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Hoofdstuk 1. Inleiding in de fysiologie. 

Fysiologie ook wel leer der levensverrichtingen genoemd bespreekt en omschrijft de 
levensverrichtingen van het levend organisme zoals de mens. 

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 

De celleer geeft het vermogen om op celniveau te leren denken, de rest van de 
onderdelen geven globale informatie om het functioneren van het menselijk 
organisme te begrijpen.  

Op deze manier wordt het mogelijk de inspanningsfysiologie en spierfysiologie op 
niveau van de sportmasseur toe te kunnen passen. 

Pagina | !   3



Hoofdstuk 2. Celleer (cytologie). 

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

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).   

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). 
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De functie van de cel 

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

Animale levensverrichtingen: 

-prikkelbaarheid 
Is het vermogen van een cel om te reageren op prikkels vanuit de omgeving. Een 
voorbeeld hiervan is: warmte, koude druk etc. 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 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. 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. 

-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 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). 
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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). 

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 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: 

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

Ribosomen. Zij zorgen voor de eiwitsynthese. 

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

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. 
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Centriolen. Spelen een rol bij de celdeling. 

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 
Nuleic 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. 

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. 

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

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.	
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Hoofdstuk 3. Weefselleer (histologie). 

Definitie van een weefsel: een weefsel is een groep cellen, waarvan vorm en functie gelijk 
zijn. 
Er bestaan in ons lichaam verschillende soorten weefsel, in dit hoofdstuk de belangrijkste 
soorten en hun functie. 

-Epitheelweefsel of dekweefsel bestaat uit: plaveisel epitheel, kubisch epitheel, cilindrisch 
epitheel, trilhaar epitheel. 

-Steunweefsel bestaat uit: bindweefsel, kraakbeen, beenweefsel (bot). 

-Spierweefsel bestaat uit: glad spierweefsel, dwarsgestreept spierweefsel, hart spierweefsel. 

-Zenuwweefsel. 

Epitheelweefsel. 

Epitheelweefsel bestaat uit cellen die vrijwel zonder tussenstof aan elkaar grenzen. De 
epitheelcellen vervullen een beschermende, of een klierfunctie.  

In epitheelweefsel zitten nooit bloedvaten. De voeding komt van de bloedvaten in het 
bindweefsel, dat onder het epitheelweefsel ligt. De fijne zenuwuitlopers dringen wel door tot 
in het epitheelweefsel. 

Epitheelweefsel ligt aan de buitenkant van het lichaam (huid en klieren), en bekleedt de 
holle organen (mond, darmkanaal en luchtwegen) bekleding van de bloed en lymfe vaten 
wordt endotheel genoemd. 

Als epitheelweefsel in de diepte groeit, vormen zich klieren. Men onderscheidt twee soorten. 

-Klieren met interne secretie.  
Deze onttrekken stoffen aan het bloed, maken er een ander product van en geven dat 
product weer terug aan het bloed (hormonen). 

-Klieren met externe secretie. Deze onttrekken eveneens stoffen aan het bloed, maken 
er een ander product van en geven dat product naar buiten af (speeksel, maagsap, talg, 
zweet). 
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Bindweefsel. 

Bindweefsel of steunweefsel bestaat uit cellen (fibroblasten) met tussenstof. Deze tussenstof is 
heel belangrijk en bepalend voor de eigenschappen van de soort. Bindweefsel komt overal 
in 
ons lichaam en in de diverse combinatie van vezels voor. 

Collagene vezels. Deze vezels zijn wit, trekvast en straf. Ze zijn niet rekbaar en 
komen onder andere voor in kapsels, pezen, gewrichtsbanden en om organen. 

Reticuline vezels. Deze vezels bestaan uit uiterst fijne netwerken onderhuids 
bindweefsel. Het moet vorm behouden en zorgen dat huidplooien verstrijken. Dit 
losmazig bindweefsel komt overal tussen de organen voor als vulweefsel. 

Elastische vezels. Deze elastische vezels vormen het hoofdbestanddeel van de vezels 
in elastische bindweefsels zoals de gewrichtsbanden van de wervelkolom en in de 
bloedvaten. 
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Kraakbeenweefsel                                         

De tussenstof van kraakbeen is vaster dan van bindweefsel en bevat holten, waarin 
kraakbeencellen liggen. Om het kraakbeen heen ligt een vlies van vezelig bindweefsel, dat 
zorgt voor de doorbloeding door middel van diffusie. Dat is nodig omdat in kraakbeen geen 
bloedvaten voorkomen. Het kraakbeen is onder te verdelen in 3 soorten: 

Hyalien kraakbeen. Komt voor in gewrichten en bevat weinig vezels. Het uiterlijk is glad en 
glazig en de vastheid is gelijk aan die van hard rubber. Het zorgt voor een gelijkmatige 
verdeling van de druk over de uiteinden van de botstukken. 

Fibreus of vezelachtig kraakbeen. Komt voornamelijk voor in tussenwervelschijven en menisci. 
Het is soepel en vormvast. 

Elastisch kraakbeen. Door een groot aantal elastische vezels is dit kraakbeen gemakkelijk te 

vervormen, daarna komt het in zijn oorspronkelijke vorm terug. Voorbeeld is de oorschelp. 

De plaatsen waar de diverse soorten kraakbeen voorkomen zijn; tussenwervelschijven, 
gewrichten, oorschelp, neuspunt, kraakbeenringen in de luchtpijp, kraakbeen van het 
strottenhoofd, kraakbeenstukken aan de ribben, en de epifisairschijven (groeischijven) van 
de pijpbeenderen. 
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Beenweefsel (bot). 

Bot bestaat uit een tussencelstof, die wordt gevormd door vezels en kalkzouten, waarin de 
botcellen (osteocyten) liggen verankerd. De vezels bieden weerstand bij trekkracht, de 
kalkzouten vangen de drukkracht op. 

Het botweefsel is aan een continue verandering onderhevig. Osteoblasten vormen nieuwe 
celtussenstof, terwijl tegelijkertijd osteoclasten de afbraakprocessen verzorgen. 

De osteoclasten vormen buisvormige gaten, waarin de bloedvaten groeien. In die 
buisvormige gaten gaan de osteoblasten nieuw bot afzetten. Dit gaat in lagen totdat de 
bloedvaten geheel zijn ingesloten. Deze lagen liggen in tegenovergestelde richting en 
vormen zo een systeem van Havers. De kanalen van Havers liggen in de lengte van het bot 
en zijn onderling (dwars) verbonden met kanalen van Volkmann. Ook deze kanalen bevatten 
bloedvaten, die verbinding hebben met de bloedvaten in de Havers kanalen en die 
zodoende de botcellen kunnen voeden. 

Aan de buitenzijde van het bot liggen generale lamellen, die zijn omgeven door periost 
(botvlies). Waar de spieren op het bot hun insertie hebben vindt men dwars op de 
lamellensystemen vezels, waarmee de pezen van de spieren in het bot verankerd zijn. Dit zijn 
de vezels van Sharpey. 
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Functionele aanpassingen. 

Onze botten kennen een aantal functionele aanpassingen. Het groeipatroon van uiteinden 
van onze pijpbeenderen zijn incomplete systemen van Havers. Ze zijn doordat zij zich steeds 
aanpassen beter geschikt de optredende belasting te dragen ( de botbalkjes vormen zich 
steeds in de richting van de meeste druk).  

Na genezing van een botfractuur door vorming van callus (wondweefsel) bestaande uit 
bindweefsel en kraakbeen, wordt dit wondweefsel vervangen door botweefsel. Gaandeweg 
zal dit botweefsel vervangen worden door lamellen. En het bot zal op den duur weer glad 
worden.   

Bij langdurige zware arbeid zal het skelet zich hierop aanpassen door periostale beenvorming 
(diktegroei van de botten). 

Verbening. 

Desmale verbening. Omvorming van bindweefsel direct tot bot. 

Enchondrale verbening. Bij enchondrale verbening wordt het bindweefsel eerst omgevormd 
tot kraakbeen. De kraakbeencellen vermeerderen zich (groei) en het naar binnen groeiende 
bindweefsel met bloedvat gaat het bot van binnenuit uithollen en door botcellen en 
lamellen vervangen. 

Periostale verbening. De afzetting van botcellen op de buitenkant van het bot, die bewerkt 
worden door het periost (diktegroei). 
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Spierweefsel 

Dit is het weefsel waar chemische energie wordt omgezet in mechanische energie. 

Spieren bestaan uit samentrekbare (contractiele) eiwit structuren myofibrillen genoemd op 
grond van bouw en functie kunnen we drie soorten spierweefsel onderscheiden. 

Dwarsgestreept spierweefsel.  

Dit spierweefsel vinden we in de skeletspieren. In het onderwerp spierstelsel van dit boek 
zullen we uitvoerig op dit onderwerp terugkomen. 

Glad spierweefsel.  

Dit spierweefsel vinden we in de wanden van bloedvaten, in het maagdarmkanaal en in de 
ademhalingswegen. Het gladde spierweefsel wordt plaatselijk geregeld en staat onder 
invloed van het vegetatieve zenuwstelsel. Gladde spieren werken traag, gebruiken weinig 
energie en kunnen hun beweging lang volhouden. 

Hartspierweefsel.  

Hartspierweefsel is een combinatie van dwarsgestreept en glad spierweefsel. Het hart werkt 
automatisch. Omdat het hart intensief werkt, is de doorbloeding van het hartspierweefsel 
zeer groot. Het hartspierweefsel heeft bovendien een prikkelgeleidende functie. 
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Zenuwweefsel. 

Zenuwcellen zijn in hoge mate gespecialiseerde cellen. Ze vervullen een uiterst belangrijke 
taak bij het ontvangen, verwerken en geleiden van prikkels uit het eigen lichaam en 
omgeving. Zenuwcellen vinden we vooral in de hersenen en het ruggenmerg. De uitlopers 
vinden we door het hele lichaam (zie verder zenuwstelsel).  

1. Korte uitlopers dendrieten 
2. Lange uitloper neuriet of axon 
3. Myelineschede 
4. Overspringplaats en synapsen 

5. Kern of nucleus 
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Hoofdstuk 4. Stofwisseling. 

De stofwisseling of het metabolisme is het totaal van opbouw en afbraakprocessen in het 
levend organisme. Het organisme gebruikt plantaardige producten, die met zuurstof 
verbrand worden waarbij als eindproducten energie, koolzuur, warmte en water vrijkomen. 
De bij deze verbranding vrijkomende energie wordt in bewegingsenergie omgezet. 

Het opnemen van stoffen geschiedt door het spijsverteringsstelsel en het 
ademhalingssysteem, 
de distributie door de bloedsomloop, de verwerking door de cellen en de uitscheiding 
door de nieren, longen en de huid. Het ademhalingssysteem is nodig voor de aanvoer van 
zuurstof en de afvoer van koolzuur. 

De energie komt als het ware verpakt in grote moleculen koolhydraat, vet en eiwit het 
lichaam binnen. De stoffen worden door het spijsverteringsstelsel afgebroken tot kleinere 
eenheden zoals glucose, vetzuren en aminozuren, omdat alleen deze stoffen via de 
bloedvaten en het milieu exterieur in de cel kunnen komen. 

Naast het metabolisme zijn er nog 3 begrippen van belang, te weten: 

Anabolisme = assimilatie of opbouwstofwisseling. Regelt de eiwitvorming, enzymvorming en 
het vormen van energieverbindingen. 

Katabolisme = dissimilatie of afbraakstofwisseling. Zorgt voor het vrijmaken van energie en het 
afbreken van grondstoffen tot klein moleculaire stoffen. 

Homeostase dit is het min of meer in evenwicht houden van het milieu in de cel ondanks 
opname van grondstoffen en afgifte van afvalstoffen en van de lichaamsfuncties. 

Basaalmetabolisme = basisstofwisseling hieronder verstaat men de stofwisseling als het 

lichaam  in een toestand van volkomen rust verkeert. 
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Schema stofwisseling
Van Het CO2 (koolzuurgas) uit de lucht en het  H2O (water) uit de grond wordt in het 
bladgroen, onder invloed van licht (de zon) koolhydraten gemaakt. 

Al het voedsel dat mensen gebruiken is direct of indirect van planten afkomstig. 
Het vermogen tot het leveren van arbeid is dus tenslotte geleverd door de zon. 

