
Fysiologie / Cytologie Celleer



Fysiologie : leer der levensverrichtingen 
bespreekt en omschrijft de levensverrichtingen van het 

levend organisme zoals de mens.



Anatomie : ontleedkunde
bespreekt en omschrijft de plaatsbepaling en naamgeving 

van de onderdelen van het organisme.
Docent: Dick Hanzon.



Onder de fysiologie vallen bij de sportmassage de 
volgende onderdelen:

Celleer/cytologie
Weefselleer/histologie
Stofwisseling/metabolisme
Spijsvertering
Hart, bloedvaten en lymfestelsel
Ademhalingsstelsel
De nieren
De huid
Het hormoonstelsel
Het zenuwstelsel
Spierfysiologie
Inspanningsfysiologie



Het menselijk organisme is opgebouwd uit een aantal 
orgaanstelsels (ademhalingstelsel, spijsverteringsstelsel). 

Een orgaanstelsel is opgebouwd uit een aantal organen( hart, 
long, nier). 

Een orgaan is opgebouwd uit een aantal weefsels. De vier 
hoofd weefselsoorten waar een organisme mee is opgebouwd 
zijn: spierweefsel, steunweefsel, zenuwweefsel en 
epitheelweefsel (huid).  



Het menselijk organisme.



Een weefsel is opgebouwd uit een aantal cellen met 
dezelfde vorm en functie. 

Een cel is het kleinste zelfstandige deeltje van het 
menselijk lichaam. In meercellige organismen zoals het 
menselijk lichaam werken de cellen zeer nauw samen, ze 
hebben zich als het ware gespecialiseerd in een 
bepaalde functie (celdifferentatie).

Elke cel heeft een celkern behalve het rode 
bloedlichaampje / erytrocyt.





Het bloedplaatje/trombocyt heeft ook geen kern maar dit 
komt omdat hij een afsplitsing is van de megakaryocyt in het 
beenmerg. De megakaryocyt heeft wel een kern, het bloedplaatje
is geen volledige cel.





De onderdelen van de cellen zijn opgebouwd uit 
moleculen die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit 
atomen. 

Atomen zijn opgebouwd uit protonen en neutronen, 
die zijn opgebouwd uit quarks. 

Het wordt aangenomen dat alles op aarde is 
opgebouwd uit sterrenstof afkomstig van de big 
bang.



De functie van de cel

De functie of levensverrichtingen van de cel kunnen we 
verdelen in:

Animale (willekeurige) levensverrichtingen:

-prikkelbaarheid
-beweging

Vegetatieve/ autonoom(onwillekeurige) levensverrichtingen: 

-stofwisseling
-groei
-voortplanting



Animale levensverrichtingen:

-prikkelbaarheid
Is het vermogen van een cel om te reageren op prikkels 
vanuit de omgeving. Elke cel reageert op aanraking. Heeft 
een afweermechanisme. De prikkelbaarheid dient om het 
leven van de cel te beschermen. De cel is dus prikkelbaar 
en kent prikkelgeleiding.

-beweging
Elke cel is in staat zich te bewegen. Enkelvoudige cellen 
doen dat door van vorm te veranderen (uitstulpingen, 
schijnvoetjes of een soort zweepstaartje). Hierdoor kunnen 
ze zich in een vloeistof voortbewegen.



Animale levensverrichtingen:

-beweging
Enkelvoudige cellen doen dat door van vorm te veranderen 
(uitstulpingen, schijnvoetjes of een soort zweepstaartje). Hierdoor 
kunnen ze zich in een vloeistof voortbewegen.

Amoebe enkelvoudige cel schijnvoetjes



Animale levensverrichtingen:

-beweging

Ciliaten enkelvoudige cel 
trilharen

Paramecium/pantoffeldiertje
enkelvoudige cel, trilharen, meerkernig.
Kern voor voortplanting, kern voor 
stofwisseling.



Animale levensverrichtingen:

-beweging

Flagellaten, enkelvoudige cel 
Alg, zweepstaartje.



Animale levensverrichtingen:

Prikkelbaarheid.
Beweging.

