
Datum: 14 april 2008 

Henny Leentvaar (Sport)Massage 

Sammenvatting Fysiologie 
Sportmassage 

Opgesteld door: 

Henny Leentvaar 



Pagina 2 

Samenvatting Fysiologie Sportmassage 
 

Fysiologie 
 

Algemeen 

 

De fysiologie bestudeert met behulp van natuurwetenschappelijke methoden het functioneren van levende 

organismen. De kleinst levende eenheid van de mens is de cel. 

 

1.1 organisatieniveau’s 

 

Cel 

 

Kleinst levende eenheid van het lichaam. Een hele wetenschap is alleen maar bezig met onderzoek op dit niveau: de 

cytologie. 

 

Weefsel 

 

Een samenhangende groep cellen plus intercellulair materiaal, die samen een bepaalde functie uitoefenen (zelfde 

vorm en bouw). Dit noemt men differentiatie van de cellen, voorbeeld: 

fysiologie van het zenuwstelsel 

fysiologie van het bindweefsel 

 

Orgaan 

 

Twee of meer weefsels die onderling verbonden zijn en samen een bepaalde functie uitoefenen. voorbeeld; 

fysiologie van het hart 

fysiologie van de lever 
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Orgaanstelsel 

 

Een groep organen die samen een bepaalde functie vervullen. De mens bezit 9 orgaanstelsels = Tracti (tractus) 

 

tr. respiratorius (ademhalingsstelsel) 

tr. circulatorius (hart en bloedsomloop) 

tr. digestivus (spijsvertering) 

tr. nervorum (zenuwstelsel) 

tr. uropoeticus (uitscheidingsstelsel) 

tr. genitalis (geslachtsorganen) 

tr sensorius (zintuigen) 

tr. endocrinologicus (hormoonstelsel) 

tr. locomotorius (bewegingsapparaat) 

 

Organisme 

 

Dit zijn alle orgaanstelsels bij elkaar (samen een individu) 

 

1.2 De Cel 

 

Het menselijk lichaam bestaat uit; 

cellen 

intracellulaire en extra-cellulaire (intersttiële) vloeistof 

bijzondere vloeistof (lymfe, liquor, bloed, plasma etc) 

 

Een cel bestaat uit; 

Een kern (nucleus) 

Cytoplasma, Een gelei-achtige massa bestaande uit; 

- H2O 

- eiwitten 

- vetten 

- koolhydraten 

- zouten 

- cellichaampjes 
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Een Celmembraan. 

 

De kern + cytoplasma = protoplasma (hierin vind de stofwisseling plaats) Het is tijdens celonderzoek van belang of 

de kern wel of niet bij het onderzoek van het cytoplasma betrokken is. 

 

Celkern of nucleus 

 

Door de verschillende soorten cellen kan de celkern zeer variabel van vorm zijn. De celkern wordt omgeven door 

een dubbel membraan, welke in verbinding staat met het endoplasmatisch reticulum. De kern leidt de 

stofwisselingsprocessen van de gehel cel. De kern bevat erfelijk materiaal (chromosomen en dna). De kern is qua 

functioneren van levensbelang. De cel sterft af als de kern wordt verwijderd. 

 

Cytoplasma 

 

Cytoplasma bestaat uit; 

water (h2o) als oplosmiddel 

zouten, zorgen voor prikkelbaarheid, geleiding en beweging  

       door de elektrische eigenschappen. 

suikers, als brandstof 

eiwitten, als bouwstof 

Vetten, als brandstof 

Organellen (cellichaampjes) 

 

De belangrijkste organellen zijn; 

mitochondriën, verzorgen de energievoorziening 

Het endoplasmatisch reticulum, zorgt voor de aanmaak van eiwitten, vetten, enzymen en het transport van 

stoffen binnen de cel 

Het Golgi-apparaat, maakt uitscheidingsproducten en zorgt voor de opslag van stoffen uit het 

endoplasmatisch reticulum. 

Vacuole, holte waarin met name vet opgeslagen ligt. 

lysosomen, ruimen afbraakproducten op. 

 

 

 

 

 

 

1. Nucleolus  
2. Nucleus (celkern)  
3. Ribosomen  
4. Endomembraansysteem (blaasje)  
5. ruw endoplasmatisch reticulum (rER)  
6. Golgi-apparaat  
7. Microtubulus  
8. glad endoplasmatisch reticulum (ER)  
9. Mitochondriën  
10. Peroxisoom  
11. Cytoplasma  
12. Lysosoom  
13. Centriool  
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Celmembraan 

 

Het celmembraan bestaat uit 3 lagen. de lagen bestaan voornamelijk uit vetten en eiwitten en vormen de afscheiding 

tussen intra- en extracellulaire (interstitiële) ruimte. De vetten hebben een waterafstotende (hydrofobe) 

eigenschap De eiwitten die zich in de membraan bevinden zorgen ervoor dat bepaalde stoffen opgelost in h2o de 

cel in en uit kunnen gaan. Hierdoor heeft de celmembraan een grote rol in de stofwisseling, die in de cel plaatsvindt. 

Bij een gezonde stofwisseling is er evenwicht tussen opbouw en afbraak van stoffen (homeostase) 

 

1.3 Transport 

 

Het transport van stoffen door de celmembraan zijn in te delen door te kijken of dit proces wel of geen energie kost; 

 

actief membraantransport (filtratie en druk) 

 

kost het lichaam energie. Deze processen komen voor bij uitwisseling van stoffen via bloedvaten en uitwisseling 

van stoffen in de nier.  

 

Passief Membraantransport (osmose en diffusie) 

 

kost het lichaam géén energie. De uitwisseling van stoffen vindt plaats op basis van concentratieverschillen. 

Diffusie is het gaan van stoffen van de ene naar de andere zijde door een scheidingswand (celwand) Osmose is het 

aantrekken van h2o door een scheidingswand daar er stoffen aanwezig zijn die te groot zijn om de wand te passeren 

en die het evenwicht proberen te bereiken door vocht aan te zuigen. 

 

1.4 Functies van de Cel 

 

De cel (uiteindelijk het hele organisme) heeft 2 hoofdfuncties. De animale functies behelzen de processen waarbij de 

cel of individu contact onderhouden met de buitenwereld De vegetatieve functies behelzen de processen die 

zorgen voor het instant houden van de soort. 

 

Animaal (bewust) 

prikkelbaarheid 

prikkelgeleiding 

prikkeloverdracht 

beweging 

Vegetatief (onwillekeurig) 

metabolisme(stofwisseling) 

voortplanting 

groei 
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Het optimale functioneren van de cel hangt af van de homeostase. Veel factoren kunnen de homeostase verstoren 

bv; inspanning (er zijn meer brandstoffen nodig en er onstaan meer afvalstoffen) Maar ook; bacteriën, virussen en 

voedsel. 

 

Het hele lichaam is een constante opbouw en afbraak van cellen. Er ontstaan steeds nieuwe cellen, nodig voor de 

voortplanting, groei en herstel na beschadiging. Er is een groot verschil in de mate en snelheid; slijmcellen in de darm 

worden iedere 24 uur vervangen door nieuwe, Een zenuwcel is vrijwel niet in staat zich te vervangen of heeft een hele 

lange periode nodig om zich te herstellen. 

 

1.5 Leer der weefsels (histologie) 

 

Een weefsel is een complex van gelijksoortige cellen met een tussenstof. Gelijksoortige cellen zijn cellen met 

dezelfde vorm, bouw en functie. Er zijn 4 hoofdgroepen van weefsels; 

 

1.5.1 epitheelweefsel of dekwefsel 

 

Dit weefsel sluit het lichaam af van de omgeving naar buiten(huid) en de holten naar binnen(mondholte, 

darmen,luchtpijp). Tussen de cellen is weinig tussenstof aanwezig. Het dekweefsel vormt een aaneengesloten 

geheel. een bedekking binnen in het lichaam (organen, vaten, buizen) , heet endotheelweefsel. 

 

subindeling epitheelweefsel op basis van verschillende functies 

zintuigepitheel ( mechanoreceptoren, thermoreceptoren, pijnreceptoren) 

klierepitheel (talgklier, zweetklier, melkklier, darmsapklier, maagsapklier) 

 

functies epitheel weefsel 

beschermende functie (bv de huid) 

secretie functie (bv klieren)(uitscheiding) 

resorptie functie (bv darmvlokken)(opname) 

zintuigfunctie (bv zintuigcellen) 

productie functie (bv zweet en talgklieren) 

 

 

1.5.2 steunweefsel of bindweefsel 

 

Bij deze weefsels staat de stofwisselingsfunctie op de voorgrond. Hoe meer de steunende functie is ontwikkeld, des 

te geringer is de stofwisselingsfunctie en omgekeerd. De cellen zijn van elkaar gescheiden door intercellulaire 

tussenstof, (vloeibaar of vast) met verschillende soorten vezels.  
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Hoofdgroepen 

vetweefsel 

kraakbeen 

bot 

Bloed 

bindweefsel vind je ook in huid, spierweefsel, zenuwweefsel, ligamenten, bloedvaten,organen etc. 