Filtratie, diffusie en osmose 

Er zijn in ons lichaam verschillende punten waar gebruik gemaakt moet worden van 
scheikundige of natuurkundige processen. Hiervoor zou men bijv. kunnen denken aan: 
De zuurstof in de longen, die in het bloed moet komen. 
De voedingsstoffen in de dunne darm, die het bloed in moeten. 
De afvalstoffen en het koolzuurgas, die uit de cel in het bloed moeten komen. 
Het lichaam maakt gebruik van een drietal processen, die ervoor zorgen dat bovenstaande 
voorbeelden vloeiend uitgevoerd kunnen worden. 

Filtratie. 

Wanneer aan weerszijden van een scheidingsmembraan de druk verschillend is, zal het water 
van de hoge druk afstromen naar de lagere druk. De klein moleculaire stoffen, die zijn 
opgelost, zullen meegaan. 
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Diffusie. 

Wanneer aan weerszijden van een scheidingsmembraan vloeistoffen of gassen onder 
dezelfde druk staan, maar verschillend van samenstelling zijn, ontstaat uitwisseling naar 
gelijkheid. 
Voorbeeld het diffunderen van gassen in de longen (alveolen) zuurstof naar het bloed en 
koolzuurgas naar de longen.  

Osmose. 

Wanneer de scheidingswand (of membraan) alleen water met klein moleculaire stoffen door 
kan laten, spreekt men van osmose. De concentratie van de grote moleculen, die door hun 
grootte het membraan niet kunnen passeren, zullen een aantrekkingskracht uitoefenen op 
het vocht aan de andere zijde van het membraan. De klein moleculaire stoffen, die in het 
water zijn opgelost zullen meegaan. 

Colloid osmotische druk (eiwitten). 
Kristal osmotische druk (kristallen) suikers en zouten. 

Filtratie: 
Druk is verschillend, water met de daarin opgeloste stoffen stroomt af van hoge naar lage 
druk. 

Diffusie: 
Druk is gelijk, maar de concentratie van stoffen of gassen verschillen, uitwisseling van stoffen 
of gassen naar gelijkheid. 

Osmose: 
Waterbeweging met daarin opgeloste klein moleculaire stoffen van de zwakste naar de 
sterkste concentratie bij (groot moleculaire eiwitten of bij Kristallen voornamelijk zouten).  
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Hoofdstuk 5. Het spijsverteringsstelsel. 

Het spijsverteringskanaal. 

Spijsvertering. 

De functie van de spijsverteringsorganen is het zodanig verkleinen van het voedsel, zodat het 
kan worden opgenomen in het bloed. 
De eerste bewerking is mechanisch namelijk het kauwen in de mond. Hierdoor valt het 
voedsel al uiteen in kleinere stukken. De verdere bewerking gebeurt door inwerking van 
enzymen of biokatalysatoren. Enzymen zijn stoffen die de eigenschap hebben andere stoffen 
te vervormen zonder daarbij zelf te veranderen, in een kortere tijd dan buiten het lichaam 
mogelijk zou zijn. 
De verzamelnaam voor koolhydraatsplitsende enzymen is amylasen, voor vetsplitsende 
enzymen is dat lipasen en voor eiwitsplitsende enzymen is dat proteinasen.	

De mond. In de mond bevinden zich de speekselklieren. Het ptyaline uit het speeksel zet 
koolhydraten om tot kleinere meervoudige suikers (polysacchariden). 

De slokdarm (oesophagus). De functie van de slokdarm is het voortgeleiden van het 
voedsel naar de maag. In de wand van de slokdarm liggen kringspieren (circulair), die voor 
het voortbewegen van de spijsbrok zorgen (peristaltiek). 
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A. Mond 

B. Keelholte 

C. Huig 

D. Slokdarm 

E. Maag 

F. Dunne darm 

G.Dikke darm 

H. Lever 

I. Alvleesklier 

J. Galblaas



De maag (ventriculus of gaster). De maagwand bestaat uit een slijmlaag en een spierlaag 
voor de voortzetting van de peristaltische beweging. De functie van de maag is het zuur 
maken van het voedsel, wat bacteriedodend werkt. Het maagsap is sterk zuur. Dit zuur (zout 
zuur) wordt geproduceerd door de klieren, die in de maagwand liggen. Het enzym tast de 
eiwitten in het voedsel aan, zodat een begin kan worden gemaakt met hun afbraak. Deze 
afbraak komt tot stand door het enzym pepsine, dat in het maagsap zit. De eiwitten worden 
tot aminozuren gesplitst. De maaglipase zorgt ook nog als is het maar ten dele voor de 
splitsing van vetten in glycerol en vetzuren. 

De dunne darm. (ileum) In het eerste gedeelte van de dunne darm, de 12 vingerige darm 
(duodenum) komen de sappen van de galblaas galzurenzouten (emulgeren van het vet) en 
de alvleesklier (afbraak van het vet door de pancreas-lipasen) in de darm terecht. 

In de dunne darm wordt het voedsel door de meng en kneed bewegingen intensief in 
contact gebracht met de aanwezige enzymen. De in de mond gevormde meervoudige 
suikers (polysacchariden) moeten in de darm worden omgezet in enkelvoudige suikers 
(monosacchariden) dit gebeurt door het pancreasamylase. Daarna kunnen de suikers 
(glucose) de darmwand passeren. In de dunne darm vindt namelijk de uiteindelijke afbraak 
en resorptie van het voedsel plaats. 

Niet alle enzymen, die voor de afbraak en resorptie van het voedsel nodig zijn, zijn door de 
darm zelf gemaakt. Veel enzymen/emulgatoren afkomstig van de lever, de galblaas en de 
pancreas komen in de dunne darm terecht. Als alle enzymen hun werk hebben gedaan, 
vindt men in de darm nog slechts fragmenten van voedsel.  

De koolhydraten zijn uiteengevallen in monosacchariden (glucose), de eiwitten in 
aminozuren en de vetten in glycerol en vetzuren. 
De gesplitste eiwitten koolhydraten en vetten kunnen nu de darmwand passeren, de 
monosacchariden (koolhydraten) en aminozuren (eiwitten) worden door de haarvaatjes 
opgenomen en de glycerol en de vetzuren door de chylus-vaten van het lymfesysteem. 

De dikke darm (colon). 

Bestaat uit drie delen: 
een opstijgend deel; 
een dwars deel; 
een afdalend deel. 
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In de dikke darm worden geen verteringssappen gevormd maar worden er nog wel 
voedingstoffen afgegeven aan het bloed, aan de spijsbrij veel water onttrokken en een taai 
slijm toegevoegd. Een groot aantal bacteriën helpt mee aan de vertering van voedselresten 
in de dikke darm.  

Het ingedikte onverteerbare voedsel wordt bewaard in de endeldarm en ten slotte als 
ontlasting (faeces) verwijderd door de anale opening (anus). De anus kan door een stevige 
kringspier worden afgesloten. 

De lever (hepar). 

De lever is de grootste klier van ons lichaam en er spelen zich tal van processen af, die voor 
onze organisme van groot belang zijn. De in het bloed opgeloste glucose wordt er in de lever 
aan onttrokken en vastgelegd in de vorm van glycogeen (stapelvorm).  

Naar behoefte, bijvoorbeeld als door het lichaam weinig suiker wordt opgenomen, wordt het 
glucogeen weer omgezet en als glucose, de onmisbare brandstof voor ons lichaam, en aan 
het bloed afgegeven. Zoals we nog zullen zien, heeft het hormoon insuline een remmende, 
het hormoon adrenaline een stimulerende invloed op de glucose afgifte. 

De aminozuren, die via de poortader naar de lever worden gebracht, worden daar, voor 
zover ze onmiddellijk bruikbaar zijn voor de eiwitopbouw van het lichaam doorgelaten.  

Andere aminozuren worden door wijziging van hun structuur voor gebruik in ons lichaam 
geschikt gemaakt. In de lever blijven dus achter de geheel onbruikbare aminozuren en de 
bruikbare die na circulatie overbodig blijken. 

Deze aminozuren worden gesplitst in ammonium en een rest waaruit suikers kunnen worden 
gevormd het ammonium wordt omgezet tot het veel minder toxische ureum. 
De lever vormt het fibrinogeen en het protrombine, stoffen die belangrijk zijn bij de 
bloedstolling.  

Ook vitamine A en albumine een stof die belangrijk is bij de colloid osmotische 
druk. De lever vormt dagelijks 0,5 tot 1 liter gal, gal is een zeer bittere, vrijwel reukloze 
vloeistof, die aanvankelijk roodbruin van kleur is, maar bij blootstelling aan de lucht 
donkergroen wordt.  

Zij bestaat voor 90% uit water en bevat onder meer galzuren zouten die uit het cholesterol 
ontstaan en galkleurstoffen (deze komt vrij bij de afbraak van de rode 
bloedlichaampjes). 
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Vitaminen. 

Vitaminen zijn essentieel voor het goed functioneren van ons lichaam. Zij kunnen op een 
paar uitzonderingen na niet door ons lichaam worden gemaakt. Vitaminen maken deel uit 
van de enzymsystemen van de cel. 

We kunnen de vitaminen in twee groepen verdelen: 
In water oplosbare vitaminen (de B-groep, C en H). 
In vet oplosbare vitaminen (K,A,D en E). 

Vooral de in water oplosbare vitaminen zijn instabiel. Door het te fijn snijden van groente, het 
te dik schillen van fruit of het te lang koken van voedsel kan alle vitamine in het product zijn 
verdwenen. 

Hieronder een korte samenvatting van hun functie en waar de vitaminen in voorkomen. De 
functie van de vitaminen is samengesteld uit de laatste Amerikaanse onderzoekingen. Er zijn 
ook onderzoeken naar de werking van vitamine die een heel wat minder rooskleurig beeld 
van de werking geven. Als er dus wordt gesproken over de functie van de vitaminen dan is 
dit in het gunstigste geval en als er normale doseringen worden gebruikt. 

Vitamine A: 

Deze vitamine kan in het lichaam worden opgeslagen en behoeft dus niet dagelijks worden 
aangevuld. 
Vitamine A komt in twee vormen voor. Vitamine A (retinol) komt alleen voor in dierlijk voedsel. 
Provitamine A (caroteen) komt voor in dierlijk en plantaardig voedsel. 
Natuurlijke bronnen: lever, wortelen, groene en gele groenten melk en zuivelproducten, 
margarine, geel fruit. 

Functies: 

a) bestrijdt nachtblindheid en zwak gezichtsvermogen 
b) verhoogt weerstand tegen infecties van de ademhalingswegen 
c) verkort de ziekteduur 
d) houdt de buitenlaag van weefsels en organen gezond 
e) bevordert de groei 
f) geeft krachtige botten 
g) een gezonde huid en gezond haar 
h) sterke tanden en tandvlees. 

Vitamine B groep. 

Deze vitamine groep bestaat uit de vitaminen B1, B2, B3, B6, B12, B13, B15 en B17. Vitamine B 
heeft als complex een stimulerend effect op het zenuwstelsel en het geestelijk welzijn.  
De B vitaminen komen voor in biergist, granen, melkproducten en koolsoorten. 
Heeft ‘n taak bij de opbouw van ATP (energie vrijmaking). 
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Vitamine C. 

De meeste dieren maken zelf hun vitamine C, maar mensen, apen en cavia’s kunnen dat 
niet en moeten vitamine C uit hun voeding halen. 
Natuurlijke bronnen: citrusvruchten, bessen en tomaten, bladgroenten, bloemkool en 
aardappelen. 

Functies: 

a) geneest wonden, verbrandingen en bloedend tandvlees 
b) verlaagd het cholesterolgehalte in het bloed 
c) werkt bevorderend op het immuunsysteem 
d) biedt bescherming tegen kankerverwekkende stoffen 
e) verlengt het leven door de eiwitcellen bij elkaar te houden 
f) verhoogt de natuurlijke weerstand tegen allergieën.	

Vitamine	D.	

Deze vitamine kan door de huid gemaakt worden met behulp van de ultraviolette stralen 
van de zon. 
Natuurlijke bronnen: vis, melk en zuivelproducten 
Functie: gaat het poreus worden van de botten tegen (vooral bij oudere mensen) en zorgt 
dat het gebit in goede conditie blijft. 
Heeft een weerstand verhogende werking. 

Vitamine E. 

Natuurlijke bronnen: tarwekiemolie, sojaolie, spruiten, spinazie, volkoren meel en eieren. 
Functie: vertraagt het celverouderingsproces en vermindert het ontstaan van littekens 
bovendien helpt beenkramp te verlichten (vitamine E kan door de huid worden 
opgenomen). 

