriek 6 Rubriek 6 –– gezondheidseconomie gezondheidseconomie 
LigtijdverkortingLigtijdverkorting in ziekenhuizenin ziekenhuizen
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Les 3Les 3
““special skin special skin 

lesionslesions””



ExcoriatieExcoriatie

Erosie veroorzaakt door 
krabben
Meestal lineair
Gehele of gedeeltelijke 
verwijdering 
(traumatisch, neurotisch) 
van het stratum corneum
Defect tot in de dermis, 
puntbloedingen te zien.



CysteCyste

Goed omschreven 
letsel met wand en 
lumen – lumen kan 
zowel vloeibaar als 
vaste inhoud hebben



““burrowburrow”” : gangetje: gangetje

Smal gekronkeld 
kanaaltje door 
parasiet 



lichenificatielichenificatie
Zone van verdikte epidermis –

veroorzaakt door krabben
“the skin lines are 

accentuated so that the 
surface looks like a 
washbord”



LichenificatieLichenificatie: huidlijnen geaccentueerd: huidlijnen geaccentueerd
Psoriasis huidlijnen overtrokkenPsoriasis huidlijnen overtrokken



LichenificatieLichenificatie –– black skinblack skin



lichenificatielichenificatie



TelangiectasiaTelangiectasia

Oppervlakkige dilatatie bloedvat



PetecchiePetecchie

Goed omschreven bloeding 
minder dan 0.5 cm diameter



purpurapurpura
Omschreven hoeveelheid bloed meer dan 0.5 cm diameter



MiliumMilium -- miliamilia

Kleine keratinecystjes
zonder zichtbare 
opening.



comedocomedo

“plug” met sebum en 
keratine
Follikelopening open of 
dicht:

“open comedo” = zwart 
puntje
Gesloten comedo = wit 
puntje



““transverse transverse nasalnasal lineline””
hypopigmentatie hypopigmentatie -- miliamilia



FordyceFordyce spotsspots
sebumklierensebumklieren op bovenlipop bovenlip



FordyceFordyce spotsspots
niet op lip niet op lip –– even fysiologischeven fysiologisch



Rubriek 6 Rubriek 6 –– transplantatietransplantatie
““dondon’’taketake youryour organsorgans to to heavenheaven””

ze hebben er daar genoegze hebben er daar genoeg
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Quiz 4Quiz 4



Vraag 1: Vraag 1: 
het het vertellingskenvertellingsken

We hebben dat fimpje op 
TV gezien, gelukkig 

maar, want we hebben 
blijkbaar alle 4 al lang 
een schimmelinfectie, 
krijgen we een kilootje 

pillen aub ?

Omwille van discretie zijn de 
namen van onze ptn gewijzigd 

Mick

brian

keith

Dick



Vraag 1: Vraag 1: 
De fotootjesDe fotootjes

Mick
Brian

keith Dick



Mick Brian

keith Dick

Wie heeft een Wie heeft een onychomycoseonychomycose ??

De vraag:De vraag:



Vraag 2: Vraag 2: 
het verhaaltjehet verhaaltje

Na een weekendje in center parcs merken zowel moeder als 
dochter een ambetante uitslag, jeukend
De uitslag is boebelachtig, met soms een puistje



Vraag 2: Vraag 2: 
de fotootjesde fotootjes



Vraag 2:Vraag 2:
wat schrijft u voor ?wat schrijft u voor ?

1. Staphycid
2.Fucidine
3. Fucicort
4. Azijnzuur 5%
5. Amoxiclav
6. Moët et Chandon



Vraag 3:Vraag 3:
het verhaaltjehet verhaaltje

P.A.Tiënt komt op raadpleging met volgend verhaal:
Vorige week wachtarts omwille van pijn bij plassen
Urinestick: nitrieten positief
R/ Bactrim forte 2*daags 

Nu: pijn is beter maar niet weg – er is zelfs roodheid 
bijgekomen…



Vraag 3:Vraag 3:
foto + vraagfoto + vraag

Wat is uw diagnose ?