 

Vetweefsel is voor reservevoedsel, steun en isolatie (bruin en geel vetweefsel) 

 

Depotvet of reserebrandstof 

depotvet fungeert als brandstofvoorraad in onderhuidsvetweefsel, tussen spieren en in het beenmerg. 

 

Steun- of structureelvet 

Dit vet vult de dode hoeken en vormt stootkussens. Het is verantwoordelijk voor de positie van de organen. 

 

Isolatievet 

Dit onderhuidse vet speelt een rol bij de warmte isolatie. 

 

1.5.3 Spierwefsel (zie aantekeningen anatomie) 

1.5.4 Zenuwweefsel (zie aantekeningen fysiologie – zenuwstelsel) 
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Hart en bloedvaten 

 

Het bloed is een steunweefsel, waarvan de celtussenstof vloeibaar is en het heeft 3 functies; 

transportfunctie (voedingsstoffen, zuustof en koolzuur, koolzuur, afbraakproducten, water, hormonen en 

vitaminen) 

beschermfunctie, tweeledig - tegen bloedverlies (stolling) 

    - tegen bacteriën (afweer 

regulerende functie mbt het vochtgehalte, lichaamstemperatuur en evenwicht tussen zuren, basen en metalen 

(pH) 

 

De hoofdfunctie is het constant houden van het milieu interieur. 

 

De hoeveelheid bloed van een volwassen mens is ca. 1/13e deel (7%) van het lichaamsgewicht (gem. 5 a 6 ltr.) 

Kinderen verhoudingsgewijs meer. 

 

2.1 Samenstelling van het bloed 

 

Bloed bestaat voor 55 a 60% uit bloedplasma en 40 a 45% bloedlichaampjes of cellen 

 

2.1.1 Bloedplasma 

 

bloedplasma bestaat uit; 

water (ca. 91%) (oplosmiddel en warmteopslag) 

bloedeiwitten (ca 7%)(gemaakt in de lever) 

mineralen, glucose, aminozuren, vetten, hormonen, vitaminen, zouten etc (ca 2%) 

 

De plasma-eiwitten zijn zo groot dat ze vrijwel niet door de bloedvatwand heen kunnen en zorgen voor het in 

stand houden van de pH. Ze bestaan uit: 

fribrogeen (stollingseiwit) 

prothrombine (transport) 

albumine (spons)(coloïd osmotische druk COD) 

globuline (transport)(afweer) 
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2.1.2 Rode bloedcellen of erythrocyten (5.000.000/mm3) 

 

Erytrocyten hebben de vorm van een donut en het celmembraan kan verschillen. Dit verschil bepaalt tevens de 

bloedgroep. Ze bezitten geen kern en kunnen zich dus ook niet delen. Levensduur ca. 120 dagen en worden 

gemaakt in het rode beenmerg (in lever en milt voor de geboorte) Vitamine B12 (extrinsic factor) speel een 

belangrijke rol bij de productie(rijping). Het hormoon erythropoëtine (EPO) speelt een belangrijke rol bij de 

vorming van rode bloedcellen. De afbraak van rode bloedcellen vindt plaats in de milt en lever. 

 

Haemoglobine 

 

 haemoglobine(HB) wordt gevormd met behulp van ijzer. 

 

HB heeft de eigenschap om O2 en CO2 te binden. Dit proces heet associatie. Het loslaten heet dissociatie. 

Hierdoor is HB samen met de rode bloedcel instaat om zuurstof vanuit de longen naar de weefsels te kunnen 

vervoeren en kooldioxide vanuit de weefsels naar de longen.  

CO2 wordt voor 1/3 deel gebonden aan het HB en voor 2/3 deel opgelost in het plasma gekoppeld aan bicarbonaat. 

Naarmate er minder O2 aan het HB gebonden wordt er meer CO2 gebonden. 

 

Zuurstof rijk bloed in de slagaderen is helder rood, zuurstof arm bloed in de aderen is donker rood. 

 

2.1.3 Witte bloedlichaampjes of leukocyten (ca. 4000-7000 /mm3) 

 

Het bloed bevat minder leukocyten dan erythrocyten en worden voornamelijk gevormd in het rode beenmerg. Ze 

leven maar enkel dagen en zorgen voor de verdediging van ons lichaam tegen lichaamsvreemde stoffen, als 

bacteriën. Er zijn verschillende soorten; monocyt, en granulocyt uit het rode beenmerg en lymfocyt door deling 

in de lymfatische organen. 

 

De leukocyten hebben een functie bij afweer en immuniteit. Ze kunnen door de vaatwand treden (diapedese) in 

het weefselvocht. Hier kunnen ze schadelijke stoffen elimineren dmv fagocytose. Hierbij wordt de schadelijke stof 

opgenomen en verteerd doordat de leukocyt om de stof heen gaat liggen. Hierbij gaat de leukocyt zelf ook ten 

gronde en wordt pus. Dit gebeurt overal door het lichaam. De leukocyt wordt dus niet op 1 plaats in het lichaam 

afgebroken. De lymfocyten produceren ook nog antioxine (als bloedeiwitten; globulinen) en vetsplitsende 

fermenten(enzymen) 
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2.1.4 Bloedplaatjes of thrombocyten (150.000/300.000/mm3) 

 

De thrombocyten worden gevormd in het rode beenmerg en afgebroken in de milt. Ze leven maar enkele dagen 

en spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Vitamine K heeft een belangrijke functie bij de vorming. 

 

Bij een verwonding gaan o.a. thrombocyten stuk, hierbij komt de stof thrombokinase vrij. In het plasma zit de 

stof prothrombine (gevormd in de lever) Komt dit met elkaar in aanraking dan ontstaat onder invloed van calcium 

(uit het plasma) het thrombine (stollingsenzym) Dit thrombine werkt weer in op het fibrogeen uit het bloedplasma 

en er ontstaat fibrine.  

Deze Fibrine maakt een netwerk van draden waartussen de bloedlichaampjes blijven hangen zodat er een korstje 

wordt gevormd dat de wond afsluit. Heparine is een stof die de bloedstolling afremt, anders zou het bloed in de 

bloedvaten kunnen stollen. Het wordt tevens gebruikt als medicinale bloedverdunner. 

 

2.2 Transport van zuurstof 

 

Het zuurstof uit de lucht komt in de weefsels door; 

Diffusie door de wand van de longblaasjes en die van de longcapillairen heen in het bloed 

Transport door het bloed 

diffusie vanuit het bloed door de wanden van de haarvaten heen naar de weefsels 

 

De mate waarin het haemoglobine met zuurstof verzadigd raakt is afhankelijk van de partiële zuurstofspanning 

(PO2). Dit is de druk van O2 in de directe omgeving van het Hb. In de longblaasjes is de PO2 hoog en hier zal 

ook bijna al het Hb verzadigd zijn met O2. In het lichaamsweefsel is de PO2 veel lager en zal het Hb de O2 

afgeven. 

 

2.2.1 Beïnvloeding 

 

De mate waarin Hb O2 bindt (associatie) is afhankelijk van 

de lichaamstemperatuur 

de pH (zuurgraad) 

CO2 gehalte 

 

Tijdens inspanning en een verlaagde partiële PO2 in de weefsels zal het Hb de O2 loslaten (dissociatie). 

Koolmonoxide (CO) bindt zich nog makkelijker aan Hb dan O2 en CO2 en laat minder snel los. CO reduceert de 

zuurstofbinding en transportcapaciteit van het bloed. 
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2.2.2 Hoogtetraining. 
 

Een Nederlandse duursporter is gewend aan een bepaalde luchtdruk en PO2. In hoger gelegen gebieden is de 

luchtdruk lager en daardoor de is ook de PO2 lager. Het lichaam van een sporter zal hierop reageren door meer 

rode bloedcellen aan te maken om de gewenste hoeveelheid zuurstof op te kunnen nemen. Deze aanpassing op 

lange termijn noemt met acclimatisering. Door het vergrote aantal rode bloedcellen wordt het bloed wat dikker 

en de bloedstroom trager. Een getrainde sporter heeft hier minder last van omdat duursporters meer bloedplasma 

hebben, ivm het niet te dik worden van het bloed door overmatig zweten.  Sporters zorgen vaak voor de 

acclimatisering van het lichaam voordat deel wordt genomen aan een wedstrijd. 