Vitamine K. 

Natuurlijke bronnen: yoghurt, eierdooiers, en groene bladgroenten. 
Functie: bevordert een goede bloedstolling, verhindert inwendige bloedingen. 
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Hoofdstuk 6. Bloedsomloop. 

Het Hart. 

Het hart is een holle spier, die continu bloed krijgt toegevoerd uit de aderen en vervolgens in 
de slagaderen pompt. Het hart kan worden verdeeld in twee helften (links en rechts), elke 
helft weer in een boezem (atrium) boven en een kamer (ventrikel) onder. Linker en rechter 
helft zijn volledig van elkaar gescheiden door een wand. Tussen boezem (atrium) en kamer 
(ventrikel) ligt een bindweefselplaat met links 2 en rechts 3 vliezige kleppen, die zodanig zijn 
geconstrueerd, dat alleen bloed van boezem naar kamer kan stromen.  
Het bloed komt steeds aan de bovenkant het hart binnen en verlaat het hart aan de 
onderkant. 

Het bloed dat het hart aan de linker kamer verlaat, is rijk aan voedingsstoffen en zuurstof en 
gaat door het hele lichaam om de cellen daarvan te voorzien. Koolzuur en afvalstoffen 
worden mee teruggenomen. Dit bloed komt terug in het hart bij de rechter boezem en gaat 
daarna via de vliezige kleppen naar de rechter kamer (grote circulatie). 
Het bloed, dat door de rechter kamer het hart verlaat, wordt alleen naar de longen 
gepompt. Daar staat het bloed koolzuur af aan de longen en neemt zuurstof op. Dan gaat 
het bloed direct terug naar de linker boezem van het hart (kleine circulatie). 

Er is voor de kleine circulatie minder kracht vereist, omdat de af te leggen weg veel korter is. 
De wand van de rechter harthelft is daarom dunner dan de wand van de linker harthelft, die 
een zwaardere taak moet uitvoeren. Toch zijn de holten zowel links als rechts even groot en 
wordt tegelijk evenveel bloed links als rechts uitgepompt. Tussen de uitgangen van de 
kamers en het begin van de grote bloedvaten liggen halvemaanvormige kleppen, die het 
terugstromen van het bloed naar het hart beletten. 
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Prikkel en geleidingssysteem 

Het hart kent een basiswerkzaamheid, d.w.z. dat het hart, dat uit een lichaam is genomen 
blijft kloppen, mits het goed verzorgd wordt. Dit automatisme betekent, dat in het hart 
prikkels moeten zijn, die dit kloppen gaande houden. Alleen toegevoegde zenuwen zullen 
ervoor zorgen, dat het hart zich kan aanpassen aan de wisselende omstandigheden. 

Het is door de grote samenhang van de hartspiervezels, dat een prikkel, waar ook gegeven, 
snel over alle vezels wordt doorgeleid. De gevoeligste plaats is echter daar waar het bloed 
het hart binnenkomt, nl. in de rechterboezem. Deze plaats wordt de sinusknoop of de knoop 
van Keith-Flack genoemd.  

De sinusknoop 

heeft het vermogen ritmische prikkels af te geven en wordt daarom ook wel de pacemaker 
(gangmaker) van het hart genoemd. 

De hartspiervezel werkt volgens het alles of niets principe, d.w.z. is de prikkel niet voldoende, 
dan gebeurt er ook niets. Overschrijdt de prikkel een bepaalde drempelwaarde, dan zal ook 
de spier in zijn geheel contraheren. Dit gebeurt dan in beide boezems nagenoeg tegelijk. 
De kamers komen nog niet in contractie, omdat de prikkel tegengehouden wordt door de 
bindweefselplaat tussen boezems en kamers. Het bloed wordt naar de kamers gedreven, de 
kleppen verhinderen het terugstromen naar de boezems, de boezems hebben nu pauze.  

Op een plaats van de bindweefselplaat is wel prikkeloverdracht mogelijk, n.l. bij de A.V. 
knoop (atrioventriculaire) in het boezemtussenschot.  

Om de kamers te laten contraheren is een geleidingssysteem aanwezig dat in de knoop van 
Aschoff-Tawarabegint (atrioventriculaire knoop)  en via de 2 bundels van His in het 
kamertussenschot wordt doorgeleid. De uiteinden van deze bundels gaan over in de vezels 
van Purkinje, die de prikkel overdragen naar de spiervezels, waarna de kamers in contractie 
komen.  

Deze 2e fase kost tijd, daarom zijn de boezems altijd eerder gecontraheerd dan de kamers. 
Na contractie van de kamers hebben ze pauze, en tijdens de pauze lopen de boezems weer 
vol. 

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.  
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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. 

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

Het 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. 
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. 
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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. 

Bloedvaten. 

Als het hart bloed wegpompt met een zekere kracht, zal dezelfde kracht door de vaten 
opgenomen moeten worden. Eerst komt dit bloed in de grote lichaamsslagader (aorta).  
De opvang van een hoeveelheid uitgepompt bloed, dat onder hoge druk het hart verlaat, 
geschiedt door rekking van elastische vezels in de aortawand  (windketeleffect). De piekdruk 
in het bloed wordt daardoor afgevlakt en de afstroming van het bloed zal iets gelijkmatiger 
plaats vinden. 
De bloedvaten vertakken steeds en worden dus talrijker en dunner. Hoe verder men in het 
vaten systeem doordringt, des te meer nemen de elastische vezels af totdat men in de 
kleinste slagaderen (arteriolen) komt. 

Deze arteriolen hebben spiervezels in de wand en zijn als het ware een tussenstation, dat kan 
bepalen door samentrekking of uitzetting hoeveel bloed er minder resp. meer door een 
bepaald gebied zal stromen. Het karakter van de vaten is nu geheel anders geworden. Deze 
kleinste slagaderen heten arteriolen, en het is in dit totale arteriolengebied, dat het 
drukverval van het bloed het grootst is. Het arteriolengebied is een belangrijk deel van het 
bloedvatenstelsel, want dit deel bepaalt de bloeddruk, omdat het spierweefsel direct 
actief kan optreden voor vernauwing of verwijding van dit gebied. Dit noemt men de 
perifere weerstand. 

De bloeddruk zal gelijk blijven als ergens vernauwing optreedt, maar gelijktijdig elders een 
verwijding. Dit gebeurt tientallen malen per dag. Verder is de bloeddruk afhankelijk van de 
vulling van de vaten, van de hoeveelheid bloed, die het hart wegpompt en het 
hartminuutvolume. Het is belangrijk dat de begindruk van het hart zo hoog mogelijk is. 
De haarvaten gedragen zich passief, zodat hier weinig of geen drukverval plaats vindt. Dit 
drukverval komt voor rekening van de stromingsweerstand die het bloed ondervindt. 
Natuurlijk zal in grote, wijde vaten deze weerstand kleiner zijn dan in kleinere vaten. De 
grootste weerstand is dus in de kleinste slagaderen (arteriolen). 

Na het haarvatengebied komt weer de samenvoeging tot grotere vaten. Van nu af aan zijn 
het aderen geworden met koolzuurrijk bloed. Ten slotte is al dit bloed weer verzameld in een 
groot bloedvat, dat het hart in de rechterboezem binnenkomt. De druk in de haarvaten is 
gedaald tot ca. 20 mm kwikdruk. Deze druk is niet voldoende voor de gehele weg terug naar 
het hart. Daarom zitten in de aderen terugslagkleppen, die ervoor zorgen, dat het bloed 
maar in 1 richting kan stromen. De zijdelingse druk van actieve spieren en de druk van de 
slagader op de vaten zal bijdragen om het bloed te verplaatsen in de richting van het hart. 
De aanzuigende werking van het hart tengevolge van de onderdruk in de lege boezems, en 
de zwaartekracht zal het bloed, dat boven het hart ligt, naar beneden stuwen. 
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Naast het automatisme zorgt het zenuwstelsel voor een fijnere besturing van het hart. Een 
zenuw zal het hart aanzetten tot grotere activiteit en tegelijk in het arteriolengebied de vaten 
nauwer maken. Als dit gebeurt, stijgt de bloeddruk. 

Een andere zenuw zal het hart afremmen en de arteriolen verwijden, als dit gebeurt daalt de 
bloeddruk. 

Meestal werken beide zenuwen gelijk zowel in aanzettende als in remmende zin, om het hart 
in zeer strakke banen te leiden en de regeling nog fijner te maken, want praktisch bij elke 
hartslag is bijsturing noodzakelijk. 

Overzicht verschillen slagader/ader. 

Slagaderen        Aderen 
Brengen het bloed van het hart af     Naar het hart toe 
Zetten bij iedere hartslag uit (kloppen)   Kloppen niet 
Liggen vaak diep in het lichaam     Oppervlakkiger en talrijker 
De bloeddruk is hoog      Laag 
Spuiten stootsgewijs       Vloeien 
Hebben een dikke wand      Slappe dunne wand 
Alleen bij oorsprong kleppen      Kleppen over de gehele lengte 
Stroomt snel        Langzaam 
In grote circulatie zuurstofrijk      Koolzuurrijk 
(Helderrood)        (Donkerrood) 
In kleine circulatie koolzuurrijk     Zuurstofrijk 
(Donkerrood)        (Helderrood) 
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Lymfebanen en klieren 

Bloed en lymfe 

Het bloed is de belangrijkste lichaamsvloeistof. Het volume is 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. 

Het bloed. 

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. 
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. 

De 40% vaste stof bestaat uit: 

Erytrocyten (rode bloedlichaampjes).  

Dit zijn ronde, in het midden wat dunnere schijfjes van 2 tot 7 micron. Mannen hebben 5 
miljoen en vrouwen 4,5 miljoen rode bloedlichaampjes per mm3. 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 zuurstof te binden en weer af te 
staan. Het haem (kleurstof) bevat ijzer, waaraan de zuurstof zich bindt. 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. 
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De milt is het controlestation voor rode bloedlichaampjes. De afbraak vindt hier plaats. Het 
ijzer wordt uit de erytrocyten. verwijdert 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. 
Winnen de witte bloedlichaampjes, dan is het lichaam voor de infectie gespaard gebleven, 
zo niet, dan vermeerderen de bacteriën zich en komen via de lymfebaan, waar nogmaals 
een aanval plaats heeft, dit keer door de lymfocyten.  

Verliezen de witte bloedlichaampjes weer, dan komen de bacteriën in de bloedbaan en 
worden door het hele lichaam verspreid. 

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. 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. 
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Hoofdstuk 7. Ademhalingstelsel. 

Wij nemen zuurstof op uit de lucht op en geven koolzuurgas 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 koolzuurgas 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, blijft onveranderd en voor 
20,9% uit zuurstof. 
De uitgeademde lucht bestaat ongeveer voor 80% (79%) uit stikstof, voor 14,5% uit zuurstof en 
voor 6% uit koolzuurgas. 
Er wordt door de longen dus ongeveer 6% zuurstof opgenomen en evenveel koolzuurgas 
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.
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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 haarvaten, waardoor een zeer snelle gas(uit)wisseling plaats kan vinden. 

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.
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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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Hoofdstuk 8. Nieren (ren). 

De nieren zijn boonvormige, roodbruine organen van ongeveer 10 cm lang. We vinden ze in 
de lendestreek onder het middenrif naast de wervelkolom. Zij zijn omgeven door een kapsel 
en ingebed in een vetlaag. 

De taak van de nieren is de samenstelling van het bloed constant te houden. Het bloed, dat 
de nieren passeert, wordt gezuiverd en ontdaan van allerlei stoffen, die niet in het bloed 
thuishoren of er in te grote concentraties aanwezig zijn. Per minuut passeert het vierde deel 
van de hoeveelheid bloed uit de grote circulatie de nieren. Dit komt neer op ongeveer 1,2 
liter bloed per minuut. De nieren zuiveren het bloed van de grote circulatie dus ongeveer 
iedere 4 minuten. 

De nier heeft een schorslaag en een merglaag. In de schorslaag van elke nier zitten 
miljoenen systeempjes, waar de eigenlijke zuivering plaats heeft. Deze systeempjes bestaan 
uit het kapsel van Bowman en de gewonden kanaaltjes. De gewonden kanaaltjes zijn in een 
afdalende en een stijgende lus (lis van Henle) met elkaar verbonden. De lis van Henle ligt in 
het merg. Het totaal wordt een nefron genoemd. 