Commentaar op 
beslissing van de 
collega kan buiten 

de quiz…



Vraag 4Vraag 4
HHèètt verhaalverhaal

Meestal vrijen we ‘s avonds in bed, maar nu toch eens in de 
zetel naast de kachel…
Nadien merkten we wat rare dingen op Jef zijne Jef…
Nog nooit gezien (meestal donker en dan nog, zonder 
contactlenzen…)



Vraag 4 : papelsVraag 4 : papels
welk is het correcte advies aan deze patiwelk is het correcte advies aan deze patiëënt met nt met 

““PPPPPP””

A.. HIV test zo snel mogelijk
B.. Altijd veilig vrijen
C..Best aanstippen met zilvernitraat
D. Laten curreteren
E. Niet aan laten foefelen door doktoors



Vraag 5:Vraag 5:
Wat is Wat is ‘‘t dan wel ?t dan wel ?

Geen candida
geen tinea
geen contactallergie
geen eczeem



Vraag 6Vraag 6
mama verteltmama vertelt

Mama komt in juli op raadpleging 
met Saartje (5 jaar)

zij heeft de laatste weken  
uitslag in het gelaat  zonder 
hinder .

De plekjes zijn licht schilferend. 
Mama is erg ongerust  want 
bij de buren is er een hondje 
en een tijdje terug hadden de 
buurkinderen last van soort 
schimmel. 



Vergelijkbaar Vergelijkbaar 
prentje gevonden prentje gevonden 

in uw in uw 
prentenboekprentenboek

Graag uw diagnose + 
therapievoorstel

6



Vraag 7Vraag 7
welk is de vector die dit ziektebeeld overbrengt ?welk is de vector die dit ziektebeeld overbrengt ?

Nog niet antwoorden,
Keuzes volgen…



Vraag 7:Vraag 7:
de keuzesde keuzes

A. Erythema migrans
B. Ixodes
C. Borrelia
D. Lyme
E. Anonimus



Vraag 8:Vraag 8:
pluis of niet pluis pluis of niet pluis –– waarom ?waarom ?

Leo
60 jaar
Plekjes op de rug ambeteren
zijn vrouw nu ze naar Tenerife
gaan en hij graag witte T-Shirts
draagt.
Kunt ge die niet vervriezen ?

Leon
60 jaar
Plekjes op de rug ambeteren
zijn vrouw nu ze naar Tenerife
gaan en hij graag witte T-Shirts
draagt.
Kunt ge die niet vervriezen ?
Trouwens, zou dat van de zon 
zijn dat er de laatste 6 maand 
zoveel bijgekomen zijn (vorig 
jaar maar een tiental)…

Op antwoordenblad: leo
leon



Vraag 8Vraag 8
De fotoDe foto’’ss



Vraag Vraag 
9:9:kriebelevoetjeskriebelevoetjes

Mijn zoon vergelijkt de geur van mijn 
voeten met deze van “Fantasia”

Gi-Ga-Geitenkaas

Maar allé, ik wil ook van de pijn af…



Vraag 9: Wat stel je voor ?Vraag 9: Wat stel je voor ?

1. Daktarin
2. Oraal antimycoticum
3. Lokale therapie met AlCl 20% 

of met benzoylperoxide
4. Frequenter voeten wassen
5.Sandalen dragen



Vraag 10:Vraag 10:
The last The last questionquestion: QUID ?: QUID ?

70 j
Al jaren last vnl met 
nieuwjaar
Nu ook met Pasen 
pijnlijke verkleuring 
thv tenen.



Vraag 10+1Vraag 10+1
cultuurvraag: hoe noemt de fotograaf ?cultuurvraag: hoe noemt de fotograaf ?



Vraag 10+2Vraag 10+2

Uit welk jaar dateert 
dit  tafereel “Venus, 
Cupid, Folly and Time”



Rubriek 6Rubriek 6
defibrillatoren zinvol ? Waar wel of niet ?defibrillatoren zinvol ? Waar wel of niet ?


