
FYSIOLOGIE Toetstermen ACE.

1. Algemene Fysiologie

De kandidaat:

1.1. heeft kennis van en inzicht in de niveaus waarop de mens kan worden bestudeerd en de 
onderlinge relaties.
1.1.1. kan de zes niveaus opsommen waarop de mens bestudeerd kan worden (mens, 
orgaanstelsel, orgaan, weefsel, cel, moleculen)
1.1.2. kan gegeven een niveau aangeven wat de relatie is tot een boven- en/of onderliggend 
niveau

1.2. heeft kennis van en inzicht in de bouw en functie van cellen in het algemeen en kan 
kenmerkende verschillen tussen relevante celtypen benoemen.
1.2.1. kan de volgende onderdelen en/of organellen van een cel omschrijven, alsmede hun 
functie: celkern, celmembraan, cytoplasma, mitochondrie, endoplasmatisch reticulum, Golgi-
apparaat, centriool
1.2.2. kan beschrijven welke levensverrichtingen een cel kan uitvoeren, en deze onderverdelen in 
animale en vegetatieve levensverrichtingen
1.2.3. kan beschrijven wat er wordt bedoeld met het begrip “milieu interne” of “milieu interieur” in 
tegenstelling tot het milieu exterieur
1.2.4. kan uitleggen wat het belang is van water voor leven in het algemeen en voor het 
functioneren van cellen in het bijzonder
1.2.5. kan de specifieke eigenschappen en kenmerken noemen van spier- en zenuwcellen

1.3. heeft kennis van en inzicht in de bouw en functie van de relevante weefseltypen.
1.3.1.  kan de definitie van het begrip weefsel geven
1.3.2.  kan als hoofdgroepen weefsels noemen: epitheelweefsel, bind- of
steunweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel
1.3.3. kan van de vier hoofdgroepen weefsels de kenmerkende eigenschappen
beschrijven
1.3.4. kan epitheelweefsel naar functie onderverdelen in oppervlakte-, klier- en
zintuigepitheel
1.3.5. kan epitheelweefsel naar vorm onderverdelen in één- of meerlagig epitheel,
plaveisel- (of plaat-), kubisch (of isoprismatisch) of cilindrisch (of prismatisch)
epitheel, en verhoornd of niet-verhoornd epitheel, en met eventueel trilharen 1.3.6. kan de 
hoofdgroep bind- of steunweefsel onderverdelen in de groepen
bindweefsel in engere zin, kraakbeenweefsel en botweefsel
1.3.7. kan binnen de groep bindweefsel in engere zin de volgende vier types
bindweefsel noemen, alsmede hun bouw en functie: losmazig bindweefsel,
reticulair bindweefsel, elastisch bindweefsel en straf bindweefsel
1.3.8.  kan vet, bloed en lymfe noemen als bijzondere typen bindweefsels
1.3.9.  kan binnen de groep kraakbeenweefsel de volgende drie types
kraakbeenweefsel noemen, alsmede hun bouw en functie: hyalien kraakbeen,
elastisch kraakbeen en vezelig kraakbeen
1.3.10. kan het verschil in bouw en functie benoemen tussen compact beenweefsel (of substantia 
compacta) en spongieus beenweefsel (of substantia spongiosa)



1.3.11. kan het verschil uitleggen tussen directe (of desmale) beenvorming en indirecte (of 
chondrale) beenvorming, en van beide een voorbeeld geven
1.3.12. kan de rol uitleggen van osteoblasten, osteocyten en osteoklasten tijdens het proces van 
beenvorming
1.3.13. kan noemen dat de lengtegroei van een pijpbeen plaatsvindt vanuit de epifysairschijf, en 
de diktegroei vanuit het periost
1.3.14. kan de verschillende typen spierweefsel (skeletspierweefsel, glad spierweefsel en 
hartspierweefsel) opnoemen en de kenmerkende eigenschappen qua bouw en functie noemen
1.3.15. kan de bouw van een skeletspier beschrijven aan de hand van de begrippen spiervezel, 
myofibrillen, sarcomeren en myofilamenten
1.3.16. kan uitleggen hoe de interactie tussen actine en myosine leidt tot een spiercontractie
1.3.17. kan de verschillen noemen tussen type I (of slow twitch) spiervezels en type II (of fast twitch) 
spiervezels, zowel in samenstelling als in functie, en tevens uitleggen dat de samenstelling van een 
spier in deze spiervezels voornamelijk in aanleg is bepaald