Animale functies zijn die functies, welke reageren op 
prikkels van de buitenwereld en zo ons organisme de 
mogelijkheid bieden zich daarop in te stellen. Tot deze 
functies behoren de zintuigen, de bewegingsorganen en 
het animale zenuwstelsel (willekeurige zenuwstelsel).



Vegetatieve levensverrichtingen: 

-stofwisseling
Elke cel neemt (voeding)stoffen op en geeft de resten na 
verbranding weer af (afvalstoffen).

-groei
Elke cel heeft het vermogen om te groeien, om zich optimaal 
te ontwikkelen. Cellen kunnen in grootte groeien, maar ook in 
aantal. Ze groeien niet allemaal even snel en hun levensduur 
is ook niet gelijk. Witte bloedcellen leven bijvoorbeeld 3 tot 4 
dagen, terwijl rode bloedcellen wel 120 dagen kunnen leven. 



-voortplanting
Elke cel heeft het vermogen de soort in stand te houden door 
vorming van geslachtscellen (de eicellen en zaadcellen). Deze 
deling wordt geslachtsceldeling genoemd, voor groei van 
weefsels en organen is het ook nodig dat cellen zich kunnen 
delen. 

De meeste cellen in weefsels en organen gaan niet levenslang 
mee. Uit een bestaande cel kunnen door deling twee nieuwe 
cellen ontstaan die identiek zijn. Een dergelijke celdeling wordt 
mitose genoemd.



Vegetatieve levensverrichtingen:
Stofwisseling.
Groei.
Voortplanting. 

Gedurende ons hele leven sterven voortdurend cellen af en 
ontstaan er nieuwe.

Hypertrofie is de term die wordt gebruikt voor een groter 
groeiende cel, hyperplasie is de term die wordt gebruikt voor 
het vermeerderen van cellen.



Vegetatieve functies zijn die functies, die direct te maken 
hebben met de behoefte aan energie. Wanneer een van deze 
functies zou uitvallen, zou dit tot de dood leiden. Tot deze 
functies behoren: stofwisseling, warmteregulatie, ademhaling, 
spijsvertering en uitscheiding. de bloedsomloop, lymfestelsel, 
hormoonstelsel en het vegetatieve zenuwstelsel (onwillekeurige 
zenuwstelsel).



Spiercel.



zenuwcel.



epitheelcel.



bindweefselcel.



A. Nucleus/Kern

B. Chromosomen en nucleoli

C. Centrosomen

D. Endoplasmatisch reticulum

E. Ribosomen

F. Mitochondrium

G. Golgi apparaat

H. Lysosomen

I. Vacuolen

J. Semipermeabele celmembraan



De bouw van een cel:

De cel bestaat uit:

De celmembraan of plasmamembraan. Dit is de beschermwand 
van de cel, het membraan is opgebouwd uit eiwitten  en lipiden
(vetachtige moleculen). De doorlaatbaarheid van deze 
celwand speelt een grote rol voor de instandhouding van de 
cel. 



Als het membraan stoffen binnen laat dan heet dit 
absorptie.

Bij de uitwisseling van binnen naar buiten wordt het 
proces excretie genoemd. 

De plasmamembraan is zeer selectief in het doorlaten 
van stoffen; sommigen worden wel, andere weinig, of 
helemaal niet doorgelaten. We noemen het 
plasmamembraan om deze eigenschap semi-permeabel
(selectief doorlaatbaar).



Eiwit met Alpha Helix vermoedelijk 
voor zuurstoftransport omdat 4 Alpha Helixen in 
Haemoglobine ook zuurstofbinding en transport 
verzorgen.

Verschillen in samenstelling en electrische geleiding tussen extra/inter cellulair 
En intra cellulair zijn nodig voor de functies van de cel. 



De bouw van een cel:

De cel bestaat uit:

Het cytoplasma. Het cytoplasma is zeer complex van 
samenstelling en bestaat uit water (60% tot 95%), 
celorganellen, eiwitten, aminozuren, suikers, vetten en 
vele andere stoffen. Het cytoplasma is de volledige cel 
vloeistof inhoud behalve de kern en de celmembraan. 
De inhoud van de cel inclusief kern wordt protoplasma 
genoemd. 



