
Fysiologie / hart en bloedsomloop







Het hart is een holle spier, die continu bloed krijgt toegevoerd uit de 
aderen en vervolgens in de slagaderen pompt.

Het hart bestaat van binnen naar buiten uit een endocard, 
myocard en epicard. Het hartzakje is het pericard.

Endocard: bekleding hartkamer,hartboezem en kleppen. 
Endotheelweefsel.
Myocard: Myo=Spier, de hartspier zelf.
Epicard: meteen om de buitenkant van het hart heen.Vetweefsel, 
bindweefsel en eenlagig afscheidend plaveiselepitheel.
Pericard: vloeistof (glijmiddel), bindweefsel.



Septum= tussenschot.

In het hart zit er tussen de linker en rechter boezem (atrium) en 
tussen de linker en de rechter kamer (ventrikel) een septum.

Annulus fibrosus= bindweefselplaat tussen boezems boven en 
kamers beneden.

Kleppen = in het hart vinden we kleppen tussen de boezems en de 
kamers en bij de uitgangen van de kamers naar de longslagader 
en de Aorta (lichaamsslagader).

Mitralisklep links/tricuspidalisklep rechts
Aortaklep links/longslagaderklep rechts



A. Rechterboezem (atrium).
B. Rechterkamer (ventrikel).
C. Linkerboezem (atrium).
D. Linkerkamer (ventrikel).
E. Lichaamsslagader (aorta).
F. Longslagader (a. pulmonalis).
G. Longader (v. pulmonalis).
H. Bovenste holle ader (v.cava superior).
I. Onderste holle ader (v.cava inferior).
J. Tussenschot (Septum).
K. Kleppen tussen kamers en slagaderen.
L. Sinusknoop.
M. AV-knoop.
N. Bundels van Hiss.
O. Vezels van perkinje. 



Sinusknoop of de knoop
van Keith-Flack. 70 bpm.
Pacemaker met aansturende zenuwen
Sympatische en parasympatische.

AV-knoop. 50 bpm.

Bundels van Hiss.

Vezels van purkinje-myocardvezels 40 
bpm.



Electrocardiogram (e.c.g.) spiercontractie.

P. Geleiding prikkel boezemspierweefsel.
PQ. Vertraagde geleiding AV-knoop.
QRS. Prikkelinvasie kamer.
ST. Ontspannen kamer.
T. Electrische rustsituatie kamer.



Hartminuutvolume

Het hartminuutvolume is de hoeveelheid bloed, die per minuut 
door het hart wordt uitgepompt.

We berekenen het hartminuutvolume als volgt: per minuut slaat 
het hart bijvoorbeeld 75 maal, per slag wordt 70cc uitgepompt 
het hartminuutvolume is 75 X 70 = 5250 cc of ruim 5 liter.

Bij een goedgetrainde atleet kan het hartminuutvolume
oplopen tot wel 45 liter.

Het is voor een topsporter dus veel makkelijker om bloed rond 
te pompen.



Bloeddruk.

De systole bloeddruk of bovendruk is de maximale bloeddruk 
die wordt opgebouwd in de aorta bij het samentrekken van de 
linker kamer.

De diastole bloeddruk of onderdruk is de druk die optreedt 
tussen 2 samentrekking van het hart in.

Optimaal is de bloeddruk 120/80 mm Hg.
Normaal is de bloeddruk tot 140/90 mm Hg.



Slagader/Arterie/A.

Vangt de slagkracht van het hart op met windketelfunktie.
Hebben elastische vezels.

Kleinere slagaderen (arteriolen) hebben spiervezels en bepalen 
de bloeddruk.

De kleinste slagaderen, de arteriële capillairen zijn semi-
permeabel en zijn verantwoordelijk voor het transport van 
voedingstoffen en zuurstof naar de cellen.



Ader/Vene/V.

De kleinste aderen zijn de venueze capillairen deze haarvaatjes 
zijn semi-permeabel en verantwoordelijk voor het terughalen 
van vochten en afvalstoffen tussen de cellen vandaan.

Doordat er in de vene maar weinig druk staat, zijn 
spierpompwerking en kleppen in de vene verantwoordelijk voor 
het terugvoeren van het bloed naar het hart, tegen de 
zwaartekracht in.





Bloed ca. 5 liter of 1/13 van het lichaamsgewicht.

De functies van het bloed zijn:

Overdracht van zuurstof en voedingsstoffen aan de cellen.
Onttrekking van koolzuur en andere afvalstoffen aan de cellen.
Warmtetransport ten behoeve van de temperatuurregeling van het 
lichaam.
Transport van hormonen en vitaminen.



Van de totale hoeveelheid bloed is 60% vloeistof. 

Dit vloeibare deel is het bloedplasma, waarin de overige 40% vaste stof 
voorkomt. 

De vaste stof bestaat uit verschillende soorten cellen.



Het bloedplasma.

Bestaat uit 91% water, 8% eiwit en 1% zout. 

Het vocht, dat alle stoffen in de oplossing vervoert, moet op peil 
gehouden worden. 

Het watergehalte wordt gemeten in de osmosereceptoren in de 
hersenen. 

Bij een te laag gehalte ontstaan prikkels voor dorstgevoel.



De eiwitten maken 8% uit van het plasma ze zijn onder te verdelen in:

a) Albumine, belangrijk voor de handhaving van de colloid osmotische 
druk.

b) Globuline, deze eiwitgroep bevat stoffen die belangrijk zijn voor de 
bloedgroepen. De Gamma globuline is onderdeel van het 
afweersysteem.

c) Fibrinogeen, de bewerker van de laatste fase van de bloedstolling.

De 1% zoutoplossing in het bloed en de 1% zoutoplossing in de cel 
houden elkaar in evenwicht.