1.4. heeft kennis van en inzicht in de basisprocessen die een rol spelen bij de stofwisseling en het 
belang hiervan voor het functioneren van de mens.
1.4.1.  kan de definitie van het begrip homeostase geven
1.4.2.  kan uitleggen wat in het algemeen de functie van enzymen en vitamines is
1.4.3.  kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip rust- of grondstofwisseling (of 
basaalmetabolisme)
1.4.4.  kan de begrippen diffusie, filtratie en colloïd osmotische druk omschrijven
1.4.5.  kan de begrippen assimilatie en dissimilatie omschrijven
1.4.6.  kan uitleggen wat het verschil is tussen anabolisme en katabolisme
1.4.7.  kan opnoemen uit welke voedingsbestanddelen de mens zijn energie haalt
1.4.8.  kan noemen dat koolhydraten zijn opgebouwd uit glucose, vetten uit vetzuren
en eiwitten uit aminozuren
1.4.9. kan uitleggen op welke wijze koolhydraten, vetten en eiwitten in ons lichaam
worden verwerkt en/of opgeslagen

2. Circulatiestelsel

De kandidaat:

2.1. heeft kennis van de samenstelling van het circulatiestelsel en de bouw, ligging en functie van 
de verschillende onderdelen.
2.1.1. kan als functie van de bloedsomloop noemen: transport van stoffen, handhaving van de 
homeostase en verweer tegen ziekteverwekkende stoffen
2.1.2. kan als onderdelen van het circulatiestelsel noemen: het hart, de slagaders (of arteriën), de 
haarvaten (of capillairen), de aders (of venen) en het bloed, en hun ligging en functie benoemen
2.1.3. kan beschrijven hoeveel bloed een gemiddeld mens bezit en wat de samenstelling van het 
bloed is in termen van percentages bloedcellen en plasma
2.1.4. kan uitleggen wat de rol is van haemoglobine en myoglobine in het transport en de opslag 
van zuurstof
2.1.5. kan als kenmerkende functies van rode bloedcellen (of erythrocyten) zuurstoftransport , van 
witte bloedcellen (of leucocyten) afweer, en van bloedplaatjes (of thrombocyten) bloedstolling 
noemen
2.1.6. kan de bouw van het hart beschrijven aan de hand van de begrippen: boezems (of atria), 
kamers (of ventrikels), septum, hartkleppen, kransslagaders, endocard, myocard, epicard en 
pericard
2.1.7.  kan uitleggen waarin de linker helft van het hart verschilt van de rechterhelft
2.1.8.  kan het verloop en functie noemen van de kleine en de grote bloedsomloop
2.1.9.  kan het verschil in bouw, ligging en functie noemen tussen aders, capillairen
en slagaders
2.1.10. kan uitleggen dat ruim 60% van het bloed zich in het veneuze systeem bevindt,
en dat het overige deel is verdeeld over de rest van het circulatiestelsel
2.1.11. kan aangeven wat de functie is van weerstandsvaten (of arteriolen)
2.1.12. kan de begrippen vasoconstrictie en vasodilatatie omschrijven
2.1.13. kan de ligging en functie noemen van de aorta, de longslagader, de longader,
de bovenste holle ader, de onderste holle ader en de poortader