Celorganellen. Deze gevormde 
structuren hebben bepaalde 
functies toegeschreven gekregen 
zoals de:

Mitochondrien. Zij leveren energie 
door het afbreken (oxydatie met 
zuurstof) van energierijke stoffen 
zoals vetten, glucose en (eiwitten).

In de cristae van de mitochondrie wordt het Adenosinetrifosfaat
ATP gevormd. Een mitochondrie heeft als primitieve bacterie met 
een symbiose van miljarden jaren geleden zijn eigen DNA dat 
acotinase nodig heeft voor reparatie. Een mitochondrie leeft 
maar 5 tot 12 dagen.
Een menselijke cel kan tot 2000 mitochondria bevatten.
Mtdna wordt bijna altijd overgedragen door de moeder omdat 
het mtdna van de spermacel in de staart zit.Het mt dna kan dus 
worden gebruikt om te zoeken naar eva.



Celorganellen. Deze gevormde 
structuren hebben bepaalde 
functies toegeschreven gekregen 
zoals de:

E. Ribosomen. Zij zorgen 
voor de eiwitsynthese.



Lysosomen. Zij bevatten afbrekende enzymen en 
spelen een rol bij de vertering, zijn in staat afval 
elementen te ontbinden, en hebben een taak bij de 
uitscheiding van producten, proteïnetransport en 
afbraak van stoffen.

Ph5, zuur mileu waarin de enzymen werken, wanneer de wand van de lysosoom beschadigd raakt worden de 
enzymen inactief omdat ze niet in een normaal ph-mileu kunnen functioneren.



Vacuolen. Een met vocht gevuld blaasje voor de opslag 
van bijvoorbeeld zouten, vetten, suikers, eiwitten. Vacuolen 
komen eigenlijk alleen voor in plantencellen en in kleine 
hoeveelheden in eencellige diertjes.



Glucosomen celorganel in spiercellen en 
levercellen met opslag glycogeen.

110 gram of 451kcal  koolhydraten in het leverglycogeen
250 gram of 1025 kcal koolhydraten in het spierglycogeen
15 gram of 62 kcal koolhydraten in het plasma.

In totaal is er dus 1538 kcal koolhydraten/glucose 
aanwezig, hierop kun je ongeveer een uur en 10 minuten 
hardlopen.

Bij iemand van 65 kg met 12% vetweefsel.

72445 kcal vet. 



Centriolen. centrosomen. Spelen een 
rol bij de celdeling. 27 eiwitbuisjes per 
centriool 2 centriolen per 
centrosoom, 2 centrosomen per kant.

Deze buisjes vormen spoeldraden die 
bij de mitose (celdeling) van beide 
zijde de helft van de chromosomen 
aantrekken.



Golgi-apparaat. Secretie van celeiwitten en 
hernieuwen van de cel.



Endoplasmatische-reticulum . Een systeem dat een 
netwerk van kanaaltjes door de cel vormt, aan dit 
systeem zijn de ribosomen gesitueerd.



De kern (nucleus). De kern heeft een dubbelwandige 
membraan.In de kern bevinden zich de kleinere 
kernlichaampjes (nucleoli) en de chromosomen, de 
dragers van de erfelijkheid (genen). Het essentiële 
element van het chromosoom is het zo bekende DNA 
Deoxyribo Nucleic Acid in het Nederlands 
desoxyribonucleïnezuur. 

In alle cellen vinden we 23 paar of 46 chromosomen. 

Functioneel gezien is de kern het regulatiecentrum 
voor de stofwisselingsprocessen van de cel.





1. Chromatide
2. Centromeer
3. Korte arm
4. Lange arm

Centromeer  grieks voor middelpunt deel.

Chromatide is een deel van verdubbeld
chromosoom tijdens celdeling.

Tijdens mitose/celdeling is chromatine
verkort als een veertje als chromatide
terug te vinden in microscopisch beeld.



