
Fysiologie / 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.



Bouw van de huid.

a) Epidermis (opperhuid), de buitenste laag.

Geen bloedvaten, voeding door diffusie.
Melanocyten, produceren pigment.
Huid maakt vitamine D onder invloed van zonlicht.
Desquamatie/afschilfering.



Melanocyten produceren 
Melanine een organisch pigment 
dat door bruinkleuring zorgt voor 
bescherming tegen uv-b straling. 



Bouw van de huid.

b) Dermis, cutis, corium (lederhuid), de middelste laag.

Technisch al geen huid meer maar bindweefsel!

Collageen voor trekvastheid.
Elastische vezels voor elasticiteit.
Zweetklieren.
Talgklieren.
Zenuwuiteinden(receptoren).

Papillenlaag voor oppervlaktevergroting.



Bouw van de huid.

c) Hypodermis,subcutis (onderhuids bindweefsel), de onderste laag.

Losmazig bindweefsel met reticuline vezels voor vetopslag.

Vetopslag geeft schokopvang.



Gevoeligheid van de huid.

Receptoren voor:

Tast,
Meissner zenuwceluiteinden voor lichte aanraking.
Merkel zenuwuiteinden voor aanhoudende druk.
Vrije zenuwuiteinden, pijn, druk, temperatuur. 

Warmte, zenuwuiteinden van Ruffini.

Kou, zenuwuiteinden van Krause dit zijn er meer en ze liggen 
oppervlakkiger.



Gevoeligheid van 
de huid.

Meissner druk, licht.
Pacini druk, diep.
Merkel druk, lang.
Krause, koud.
Ruffini, warmte.
Vrije zenuwuiteinden, 
pijn, druk, temperatuur.



Gevoeligheid van de huid.

1. Meissner druk, licht.
2. Pacini druk, diep.
3. Merkel druk, lang.
4. Vrije zenuwuiteinden, 

pijn, druk, temperatuur.



Gevoeligheid van de huid.

Dieper gevoel:

Vater-Pacini, druk.

Golgi Mazzoni, meet rek op de pees.
Spierspoeltje, Meet rek op de spier.



Gevoeligheid van de huid.

Dieper gevoel:

Golgi Mazzoni, meet rek
op de pees.



Gevoeligheid van de huid.

Dieper gevoel:

Spierspoeltje (myoproprioceptor)
Meet rek op de 
spier.



Warmteregulatie van de huid.

Verdamping, het afgeven van warmte door het verdampen van zweet 
op de huid. In een warme omgeving tijdens inspanning neemt het 
aandeel verdamping sterk toe.

Straling, het afstralen van warmte uit het lichaam naar buiten.
De bloedvaatjes in de huid vernauwen of verwijden waardoor er minder 
of meer warmte aan de oppervlakte van de huid kan afstralen naar de 
omgeving. In rust bij normale temperaturen is het aandeel straling het 
grootst. 

Stroming, door wind, beweging of waterbeweging.

Geleiding, door de warmte van het lichaam in contact te brengen met 
een ander object, grond, muur etc.
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