2.2. heeft inzicht in het functioneren van de onderdelen, los, en in hun onderlinge samenhang.
2.2.1.  kan uitleggen wat er wordt bedoeld met de begrippen systole en diastole
2.2.2.  kan de werking van het hart verklaren aan de hand van de begrippen sinus-
knoop, AV-knoop, bundel van His, Purkinje-vezels, boezemsystole,
kamersystole en diastole
2.2.3. kan uitleggen wat er tijdens de hartactie gebeurt met de kleppen in het hart en
de bloedstroom
2.2.4. kan uitleggen hoe de nervus vagus en nervus accelerantes van invloed zijn op
de hartslag
2.2.5. kan de aanzuigende werking van het hart, de spierpomp, de kleppen in de aders
en de negatieve druk in de thorax tijdens inademing noemen als factoren die van
invloed zijn op de terugstroom van het bloed naar het hart
2.2.6. kan de temperatuur, zuurgraad en concentratie CO2 noemen als factoren die
van invloed zijn op binding tussen haemoglobine en zuurstof
2.2.7. kan uitleggen wat het verschil is tussen bovendruk (of systolische druk) en
onderdruk (of diastolische druk), en kan de gemiddelde waardes hiervan geven 
2.2.8. kan de gemiddelde waardes geven voor de minimale hartfrequentie (of
rustpols) en de maximale hartfrequentie, en uitleggen waar deze van afhankelijk
zijn
2.2.9. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het slagvolume, en wat voor een
gemiddeld mens een normale waarde is in rust
2.2.10. kan uitleggen wat het hartminuutvolume bepaalt, en wat voor een gemiddeld
mens een normale waarde is in rust

3. Lymfestelsel

De kandidaat:

3.1. heeft kennis van de samenstelling van het lymfestelsel en de bouw, ligging en functie van de 
verschillende onderdelen.
3.1.1. kan vochthuishouding, vervoer van grote moleculen, en afweer noemen als functies van het 
lymfestelsel
3.1.2. kan als onderdelen van het lymfstelsel noemen: lymfe, lymfevaten, lymfecapillairen en 
lymfeklieren (of lymfeknopen), en hun bouw, ligging en functie benoemen
3.1.3.  kan noemen waar het lymfestelsel uitmondt in de bloedsomloop
3.1.4.  kan uitleggen wat de functie van lymfocyten is
3.2. heeft inzicht in het functioneren van de onderdelen, los, en in hun onderlinge samenhang.
3.2.1.  kan uitleggen hoe lymfevocht wordt getransporteerd
3.2.2.  kan verklaren waarom het lymfestelsel als drainagesysteem noodzakelijk is 

4. Ademhalingsstelsel

De kandidaat:

4.1. heeft kennis van de samenstelling van het ademhalingsstelsel en de bouw, ligging en functie 
van de verschillende onderdelen.
4.1.1.  kan gaswisseling noemen als functie van het ademhalingsstelsel
4.1.2.  kan de bouw, ligging en functie noemen van de volgende onderdelen van het 
ademhalingsstelsel: de neus- en mondholte (inclusief de buis van Eustachius), de keelholte, het 
strottehoofd (inclusief strotteklepje), de luchtpijp, de longen, de bronchiën en de longblaasjes (of 
alveoli)
4.1.3. kan de bouw van de longen, alsmede het verschil tussen de linker en de rechter long, 
beschrijven met behulp van de termen longkwabben, longvlies en borstvlies
4.1.4.  kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip anatomische dode ruimte
4.1.5.  kan in percentages zuurstof, stikstof, kooldioxide, noemen wat de
samenstelling van in- en uitgeademde lucht is
4.2. heeft inzicht in het functioneren van de onderdelen, los, en in hun onderlinge samenhang.
4.2.1. kan uitleggen hoe de onderdruk tussen borst- en longvlies van belang is voor de ademhaling