In de bolvormige, dubbelwandige trechter ligt een kluwen, waar het bloed uit geperst wordt 
en in het afvoerende vat komt. Dit is de voorurine met alle stoffen, die ook in het bloed 
voorkomen behalve de eiwitten en het vet. Uit deze voorurine moet urine gevormd worden. 
Ongeveer 99% van de voorurine wordt teruggezogen in het bloed. Deze 99% bestaat dan uit 
gezuiverd bloed, d.w.z. water plus alles wat in het bloed in de goede verhouding hoort.  
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Alles wat niet in het bloed thuishoort of wat er teveel in voorkomt, wordt afgevoerd en gaat 
naar de blaas. 

Er wordt ongeveer 1,5 liter urine, die voor een groot deel bestaat uit ureum en urinezuur 
(afbraakproducten van eiwitten) uitgescheiden per dag. 
Daarnaast bevindt zich in de urine: 

a) Zouten. 
b) Water (als oplosmiddel). 
c) Kleurstoffen  afkomstig van biet, kool, asperges etc. (geel afkomstig van gal).  
d) Afvalstoffen  
e) Hormonen en vitaminen en alle andere stoffen die in te hoge concentraties in het bloed 
voorkomen. 

Urine is in normale omstandigheden steriel, bevat dus geen bacteriën. Er mogen geen suikers 
en eiwitten in de urine voorkomen. 
De nierwerkzaamheid wordt beïnvloed door een 
hormoon afkomstig uit de hypofyse (A.D.H. anti 
diuretisch hormoon). Ontbreekt dit hormoon, dan 
wordt zeer dunne urine geproduceerd tot wel 20 
liter per dag (diabetes insipidus). 

Kapsel van Bowman 
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Hoofdstuk 9. De huid. 

Bouw van de huid. 

We kunnen de huid verdelen in 3 lagen: 
a) Epidermis (opperhuid), de buitenste laag. 
b) Dermis, cutis, corium (lederhuid), de middelste laag. 
c) Hypodermis,subcutis (onderhuids bindweefsel), de onderste laag. 

De epidermis. 

De epidermis bestaat uit 5 lagen, waarvan de 2 meest oppervlakkige lagen uit verhoornde 
en kernloze cellen bestaan. Deze 2 lagen noemt men samen de hoornlaag (stratum 
corneum), de overige 3 dieper gelegen lagen noemt men de kiemlaag. 
In de kiemlaag of basalelaag van de epidermis vindt men de melanocyten, die pigment 
produceren (bruinkleuring). Verder beschermen ze de onderliggende huidlagen tegen 
inwerking van UV- stralen.  

Onder invloed van UV- stralen worden aan de oppervlakte van de huid bacteriën 
gedeeltelijk gedood. Onder invloed van het zonlicht produceert de huid vitamine D. De 5e 
laag is van belang, omdat hier de celdeling plaats heeft.  
Door schuren en wrijven verliest men steeds cellen van de meest oppervlakkig gelegen 
hoornlaag (desquamatie). De dieper liggende lagen vullen dit verlies weer aan. In de 
opperhuid liggen geen bloedvaten. 

Dermis, cutis, corium  

De cutis bestaat uit 2 lagen. Een laag schroefvormig gewonden collagene 
bindweefselbundels, die in de huid voor de elasticiteit zorgen en een laag, die bestaat uit 
gladde, elastische vezels, die netvormig geweven en steviger zijn. 

In de mazen van het netwerk vindt men de zweet- en talgklieren. De elastische vezels zijn in 
tegenstelling tot hun benaming zeer weinig rekbaar en beperken daardoor de rekbaarheid 
van de huid. In de lederhuid komen in tegenstelling tot de opperhuid zeer veel bloedvaten 
voor. Hieruit kunnen klieren en haren worden gevoed. 

Hypodermis,subcutis  

De subcutis bestaat uit losmazig bindweefsel en bevat veel vetweefsel. Dit deel werkt 
absorberend tegen mechanisch letsel. 

Met uitzondering van de handpalmen en de voetzolen is vrijwel ons hele lichaam met haren 
bekleed. Aan de meeste haren zit een haarspiertje, dat met zijn andere einde aan de 
lederhuid is bevestigd. 

Contractie van dit spiertje doet de haar rechtop staan (kippenvel). Hierdoor ontstaat een 
isolatielaag van lucht. Verder monden in het haarzakje de talgklieren uit. Deze zorgen voor 
smering van de huid. 
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Huid. 

A. Opperhuid 

B. Lederhuid 

C. Onderhuids bindweefsel 

D. Hoornlaag 

E. Heldere laag 

F. Korrellaag 

G. Stekelcellenlaag 

H. Bassaallaag 

I. Papillenlaag 

Haar. 

A. Haarschacht 

B. Haarwortel 

C. Haarbulbus 
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Gevoeligheid van de huid. 

De gevoelskwaliteiten van de huid zijn puntvormig gelokaliseerd. Het zijn tast-, warmte-, 
koude- en pijnpunten. 

Alleen bij prikkeling van deze punten treedt de betreffende gewaarwording op. Buiten deze 
punten is de huid gevoelloos. Bij aanraking van een voorwerp worden vele punten getroffen. 
Uit de mengeling van de gewaarwording vormt men zich een indruk van het aangeraakte 
voorwerp. 

Receptoren voor de tastzin zijn de lichaampjes van Meinssner. Deze lichaampjes komen voor 
in onbehaarde huid en voetzool en bij de uittredingsplaats van elke haar.  

De prikkel komt door vervorming van de huid door druk of trek. De tastgevoeligheid is groter 
naarmate de tastpunten dichter op elkaar liggen.  

Er zijn dus grote verschillen in de diverse huidgebieden (lippen, vingertoppen). 

De temperatuurzin heeft 2 soorten receptoren: 

De lichaampjes van Ruffini. Dit zijn warmtepunten en ze liggen in de diepere huidlagen. En 
de lichaampjes van Krause. Dit zijn de koudepunten ze liggen oppervlakkiger en zijn talrijker 
dan de warmtepunten. 

Het pijngevoel is ook puntvormig over de huid verdeeld. Het aantal punten is zeer groot. De 
receptoren liggen in de buitenste levende huidlagen en zijn vrije zenuwuiteinden. 
Mechanische, thermische, elektrische en chemische prikkels kunnen pijngewaarwording 
veroorzaken.  

Bij huidbeschadiging komen chemische stoffen vrij, histamineachtige stoffen, die de 
zenuwuiteinden prikkelen. 

Naast de oppervlakkige pijn kent men de diepere pijn, die uit de organen, arteriën, 
beenvlies, hersenvlies, borst en buikvlies komt. In samenwerking met de oppervlakte 
sensibiliteit komt de diepere sensibiliteit in actie.  

De receptoren liggen in de spieren (spierspoelen), pezen en gewrichtskapsels. Zij worden de 
lichaampjes van Vater-Pacini en de lichaampjes van Golgi Mazzoni genoemd. 

Het diepe gevoel (propriocepsis) licht ons in over de stand van onze ledematen en de 
bewegingen, die in de gewrichten plaats vinden. Ook het krachtgevoel in de spieren, 
waarmee de grootte van een weerstand of het gewicht van een voorwerp wordt gemeten, 
behoort tot het diepe gevoel. 
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Functies van de huid. 

De belangrijkste functies van de huid zijn: 

a) Bescherming. 
b) Warmteregulatie. 
c) Zintuiglijke waarneming. 
d) Waarschuwingssysteem. 
e) Aanpassing bij druk. 
f) Uitscheiding. 
g) Isolatie. 

Warmteregulatie. 

De warmte in het lichaam is een van de eindproducten van de stofwisseling. Voor zover er 
een teveel aan warmte is, zal dit uit het lichaam afgevoerd moeten worden. Alle warmte 
boven 37 graden Celcius moet het lichaam zo snel mogelijk kwijt. 

Tot een temperatuur van 37 graden, de gemiddelde temperatuur van de mens als 
warmbloedig wezen, is alles normaal en voelt men zich prettig.  

Belangrijker is, dat bij deze temperatuur (die ver boven de omgevingstemperatuur ligt) de 
chemische processen in ons lichaam sneller verlopen. Men noemt deze temperatuur de 
optimale temperatuur, omdat hierbij een optimale samenwerking is tussen de diverse 
systemen. 

Ondanks de meestal veel lagere omgevingstemperatuur, handhaaft het lichaam zich tussen 
36,5 - 37,5 graden. Hiervoor is een goed werkende warmteregulatie nodig, want zowel de 
warmte- productie als de warmte- afgifte moeten gelijke tred houden. 

Bij verlaging van de omgevingstemperatuur kan het lichaam zich weren door: 
a) Dikker kleden. 
b) Kleiner maken (afkoelingsoppervlak verkleinen). 
c) Warmteproductie opvoeren (meer lichaamsbeweging). 

Bij verhoging van de omgevingstemperatuur kan het lichaam zich weren door: 
a) Lichtere kleding. 
b) Oppervlakte vergroting. 
c) Extra warmte vermijden. 

De warmte afgifte geschiedt aan het lichaamsoppervlak door: 
a) Straling. 
b) Stroming. 
c) Geleiding. 
d) Verdamping van water aan de oppervlakte. 

Op deze warmte afgifte zijn van invloed: 
a) Oppervlakte temperatuur van het lichaam. 
b) Buiten temperatuur. 
c) Vochtgehalte en beweging van de luchtlaag. 
d) Grootte van het lichaamsoppervlak. 

In alle levende cellen wordt warmte geproduceerd. De spieren die 40% van het 
lichaamsgewicht uitmaken, zijn de belangrijkste bron. In de cellen spelen zich scheikundige 
processen af, met als eindproduct o.a. warmte. 

De warmteproductie ontstaat inwendig, de afgifte heeft plaats aan het oppervlak. Het 
bloed vervoert, zoals alles, ook de warmte. Het is duidelijk dat de circulatie een belangrijke 
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rol speelt, maar ook het hart, dat een groter minuutvolume verwerkt om de warmte naar het 
lichaamsoppervlak te brengen. 

Als het koud is dan moet de warmte afgifte worden beperkt, om dit te bereiken worden 
dehuidbloedvaten dichtgeknepen (vasoconstrictie), en stroomt er dus weinig bloed door de 
huid (men ziet bleek). Door de verminderde bloedtoevoer wordt er ook minder warmte naar 
de huid vervoerd. 

Als het warm is dan moet de warmte afgifte worden opgevoerd, de huidbloedvaten gaan 
open staan (vasodilitatie), en de huid krijgt een rode kleur. 

In rust verliezen we door straling, stroming en geleiding ongeveer 75% van al onze warmte. 
Hiervan is de afgifte door straling het grootst, omdat dit het gemakkelijkst te regelen is door 
wijzigingen in de kleding. 

Het vocht, dat aan het huidoppervlak komt, wordt door de zweetkliertjes geproduceerd.  

Normaal geschiedt deze productie de hele dag door, echter onmerkbaar, omdat het vocht 
dat aan het oppervlak komt direct overgaat in dampvorm. De productie kan ook zo groot 
worden dat het de huid merkbaar vochtig maakt. Hoe hoger de buitentemperatuur en hoe 
droger de lucht is, hoe gemakkelijker verdamping plaats heeft. 

Het organisme heeft het zelf in de hand om de productie van zweet te vergroten of te 
verkleinen, waarmee de verdamping gelijke tred houdt. Nogmaals de verdamping is de 
voornaamste regelende factor voor de warmte afgifte. 

De zweet productie is 1/2 tot 1 liter per 24 uur, maar kan bij inspanning wel tot 10 liter en meer 
per 24 uur stijgen. Bij hoge temperatuur en vochtige lucht treedt warmtestuwing op 
(lusteloosheid, moeilijkheid bij lichamelijke arbeid, tot bewusteloosheid en erger). 
Hoewel zweet weinig opgeloste stoffen bevat (behalve zouten) kan bij zeer sterk zweten 
groot zoutverlies ontstaan. 

Uit bovenstaande blijkt dat bij de warmte regulatie de volgende factoren van groot belang 
zijn: 

a) Hartminuutvolume. 
b) Bloedverdeling. 
c) Zweetsecretie. 
d) Stofwisseling (spiercellen enz.). 

De samenwerking tussen deze onderdelen kan pas goed gaan als het vanuit een centraal 
punt wordt geregeld. Dit centrale punt is het warmteregulatiecentrum dat we vinden in de 
tussenhersenen. Dit centrum staat dus in direct contact met genoemde elementen. Evenwel 
moet dit centrum ingelicht worden voordat het regelend kan optreden. 