Nucleobasen C= Cytosine G= guanine A= adenine T= thymine, A-T C-G. 
P= phosphate S= desoxyribose





DNA is de drager van erfelijke informatie, opgeslagen 
in de afzonderlijke genen. 1 gen bevat de instructies 
voor het synthetiseren van 1 bepaald eiwit. De 
opgebouwde eiwitten bepalen vervolgens de 
biochemische activiteit van de cel. De mens heeft 
ongeveer 25.000 genen.

Per dag kan het DNA tot wel 1 miljoen beschadigingen 
oplopen door de stofwisseling of uv- straling. Deze 
beschadigingen worden door de diverse DNA 
herstelmechanismen zoveel mogelijk hersteld.



Intracellulaire ruimte = het inwendige milieu van de cel.

Inter of Extracellulaire ruimte = het uitwendige milieu van 
de cel (tussen de cellen).
of Milieu interieur = de ruimte tussen de cellen.



1. Wat verstaat men onder het milieu-interieur?

A de ruimte binnen de lichaamscel
B de ruimte die binnen de huid ligt
C de ruimte in de holte van een orgaan
D de ruimte rondom de lichaamscellen



1. Wat verstaat men onder het milieu-interieur?

A de ruimte binnen de lichaamscel
B de ruimte die binnen de huid ligt
C de ruimte in de holte van een orgaan
D de ruimte rondom de lichaamscellen



2. Waar vindt in het lichaam verbranding plaats?

A in de cellen
B in de maag
C in het milieu-interieur
D in alle 3 bovengenoemde plaatsen



2. Waar vindt in het lichaam verbranding plaats?

A in de cellen
B in de maag
C in het milieu-interieur
D in alle 3 bovengenoemde plaatsen



3. Wat is een functie van de celkern?

A leveren van energie
B omzetten van mineralen
C opslag van koolhydraten
D regelen van de celdeling



3. Wat is een functie van de celkern?

A leveren van energie
B omzetten van mineralen
C opslag van koolhydraten
D regelen van de celdeling



4. Wat is de functie van mitochondriën?

A celdeling
B eiwitopbouw
C energielevering



4. Wat is de functie van mitochondriën?

A celdeling
B eiwitopbouw
C energielevering





Als de cel een prikkel krijgt tot deling profase gaan de chromatine 
korrels zich vormen tot chromosomen. De chromosomen gaan zich 
overlangs splijten, de beide helften van het chromosoom bezitten 
precies dezelfde erfelijke informatie. 
Ook de informatie over de regeling van de stofwisseling wordt 
gesplitst. Er ontstaan dus straks 2 nieuwe cellen, die identiek zijn aan 
hun moedercel.



Als de chromosomen gesplitst zijn gaan de centrosomen
ieder naar een zijde van de cel. De kernmembraan lost op.
Deze fase noemen we de metafase.



Beide groepen chromosomen kunnen nu aangetrokken worden 
door de centrosomen ook wel poollichaampjes genoemd. Deze fase 
noemen we de anafase.



De beide groepen chromosomen klonteren samen tot nieuwe 
kernen. Daarna wordt de cel ingesnoerd en ontstaan er twee 
nieuwe dochtercellen van gelijke soort. Deze fase noemen
we de telofase.



Als er tijdens het insnoeren van de cel celorganellen stuk gaan, die 
nodig zijn voor het functioneren van de cel, dan komt er binnen de 
nieuwe cellen een proces op gang, dat ervoor zorgt dat die 
celorganellen gemaakt worden.



N.G.S. DEELKWALIFICATIE 2.0: Fysiologie
2.1 De kandidaat beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot bouw en functie van cellen
2.1.1 De kandidaat beschikt over kennis met betrekking tot de bouw van de cellen
Celmembraan;
Celkern;
Cytoplasma
Organellen,
endoplasmatisch reticulum
mitochondriën
Golgi apparaat (veld),
centriool,
vacuolen

2.1.2 De kandidaat beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de functie van de cellen

animale levensverrichtingen
Beweging
Prikkelbaarheid

vegetatieve levensverrichtingen
Groei
Stofwisseling
Voortplanting
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