 

2.3 Bloedsomloop 
 

Het bloed circuleert via een vaatstelsel door het lichaam, dit gebeurt met een vrij grote snelheid (circulatie in rust 

ca. 1 minuut). De vaten waarin het bloed vanuit het hart wordt gepompt noemen we slagaders (arteriën). Elke 

arterie splitst zich weer in kleine arteriën die zich weer splitsen in arteriolen. Deze splitsen zich ook weer en 

uiteindelijk ontstaan er haarvaten (capillairen). Hier vind uitwisseling van stoffen tussen bloed en het 

weefselvocht plaats dmv diffusie, osmose of filtratie. De capillairen gaan over in kleine adertjes (venulen), 

welke weer verenigen tot venen. De aders transporteren het bloed vanuit de periferie naar het hart. De gehele 

bloedcirculatie bestaat uit de kleine en grote bloedsomloop. 

 

 

2.3.1 Grote bloedsomloop of lichaamscirculatie 
 

Deze begint in de linkerventrikel en eindigt in het rechteratrium. Uit de linkerventrikel ontspringt de 

lichaamsslagader (aorta) en kan worden verdeeld in; 

- Aorta assendens; In dit deel van de aorta, vlak na het verlaten van de linkerventrikel, geeft de aorta de 

 kransslagaders af (aa.coronaria), die het hart zelf voorzien van bloed. Door ziekteprocessen kunnen  

 deze vaten dichtslibben, waardoor gedeelten van het hartspierweefsel afsterven. Dichtslibben kan in alle  

 (slag)aders. Bij een slagader spreekt met van een infarct bij aders van trombose. 

- Arcus Aorta; In dit gedeelte worden er slagaders afgegeven naar hoofd en armen. 

- Aorta descendens; Het dalende deel van de aorta, geeft takken af aan de structuren in de thoraxholte, 
 vervolgens doorboort de aorta het diafragma en gaat over in de aorta abdominalis. 

- Aorta abdominalis; Hier geeft de aorta slagaderen af voor de in de buikholte liggende organen zoals 

 nieren,maag,lever,milt alvleesklier,bijnieren en darmen. Ter hoogte van het bekken splits de aorta zich in 2 

 grote takken (arteriae iliaca communis) die naar de benen gaan. Deze splitsen zich in arteriolen en daarna 

 in capillairen, deze verenigen zich weer in kleine venulen, daarna in venulen en daarna tot venen. 

 Uiteindelijk komen ze samen tot 2 grote venen; 

 - Vena cava inferior (onderste holle ader) die het bloed uit de onderste lichaamshelft verzamelt 

 - Vena cava superior (bovenste holle ader) die het bloed van de bovenste lichaamshelft verzamelt 

 

De v. cava inferior en superior monden uit in het rechter atrium. De venen lopen bijna allemaal parallel met de 

arteriën muv de v. porta (poortader), deze maakt deel uit van het poortader stelsel. Al het bloed uit de milt, 

dunne darm en grootste gedeelte van de dikke darm stroomt gezamenlijk in 1 grote ader de v. porta, die het 

bloed naar de lever voert. Normaal loopt een slagader van het hart naar een orgaan en splitst zich dan in een net 

capillairen, die samen komen in 1 ader die bloed terugvoert naar het hart. Echter het bloed dat via de v. porta de 

lever binnen komt volgt een andere weg. De v. porta vertakt zich namelijk weer in capillairen en deze komen 

weer bij elkaar en vormen de leverader die het bloed via de v. cava inferior terugvoert naar het hart. Door deze 

bouw heeft de lever invloed op de samenstelling van het bloed. 
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2.3.2  kleine bloedsomloop 
 

Deze begint in de rechterventrikel en eindigt in het linkeratrium. Uit de RV ontspringt de a.pulmonalis 

(longslagader) en splits direkt in 2 takken, die naar beide longen gaan. Elke tak splitst zich weer in arteriolen en 

vervolgens in capillairen. Hier vind de uitwisseling van O2 en CO2 plaats. De capillairen verenigen zich weer tot 

aders en deze weer tot de 4 longaders; de vv.pulmonalia, uit elke long 2. Deze vanae monden uit in het LA. 

 

In de kleine bloedsomloop bevatten de slagaders dus O2-arm bloed en de aders O2-rijk bloed. 
 

Het transport van bloed geschiedt dmv een gesloten buizenstelsel. De bloedvaten. De voortstuwende kracht voor het 

transport wordt geleverd door het hart. 

 

2.4 Bloedvaten 
 

Alle bloedvaten op de capillairen na bestaan uit 3 lagen. De basisopbouw van de lagen is in ieder bloedvat hetzelfde 

De verschillen ontstaan door de specifieke funkties per laag. 

 

2.4.1 Arteriën 

 

De uitstroomvaten van het hart noemen we arteriën. En hebben relatief veel elastisch bindweefsel (reticulair en 

hoe dichter bij het hart hoe forser de wand. De slagaders zijn in staat de plotseling sterke bloedstroom tijdens de 

contractie van het hart te dempen. Hierdoor kan een arterie veel bloed bevatten zonder dat de druk sterk toeneemt. 

Na contractie daalt de druk en veert de wand weer terug. Naarmate de arteriën verder van het hart afliggen is de 

spierweefsellaag dikker en is het aandeel elastisch bindweefsel minder. Het uitzetten en inkrimpen kan je voelen in 

bv de hals en pols. 

 

2.4.2 arteriolen 

 

Arteriolen hebben een dikke spierlaag waardoor de diameter kan variëren. Hiermee wordt het bloedtransport naar de 

capillairen gereguleerd. Bloedvatvernauwing heet vasoconstrictie en bloedvatverwijding vasodilatatie. Arteriolen 

worden ook wel weestandsvaten genoemd. 

 

2.4.3 Capillairen 

 

Op de overfang van de artiriool naar capillair zit een precapillaire sfincter, die het capillair volledig kan afsluiten. 

Door deze sfincter ontstaat er een meetbare perifere weestand die de doorbloeding van de organen en spieren 

bepaalt. 

De capillairen zijn de kleinste bloedvaten en de wanden bestaan uit 1 laag endotheelcellen, hierdoor is de 
uitwisseling van gassen en opgeloste stoffen mogelijk en kunnen de leukocyten makkeleijk de vaatwand 
passeren. Het bloed stroomt heel langzaam in de capillairen door de toename van de gezamenlijke 
vaatdoorsnede. Wanneer het aantal werkzame capillairen vermeerdert, bv in een spier spreekt men van 
capillairisatie. 
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2.4.4 Venen 
 

De venen hebbe een kleine diameter en een relatief dunne wand. Hoe dichter bij het hart hoe groter de 

diameter. Door de dunne wand en doordat ze makkelijk in diameter kunnen toenemen kunnen de venen een 

grote hoeveelheid bloed bevatten en dienst doen als bloeddepot. Ca. 70 a 80% van het bloed bevindt zich in de 

venen. Het geringe spierweefsel kan contraheren waardoor het circulerend bloedvolume toeneemt bv bij 

inspanning. De Venen bezitten kleppen om terugstromen van het bloed tegen te gaan en voeren het bloed vanuit 

de periferie terug naar het hart. 

 

Venen liggen oppervlakkiger dan arteriën en lopen meestal parallel aan de arterie. In de extremiteiten is 

verhouding arteriën :venen 1:2 
 

Het stromen van het bloed in venen hangt af van een aantal factoren; 

 

- De bloeddruk in de venen. 

- De aanzuigende kracht, met name inademing vanuit de borstkas door negatieve druk 

- De aanzuigende kracht vanuit het atrium tijdens de systole (contractie hart(ventrikels)) 

- Arteriële pulsaties en skeletspiercontractie (spierpomp) 
- Drukverhoging buikholte bij inademing 

- Venoconstrictie 

 
Een bijzondere vorm van bloedvaten zijn de anastomosen (onderlinge verbinding van bloedvaten) Indien het 

bloed in een hoofdstroom belemmerd is, wordt de doorbloeding voortgezet door andere vaten. 

 

2.5 Hoe vindt de uitwisseling van stoffen plaats 

 

In het vaatstelsel heerst een bepaalde bloeddruk, deze is het grootst dicht bij het hart ca. 180 mm Hg-druk (Hg 

= kwik) De bloeddruk daalt naarmate de arteriën verder van het hart vandaan liggen Aan het begin van de 

haarvaten is de bloeddruk nog maar 30 mm Hg-druk bij het begin van de venule nog maar 20 mm Hg-druk en 

dicht bij het hart nog maar 15. De bloeddruk is niet constant maar wisselt met de fase van het hart nl. contractie 

of ontspanning. Tussen het weefselvacht en het bloed in het haarvat bestaat verder een colloïd-osmotische druk 

ten gevolge van de plasma eiwitten in het bloed. 