De inlichtingen komen van de warmte en koudepunten (receptoren) in de huid. Deze 
prikkels worden naar het centrum getransporteerd door de zenuwen. Van het warmte 
regulatie centrum gaan nu berichten af naar de effectoren (het hart, de bloedvaten, de 
zweetklieren en de spieren). Ook de bloedtemperatuur heeft invloed op het 
warmteregulatiecentrum. 
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Hoofdstuk 10. Hormonaal stelsel. 

Klieren met interne secretie zijn organen, die stoffen uit het bloed halen, hiervan iets anders 
maken en dat product weer terug voeren in de bloedbaan, dus zonder afvoerbuis. Dit 
product heet hormoon en betekent boodschapper. 

De verschillende hormonen werken in op stelsels en organen om samenwerking en 
aanpassing aan de behoefte te regelen. Dat doet het zenuwstelsel ook, maar van het 
zenuwstelsel werkt de prikkel plaatselijk, van het hormoon is de werking meer algemeen. 

Sommige hormonen worden door alle cellen afgescheiden, bv. histamine, dat in de 
werkende spier voorkomt en een betekenis heeft voor de doorbloeding van de spier. Andere 
hormonen worden door bijzondere organen afgescheiden (schildklier, bijnier enz.).  

Sommige hormonen zijn afvalproducten van de stofwisseling, bv. Koolzuurgas, dat de 
ademhaling stimuleert. Weer andere worden om een bepaald doel expres aangemaakt, bv. 
acetylcholine, dat is de stof, die aan een zenuwuiteinde wordt gemaakt en de schakel vormt 
tussen zenuw en effector. 

De hypofyse. 

De hypofyse of hersenaanhangsel is een centraal orgaan, dat door middel van hormonen 
op andere klieren met interne secretie een regelende invloed uitoefent. De voorkwab 
produceert diverse hormonen, die genoemd worden naar de desbetreffende klier plus het 
achtervoegsel troop (wenden tot), b.v. thyreotrope hormonen, die de schildklier stimuleren 
tot productie en adreno-corticotrope hormonen (ACTH), die de bijnierschors stimuleren tot 
productie. 

De achterkwab produceert o.a. het hormoon anti diuretisch hormoon A.D.H., dat invloed 
uitoefent op de vochtafgifte via de nieren (belangrijk voor de warmteregulatie). Verder 
produceert de hypofyse nog een hormoon (groeihormoon), dat invloed heeft op de groei 
van het lichaam (botten en weefsels). Een te lage productie veroorzaakt lilliputters, een 
overproductie reuzengroei (in de jeugd). Ontstaat er een overproductie op latere leeftijd, 
dan ziet men acromegalie, een vergroting van de periferie, zoals handen, voeten en kin. 

Thyroxine. 

Thyroxine is afkomstig van de schildklier en is het hormoon van de algemene stofwisseling, 
zowel van de suiker-, de vet- als de eiwitstofwisseling. Overproductie (ziekte van Basedow: 
uitpuilende ogen en verdikte hals) geeft een verhoogde basaalstofwisseling. Er wordt teveel 
verbrand. Gevolg is een grote vermagering, ondanks meerdere voedselopname.  

De lichaamstemperatuur is verhoogd door de grotere verbranding. 
De huid is vochtig door grotere zweetsecretie om meer warmte af te voeren. 
Hartminuutvolume en polsfrequentie nemen toe in dienst van de verhoogde stofwisseling. 
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De spierfuncties zijn verminderd, Beven, uitpuilende ogen en zenuwstoringen. 
Onderproductie (hypofunctie) laat het tegenovergestelde zien. Lage stofwisseling, toename 
in dikte, gebrek aan eetlust, lage temperatuur, droge huid, verminderde pols, geestelijke 
traagheid. 

Parathormoon. 

Het parathormoon is afkomstig van de bijschildkliertjes (vier stuks achter de schildklier). Het 
hormoon houdt de kalkspiegel in het plasma op peil. Bij een te lage productie ontstaat 
spierkramp (tetanus) in de extremiteiten. Waar de kalk blijft is niet bekend. In de jeugd gaat 
het naar de beenderen. Bij overproductie wordt kalk aan de botten ontrokken en via de 
nieren uitgescheiden wat ook wel tot niersteenvorming aanleiding kan geven. 

Adrenaline. 

Adrenaline is afkomstig van het bijniermerg. Het is het hormoon voor de spierarbeid. Het 
stimuleert het hart door verwijding van de coronairvaten. Het drijft bloed uit de depots en 
werkt vernauwend op de overige bloedvaten. Het bevordert het vrijmaken en van glucose 
uit leverglycogeen, ter compensatie van het verhoogde koolhydraatverbruik in de werkende 
spieren. Het remt de functies van de spijsvertering. Van de bijnier komt ook het hormoon 
noradrenaline, dit hormoon werkt vasoconstrictoir en geeft daardoor een bloeddrukstijging. 
Werkt ook als prikkeloverdrachtstof (neurotransmitter). 

Pagina | !   42



Cortine. 

Cortine of corticosteron afkomstig van de bijnierschors heeft betekenis voor de spierarbeid, 
doordat het de suikerspiegel in het bloed verhoogt. Bij cortine gebrek neemt de spierkracht 
sterk af en treedt spiervermoeidheid op. Dit hormoon regeert de spierarbeid direct. 

Insuline. 

Insuline is afkomstig van de alvleesklier (pancreas) en wordt geproduceerd in de eilandjes 
van Langerhans. 
Insuline is het hormoon van de koolhydraatstofwisseling. Het bevordert de omzetting van 
glucose tot glycogeen (stapeling in de lever). Verder werkt het hormoon insuline als een soort 
sleutel voor glucose, het zorgt ervoor dat de glucose kan worden opgenomen in de cel. 
Het hormoon glucagon, eveneens afkomstig van de eilandjes van Langerhans, bewerkt de 
omzetting van glucose tot glycogeen eveneens. Insuline bevordert de 
koolhydraatverbranding in de spieren, het glucagon doet dit juist niet. 

Bij onvoldoende productie van insuline is de suikerstofwisseling gestoord en komt er teveel 
glucose in het bloed. Het teveel zal door de nieren worden uitgescheiden met de urine 
(diabetes mellitus). Dit hormoon is de tegenhanger van de adrenaline. 

Geslachtshormonen. 

De testis van de man produceren naast spermatozoïden het hormoon testosteron dit 
gebeurd in de interstitiele cellen, die tussen het overige testisweefsel liggen. 

De functies van testosteron zijn: 

1) Groei algemeen 
2) Groei geslachtsorganen 
3) Beharing 
4) Zwaarder worden van de stem 
5) Groei prostaat 
6) Het stimuleert de eiwitsynthese (testosteron  is een anabole steroïde). 

De geslachtsorganen van de vrouw kunnen de oestrogenen produceren,het testosteron van 
de man (androgenen)zijn het product van de mannelijke geslachtsorganen. 

Bovendien zorgen de oestrogenen voor het ontstaan van een breder  bekken bij de vrouw. 
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Hoofdstuk 11. Het zenuwstelsel. 

Gelet op de functie delen we voor de eenvoud het zenuwstelsel in 2 delen: 
Het animale zenuwstelsel en het vegetatieve zenuwstelsel. 

Het animale zenuwstelsel. 

Het animale zenuwstelsel, ook wel willekeurig zenuwstelsel genoemd, 
bestaat uit het centrale zenuwstelsel, dit is als volgt opgebouwd. 

a) Grote hersenen  (cerebrum). 
b) Kleine hersenen (cerebellum). 
c) Hersenstam met verlengde merg (medulla oblongata). 
d) Ruggenmerg. (medula spinalis) in het wervelkanaal. 

Het perifere zenuwstelsel bestaat uit. 

12 paar hersenzenuwen. 

1e hersenzenuw = reukzenuw 
2e hersenzenuw  = oogzenuw,  
3e hersenzenuw = oogbewegingszenuw, 
4e hersenzenuw = katrolzenuw, 
5e hersenzenuw = drielingzenuw,  
6e hersenzenuw =  abducens, deze zenuw verzorgt het naar buiten draaien van het oog, 
7e hersenzenuw = aangezichtszenuw,  
8e hersenzenuw = gehoor en evenwichtszenuw, 
9e hersenzenuw = tong-keelzenuw, 
10e hersenzenuw = nervus vagus, verzorgt belangrijke organen in borstholte en bovenbuik, 
11e hersenzenuw = bijkomstige zenuw, stuurt halsspieren aan, 
12e hersenzenuw = ondertongzenuw. 

32 paar ruggenmergszenuwen 
  
Gevoelszenuwen (aanvoerende) 
sensorisch of sensibel. 

Bewegingszenuwen (afvoerende) 
motorisch 
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Het vegetatieve zenuwstelsel. 

Het vegetatieve zenuwstelsel, ook wel autonoom of onwillekeurig zenuwstelsel genoemd, 
bestaat uit het centrale gedeelte met de volgende onderdelen. 

a) Sympathische zenuwstelsel (nervus sympaticus) centra in de hersenstam en centra in het 
ruggenmerg. 
b) Grensstrengen naast het ruggenmerg met ganglia (zenuwknopen) 

c) Parasympathische zenuwstelsel (nervus vaqus) centra in de hersenstam en het verlengde 
merg en centra in het onderste deel van het ruggenmerg 

Perifere gedeelte. 

Sympathicus. 

a) sympathische zenuwen uit de grensstreng naar verschillende organen 
b) drie ganglia in de buik van waaruit takjes verlopen naar de buikorganen 

Parasympathicus. 

a) in de 10e hersenzenuw (nervus vagus) verlopen vezels naar verschillende delen van het 
lichaam, maagdarmkanaal. 
b) van de centra in het onderste deel van het ruggenmerg gaan zenuwvezels naar de dikke 
darm, blaas en geslachtsorganen 
c) takjes naar de huid en de bloedvaten 

De taak van het animale zenuwstelsel is het onderhouden van het contact met de 
buitenwereld. Men maakt daarbij onderscheid in een gevoelsdeel (sensibel of sensorisch 
deel) en een bewegingsdeel motorisch deel. 

Het sensibel deel brengt prikkels binnen, die door onze zintuigen (oog, oor, neus, smaak, huid 
voor tast, warmte, koude en pijn) opgevangen zijn. 

Het motorisch deel verzorgt het tot stand komen van alle willekeurige bewegingen, hetzij als 
direct antwoord op prikkels van buiten, hetzij zonder prikkel. 
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Bouw van de hersenen. 

Men kan zeggen dat de hersenen uit twee helften bestaan en vele windingen bevatten. 
Deze windingen zorgen voor een oppervlakte vergroting. De hersenen hebben een schors en 
een merg. In de schors, dus aan de buitenzijde, liggen de zenuwcellen (grijze massa) en de 
uitlopers hiervan (witte substantie) aan de binnenzijde (merg). 

Alles wordt omgeven door drie hersenvliezen: 

a) Harde hersenvlies (dura mater) dit vlies ligt tegen de schedelwand aan en bevat veel 
bloedvaten. 
b) Spinnenwebvlies (arachnoidea) dit is een dun vlies en het bevat geen bloedvaten. 
c) Zachte hersenvlies (pia mater) dit vlies bevat vele bloedvaten, die in de hersenen 
binnendringen. 

Tussen het spinnenwebvlies en het zachte hersenvlies zit het hersenvocht, dat in verbinding 
staat met het vocht rondom het ruggenmerg. Op de schors van de grote hersenen heeft 
men gebieden voor spraak, voor het zien, voor de tast etc. aan kunnen wijzen. In deze grote 
hersenen liggen vele zogenaamde kerngebieden, waar binnenkomende prikkels verwerkt 
worden of waar uitgaande prikkels vertrekken. 

Deze kerngebieden zijn weer met elkaar verbonden, zodat veel combinatiemogelijkheden 
ons in staat stellen de meest gecompliceerde handelingen te verrichten. In de grijze 
schorslaag liggen de piramidecellen. Zij hebben hun naam te danken aan hun vorm.  

De uitlopers (neurieten) daarvan vormen de piramidebaan. De piramidebaan loopt door de 
hersenstam naar het verlengde merg. De hersenstam is een tussenstation tussen hersenen en 
ruggenmerg. Verder liggen er belangrijke kerngebieden van waaruit de meeste van onze 12 
paar hersenzenuwen vertrekken. 

Kleine hersenen. 