4.2.2.  kan uitleggen wat een klaplong (of pneumothorax) is
4.2.3.  kan beschrijven wat er met de borstkas, diafragma en middenrif gebeurt tijdens
de inspiratie
4.2.4. kan beschrijven wat er met de borstkas, diafragma en middenrif gebeurt tijdens
de expiratie
4.2.5. kan uitleggen wat het verschil is tussen ademhalingsspieren en
hulpademhalingsspieren, en kan van beide drie voorbeelden noemen
4.2.6. kan uitleggen dat de mm. intercostales externi zijn betrokken bij de inspiratie,
en de mm. intercostales interni bij de expiratie
4.2.7. kan uitleggen dat de ademhaling vanuit de hersenstam aangestuurd wordt, en
vanuit de hersenschors beïnvloed kan worden
4.2.8. kan uitleggen dat de concentratie kooldioxide in het bloed de belangrijkste prikkel is voor het 
ademhalingscentrum in de hersenstam
4.2.9. kan uitleggen wat wordt bedoeld met de begrippen longcapaciteit, vitale capaciteit, 
ademteug (of ademvolume of ademlucht), inspiratoir reserve volume, expiratoir reserve volume en 
luchtresidu, en kan de waardes voor de gemiddelde mens benoemen
4.2.10. kan uitleggen wat het begrip ademminuutvolume betekent, en kan de waarde voor de 
gemiddelde mens benoemen
4.2.11. kan uitleggen wat het begrip één-secondewaarde betekent
4.2.12. kan uitleggen wat er gebeurt tijdens hyperventilatie
4.2.13. kan uitleggen wat het begrip maximale zuurstofopname (of VO2-max) betekent
en kan de waarde voor de gemiddelde mens benoemen
4.2.14. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het respiratiequotiënt (of RQ), en waar
dit voor gebruikt wordt

5. Spijsverteringsstelsel

De kandidaat:

5.1. heeft kennis van de samenstelling van het spijsverteringsstelsel en de bouw, ligging en functie 
van de verschillende onderdelen.
5.1.1. kan als functie van het spijsverteringsstelsel noemen: het verteren van voedsel tot onderdelen 
die in het bloed opgenomen kunnen worden
5.1.2. kan de bouw, ligging en functie noemen van de volgende onderdelen van het 
spijsverteringsstelsel: de mondholte (inclusief tong, gebit en speekselklieren), keelholte, slokdarm, 
maag, dunne darm (inclusief twaalfvingerige darm), dikke darm (inclusief blinde darm en 
endeldarm) en lever
5.1.3. kan als specifieke functies van de lever noemen: suikerstofwisseling (inclusief productie en 
opslag glycogeen), vetstofwisseling, eiwitstofwisseling, ontgifting van stoffen, productie van gal en 
productie van warmte
5.1.4. kan van de volgende voedingsbestanddelen de algemene functie uitleggen: koolhydraten, 
vetten, eiwitten, water, vezels, vitamines, mineralen en spoorelementen
5.1.5. kan onderscheid maken tussen de in water oplosbare vitamines B en C, en de in vet 
oplosbare vitamines A, D, E en K
5.1.6.  kan noemen dat vitamine K in de dikke darm wordt gevormd
5.1.7.  kan de rol van spijsverteringsenzymen en gal uitleggen
5.1.8.  kan de functie van de poortader voor de spijsvertering uitleggen 



6. Uitscheidingsstelsel

De kandidaat:

6.1. heeft kennis van de samenstelling van het uitscheidingsstelsel en de bouw, ligging en functie 
van de verschillende onderdelen.

6.1.1. kan het uitscheiden van afvalstoffen en overtollige stoffen noemen als functie van het 
uitscheidingsstelsel

6.1.2. kan de bouw, ligging en functie noemen van de volgende onderdelen van het 
uitscheidingsstelsel: de nieren (met nierschors, niermerg en nierbekken), urineleider (of ureter), blaas 
en urinebuis (of urethra)
6.1.3.  kan uitleggen wat de functie is van nefronen
6.1.4.  kan uitleggen dat van de ongeveer 180 liter vocht die per etmaal wordt
gefiltreerd in de nieren, slechts 1,5 liter urine per dag overblijft en dat de rest via
het proces van terugresorptie weer in de bloedbaan terecht komt 
6.1.5. kan uitleggen wat het effect van alcohol is op de urineproductie

7. Zenuwstelsel

De kandidaat:

