
Fysiologie / Histologie Celleer



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



Spiercel.



zenuwcel.



epitheelcel.



bindweefselcel.



Epitheelweefsel:

Cel zonder tussenstof met beschermende functie.

Cel met klierfunctie.



Epitheelweefsel:

Cel zonder tussenstof met beschermende functie.

Plaveiselepitheel
Kubisch epitheel
Cilindrisch epitheel

Bij de huid meerdere lagen op elkaar voor ultieme 
beschermende functie.



H basaallaag cilindrisch
G stekelcellen cilindrisch/kubisch
F korrellaag kubisch
E doorschijnende laag kubisch
D hoornlaag meerlagig plaveisel





Epitheelweefsel:

Cel met klierfunctie.

Interne secretie, endocriene klieren. Afgifte aan het 
bloed, Hormoonproductie

Externe secretie, exocriene klieren. Afgifte naar buiten 
talg zweet etc.

Endo-exocriene klieren gecombineerde afgifte 
hormoon en naar buiten. Testosteron en zaadcellen.
Insuline en enzymen, (trypsine, amylase, lipase, 
protease) natriumbicarbonaat.



Epitheelweefsel:

Cel met klierfunctie.

Externe secretie, exocriene klieren.

Eccriene klier, kliercel blijft heel, speekselklieren, 
traanklieren, kleine zweetklieren.

Apocriene klier, deel van de kliercel wordt mee 
afgegeven, oorsmeerklier, melkklier, grote zweetklier.

Holocriene klier, kliercel gaat mee in uitscheiding, 
talgklier. 



Bindweefsel/steunweefsel:

Cel met tussenstof. 

Fibroblast/bindweefsel.
Chondroblast/kraakbeen.
Osteoblast/bot.
Hemocytoblast/bloed.



Bindweefsel/steunweefsel:

Tussenstof:
Collagene vezels. Trekvast en straf lijmgevend bij 
koken.

Reticuline vezels. Reticulum =netwerk. Basisweefsel bij 
rood beenmerg/geel beenmerg/lymfeknopen/milt. 
Elastische vezels.
Kalkzouten. Botvorming.

En combinaties van deze vezels.



Bindweefsel/steunweefsel:

Vast bindweefsel: bevat veel collagene vezels en 
weinig elastische en reticuline vezels.

De collagene vezels vormen samen bundels, die een 
grote trekkracht kunnen opvangen. 
Het beenvlies, de pezen en de banden om de 
gewrichten zijn opgebouwd uit vast bindweefsel.



Bindweefsel/steunweefsel:

Dicht bindweefsel: bestaat uit een dicht vervlochten 
netwerk van elastische en collagene vezels. 

De lederhuid is opgebouwd uit dicht bindweefsel. 
Dit weefsel geeft de huid stevigheid.



Bindweefsel/steunweefsel:

Losmazig bindweefsel: bestaat uit een grof netwerk 
van elastische en reticuline vezels en bevat weinig 
collagene vezels. 

Het is zacht en gemakkelijk te vervormen en kan een 
los verband vormen tussen de organen. Zo kan de huid 
op de onderlaag heen en weer geschoven worden en 
toch op de plaats blijven dankzij het losmazige weefsel 
van de onderhuid.



Kraakbeen:

Hyalien kraakbeen. Blauwachtig wit, collageen en 
elastische vezels.
Op kop en in kom gewrichten, ribkraakbeen en 
epifysairschijven.

Fibreus kraakbeen. Collagene vezel, 
tussenwervelschijven menisci en symphysis pubis.

Elastisch kraakbeen. Elastische vezels, neusvleugel, 
oorschelp en strotteklepje .



Botweefsel:

Compacta. Hard compact bot aan de buitenzijde.
Spongiosa.  Sponsachtig bot, meer drukopvang 
zijdelingse krachten.



Collageen ligt rechtsom/ linksom.



Botweefsel:

Vezels van Sharpey.
In het periost en bot gegroeide vezels van pees.
Deze vezel zorgt ook voor verbinding van periost met 
bot.

Desmale verbening.
Bot wordt direct uit bindweefsel gevormd. Schedel, 
bekken en schouderblad van jong kind vormen zich 
direct uit bindweefsel om in bot. In het bindweefsel 
bevinden zich groepen stamcellen die in osteoblasten
kunnen veranderen.





Botweefsel:

Enchondrale verbening.

Bot wordt uit kraakbeen omgevormd. Bijna alle botten 
van een jong kind worden voor en tijdens de geboorte 
omgevormd van kraakbeen naar bot.





Botweefsel:

periostale verbening.

Botvorming vanuit het bot of beenvlies/het periost.

Periostale verbening zorgt voor de diktegroei van het 
bot.



Spierweefsel:

Dwarsgestreept spierweefsel.
Glad spierweefsel.
Hartspierweefsel.



Spierweefsel:

Dwarsgestreept spierweefsel.
Vinden we in de skeletspieren, werkt snel, is snel 
vermoeid.



Spierweefsel:

Glad spierweefsel.
Vinden we in de organen, werkt langzaam, is niet snel 
vermoeid.



Spierweefsel:

Hart spierweefsel.
Vinden we in het hart, werkt krachtig, is niet snel 
vermoeid.



Zenuwweefsel:

Ontvangen, verwerken en geleiden
van prikkels.

1. Dendriet
2. Neuriet of Axon
3. Myelineschede
4. Synaps
5. Kern of nucleus
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