De kleine hersenen (cerebellum) zijn te beschouwen als een schakelstation van 
evenwichtsprikkels en prikkels, die informatie geven over de stand van onze extremiteiten, de 
spierspanning enz. Met behulp van deze prikkels kunnen de kleine hersenen ervoor zorgen, 
dat bepaalde bewegingen vloeiend verlopen en de benodigde spieren in de juiste volgorde 
worden aangespannen.  

Bij functieverlies van de kleine hersenen (bv. bij alcoholmisbruik) ziet men duidelijk storingen in 
de beweging, maar ook in het lopen (waggelgang), terwijl over de hele persoon een zekere 
ontremming is gekomen. De kleine hersenen liggen achter en onder de grote hersenen.  

Ze zijn door stelen met de grote hersenen en het verlengde merg verbonden. De kleine 
hersenen bestaan uit twee helften. Ook hier hebben we een witte en een grauwe stof. Zoals 
gezegd is de taak van de kleine hersenen de samenwerking (coördinatie) van de 
verschillende spiergroepen. Zij doseren de kracht van de bewegingen. 

Pagina | !   46



Het ruggemerg. 

Het ruggemerg (medulla spinalis), gelegen in de wervelkolom, begint als voortzetting van het 
verlengde merg ter hoogte van het achterhoofdsgat en eindigt ter hoogte van de 
onderrand van de eerste lendenwervel. Het ruggemerg is de grote kabel tussen het lichaam 
en de hersenen. 

In het ruggemerg heeft men verder de beschikking over een reflexapparaat. Een reflex gaat 
als volgt: een sensibele prikkel komt via het spinale ganglion in de achterhoorn binnen en 
kan dan twee kanten op. 

Allereerst kan de prikkel worden overgeschakeld op opstijgende banen voor bewustwording, 
maar daarnaast kan op dezelfde hoogte in het ruggenmerg ook overgeschakeld worden op 
motorische cellen in de voorhoorn, die bepaalde spieren in werking zetten. 
Een reflex is een automatisch (vaak motorisch) antwoord op een prikkel. Omdat een 
reflexketen korter is, wordt het antwoord op een prikkel snel gegeven, iets wat in veel 
gevallen zeer doelmatig is. Een reflex is een onwillekeurige beweging van een willekeurige 
spier(groep) buiten het bewustzijn om. 

Het ruggemerg is omgeven door drie vliezen, n.l. het buitenste, het middelste en het 
binnenste vlies (zie hersenen). Het wordt omspoeld door het ruggemergsvocht. In de 
vlindervormige H-figuur ligt de grijze stof, daaromheen de witte stof (de zenuwvezels). In de 
hersenen ligt dit andersom. 

Aan de achterzijde treden de sensibele vezels binnen, aan de voorzijde treden de 
motorische vezels uit.  

In de achterste wortels liggen zenuwknopen (spinaal ganglion), waarin de zenuwcellen van 

de sensibele zenuwen. 

Ruggemergszenuwen. 

De voor- en achterwortel verenigen zich tot een gemengde zenuw, de ruggemergszenuw. 
Deze treden, een links, een rechts, uit de wervelkolom door de tussenwervelgaten. Het zijn in 
het totaal 31/32 paar zenuwen: 

a) 8 paar in het halsgedeelte 
b) 12 paar in het borstgedeelte 
c) 5 paar in het lendengedeelte 
d) 5 paar heiligbeenzenuwen 
e) 1 tot 2 paar staartbeenzenuwen 
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Op hun weg naar de periferie geven de zenuwen telkens takken af, die zich steeds verder 
splitsen en tenslotte als zeer fijne uitlopers in een spier of de huid eindigen. 

Taak vegetatieve zenuwstelsel. 

Het vegetatieve zenuwstelsel, ook wel het autonome zenuwstelsel genoemd, werkt buiten 
onze wil om en is dus onwillekeurig. Het regelt de samenwerking tussen de verschillende 
organen. De regeling van de ingewanden, de contractietoestand en de doorlaatbaarheid 
van de bloedvaten, de werkzaamheid der zweetklieren en de gehele stofwisseling staat 
onder haar invloed. 

Het gehele vegetatieve zenuwstelsel is eigenlijk opgebouwd uit reflexen. Alle organen staan 
onder zowel (ortho)sympathische als parasympathische controle. Deze twee systemen 
werken tegengesteld. 

De parasympathische prikkel vernauwt de oogpupil, terwijl de sympathicus verwijdend werkt. 
De nervus vagus (parasympathisch) stimuleert de functies van de ingewanden (bv. 
peristaltiek van de darm, afscheiding van maag- en darmsap). De sympathische innervatie 
werkt in dit gebied remmend. 

In het algemeen mag men zeggen, dat boven het middenrif de sympaticus stimulerend 
werkt en de parasympaticus  remmend, terwijl dit onder het middenrif andersom is. 

Na een flinke maaltijd voelt men zich slaperig. Dit komt omdat de activiteit van bv. de 
hersenen wordt geremd, terwijl die van de ingewanden juist een stimulerende werking 
ondergaat. de spijsvertering vaart hier wel bij. Wij zeggen dan, dat we ons in 
parasympathische fase bevinden. 

Het is niet zo, dat ons vegetatief zenuwstelsel volledig gescheiden werkt van het animale 
zenuwstelsel. Er is een uitgebreid contact tussen beide. Prikkels via het animale zenuwstelsel 
binnengekomen, leiden vaak tot vegetatieve reacties.  

Proeft of ruikt men iets lekkers (animaal), dan volgt automatisch afscheiding van speeksel en 
maagsap (vegetatief/ parasympathisch). Worden bepaalde spiergroepen gebruikt, dan 
treedt bloedvatverwijding op in die bloedvaten, die deze spiergroepen van bloed voorzien. 

Dit laatste is weer een uiting van vegetatieve regulatie van de arterioolwijdte. 

Heel belangrijk is de invloed van ons emotionele leven op het vegetatieve zenuwstelsel. 
Iemand krijgt hartkloppingen bij angst of schrik, het angstzweet kan men uitbreken. Of men 
wordt rood van woede. 
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Bij langdurige spanning raakt de spijsvertering in de war. Diarree, obstipatie en gebrek aan 
eetlust kan daarvan het gevolg zijn. 

De (ortho)sympaticus werkt als het hormoon adrenaline uit de bijnier. Dit stelsel bevordert de 
arbeid en bevrijdt dus energie (dissimilatie). 

De parasympaticus bevordert het herstel na arbeid (assimilatie). Tijdens rust of slaap 
overheerst dit stelsel (nervus vagus). Ook organen in dienst van de spijsvertering worden door 
de nervus vagus aangezet (bloedvaten, klierwerking) 

Schema verschillen sympathicus /parasympathicus 

(Ortho) Sympathicus        Parasympathicus 

dissimilatie         assimilatie 

Hart versnelt         geremd 

Kransslagaderen verwijden       vernauwen 

Bloedvaten vernauwd,       in de werkende spieren 
         verwijd 

Bloeddruk verhoogd        verlaagd 

Bloeddepots (milt) geven bloed af      nemen bloed op 

Verwijding van de luchtwegen      vernauwing 

Bijnier meer adrenaline afscheiding      minder adrenaline 

Alvleesklier minder insuline afscheiding     meer insuline 

Lever glycogeen afgebroken tot glucose     glucose stapellen 

Darmkanaal sapafscheiding geremd peristaltiek geremd   peristaltiek bevordert 

AUTONOOM          ANIMAAL 

Gaat buiten de wil om       Kan door de wil  
         beïnvloed worden 

Gaat naar alle organen       skelet spieren en zintuigen 

Werkt langzaam        Werkt snel 

Elk orgaan krijgt 2 zenuwen welke antagonistisch werken   Elk orgaan krijgt slechts 1 
         zenuw 
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Hoofdstuk 12. Het spierstelsel. 

Een spier bestaat altijd uit een spierbuik en 2 peesgedeelten, die de spierbuik met de 
skeletstukkenverbinden. De spierbuik bevat behalve spierweefsel ook bloedvaten, zenuwen 
en sensibele zenuwuiteinden. Deze liggen meestal in het bindweefsel, dat de bundels en 
bundeltjes spierweefsel omringt. 

Spiervezels zijn langgerekte veelkernige cellen, van 0,1 mm dik tot tientallen centimeters lang. 
De vezels lopen van pees tot pees.  

Rondom elke spiervezel ligt wat fijn bindweefsel waarin een haarvatennetwerk zit. Dit 
bindweefsel en de wand van de spierweefsels zitten vast aan het bindweefsel van de pezen.  

De myofibrillen (contractiele elementen) zitten in de spiervezels. 

De spiervezels zijn lange buizen, de wand van de spiervezel wordt sarcolemma genoemd. 
Het sarcolemma is een elastisch membraan met bepaalde eigenschappen. Binnen het 
sarcolemma bevindt zich het sarcoplasma, daarin liggen de vele kernen over de gehele 
lengte van de cel verspreid. Zij besturen de stofwisseling in de spiervezels. 
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De myofibrillen liggen in het sarcoplasma, deze fibrillen (vezeltjes) bestaan zelf uit bundeltjes 
filamenten (submicroscopische vezels). De myofibrillen zijn afwisselend licht en donker, 
waardoor de spieren de indruk geven dwarsgestreept te zijn. 

De myofibril is opgebouwd uit donkere A-schijven en lichtere I-schijven. 
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De A-schijf wordt door een lichtere H-band in 2 helften gedeeld. 
Midden in de I-schijf ligt de donkere, zeer smalle Z-membraan. 

Tussen 2 Z-membranen liggen dus 2 halve I-schijven en een A-schijf. 
Dit geheel wordt een sarcomeer genoemd. 

De I-schijven variëren in lengte al naar gelang de contractie van de myofibril. 
In de A-schijven komt het eiwit myosine voor, in de I-schijven komt het eiwit actine voor. 

Bij een contractie schuiven de dunne actinefilamenten tussen de myosinefilamenten de 

eiwitmoleculen veranderen van vorm (rollen zich op). 
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Spiersoorten. 

De afbeeldingen in het anatomie gedeelte van het boek laten zien dat er verschillende 
soorten spieren zijn. Men maakt onderscheid tussen spieren die over een of meerdere 
gewrichten lopen. Een spier, die slechts over 1 gewricht loopt, noemt men monoarticulair. 
Een spier, die over meerdere gewrichten loopt noemt men polyarticulair. 

Bij een spier met een korte spierbuik, die loopt over een gewricht met een grote 
bewegingsuitslag, zou het kunnen voorkomen, dat als de spier maximaal gecontraheerd is, 
het gewricht nog verder zou kunnen buigen.  

Dit verschijnsel heet actieve insufficiëntie. Het spreekt natuurlijk voor zich, dat een 
polyarticulaire spier veel sneller actieve insufficiëntie zal vertonen dan een monoarticulaire 
spier, omdat de polyarticulaire spier zijn uitslag over meerdere gewrichten moet verdelen. 

De antagonisten van een spier, die een beweging in een gewricht veroorzaken, kunnen ook 
een remmende factor op de bewegingsuitslag zijn. Als de antagonist maximaal gerekt is en 
het gewricht zou nog verder kunnen buigen, dan noemt men dit verschijnsel passieve 
insufficiëntie. Ook hier geldt, dat bij polyarticulaire spieren de kans op insufficiëntie groter is. 

Elke spier kan zich over een bepaalde afstand maximaal verkorten. Deze maximale 
verkorting noemt men de hefhoogte van de spier. De hefhoogte is afhankelijk van de lengte 
van de spierbuik en is ongeveer de helft van de lengte van de spierbuik in rust.  

Spieren met een lange spierbuik hebben dus een grote hefhoogte (een spier kan zich dus 
maximaal 52% verkorten). 

Buiten het feit dat spieren onderscheiden worden wat betreft het aantal gewrichten dat 
gepasseerd wordt, kunnen we ze ook indelen naar het soort vezels dat in een bepaalde 
verhouding in een spier voorkomt. 
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We onderscheiden de posturale en de fasische spieren. 

De Posturale spieren ook wel tonische of houdingsspieren genoemd, bestaan uit 
overwegend rode spiervezels (slow twitch, of type 1).  

Deze spiervezel soort heeft een relatief langzame contractie, een goede doorbloeding, kan 
een contractie lang volhouden en wordt gebruikt bij het fixeren van de houding. 

De fasische spieren ook wel dynamische spieren genoemd, bestaan uit overwegend witte 
spiervezels (fast twitch, of type IIa en IIb).  