De bloeddruk en de colloïd-osmotische druk zorgen samen voor de uitwisseling van stoffen dmv 

- diffusie - Het mengen van vloeistoffen c.q. gassen op basis van concentratie verschil 

- filtratie - Het selectief doorlaten van bepaalde opgeloste stoffen door drukverschil 

- osmose - passage van een oplosmiddel c.q. gas door een semi-permeabele wand 

Omdat de eiwit concentratie in het bloed groter is dan in het weefselvocht zal het aantrekken van water vanuit 

de weefsels naar het bloed plaatsvinden. Aan het begin van de capillair wint de bloeddruk het van de colloïd-

osmotische druk en aan het eind precies andersom.  

Wanneer er veel plasma-eiwitten in het weefselvocht zitten, bv bij een trauna, of wanneer er zich weinig eiwitten in 

het bloed bevinden (honger) kan er oedeem ontstaan, ook als de bloeddruk erg hoog is. 

 

2.6 Hart 
 

Het hart (cor) ligt in de borstholte, bijna in het midden. Het hart is peervormig met de punt naar beneden en iets 

naar links. Het hart rust enigszins op het middenrif en hangt aan de grote vaten die uit het hart komen. Het hart is 

een holle spier en weegt ca 1/200 van de drager (gewicht 80 Kg - hart 400 gr.)en is minstens zo groot als de vuist 

van de drager. Het hart werkt als een zuig/perspomp. 
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2.6.1 Bouw van het hart 
 

De hartwand bestaat van binnen naar buiten uit; 

 

- Het endocard, een zeer dun laagje endotheel dat dmv het bindweefsellaagje verbonden is met de volgende 

 laag 

- Het myocard, deze laag is het dikst en bestaat uit sterk onwillekeurig dwarsgestreept spierweefsel 

- Het epicard, een dun laagje vlies, het is elastisch en beweegt mee met het myocard 

- Het pericard, een niet elastisch vlies dat samen met het epicard het hartzakje vormt. 

 

Tussen het epicard en het pericard zit vocht waardoor de vliezen zonder wrijving tov elkaar kunnen bewegen. 

 

Het hart is verdeeld in een linker- en rechterhelft, met er tussen een weefselschot (septum cordis). Elke heft is 

verdeeld in een boven(atrium=boezem)- en onderkant(ventrikel=kamer) De atria hebben een dunne en de ventrikels 

een dikke spierwand. De LV heeft een dikkere spierlaag dan de RV omdat de grote bloedsomloop uit de lv vertrekt 

en meer pompkracht nodig heeft dan de kleine bloedsomloop. De ventrikels en atria zijn gescheiden door een ring 

van stevig bindweefsel (annulus fibrosus = kleppenbasis of hartbasis). In de ring liggen de kleppen verankerd die 

ervoor zorgen dat het bloed van de atria naar de ventrikels stromen en niet andersom. In beide atrai monden de 

venen uit, uit de ventrikels ontspringen de arteriën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 kleppensysteem van het hart 

 
De kleppen (atrioventrikulaire kleppen)van het hart ontstaan uit een soort plooi van het endocard en kunnen maar 

naar 1 kant worden geopend en bepalen zo de stroomrichting van het bloed. Het opnenen van de kleppen gaat o.i.v. 

drukverschillen. 

 

De klep tussen RA en RV heet valvula tricuspidalis en tussen de LA en LA heet valvula bicuspidalis. In de praktijk 

noemt men deze ook wel de mitralisklep. De kleppen zijn met peeskoordjes (chordae tendinae) en spiertjes aan de 

binnenwand van de ventrikels bevestigd. De kleppen die de ventrikels met de arteriën verbinden heten semilunaris 

(halvemaanvormige kleppen) 

 

2.6.3 Taak van de atria 
 

De atria vangen het bloed op uit de venen. Het RA vangt het bloed op uit de vena cava inferior en superior. Het LA 

vangt het bloed op uit de 4 venae pulmonalia. 

 

2.6.4 Taak van de ventrikels 
 

Den ventrikels persen het bloed voor de grote circulatie in de aorta en voor de kleine in de arterie pulmonalis. 

1. Rechter atrium (boezem) 

2. Linker atrium  
3. Bovenste holle ader  

4. Aorta 

5. Longslagader 

6. Longader 

8. Aortaklep 

9. Linker ventrikel (kamer)  
10. Rechter ventrikel 

11. Onderste holle ader  

12. Tricuspidaalklep 

13. Pulmonalisklep 
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2.6.5 Werking van het hart 
 

De werking van het hart heeft 2 fasen 

- systole - contractie van de hartwand 

- diastole - ontspanning van de hartwand 

 

De systole begint met de contractie van beide atria, hierdoor neemt de drukt toe en gaan de av kleppen open 

waardoor het bloed naar de ventrikels stroomt die op dat moment ontspannen zijn en zich kunnen verwijden. De 

smilunaire kleppen zijn gesloten. De systole van atria tegelijk met de diastole van de ventrikels. (en andersom) 

 

Na het vullen van de ventrikels gaan de ventrikels contraheren en stijgt de druk waardoor de av kleppen sluiten en 

na verloop van tijd de semilunaire kleppen opengaan en het bloed in de beide arteriën pompt (ejectiefase) 

 

Tijdens de diastole van de atra wordt bloed uit de venen naar de atria gezogen, na deze systole komt de 

ontspanningsfase van het gehel hart. De contractiefase gevolgd door de verslappingsfase tot de volgende contractie 

wordt hartcyclus genoemd. De hartcyclus (0.8 sec.)is rust bestaat uit; 

- atriumcontractie, vetrikels in verslappingsfase (0.1 sec) 

- ventrikelcontractie, atria in verslappingsfase (0.3 sec) 

- hartpauze, zowel atria als ventrikel zijn ontspannen (0.4 sec) (refractaire periode -niet gevoelig voor 

 prikkels) 

 

2.6.6 Bloeddruk 
 

Het hart (in rustfrequentie) staat even lang stil als het klopt De bloeddrukmeting wordt gedaan op de bovenarm. De 

bovendruk (druk tijdens de systole) is ca. 120 mm Hg. En de onderdruk (druk tijdens diastole) (diastolische 

bloeddruk) is ca 80 mm Hg.. Het verschil tussen de systilische en de diastolische bloeddruk = de polsdruk (hier 40). 

De bloeddruk geeft men aan als 120/80. Hoe verder van het hart hoe lager de bloeddruk. In de v. cava vlak bij het 

hart is het ca 15 mm Hg. Naarmate men ouder wordt neemt de polsdruk toe  tgv het feit dat de systolische bloeddruk 

hoger wordt. De bloeddruk wordt bepaald door de doorsnede van de vaatwand en perskracht van het hart. De 

gemiddelde druk is de diastolische druk plus 1/3 maal de polsdruk. 

 

2.6.7 hartvolumina 
 

Om inzicht te krijgen in de circulatie en pompwerking kan men meerdere tests doen; 

- Slagvolume (SV) = de hoeveelheid bloed die per slag wordt uitgepompt (in cc of ml) 

- hartfrequentie (HF) = het aantal slagen per minuut 

- hartminuutvolume (HMV) = De hoeveelheid bloed die per minuut wordt uitgepompt door 1 harthelft. 

 Het hmv is links en rechts even groot anders zou er stuwing optreden. 

 

Het HMV in rust is ca. 5 liter. (HMV=SV x HF) = 5 ltr = 70cc x 70 slagen. 

De HF is individueel verschillend en trainbaar. In het algemeen neemt de HF af naarmate men ouder wordt. Verder 

geldt dat de coronaire doorbloeding. 
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2.6.8 hartspierweefsel 
 

Het hartspierweefsel is dwarsgestreept en heeft qua contractie dezelfde eigenschappen als de skeletspieren. Een 

belangrijke eigenschap is dat de contractiekracht afhankelijk is van de lengte van de spiervezel. Dat wil zeggen hoe 

meer het hart gevuld hoe meer contractiekracht (wet van Starling) Het hartspierweefsel wordt geïnnerveerd door de 

onwillekeurige of vegetatieve zenuwstelsel. Het (ortho)sympathise systeem werkt stimulerend via de nervus 

accellerantes (cardiaci) en zorgt voor de verhoging van de HF en vergroting van de contractiekracht. Het 

parasympatisch systeem zorgt voor een tegengestelde reactie via de nervus vagus en zorgt voor rust en herstel. Ook 

hormonaal vegatatief wordt het hart gestuurd. Mbv adrenaline kunnen de HF en contractiekracht vergroot worden. 

 

Het hart kan ook zonder vegatatieve stimulatie contraheren omdat het 

hart autonoom is. Autonomie wil zeggen dat het kan contraheren 

zonder zenuwvoorziening. Het hart is in staat om de prikkel zelf 

voort te brengen. In de wand van het RA bij de cava superior 

bevindt zich een groepje cellen  dat in staat is zelf een 

actiepotentiaal op te wekken te weten de sinusknoop of de SA-

knoop (sino-auriculair). 