Bloed = 60% vloeistof /40% vaste stof.

60% vloeistof is 91% water 8% eiwit 1% zout.

40% vaste stof = 
Rode bloedlichaampjes/erytrocyten.
Witte bloedlichaampjes/leucocyten.
Bloedplaatjes/trombocyten. 



Rode bloedlichaampjes/erytrocyten.

De levensduur van de erytrocyten is 100/120 dagen, dat is omdat de 
cellen kernloos zijn.
De aanmaakplaatsen zijn in het rode beenmerg. In de jeugd zit rood 
beenmerg in alle botten, later alleen nog in de platte beenderen. 

De rode bloedlichaampjes zijn dragers van de rode kleurstof 
(hemoglobine), dat de eigenschap heeft gassen te binden en weer af 
te staan. Het haem (kleurstof) bevat ijzer, waaraan gassen zich binden. 
De donkerrode hemoglobine gaat dan over in oxyhaemoglobine.

Koolmonoxide bindt zich 300 keer sneller aan hemoglobine dan zuurstof. 
Ook CO2 bindt zich sneller dan zuurstof.



Rode bloedlichaampjes/erytrocyten.

De milt is het controlestation voor rode bloedlichaampjes. De afbraak 
vindt hier plaats. Het ijzer wordt uit de erytrocyten gehaald en naar de 
aanmaakplaatsen gebracht. 

Het miltbloed heeft een hoog erytrocytengehalte, bovendien stroomt 
het bloed er heel langzaam. 

Door miltcontractie komt er ineens meer bloed met een hoger 
erytrocytengehalte in de circulatie (bij spierarbeid of bloedverlies).
Zuurstofgebrek werkt bevorderend op de aanmaak van erytrocyten. 

Na een lang verblijf op grote hoogte neemt het aantal toe (hoogte 
training).





Leukocyten (witte bloedlichaampjes).

Dit zijn vrij levende cellen met een kern. Men onderscheidt 2 groepen, 
n.l. De granulocyten en de lymfocyten. De granulocyten worden 
gemaakt in het rode beenmerg, de lymfocyten in de lymfeknopen.

1 mm3 bloed bevat ongeveer 6000 leukocyten. Hun belangrijkste taak is 
het bestrijden van bacteriën en lichaamsvreemde stoffen. 
Infectiekiemen komen primair voor buiten de bloedbaan. Om de 
indringers te lijf te kunnen gaan moeten de witte bloedlichaampjes dus
vaak de capillair wand passeren (diapedesis) en zich begeven naar de 
indringers (chemotaxis). Daarna omsluiten zij de bacteriën en verteren 
deze (fagocytose).

Meestal gaan zij hier zelf aan ten onder en vormen met weefselresten en 
fibrine de etter.



junctional adhesion molecules



Trombocyten (bloedplaatjes).

Trombocyten zijn platte, ruitvormige, zeer breekbare cellen, in 1 mm3 
komen er ongeveer 300.000 voor. In de Trombocyten zit trombokinase, 
dat in het bloed komt als de Trombocyten aan de rand van de wond 
breken. Uit de beschadigde Trombocyten komt weefseltrombokinase.
Deze trombokinase activeert het trombinogeen (dat in het bloed 
voorkomt maar niet actief is) tot trombine. Hiervoor is calcium nodig als 
katalysator.

Trombine is een enzym dat het fibrinogeen omvormt tot fibrine. Fibrine 
zijn de draden die zich over een wond spannen, zich samentrekken en 
de wond afsluiten, dit wordt de wondkorst.

Bloedplasma zonder fibrinogeen (fibrinevormer) heet serum. 



Trombocyten (bloedplaatjes).

Als calcium nodig is voor de bloedstolling, zal het bloed onstolbaar
worden als het calcium buiten gebruik wordt genomen.
Dit gebeurt door het calcium aan een andere stof te binden (bruikbaar 
bij bloedtransfusie).

Ook heparine uit leverextracten en hirudine uit het speeksel van 
bloedzuigers belemmeren de bloedstolling, door de keten te 
onderbreken. 
Vitamine K is nodig om in de lever trombinogeen of protrombine te 
produceren. 

De stollingstijd van ons bloed is bij kamertemperatuur ongeveer 5 - 7 
minuten. Fibrinogeen wordt in de lever gevormd.





Lymfestelsel.

Het lymfestelsel is een systeem om vocht dat tussen de cellen is blijven 
staan weer op te halen en in de circulatie terug te brengen.

Door het samenspel van bloeddruk, colloid osmotische druk en de 
doorlaatbaarheid van de capillairwand heeft de uitwisseling van plasma 
tussen bloed en cellen plaats. 

Het merendeel wordt door de colloid osmotische druk weer in de 
capillaire teruggevoerd, een klein deel, ongeveer 2 liter per 24 uur blijft 
tussen de cellen in ons lichaam staan en moet door de lymfe circulatie 
die blind tussen de cellen begint teruggevoerd worden naar het bloed.



Lymfestelsel.

Het lymfesysteem loopt grotendeels evenwijdig met de aderen en ook in 
de lymfevaten zitten kleppen die ervoor zorgen dat de lymfe maar een 
kant op kan namelijk terug in de circulatie.

Voordat de lymfe terug in de circulatie komt passeert het een aantal 
lymfeknopen of klieren die als filters werken. De lymfe wordt dus eerst 
gefilterd en bacteriën worden gefagocyteerd door de lymfocyten (witte 
bloedlichaampjes in de lymfe). 

Ook in de dunne darm vinden we een aantal openingen van het 
lymfestelsel deze speciale lymfevaten halen vet op dat de darmwand 
niet kan passeren en brengen het vet dus met een omweg in het bloed.
Deze speciale lymfevaten worden chylvaten genoemd.
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