Deze spierweefsel soort heeft een relatief snelle contractie, een minder goede doorbloeding, 
is sneller vermoeid maar beschikt over een krachtige contractie. 

De hieronder vermelde spieren zijn overwegend posturaal: 

m.gastrocnemius, m.soleus, m.tibialis posterior, mm.hamstrings, mm.adductores, m.tensor 
fascia latae, m.iliopsoas, m.rectus femoris, m.erector spinae, m.quadratus lumborum, 
m.pectoralis major, m.biceps brachii, m.triceps brachii, m.sternocleidomastoideus, 
m.trapezius pars descendens, m.levator scapulae, mm.flexoren. 

De hieronder vermelde spieren zijn overwegend fasisch: 

m.tibialis anterior, m.quadriceps behalve de rectus, mm.gluteai, mm.abdominales, m.serratus 
anterior, m.trapezius behalve de descendens, mm.rhomboidei, mm. extensoren.  

Een spier die plotseling aan het werk gezet wordt, heeft voor zijn contractie een prikkel nodig 
die langs een motorische zenuw wordt aangevoerd. 

 Het gevolg is het optreden van spierspanning, die leidt tot contractie. 
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Het spiercontractieproces is gebaseerd op de enkelvoudige samentrekking of spierschok, 
waarbij de spier zich op een enkele prikkel eenmaal samentrekt en daarna meteen weer 
verslapt. De normale spiercontracties zijn van langere duur dan de spierschok. Deze normale 
zogenaamde tetanische contractie is opgebouwd uit een reeks enkelvoudige contracties 
die elkaar overlappen. 

Vermoeidheid treedt niet zo snel op omdat de spier nooit in zijn geheel in contractie is, maar 
slechts een deel. Het deel dat in actie is loopt als een golf over de gehele spierlengte.  

Deze golf begint daar waar de prikkel wordt gegeven en gaat van daar uit naar het einde 
van de spier. Er is dus altijd een deel dat in rust is of weer tot rust komt na de contractie. Bij 
een getande tetanische contractie kunnen de vezels elkaar dus af lossen. 

De prikkelsterkte is bepalend voor de mate van spierverkorting. Een zwakke prikkel geeft 
geen contractie. Er is dus een minimumwaarde (drempelwaarde). Op een sterke prikkel kan 
een kleine contractie volgen. Er is dus ook een maximum, waarna een spier niet verder kan 
contraheren hoe sterk de prikkel ook wordt. De spier luistert dus net als het hart naar een alles 
of niets wet. 
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Werkingseenheid van de spier. 

De werkingseenheid van een spier is de z.g. motorunit ofwel de motorische eenheid. Deze 

eenheid wordt gedefinieerd als een motorische voorhoorncel met de daardoor 

geinnerveerde spiervezels. In kleine spieren, die nauwkeurige krachten moeten leveren, zijn 5 

a 10 spiervezels verbonden met 1 motorisch neuron. In grof werkende spieren zijn het er enige 

honderden. 

De totale maximale kracht, die een spier kan leveren, is afhankelijk van het totale aantal 

spiervezels. dit aantal varieert sterk per spierbuik. De fysiologische doorsnede is de doorsnede 

die dwars op de spiervezels moet worden gedacht en is dus de som van al zijn vezels. 

Het komt praktisch niet voor, dat een beweging in een gewricht het werk is van slechts 1 

spier. Steeds zullen meerdere spieren een beweging in een gewricht veroorzaken. De groep 

spieren, die gezamenlijk een beweging maken noemt men agonisten. Als de agonisten een 

beweging maken, zullen er aan de andere kant van het gewricht spieren liggen, die moeten 

toegeven, zich als het ware uit laten rekken. Zij heten de antagonisten. Spieren die de spier 

die beweegt ondersteunen in zijn beweging worden synergisten genoemd.            

Spierarbeid of contractievormen. 

Statische arbeid of contractie. Als een spier niet langer of korter wordt maar hij gebruikt wel 

energie noemen we dit statische arbeid.  

Excentrische arbeid of contractie. Als van een spier origo en insertie langzaam en geremd uit 

elkaar gaan noemen we dit excentrische arbeid. 

Concentrische arbeid of contractie. Als van een spier origo en insertie naar elkaar toe komen 

tegen weerstand in dan noemen we dit concentrische arbeid. 

Isometrische contractie. Als een spier een kracht ontwikkelt die niet genoeg is om een 

voorwerp te verplaatsen, origo en insertie blijven op dezelfde afstand, maar er is wel een 

belasting van de spier dan noemen we dit een isometrische contractie. 

Isotonische contractie. Als een spier vanaf het begin van de contractie met een 

gelijkblijvend gewicht wordt belast, dan kan dit gewicht verplaatst worden. de kracht van de 

spier blijft tijdens de contractie gelijk. Dit noemen we een isotonische contractie. 

Auxotonische contractie. Als tijdens de contractie van een spier tijdens het heffen van een 
gewicht, dit gewicht plotseling groter zou worden, en de spier dus een grotere arbeid moet 
leveren. Dan noemen we dit een auxotonische contractie.       
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Hoofdstuk 13. Inspanningsfysiologie. 

Energie. 

Energie ligt in alle cellen van het lichaam en dus ook in de spiercel opgeslagen in energierijke 
fosfaten, het fosfaatsysteem. 

Deze energierijke fosfaten Adenosinetrifosfaat (ATP) en Creatinefosfaat (CP) zijn indien nodig 
in staat om gezamelijk ongeveer 15 seconden spiercontractie op te roepen. ATP alleen kan 
maar 2 a 3 seconden contractie veroorzaken. Na uitputting van de voorraad is alle ATP, 
Adinosinedifosfaat (ADP) geworden en is de creatinefosfaat uitgeput tot creatine. Er moet nu 
opnieuw ATP en CP opgebouwd worden, dit kan op 2 manieren. Als er nog geen zuurstof 
aanwezig is met de anaerobe glycolyse, het vrijmaken van energie uit glucose zonder 
zuurstof. Als er al zuurstof aanwezig is dan kan energie vrijgemaakt worden in het aerobe 
metabolisme met de citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylering. 

Anaerobe glycolyse (het vrijmaken van energie zonder zuurstof) 

Over het algemeen is er bij een inspanning een periode van ongeveer 2 minuten nodig 
voordat de doorbloeding zuurstof O2 aan kan leveren aan de werkende cellen. Er moet nu 
ATP uit ADP gevormd worden. Het lichaam gaat nu zonder zuurstof uit het in de spieren 
aanwezige glycogeen, glucose vrijmaken, deze glucose wordt gesplitst in 2 pyruvaat 
moleculen (pyrodruivezuur) per molecuul glucose. Tijdens deze enzymmatige splitsing 
worden er 4 ATP moleculen gevormd. Tijdens de omvorming zijn er 2 ATP moleculen 
geinvesteerd dus is er per omzetting van een glucose molecuul zonder zuurstof een netto 
winst van 2 moleculen ATP die de spiercel aan het werk kunnen houden. Na verloop van tijd 
kan er ook glucose uit de bloedbaan de cel inkomen om daar energie uit vrij te maken.  

Omdat er geen zuurstof aanwezig is worden de pyruvaat moleculen (pyrodruivezuur) 
uiteindelijk omgezet in lactaat ionen (melkzuur). 

Aerobe metabolisme (met zuurstof O2) 
.Citroenzuurcyclus. 
.Oxidatieve fosforylering. 

Citroenzuurcyclus. (Krebs-cyclus) 

Glycolyse speelt zich af in het cytoplasma, terwijl de citroenzuurcyclus in de mitochondriën 
gebeurd. Eerst wordt daarom het pyrodruivezuur naar de mitochondriën vervoerd. Als er wel 
zuurstof aanwezig is in de cel (aeroob) dan worden de pyruvaat moleculen (pyrodruivezuur) 
niet omgezet naar lactaat ionen (melkzuur) maar wordt er een molecuul CO2 
(koolstofdioxide) afgesplitst en co-enzym A aangekoppeld. Hierdoor ontstaat acetyl-co-
enzym A en dit kan de citroenzuurcyclus in.  

De citroenzuurcyclus in de mitochondrien kan alleen plaatsvinden bij aanwezigheid van 
zuurstof. Zuurstof is nodig als een elektronenacceptor na de oxidatie van NADH en FADH. 
Wanneer er geen zuurstof aanwezig is kunnen deze moleculen niet oxideren. Dit houd in dat 
er geen energie meer wordt geproduceerd  en NAD+ (nicotinamide-dinucleotide) en FAD 
(flavineadenine-dinucleotide) niet worden geregenereerd. Wanneer de voorraad NAD+ en 
FAD uitgeput is zullen de reacties in de citroenzuurcyclus stoppen omdat deze moleculen 
essentieel zijn voor de cyclus. 
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Oxidatieve fosforylering. 

In feite wordt er tijdens de citroenzuurcyclus maar 1 molecuul energie geleverd, GTP 
(guanine trifosfaat) werkt hetzelfde als ATP. De rest van de energie zit opgeslagen in de 
moleculen NADH en FADH2. Die energie wordt omgezet in ATP tijdens oxidatieve fosforylatie. 

NADH en FADH2 leveren H+ionen (waterstof ionen) en elektronen aan de oxidatieve 
fosforylering. 

In de binnenmembranen van de mitochondrien bevinden zich cytochromen die de 
elektronen kunnen opvangen en hun energie kunnen vrijmaken, deze vrijgekomen energie 
wordt door de H+ ionen naar de ADP vervoerd waardoor  weer ATP kan worden 
opgebouwd. De H+ ionen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan zuurstof waardoor 
water ontstaat. 

Bij de afbraak van 1 mol glucose ontstaat nu buiten de 2 ATP van de glycolyse nog 34 tot 36 
mol ATP. 

Pagina | !   58



Ten opzichte van een toestand van rust gaat het verrichten van een inspanning gepaard 
met een verhoging van de stofwisseling. 

Er is meer energie nodig, die moet worden verkregen uit extra verbranding van 
voedingsstoffen. De verhoging van de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de 
weefsels, die moeten presteren, vereist een aanpassing (adaptie) van de lichaamsfuncties, 
ademhaling en bloedsomloop. In de volgende explicatie zal nader worden ingegaan op de 
processen, die daarvoor nodig zijn en de invloed van training, die ertoe kan bijdragen, dat 
het lichaam de extra inspanning kan realiseren. 

Zuurstofopname en transport bij inspanning. 

Het vermogen van de longventilatie is groot. Bij goede ademtechniek zal het 
langsstromende bloed optimaal van zuurstof worden voorzien. Het prestatievermogen is niet 
afhankelijk van de zuurstof maar van de hoeveelheid bloed, dus het hartminuutvolume. 

Regeling van de ademhaling bij inspanning. 

Bij inspanning komt door de stofwisseling meer koolzuur in het bloed. Zolang de ademhaling 
niet is aangepast, zal het bloed een teveel hebben aan koolzuur. Dit prikkelt het 
ademcentrum en het hartcentrum. Ook de zuurstof speelt een rol. Groot verbruik van zuurstof 
in de spieren betekent een lage zuurstofspanning in veneus bloed. Zolang de ademhaling 
niet is aangepast, zal het arteriële zuurstofgehalte gaan dalen en dat prikkelt weer de 
chemoreseptoren. Ook door de wil kan men de ademhaling beïnvloeden. Diepe 
ademhalingen zijn beter dan meer ademhalingen. Daarom is een goede en beheerste 
ademtechniek belangrijk. 

Transport van zuurstof. 

Het bloed vervoert de zuurstof. Wat de spieren kunnen opnemen aan zuurstof, is afhankelijk 
van de hoeveelheid bloed die door de spieren stroomt. De bloed verdeling over diverse 
organen in het lichaam zal dus daarom moeten worden veranderd ten gunste van de 
spieren. Deze krijgen dan meer zuurstof toegevoerd. 

Afgifte van zuurstof. 

Door het grote zuurstofverbruik in de spieren neemt de zuurstofconcentratie in de 
weefselvloeistof af, naar blijft in de arteriën gelijk. Het verschil wordt steeds groter, zodat 
diffusie van zuurstof naar spiercellen versnelt. De utilisatie (benutting) neemt toe. 

Bij grotere stofwisseling meer koolzuurproductie. Dit koolzuur gaat naar het bloed, met het 
gevolg, dat meer zuurstof uit de erytrocyten wordt gedreven. Daar de zuurstofvoorziening in 
de beginfase niet voldoende is, zal er geen volledige verbranding zijn van glucose tot 
koolzuur en water, want bij zuurstofgebrek wordt uit glucose melkzuur gevormd. Melkzuur 
verlaagt de zuurgraad. 