 

In deze sinusknoop eindigen ook de ortho- en parasympaticus. 

Vanuit de sinusknoop komt een elektrische prikkel die via het 

geleidingsweefsel over de atria ervoorzorgt dat de atria contraheren. De elektrische 

prikkel komt aan bij de AV- knoop (atrio-ventriculaire knoop) die in het RA naast het 

atriumseptum ligt.. Vanuit de AV-knoop wordt de elektrische prikkel doorgegeven  aan  

de bundels van HIS. Deze bundels vertakken zich weer in de vezels van Purkinjé en 

zullen de ventrikels zich contraheren. Het hart kan dus zelfstandig samentrekken, 

automatisch, frequentie 100-120 x per minuut. M.b.v. het vegatatieve zenuwstelsel (het 

hartregulatiecentrum in de hersenstam) kan de frequentie aangepast worden aan de 

verschillende omstandigheden. 

 

2.6.9 Circulatieverandering tijdens inspanning 
 

Het HMV is de beperkende faktor. Omdat HMV vergroot kan worden, kan dus de HF en/of SV vergroot worden. 

 

De HF maakt bij getrainde of ongetrainde niet uit. Ongetrainde bereiken eerder de max HF, Getrainde hebben rust 

een lagere HF, waardoor de frequentie relatief meer kan toenemen. De max HF is sterk individueel verschillend en 

neemt af naarmate men ouder wordt. DE SV verschilt wel sterk Getrainde hebben een hoger slagvolume. 

 

In 1e instantie bepalen HF en SV het HMV later allen de HF. Het SV verschilt sterk per geslacht, dus ook het HMV. 

Het HMV kan oplopen van 5 ltr/min in rust tot 25 ltr/min.bij max inspanning. Door training krijg je een groter SV. 

Het hart moet een sterkere contractie leveren en door training wordt de hartspier groter en sterker. Een getraind 

sporthart heeft een groter SV en een lager HF in rust. Ook heeft het sporthart een groter max SV. 

 

Het Max HF maakt geen verschil omdat coronaire circulatie rechtevenredig is met het HMV. Heeft een getraind hart 

een betere doorbloeding van de hartspier zelf. Een sporthart zou een vergrote kans hebben op allerlei gebreken. 
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Hoe komt de aanpassing van het hart tot stand tijdens inspanning? 

- door vrijkomen adrenaline een - vergroting van HF 

- door verhoogde CO2 in het bloed - stimulatie van het hartregulatiecentrum waardoor HF of SV stijgt 

 Dit geschiedt door activering van het ortho sympathische deel van het vegatatieve zenuwstelsel. In de spier 

 bevinden zich vermoedelijk receptoren die gevoeling zijn voor CO2 en melkzuurconcentratie, deze  

 beïnvloeden rechtstreeks het hartregulatiecentrum. De veneuze terugstroom wordt bevorderd door met 

 name de venoconstrictie en de spierpompwerking. 

Ten gevolge van inspanning treed er herverdeling van het bloed op, minder naar bv spijverterings en 

uitscheidingsorganen en meer naar de spieren en de huid. Doorbloeding van de hersenen blijft ongeveer gelijk. 

 

Tijden inspanning veranderd de bloeddruk. De systolische bloeddruk stijgt door toename HMV, hiedoor stijgt ook 

de polsdruk. De diastolische bloeddruk stijgt bij statische inspanning waarbij de kracht gelijk of groter is dan 30% 

van de max spierkracht. Doordat de druk in de spieren te groot wordt. De doorbloeding komt dan ook in gevaar. De 

diastolische bloeddruk blijft ongeveer gelijk bij dynamische inspanning. 

 

2.7 Lymfestelsel 
 

Het lymfestelsel begint als een netwerk van lymfecopillairen waarvan een aantal als vlindervormige uitstulpingen 

blind eindigt tussen de weefselcellen. De lymfecapillairen zijn dmv talrijke vezeltjes verbonden met het bindweefsel 

tussen de omgevende weefselcellen. En hangen enigszins uitgespannen in de weefsels. Uit het lymfecpaillairen 

vormen zich grotere lymfevaatjes, deze volgen veelal de loop van de bloedvaten en hebben dezelfde bouw als venen 

en hebben ook klepvliezen die het terugstromen tegen gaan. Uiteindelijk verenigen alle lymfevaten zich tot 2 grote  

afvoerbuizen 

- Ductus thoracicus (grote borstbuis), deze verzameld de lymfe uit de onderste lichaamshelft (onder midden 

 rif), de chylvaten (lymfevat in darmvlok) van dunne darm, linkerarm, linker helft thorax en linkerhelft 

 hoofd. Zij mond uit in de vena subclavia sinister. 

- Ductus lymphaticus dexter (rechter lymfestam), Deze verzamelt de lymfe uit de rest van het lichaam en 

 mond uit in de subclavia dexter, hierdoor onstaat er een kringloop van bloed-lymfe-bloed. 

 

2.7.1 lymfeklieren 
 

Lymfevaten lopen niet ononderbroken door naar grotere vaten. Op verschillende plaatsen zoals in hals, okselholte, 

elleboog, liesstreek, knieholte en darmwand bevinden zich in het stelsel glandulae lymphatica (lymfeklieren). Dit 

zijn boonvormige oragaantjes diameter tussen 2 en 10 mm. De lymfe die de lymfeklier binnstroomt verlaat deze via 

1 afvoervat. 

Taak van de lymfeklieren 

- Vorming lymfocyten (behoren tot leukocyten) Onstaan door deling in milt, lever, beenderen, thymus 

- Filtreer orgaan, Allerlei ongewenste stoffen , bacteriën en verbruikte bloedlichaampjes, worden vast- 

 gehouden en door fagocytose onschadelijk gemaakt. Men noemt ze ook wel lymfeknoppen. 

 

2.7.2 functies lymfestelsel 
 

- Afvoer van eiwit uit weefsel, In geringe mate passeren plasma-eiwitten de wand van de haarvaten en  

 komen terecht in het weefselvocht en veroorzaken de COD. Zonder afvoer zou de eiwitconcentratie in 

 de weefselvloeistof gelijk worden in het bloedplasma, met als gevolg dat vocht uit de bloedbaan naar de 

 weefsels stroomt en niet terug. De vochtophoping tussen de weefselcellen noemen we oedeem. Dankzij  

 het lymfestelsel worden de eiwitten uit de weefselvloeistof tijdig afgevoerd. 
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- Afweermechanisme tegen infectie (fagocytose) 

 - directe afweer, in de lymfeklieren worden microorganismen onschdelijk gemaakt. 

 - indirecte afweer, productie van afweerstoffen in de lymfeklier en vorming lymfocyten 

 

- Transport voedingsstoffen uit darmwand naar bloed, De lymfe na een vetrijke maaltijd, ziet er melkachtig 

 uit door het grote aantal vetbolletjes en komt in het veneuze bloed terecht. De vetten worden vnl door de 

 lymfevaten opgenomen doordat vet moeilijk de wand van de haarvaten kan passeren. 

 

2.7.3 Lymfevorming 
 

De lymfe, in de lymfecapillairen, ontstaat uit de weefselvloeistof en de samenstelling is gelijk aan de 

weefselvloeistof, Het is een vrijwel kleurloze vloeistof, die zout smaakt en bestaat voornamelijk uit water met resten 

van voedeselbestanddelen, die niet door de cellen zijn opgenomen, verder uit afvalstoffen van de cellen en de 

leukocyten. Buiten het lichaam stolt lymfe vrij snel. 

 

2.7.4 Lymfestroming 

 

In het lymfestelsel zit geen orgaan dat  voor de voortstuwing zorgt, dit gebeurt o.a. door contractie van het gladde 

spierweefsel in de lymfevaten. Door het kleppensysteem kan het maar 1 kant op stromen Bovendien zijn de 

aanzuigende werking van hart en longen hierbij van belang (spelen ook allen een rol bij het veneuze transport. 

 

2.7.6 Milt 
 

De milt is een orgaan linksachter boven in de buik, wat door velen tot het lymfatische systeem gerekend word, 

doordat het zich grotendeels bezig houdt met de afweer tegen infecties, dmv fagocytose en antilichamen vormt. De 

milt is niet aangesloten op de lymfevaten maar rechtstreeks op het poortadersysteem. De 2e hoofdfunctie is vorming 

van rode bloedcellen bij het ongeboren kind. En afbraak van rode bloedcellen bij een volwassene. De milt 

transporteert onderdelen van de afgebroken rode bloedcellen naar de lever waaruit gal wordt gevormd. Het ijzer 

wordt grotendeels hergebruikt bij vorming van nieuwe bloedcellen. 

lymfestelsel 
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Ademhalingsstelsel 
 

In het dagelijks leven heeft het woord ademhaling meestal een andere betekenis dan in de fysiologie. 

