
Fysiologie / Ademhalingsstelsel



Wij nemen zuurstof op uit de lucht op en geven koolstofdioxide en 
waterdamp aan de lucht af.

Dit proces noemt men de ademhaling. 

De opname van zuurstof is nodig voor de verbranding van het 
opgenomen voedsel en dus voor het verkrijgen van energie.



Het koolstofdioxide en de waterdamp, die ontstaan bij de 
verbranding, worden nadat zij door de longen uit het bloed zijn 
opgenomen, weer afgegeven aan de buitenlucht.

Voor de verversing van de lucht zijn ademhalingsbewegingen 
nodig. 

Door beweging van de borstkas wordt telkens verse lucht naar 
binnen gezogen (inademing) en even later een zelfde
hoeveelheid afgewerkte lucht naar buiten geperst (uitademing).





Samenstelling van de lucht.

De ingeademde lucht bestaat ongeveer voor 80% (79%) uit stikstof, 
en voor 21% uit zuurstof.

De uitgeademde lucht bestaat ongeveer voor 80% (79%) uit stikstof, 
voor 15% uit zuurstof en voor 6% uit koolstofdioxide.

Er wordt door de longen dus ongeveer 6% zuurstof opgenomen en 
evenveel koolstofdioxide afgestaan.



Ademhalingskanaal.

Neusholte.

Neus, keel en mondholte zijn de bovenste luchtwegen. Deze spelen 
een rol bij het verwarmen, bevochtigen en zuiveren van de lucht. 

De door de neus ingeademde lucht zal op lichaamstemperatuur 
gebracht en verzadigd worden van waterdamp. 

De zware stofdeeltjes kleven vast aan het vochtige oppervlak.





Luchtpijp (trachea).

De trachea is een holle buis, die wordt opengehouden door 
kraakbeenringen. Aan de binnenzijde is de trachea bekleed 
met trilhaar epitheel, waartussen veel slijmcellen liggen.

Het geproduceerde slijm houdt niet alleen de trachea vochtig, 
maar vangt ook de stofdeeltjes die zich in de trachea bevinden 
op. Door middel van de trilhaarslag (trilhaarepitheel) worden 
de opgevangen stofdeeltjes naar de keelholte gebracht.





Bronchiën.

Ter hoogte van de 5e thoracale wervel vertakt de trachea zich 
in een linker en rechter buis (hoofdbronchus).

De plaats waar de hoofdbronchi de long binnenkomt wordt 
hilus genoemd. 

Bij de hilus splitst de rechter hoofdbronchus zich in 3 bronchiën 
en de linker in 2 bronchiën. 

Elk van deze bronchiën met verdere vertakkingen verzorgt een 
longkwab.



Bronchioli.

De bronchioli zijn de verdere fijnere vertakkingen van de 
bronchiën. Longblaasjes (alveolen).

De bronchioli eindigen in longtrechtertjes waaraan als een soort 
druiventros de longblaasjes zijn opgehangen. 

De wand van deze longblaasjes bestaat uit een laagje 
dekweefsel en elastisch bindweefsel waarin veel haarvaten 
liggen. Er is dus een nauw contact tussen longblaasjes en 
haarvaten, waardoor een zeer snelle gas(uit)wisseling plaats 
kan vinden.





Dwarsdoorsnede van de luchtwegen.
a. dwarsdoorsnede van normale luchtwegen

b. dwarsdoorsnede bij vernauwing als gevolg van 
spasme van de gladde spiercellen

c. dwarsdoorsnede bij vernauwing als gevolg van 
verdikking van het slijmvlies door ontsteking

d. dwarsdoorsnede bij vernauwing als gevolg van 
toegenomen slijmproductie

e. dwarsdoorsnede bij vernauwing als gevolg van 
slapte van de luchtwegen door emfyseem



Gas(uit)wisseling.

De longslagader voert zuurstofarm bloed in kleine haarvaten 
vlak langs de longblaasjes. 

Door diffusie kunnen nu de stoffen uitgewisseld worden, de 
zuurstof kan van de alveoli naar het bloed en het koolzuurgas 
van het bloed naar de longen.





De longinhoud.

De maximale inhoud van de longen is ca. 6 liter.

De minimale inhoud is ca. 1,5 liter. Deze hoeveelheid blijft altijd 
in de longen aanwezig ook als maximaal is uitgeademd. Men 
noemt deze lucht het residu.

Als normaal is uitgeademd blijft er buiten het residu nog ca. 2,5 
liter reserve lucht achter in de longen. 
Door normaal in te ademen wordt daar nog ca. 0,5 liter aan 
toegevoegd. Bij een diepe inademing kan 2 liter lucht extra 
worden ingeademd.

De grootste hoeveelheid lucht die iemand uit kan ademen is 
ca. 5 liter en wordt de vitale capaciteit genoemd.





Het ademhalingscentrum.

Het ademhalingscentrum bevindt zich in het verlengde merg. Dit is de 
centrale plaats, waar alles wat met de ademhaling te maken heeft, 
wordt geregeld.

Het ademhalingscentrum krijgt de prikkels door van chemoreseptoren, 
die zich in het bloedvatenstelsel bevinden en de receptoren in de neus, 
luchtpijp en longen. 

Deze houden continu de hoeveelheid zuurstof in de gaten.



Als er een prikkel binnenkomt, wordt deze onmiddellijk verwerkt en 
doorgestuurd naar de effectoren, die zich bevinden in de neusvleugels, 
lippen, tussenribspieren, diafragma en buikspieren. 

De effectoren zorgen dan voor een inademing. De effectoren werken 
buiten onze wil om, er is op deze reactie geen invloed uit te oefenen.



De ademhalingsbeweging.

Aan de buitenkant zijn de longen bedekt door het longvlies.
Dit vlies bestaat uit twee lagen, met daartussen een vacuüm. Het 
buitenste vlies zit vast aan de borstholte, het binnenste vlies aan de 
longen.

Op het moment dat het diafragma afplat en de tussenribspieren de 
ribben heffen, wordt het volume van de longen vergroot en ontstaat er 
een inademing. 

De uitademing ontstaat onder normale omstandigheden passief, door 
het ontspannen van het diafragma en het naar beneden zakken van de 
ribben.
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