Bij spiercontractie komt warmte vrij. De temperatuur van het spierweefsel stijgt. Dit bevordert 
ook diffusie van zuurstof uit het bloed naar het spierweefsel. Ondanks bovengenoemde 
factoren, waarbij de spieren aan meer zuurstof komen, kan bij sterke inspanning de optimale 
zuurstofvoorziening niet voldoende zijn. De spiercel beschikt over een zuurstofvoorraad, 
gebonden aan myoglobine. Myoglobine is een eiwit specifiek voor de spier, dat in het 
sarcoplasma voorkomt. Bij lage zuurstofspanning wordt deze zuurstof losgelaten uit het 
oxymyoglobine. 
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Steady state. 

De steady state wil zeggen, dat een bepaalde inspanning volgehouden kan worden zonder 
toename van de zuurstofschuld. Dan is het punt bereikt, dat de zuurstofopname gelijk is aan 
het zuurstofverbruik bij die mate van inspanning. Bij langdurige inspanning is een steady state 
een eis. Is de inspanning te groot, dan ontstaat een zuurstofschuld. Tijdens het ontstaan van 
een zuurstofschuld neemt de concentratie melkzuur in het bloed toe.  

Dit moet worden weggewerkt anders komt de zuurgraad van het bloed in gevaar. De 
maximale zuurstofschuld is 10 liter. zuurstof. Bij deze schuld kan de inspanning niet 
volgehouden worden en moeten de spieren rusten of gaan werken op een lager niveau 
waarop wel een steady state bereikt wordt. 

Veranderingen in de circulatie tijdens inspanning. 

Er is al gezegd, dat het hartminuutvolume de beperkende factor is voor de maximale 
inspanning. De zuurstofopname in de weefsels is niet onbeperkt. De maximale 
zuurstofopname is 3,5 liter/min. bij ongetrainde en 6 liter/min. bij getrainde.  

Het hartminuutvolume wordt bepaald door slagvolume maal hartfrequentie. Zowel het ene 
als het andere (als beide) kan toenemen. In rust is het hartminuutvolume 
5 liter, bij maximale inspanning 15-40 liter. Dit hangt af van de mate van getraind zijn.	

Toename van de hartfrequentie geschiedt door: Afname van de invloed van het 

parasympathische stelsel.	
Toename van de invloed van het sympathische stelsel.  
Grotere productie van adrenaline. 
Toename van het veneuze aanbod en daardoor een grotere vulling van het rechter atrium 
en een rekking van de sinusknoop, waaruit de ontlading frequentie toeneemt. 
De veneuze terugstroom zal sterk toenemen door de werking van de spieren. Door de 
contracties worden de venen in en tussen de spieren leeggedrukt. Door de verdiepte 
ademhaling daalt de intrapleurale druk meer dan in rust, dus is er een sterkere aanzuiging 
richting hart. Door krachtiger hartcontractie neemt de aanzuigende werking van het hart 
eveneens toe. Bovendien worden de bloeddepots geledigd. 

Om het slagvolume te vergroten moeten de kamers meer arbeid verrichten. De 
contractiekracht moet groter worden. Dit wordt bereikt door: 

a) Afname van de parasympathicotonus. 
b) Toename van de sympathicotonus. 
c) Toename van de adrenaline productie. 
d) Grotere vulling van atria en ventrikels door groter veneus aanbod. Waardoor rekking van 
de spiervezels van het hart met gevolg toename van de contractiekracht. 
e) Frequentiestijging; toename van de frequentie gaat gepaard met een toename van de 
contractiekracht. 

Toename van het hartminuutvolume is niet de enige circulatoire verandering tijdens 
inspanning. 

Belangrijk is ook de verandering van de bloedverdeling in het lichaam. De sympaticus zorgt 
voor vasoconstrictie in de arteriolen, waardoor een stijging van de perifere weerstand plaats 
heeft. 
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In de spieren echter zal door toename van de koolzuur en melkzuurconcentratie, en de 
warmteproductie een vasodilitatie optreden waardoor de weerstand in de weefsels lager 
wordt. Nu krijgen de spieren dus meer bloed dan de andere organen. 

Door spierarbeid komt veel warmte vrij en ten slotte zal de huiddoorbloeding toenemen. 
Daardoor kan veel warmte die door de spieren geproduceerd is, worden afgegeven. Deze 
warmteafgifte houdt geen gelijke tred met de inspanning, maar loopt achter. Zoals iedereen 
zal weten begint de transpiratie pas na een tijd arbeid te hebben geleverd, en gaat dit 
proces na afloop van de inspanning nog een tijdje door (nazweten). 

Verdere aanpassingen van het hart en de circulatie bij inspanning. 

Er zijn 2 factoren die bij deze aanpassing een rol spelen: 

a) Een snelle aanpassing (nerveus). 
b) Een langzame aanpassing (chemisch). 

De snelle aanpassing is de reflectorische beïnvloeding van het hart en de ademcentra vanuit  
de spierspoelen in de werkende spieren. Reflexmatig neemt de hartfrequentie toe bij het 
allereerste begin van de inspanning. De langzame of chemische aanpassing beïnvloedt de 
chemoreseptoren pas na verhoogde koolzuur en melkzuurconcentratie van het arteriële 
bloed. 
Via chemoreseptoren worden adem en hartcentra gestimuleerd. Maar meestal valt deze 
reflexmatige aanpassing (snel en langzaam) weg door corticale beïnvloeding. Dit is de 
beïnvloeding door de hersenschors. Want de gedachte aan inspanning, die moet worden 
geleverd, kan leiden tot activering van hart en ademcentra. 

Energievoorziening tijdens arbeid. 

De spiervezels hebben een voorraad glycogeen, waaruit bij het begin van de arbeid glucose 
wordt gevormd. Door toename van de sympathicotonus wordt meer adrenaline vrijgemaakt, 
die omzetting van lever/spierglycogeen tot glucose bevordert. Zo kunnen de spieren het 
lang volhouden. Bij tekort aan glucose kunnen de spieren ook vetzuren verbranden om 
energie vrij te maken 
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Invloed van training. 

Onderscheid moet worden gemaakt tussen krachttraining en duurtraining. Bij krachttraining 
ligt het accent op verbetering van kracht van bepaalde spiergroepen. Daardoor zal 
hypertrofie ontstaan door toename van het aantal myofibrillen (niet het aantal spiervezels). 
Wel neemt het aantal mitochondriale enzymen toe, waardoor de verbranding van glucose 
sneller plaats vindt. Een getrainde spier kan dus meer zuurstof opnemen uit het bloed. Voor 
duurtraining geldt hetzelfde alleen is de verandering in de spier minder uitgesproken, maar 
daar staat tegenover dat die van het hart-longapparaat weer meer uitgesproken is. 

In het volgende zal uitsluitend aandacht gegeven worden aan duurtraining. In rust heeft een 
getrainde sporter een ongeveer even groot hartminuutvolume als een ongetrainde. De 
getrainde heeft een lagere hartfrequentie en een groter slagvolume.  

De lagere frequentie wordt veroorzaakt door de sterke vagotonus in rust ten gevolge van 
training. Bij  atleten is het hartminuutvolume in rust lager dan van ongetrainde.  
Dit impliceert, dat bij een getrainde sporter minder bloed behoeft te worden 
rondgepompt om toch dezelfde hoeveelheid zuurstof door de weefsels te kunnen 
laten gebruiken. De vergroting van het slagvolume is mogelijk, doordat door training de 
ventrikelwand hypertrofeert. Tevens treedt een verwijding op van de ventrikelhoogte. Het 
ventrikel kan daardoor meer bloed bevatten en tevens krachtiger contraheren. 

Bij inspanning zal het hartminuutvolume toenemen. De getrainde kan dit bereiken door een 
toename van de frequentie en van het slagvolume, terwijl de ongetrainde nauwelijks in staat 
is zijn slagvolume te vergroten, en alleen door frequentietoename een vergroting van het 
hartminuutvolume kan bewerkstelligen. Bij dezelfde inspanning heeft de ongetrainde een 
hogere hartfrequentie dan de getrainde. Bij maximale inspanning zullen zowel de getrainde 
als de ongetrainde een hartfrequentie bereiken van ongeveer 200/min (afhankelijk van de 
leeftijd). Het hartminuutvolume van de getrainde is dan echter beduidend groter, doordat 
het slagvolume veel groter is.  

Dit betekent dat de getrainde een aanzienlijk hogere graad van inspanning kan verkrijgen 
dan de ongetrainde. Dit wordt nog versterkt door de betere zuurstofutilisatie (benutting) van 
de getrainde. 

De training heeft ook een belangrijke invloed op de ademhaling. Door training van de 
ademhalingsspieren wordt de vitale capaciteit groter en dit maakt een betere verversing 
van de ventilatielucht mogelijk. Het ademminuutvolume van een getrainde kan bij maximale 
inspanning ongeveer tweemaal zo groot zijn als een ongetrainde.  

Het verschil tussen een getraind en een ongetraind persoon laat zich zeer goed 
demonstreren met behulp van een fietsergometer. Met dit instrument is het mogelijk twee 
personen een gelijke inspanning te laten verrichten. 
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Door de proefpersoon te laten ademen via een spirograaf kunnen de ademfrequentie, de 
ademdiepte en de verbruikte hoeveelheid zuurstof worden bepaald. Tevens wordt 
regelmatig de bloeddruk gemeten en de hartfrequentie bepaald.  

Het blijkt, dat de diastolische bloeddruk van de getrainde tijdens inspanning ongeveer 
dezelfde waarde heeft als in rust, soms een iets lagere. De systolische waarde van de 
bloeddruk is belangrijk hoger dan in rust. Bij de ongetrainde stijgen zowel de systolische als de 
diastolische bloeddruk. 

De getrainde heeft dus een veel grotere polsdruk dan de ongetrainde bij dezelfde graad 
van inspanning. Bij de ongetrainde neemt tijdens inspanning de ademfrequentie meestal 
toe, terwijl de ademdiepte nauwelijks groter wordt. 

Bij de getrainde blijft de ademfrequentie meestal gelijk aan die in rust (als de belasting niet al 
te groot is) en neemt de ademdiepte belangrijk toe. Bij sterke inspanning neemt ook bij de 
getrainde de ademfrequentie toe. 

Samenvattend kan men zeggen, dat het prestatievermogen door training toeneemt en dat 
dit berust op een groter maximaal hartvolume, een toename van de vitale capaciteit en 
een meer efficiënte ventilatie en ten slotte een betere spierdoorbloeding bij inspanning. 

Trainingsvormen; 

Duurtraining; richt zich op het verbeteren van het aeroob uithoudingsvermogen door 
vergroten van het aantal mitochondrien en opslag van glycogeen en myoglobine in de 
spieren, ook zien we een verhoogde doorbloeding van de spieren. 

Intervaltraining; kenmerkend voor intervaltraining is de afwisseling van rust en arbeid, de 
afwisseling van arbeid en rust betekent dat de arbeid intensiever kan zijn dan bij duurtraining. 

Krachttraining; als gevolg van krachttraining treedt een verbetering van de spiervezels op. 
Doorsnede en volumen worden groter de contractiele elementen nemen in aantal toe 
(actine en myosine filamenten) ook zien we een toename van het bindweefsel, spieren 
worden steviger. 

Supercompensatie; Bij training (herhaalde belasting)onstaat er een aanpassing van het 
weefsel om in de toekomst de gevraagde arbeid beter aan te kunnen. 
De belasting moet hoger zijn dan normaal (overload) om tot supercompensatie te komen. 

Training en herstel; 

Intensieve krachttraining 48 tot 96 uur. 
Intensieve duurtraining 24 uur (kort tot middelmatig). 
Intensieve duurtraining met uitputting energie voorraden 48 uur.  
Overtraining symptomen; 
Slaapproblemen, Vermoeidheid, snel geïrriteerd, verhoogde rustpols, rusteloosheid. 
Deze problemen ontstaan omdat er geen balans is tussen arbeid en rust. 

Periodisering;  
Om effectief te kunnen trainen is er een goed plan over langere tijd nodig, spanning en 
ontspanning moeten elkaar op de juiste mannier afwisselen. Natuurlijk moet er in de planning 
naar de topprestatie toegewerkt moeten worden (voorbereidingsperiode, wedstrijdperiode).    

Warming-up en cooling-down.  

Rekoefeningen. 
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