Onder de fysiologische term ademhaling (respiratie) wordt het proces verstaan bij: 

1 O2 uit de longlucht opgenomen in het bloed (diffusie) 

2 O2 in de cellen opgenomen en gebruikt om energie uit voedingsstoffen vrij te maken, hierbij komt CO2 vrij 

3 CO2 uit het bloed aan de longlucht wordt afgegeven 

 

Inwendige ademhaling (proces 2), uitwisseling van gassen tussen cellen en extracellulaire vloeistof, nodig voor 

intracellulaire oxidatieprocessen (vrijmaken van energie door verbranding) 

 

Uitwendige ademhaling (proces 1 en 3) Uitwisseling van gassen tussen bloed en lucht in de longen 

 

De term ventilatie(luchtstroom van buiten het lichaam naar de longblaasjes en omgekeerd(verversen longinhoud) 

heeft meer de betekenis van het algemene woord ademhaling. 

 

3.1 De luchtwegen 

 

De ademhalingsorganen zijn de longen. De lucht komt in de longen via de luchtwegen; neusholte, keelholte, 

strottenhoofd en  luchtpijp. 

 

3.1.1 Nasopharynx (neusholte) 
 

De nasopharynx wordt door het neustussenschot verdeeld in 2 helften. De neusholte is bekleed met slijmvlies 

hetgeen bestaat uit 1 lagig epitheel met vele slijmklieren en neushaar. Het ademen door de neusholte heeft vele 

voordelen tov ademen door de mond; door neustussenschot en schelpen is de weg langer waardoor de lucht warm en 

vochtig kan worden. De temperatuur in de longen is 37 C. Stofdelen in de lucht worden verwijderd door het 

neusslijmvlies en de neusharen. In het slijmvlies zitten stoffen met een bateriedodende werking. Door het 

reukzintuig kunnen schadelijke stoffen worden ontdekt. Bij mondademhaling vind minder weerstand plaats. 

 

Rondom de neusholte bevinden zich andere holten; voorhoofdsholten en bijholten. In latijn de sinussen. Rondom de 

neusholte bevinden zich er qua naamgeving 5 verschillende. De functie van de sinussen is met name de klankkast 

voor de stem. 

 

3.1.2 Farynx (keelholte) 
 

Het strotklepje (epiglottis) voorkomt dat er voedsel in de luchtpijp komt. Links en rechts in de keelholte monden de 

buizen van eustachius uit, de verbinding met het middenoor. 

 

In het laatste stukje neusholte en in de keelholte zitten de neus(adnoid) en keelamandelen(tonsillen) die een rol 

spelen bij de afweer tegen bacteriën die via neus of keel het lichaam binnen komen. 

 

3.1.3 Larynx (strottenhoofd) 
 

Het strottenhoofd ligt op de overgang van keelholte naar luchtpijp. In het strottenhoofd liggen de stembanden. 
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3.1.4 Trachea (luchtpijp) 
 

De luchtpijp is ca. 11 cm lang en ligt voor de slokdarm en bestaat uit hoefijzervormige kraakbeen stukken, die 

ervoor zorgt dat de luchtpijp altijd open blijft, ondanks de drukverschillen tijdens in en uitademen. De openeing van 

de kraakbeenstukken bevindt zich aan de achterzijde. De wand bestaat uit glad spierweefsel en is 

bekleed met trilhaarepitheel en slijmvlies. Die ervoor zorgt dat stofdeeltjes weer naar de keelholte 

worden teruggetransporteerd. Bij prikkeling van de wand ontstaat de hoestreflex. Ter hoogte van de 

4-5e thoracale vertebra splitst de trachea zin in 2en (carina). Die 2 bronchiën (luchtpijptakken) 

splitsen zich weer als volgt; 

- links in 2en naar de twee linkerlongkwabben 

- rechts in 3en naar de 3 rechterlongkwabben 

In elke longkwab zijn er weer vertakkingen, de fijnste heten bronchioli en deze hebben geen 

kraakbeenschijven meer, maar bestaan uit stevig elastisch weefsel met gladde spieren. Aan de 

binnenzijde zit slijmvlies dat tot de vertakkingen in de bronchioli bedekt is met trilhaar. 

 

In de tot nu toe besproken delen vindt geen gas uitwisseling plaats. Zij bevatten ingeademde lucht die niet deelneemt 

aan de diffusieprocessen tussen bloed en alveolaire lucht. De brochioli monden uit in dealveoli (longblaasjes) Hierin 

is wel gasuitwisseling mogelijk. De fysiologische dode ruimte is het deel van het ademhalingsstelsel waar wel 

gaswisseling mogelijk is maar geen gaswisseling plaats vindt. Zoals in rust de longtoppen. 

 

3.1.5 De Longen 
 

De longen zijn 2 elastische zakken die ongeveer 400 miljoen longblaasjes bevatten 

en waar de gaswisseling plaatsvindt. De linkerlong bestaat uit 2 kwabben en de 

rechter uit 3. Het longoppervlak is ca. 150 m2 en het ademhalend oppervlak 90 m2. 

Om de longblaasjes zit een groot netwerk van bloedvaten, zodat een groot 

oppervlakte bloed met lucht in aanraking kan komen. De longblaasjes en haarvaten 

hebben een dunne wand waar de gassen dmv diffusie makkelijk kan plaatsvinden. 

Langs de luchtpijpvertakkingen lopen de bloedvaten en zenuwen mee. 

 

De ruimte tussen de longen = mediastinum. Waar trachea, slokdarm, grote 

bloedvaten en het hart zich bevinden. 

 

De longen worden omgeven door een dubbellagig vlies. (pleaurabladen). Het 

binnenste vlies (pleara visceralis) bevestigt aan de longen. Buitenste vlies (pleara 

partiëtalis) is vergroeid met borstwand en diafragma. Hier tussen zit vocht zodat ze tov elkaar kunnen schuiven maar 

niet van elkaar kunnen worden getrokken. Bij vergroting van de borstholte worden de longen meegetrokken. 

 

Als er lucht tussen de pleurabladen komt, door een trauma van buitenaf, hetzij een gesprongen longblaasje, of bv 

een gebroken rib dan vallen de longen als een lekke ballon samen. De negatieve druk valt weg en wat overblijft is de 

elasticiteit van de ballon in dit geval longweefsel. Dit noemen we pneumothorax 

 

3.2 Gaswisseling 

 

De gaswisseling vindt plaats in de longblaasjes. We hebben te maken met gas (lucht) en vloeistof (gas opgelost un 

het bloed). Deze worden gescheiden door 2 membranen (1 x longblaasje en 1 x haarvat) Gaswisseling vindt plaats 

op basis van concentratieverschillen (diffusie) Inde longen O2 hoger dus transport naar bloed. In bloed CO2 hoger 

dus transport naar de longen. De diffusie is rechtevenredig aan de dikte van de scheidingswand. Door bv nicotine 

aanslag (wand dikker) wordt de diffusie bemoeilijkt. Gaswisseling vindt plaats tijdens de in- en expiratie. 
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3.2.1 Samenstelling in- en uitgeademde lucht 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Het mechanisme van de ademhaling 
 

Het principe van de ademhaling berust op volume vergroten en verkleinen. De prikkel tot ademhalen is de 

verhoogde CO2 concentratie in het bloed. 

 

Een volumevergroting van de borstholte is nodig voor de inspiratie, hierdoor vergroten ook de longen nl, waardoor 

buitenlucht de longen in wordt gezogen. De volumevergroting van de borstholte komt actief tot stand mbv de 

inspiratie spieren. Eerst contractie van het diafragma (buikademhaling) evt. kan vergroting tot stand komen door 

contractie van de mm intercostali externi die de ribben heffen in het sagittale en frontale vlak (borstademhaling.. In 

rust is er voornamelijk buikademhaling. Wanneer sterke longventilatie vereist is zijn ook de hulpademhalingsspieren 

actief; 

mm. Scaleni m. sternocleidomstoideus  m. pectoralis major m. serratus anterior 

 

Een volumeverkleining van de borstkas (expiratie) treed in rust passief op De lucht in de longen wordt samengeperst 

waardoor de druk stijgt boven de 1 atm. En de lucht stroomt naar buiten. Uitademing komt tot stand door; 

- zwaartekracht 

- elasticiteit van het longweefsel 

- relaxatie van het diafragma 

- terugveren van het ribkraakbeen in de rustpositie 

- elasticiteit van de buispieren 

 

Door volumevergroting van de thorax is de long uitgerekt. Bij ontspanning van de inspiratiespieren veert de long 

terug in rustpositie. Bij inspanning kan de uitademing actief worden bevorderd door de hulpexpiratiespieren, die de 

ribben naar beneden trekken; 

mm. Intercostali interni mm abdomini (buispieren) m. latissimus dorsi m. quadratus lumborum 

 

3.3.1 Longvolumina 
 

Ook de longvolumnia zijn waarden, waarmee men test kan doen, waarmee men meer kan zeggen over de 

functionaliteit van het ademhalingsstelsel. 

 

Ademvolume (AV) (teugvolume) (ca 500 ml in rust) 
de hoeveelheid lucht die de longen in- en uitgaat tijdens in- en expiratie 

 

Inspiratoir reserve volume (IRV) (ca. 2 tot 4 ltr.) 
De hoeveelheid lucht die na een normale inademing nog extra kan worden ingeademd. 

 

Expiratoir reserve volume (ERV) (ca. 1,5 ltr.) 
De hoeveelheid lucht die na een normale uitademing nog extra uitgeademd kan worden 

 

Vitale capaciteit (VC) (Ca. 4 tot 6 ltr.) 

VC = AV+IRV + ERV. De hoeveelheid lucht die wij maximaal kunnen uitademen na een maximale inademing 

 Stikstof (N) Zuurstof (O2) Kooldioxide (CO2) 

Inademingslucht 80% 20% 0.03% 

Uitademingslucht 80% 16% 4% 
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Residu (ca. 1,2 ltr. Verdeeld in collaps en minimaallucht) 
De hoeveelheid lucht die na een maximale uitademing nog in de longen achter blijft. 

 

Totale longcapaciteit 
Dit is de VC + residu 

 

Dode ruimte (ca. 150 ml.) 
Dit is het gedeelte dat niet aan het ademhalingsproces deel neemt. (mond- en keelholte, luchtpijp, luchtpijptakken en 

takjes (bronchioli) longvolumnia zijn verschillend per individu en afhankelijk van leeftijd en geslacht. 

 

De beste methode om de ademcapaciteit te meten is de 1 sec waarde van tiffenau. Dit is de hoeveelheid lucht in 1 

sec uitgeademd en wordt uitgedrukt in % van de VC en is gemiddeld 66% van de VC. Dit gebeurt met de peak-

flowmeter. Een andere methode is met de spirometer. 

 

Ademminuutvolume (AMV) Max man 150ltr. Max vrouw 100 ltr.) 
De hoeveelheid lucht die wij per minuut inademen. AMV is de ademfrequentie (AF) (in rust 12-14) x ademvolume 

(AV) (in rust 500 ml) = 12 a 14 x 500 ml = 6 a 7 ltr. Tijden inspanning neemt het AMV evenredig toe met de 

zwaarte van de arbeid. 

 

3.4 Alveolaire ventilatie (effectieve alveolaire luchtverversing) 
 

Voor de gaswisseling is niet alleen het AMV maar ook de samenstelling van de alveolaire lucht van belang. Tijdens 

de uitademing is de dode ruimte nog gevuld met lucht afkomstig uit de alveoli. Bij inademing gaat deze lucht de 

verse lucht vooraf. (500-150 = 350 ml verse lucht ) de alveolaire ventilatie neemt toe als de AF afneemt en het AV 

toeneemt. Dus bij langzaam diep inademen is het groter dan bij snel oppervlakkig ademen. Bij expiratie wordt als 

eerste de lucht uit de dod ruimte uitgeademd. 

 

3.4.1 Regulatie van de ventilatie 
 

Ademhaling is een proces dat buiten onze wil verloopt. We kunnen de ademhaling wel willekeurig regelen omdat de 

ademhalingsspieren dwars gestreept zijn. Bij activering van de ademhalingsspieren speelt het ademcentrum (zorgt 

voor  vloeiende overgang van in- en uitademing)in de medulla oblongata een belangrijke rol. Het centrum regeert op 

prikkels uit de periferie en uit de hersenen. De belangrijkste prikkel is een verhoogd CO2 gehalte in het bloed dat 

wordt waargenomen in de receptoren in de halsslagaders. Andere prikkels zijn; 

- rekkingsreceptoren in de longen 

- chemoreceptoren in de slagaderwand (reageren op de zuurgraad in het bloed) 

- arteriële zuurstofspanning 

 

Medische termen qua ademhaling 

- apnoe (toestand van ademstilstand) 

- Hypoventilatie (gaswisseling voldoet niet aan de behoefte van het lichaam(te weinig)) 

- Hyperventilatie (Gaswisseling is sterker dan voor de behoefte noodzakelijk is) 

 

3.4.2 Longventilatie en inspanning 
 

Het ventilerend vermogen van de long is zo groot dat het geen beperkende factor van de arbeid hoeft te zijn.De 

bovengrens aan het prestatievermogen wordt dan ook niet door de aanvoer van O2 maar door de aanvoer van bloed 

gesteld. Het HMV is dan de beperkende factor. Bij spierarbeid zal de CO2 concentratie in het bloed toenemen, dit 

stimuleert het ademhalingscentrum en zal leiden tot versterkte ventilatie. Door ons willekeurige zenumstelsel 

kunnen wij de ademhaling ook beïnvloeden; 

- ademfrequentie blijft gelijk en de diepte van de ademhaling neemt toe 

- ademfrequentie neemt toe en de diepte van de ademhaling blijft gelijk. 
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Het is biet mogelijk tegelijkertijd de diepte en frequentie te vergroten. Verdieping verdient de voorkeur ivm de 

alveolaire ventilatie. Het transport van O2 geschiedt door het bloed dus de hoeveelheid O2 die door de spiercellen 

kan worden opgenomen is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die naar de weefsels gaat. 

 

De afgifte van O2 in de spieren wordt bevorderd door; 

 

Grotere concentratiegradiënt voor O2 
O2 concentratie (PO2) in de weefselvloeistof is laag tov de concenratatie in het arteriële bloed. Er zal dmv diffusie 

meer O2 naar de weefsels vervoerd worden. 

 

Toename van CO2 en melkzuurconcentratie in het spierweefsel 
Door de stofwisseling wordt er CO2 geproduceerd zodat er meer CO2 naar het bloed zal diffunderen (PCO2) De 

bindingscapaciteit van HB voor CO2 is groter dan voor O2 dus O2 zal door het HB worden afgegeven. 

 

Hogere temperatuur van het spierweefsel 
Temperatuur bevordert de diffusie van O2 uit het bloed naar het spierweefsel. 

 

Adrenaline 

(zie hoofdstuk hormoonstelsel) 
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Spijsvertering 
 

Onder stofwisseling of metabolisme verstaan we alle chemische veranderingen binnen het lichaam, in het totaal van 

opbouw- en afbraakprocessen (vinden plaats in de cel) 

 

De stofwisseling dient voor; 

- opname van voedingsstoffen 

- opname van O2 

- verbranding van voedingsstoffen voor energiewinning 

- Opbouw van het protoplasma uit voedingsstoffen 

- Afbraak van het protoplasma 

- Uitscheiding van afbraak- en verbrandingsproducten 

 

De stofwisselingsprocessen kunnen in 2 groepen ingedeeld worden; 

 

Opbouwstofwisseling (anabolisme/assimilatie/energetische stofwisseling) 
De uit de voeding verkregen bouwstenen worden samengevoegd tot lichaamseigen stoffen> Zij dienen voor de groei   

en ter vervanging van verbruikte bestanddelen van het lichaam. Dit zijn processen waaraan energie moet worden 

toegevoegd. 

 

Bedrijfsstofwisseling (katabolisme/dissimilatie/energetische stofwisseling) 

De uit de voeding verkregen brandstoffen worden afgebroken tot kleine moleculaire stoffen , deze stoffen dienen 

voor de levering van energie en lichaamswarmte. Dit zijn processen die energie leveren. 

 

Bij katabolisme komt ernergie vrij, deze komt vrij in de vorm van warmte (lichaamstemperatuur) 75% en een 

energierijke verbinding die in de cellen wordt opgeslagen (25%). De belangrijkste verbinding is ATP (adenosine Tri 

Phosfaat) Verbrandings/oxidatieprocessen vinden met (aëroob) en zonder (anaëroob) O2 plaats. 

 

4.1 Het proces 
 

Stoffen in het lichaam die als brandstof dienen zijn; koolhydraten, vetten, eiwitten en alcohol. En kunnen muv 

alcohol rechtstreeks door ons lichaam worden opgenomen. Eerst moeten de brandstoffen in het spijsverteringskanaal 

door enzymen worden omgezet in kleinere eenheden. Enzymen zijn stoffen die een hele specifieke werking hebben 

(Zo zijn er enzymen die inwerken op koolhydraten of vetten en andere weer op eiwitten) 

 

De enzymen worden meestal pas actief nadat er in het maagdarmstelsel een temperatuurverhoging optreedt, de 

zuurgraad verandert en/of nadat ze zijn geactiveerd door een activator. Het voedsel wordt op verschillende plaatsen 

in het lichaam ontleed. De verscheidenheid aan voedingsstoffen die we binnenkrijgen blijken maar 3 soorten 

verbindingen te bevatten; koolhydraten, vetten en eiwitten. 

 

4.1.1 koolhydraten 
 

Koolhydraten zijn de voornaamste energiebron. Ze zijn opgebouwd uit koolstof (C)  waterstof  (H) en zuurstof (O2). 

De koolhydraten in ons voedsel zijn zetmeel (meel aardappelen)en suikers(bietsuiker, druivensuiker, honing, fruit) 

 

Koolhydratensplitsing 
Deze vindt plaats in de mond door het enzym amylase en in de dunne darm door het amylase vanuit de alvleesklier 

en enkele enzymen uit de de dunne darm zelf. Koolhydraten worden gesplitst in monosen of monosachariden

(enkelvoudige suikers) Deze monosen komen via het bloed, via de v. porta in de lever terecht, daar kunnen ze 

worden opgeslagen in de vorm van glucogeen of aan het bloed worden meegegeven als glucose. De opslag van 

glucose vindt plaats in de vorm van glucogeen in de lever en in het spierweefsel. Dit kan altijd weer worden 

omgezet in glucose. De lever regelt oa het suikergehalte van het bloed. 
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4.1.2 Vetten 
 

Ook vetten zijn opgebouwd uit C + H + O2, en komen vooral voor in de vorm van boter, melk, spek, olie en noten. 

Naast voedingsvet is vet van betekenis als lichaamsvet in de vorm van; 

- Reservestof (onderhuids vetweefsel, tussen spieren en in het beenmerg) 

- Steunvet (in oogkas en rond de nieren 

- Smeerstof (voor beweging van pezen in peesschedes) 

- Isolatie 

 

Het lichaam is in staat uit koolhydraten vetten te vormen. Tevens dien het vet als oplosmiddel voor sommige 

vitaminen (A,D,E en K) 

 

Vetsplitsing 

Vet wordt gesplits in de dunne darm mbv gal uit de galblaas, waardoor het enzym lipase vanuit de alvleesklier goed 

op het vet kan inwerken. Deze splitsing vindt plaats op geëmulgeerde vetten tot glycerine en vetzuur. Gal en vetzuur 

zorgen voor emulgatie(splitsen in kleine druppeltjes vet) van de vetten. Omdat vetzuur niet oplosbaar is in water 

moet het eerst worden verzeept, Het zeep wordt voor 90%, samen met glycerine, geresorbeerd in de lymfe, daar 

binden beide stoffen zich onmiddellijk weer tot vet. Uiteindelijk komen de vetten in het bloed terecht. De 

vetsplitsing is door het emulgeren een langdurige procedure. 

 

De maag speelt ook een kleine rol in de vetvertering. De aanwezig maaglipase werkt in op de vetten. De werkelijke 

vertering vindt echter plaats in de dunne darm. De maag geeft een signaal af als er vet wordt gesignaleerd zodat de 

alvleesklier en de galblaas alvast geactiveerd worden vanwege naderend vet. 

 

4.1.3 Eiwitten 
 

Eiwitten zijn opgebouwd uiy C + H + O2 + N (stikstof) en vormen de bouwstoffen van het lichaam. Eiwit bevindt 

zich in vlees, melk, eieren, kaas, bonen, erwten en graanproducten . Het menselijk eiwit bevat 22 aminozuren, 

hiervan kunnen we er 12 zelf opbouwen. De andere 10 moeten we uit voedsel halen. De essentiële aminozuren zijn 

in alle dierlijke eiwitten aanwezig en ook in enkele plantaardige eiwitten. De meeste plantaardige eiwitten hebben 

een tekort aan een of meerdere essentiële aminozuren. Dit zijn onvolwaardige eiwitten. En volwaardige eiwitten bij 

een combinatie van noten, peulvruchten en granen. 

 

Eiwitsplitsing 

De eiwitten uit de voedingsmiddelen worden gesplitst in maag (enzym pepsine) en dunne darm (enzym erypsine) 

met ondersteuning van het enzym trypsine uit de alvleesklier. De splitsing is tot aminozuren, komen via het bloed 

via de v.porta in de lever. 

 

Er zijn dan 3 mogelijkheden; 

- De lever geeft de aminozuren zonder meer mee aan het bloed (hoogwaardige eiwitten) 

- De lever gebruikt de aminozuren om leverprotoplasma op te bouwen. 

- De lever bouwt bloedeiwitten op. 

 

Het lichaam heeft geen eiwitreserves, zoals koolhydraten (glycogeen) of vetreserves. De minimale eiwitvoorziening 

ligt tussen de 0,5 en 1 gram oer dag per Kg lichaamsgewicht. 
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Een normale voeding bestaat voor ca. 60% uit koolhydraten, 25% uit vetten en 15% uit eiwitten. En dient grofweg 

een evenwicht te zijn tussen calorie inname en verbruik. De verschillende voedingsstoffen moeten de wanden van 

het bloedvat en een cel kunnen passeren, dit gebeurt dmv diffusie, osmose en filtratie. Een belangrijke factor bij de 

uitwisseling is de bloeddruk. 

Naast koolhydraten, vetten en eiwitten bevat het voedsel nag een aantal onmisbare bestanddelen; water, mineralen, 

spoorelementen en vitaminen. 

 

4.1.4 Water 

 
Het lichaam bestaat voor ca. 60% uit water, water is met name een oplos- en transportmiddel voor voedingsstoffen 

en is nodig voor de vertering. Verder is het een belangrijke schakel in de handhaving van een constante 

lichaamstemperatuur (transpiratie) De uitscheiding, afgifte van water vindt als volgt plaats; 

Nieren (50%), huid (30%) longen (15%) faeces (5%) 

 

4.1.5 Mineralen en sporen elementen (zouten of elektrolyten) 
 

Deze zijn onmisbaar, de belangrijkste is calcium (CA) en magnesiumfosfaat (voor beenderen en ijzer in HB) Jodium

(in het schildklierhormoon) keukenzout(in het bloed) en verschillende zouten om de zuurgraad van het bloed te 

handhaven. 

 

4.1.6 Vitaminen 
 

Dit zijn organische stoffen die in zeer kleine hoeveelheden werken en die de normale werking van de organen 

waarborgen. Ze spelen een belangrijke regulerende rol bij vrijwel alle stofwisselingsprocessen. Ze worden ook wel 

beschermende stoffen genoemd en wanneer ze niet of onvoldoende aanwezig zijn ontstaan er op den duur 

gebrekziekten; avitaminosen. 

 

Het lichaam kan zelf geen vitaminen maken, ze worden gemaakt door planten muv K, D en B 

 

Vitaminen verdeelt men in 2 groepen 

- in vet oplosbaar (A,D,E en K) 

- in water oplosbaar (B en C) 
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4.2 Definitie van spijsvertering 

 

Spijsvertering is een proces waarbij op mechanische (zoals kauwen) of chemische (dmv stoffen in bv speeksel) 

wijze het voedsel zodanig wordt verkleind, dat het in het lichaam kan worden opgenomen zonder dat daarbij de 

essentiële eigenschappen van de bouw en brandstoffen verloren gaan. 

 

Het spijsverteringsproces omvat; 

- Opname van het voedsel 

- Vloeibaar maken van het voedsel 

- Verteren, dwz het oplosbaar maken van het voedsel 

- Opname in het bloed van het oplosbaar gemaakte voedsel 

- Verwijderen van de onverteerbare voedselresten uit het lichaam. 

 

Het Spijsverteringsstelsel (tractus digestivus) Bestaat uit het spijsverteringskanaal en de organen die de voor de 

vertering van het voedsel benodigde verteringssappen afscheiden. 

 

Het spijsverteringskanaal bestaat uit 

- Oropharynx (mondholte) 

- Pharynx (keelholte) 

- Oesophangus (slokdarm) 

- Gaster/ventricilus (maag) 

- Dunne darm 

- Dikke darm 

- Endeldarm 

 

Andere organen die bij het spijsverteringskanaal horen; alvleesklier (pancreas), Lever (Hepar) en galblaas (vesica 

fellea). 

 

Spijsvertering bestaat uit 2 processen; 

- Digestie (vertering) 

- Resorptie (opname in bloed of lymfe) 

 

Samenvattend kan men over de enzymen zeggen; 

- Koolhydraatsplitsende enzymen (amylase) (mond + dunne darm) 

- Eiwitsplitsende enzymen (pepsine, erypsine en trypsine )(maag dunne darm) 

- Vetsplitsende enzymen (lipase) (maag dunne darm) 