7.1. heeft kennis van de samenstelling van het zenuwstelsel en de bouw, ligging en functie van de 
verschillende onderdelen.
7.1.1. kan het coördineren van alle handelingen en processen die in het menselijk lichaam 
plaatsvinden noemen als algemene functie van het zenuwstelsel
7.1.2. kan beschrijven welke onderdelen van het zenuwstelsel behoren tot het centraal zenuwstelsel 
en welke tot het perifere zenuwstelsel
7.1.3. kan de bouw, ligging en functie noemen van de volgende onderdelen van het centrale 
zenuwstelsel: de grote hersenen (of cerebrum), de kleine hersenen (of cerebellum), de hersenstam 
(of truncus cerebri) en het ruggenmerg (of medulla spinalis)
7.1.4. kan de 12 paar hersenzenuwen en de 32 paar ruggenmergzenuwen als onderdelen van het 
perifere zenuwstelsel noemen
7.1.5. kan de bouw van de grote hersenen beschrijven aan de hand van de termen linker en 
rechter hersenhelft, hersenbalk (of corpus callosum), hersenschors, frontale kwab, parietale kwab, 
temporale kwab en occipitale kwab
7.1.6. kan uitleggen dat de voorzijde van de grote hersenen een motorische, en de achterzijde een 
sensorische functie heeft
7.1.7.  kan uitleggen dat de zenuwbanen elkaar kruisen
7.1.8.  kan de drie hersenvliezen noemen (zachte hersenvlies, spinnewebvlies en
harde hersenvlies), en de locatie van het hersenvocht
7.1.9. kan uitleggen wat er wordt bedoeld met witte en grijze stof, en met de
vlinderfiguur in het ruggenmerg
7.1.10. kan uitleggen wat de functie is van steuncellen (of gliacellen) en zenuwcellen (of neuronen)
7.1.11. kan als speciale onderdelen van een zenuwcel noemen: het cellichaam (of soma), 
dendrieten, axonen, myelineschede en synapsen, en hun bouw, ligging en functie noemen
7.2. heeft inzicht in het functioneren van de onderdelen, los, en in hun onderlinge samenhang.
7.2.1.  kan het verschil uitleggen tussen afferente en efferente zenuwcellen
7.2.2.  kan de begrippen prikkelgeleiding en prikkeloverdracht uitleggen aan de hand
van de termen actiepotentiaal, depolarisatie van de celmembraan, ionenbewegingen en 
neurotransmitters
7.2.3. kan acetylcholine noemen als neurotransmitter die betrokken is bij de spieractie, en het 
motorisch eindplaatje als de specifieke naam van de synaps 
7.2.4. kan het verschil in functie uitleggen tussen het autonome (of vegetatieve)
zenuwstelsel en het animale (of somatische) zenuwstelsel.
7.2.5. kan het verschil in functie uitleggen tussen motorische en sensorische zenuwen



7.2.6. kan het verschil in functie uitleggen tussen het sympathische en parasympathische 
zenuwstelsel
7.2.7.  kan uitleggen wat een reflex is
7.2.8.  kan het verschil uitleggen tussen een mono- en een multisynaptische reflex
7.2.9.  kan uitleggen wat de myotatische reflex is 

8. Hormoonstelsel

De kandidaat:

8.1. heeft kennis van de samenstelling van het hormoonstelsel en de bouw, ligging en functie van 
de verschillende onderdelen.
8.1.1. kan het aansturen van fysiologische processen noemen als functie van het hormoonstelsel
8.1.2.  kan uitleggen wat een hormoon is
8.1.3.  kan uitleggen wat het verschil is tussen een endocriene en een exocriene klier
8.1.4.  kan de ligging en functie van de hypofyse beschrijven
8.1.5.  kan de herkomst en functie beschrijven van de volgende hormonen: adrenaline, 
noradrenaline, insuline, glucagon, antidiuretisch hormoon (of ADH), erytropoëtine (of EPO), 
thyroxine, corticosteroïden, en de geslachtshormonen androgeen en oestrogeen
8.2. heeft inzicht in het functioneren van de onderdelen, los, en in hun onderlinge samenhang.
8.2.1. kan uitleggen op welke wijze de hypofyse, en daarmee het centraal zenuwstelsel, een rol 
speelt in het aansturen van het hormoonstelsel
8.2.2. kan de verschillen en overeenkomsten in aansturing uitleggen tussen het hormoonstelsel en 
het zenuwstelsel

9. Huid en warmtehuishouding

De kandidaat:

9.1. heeft kennis van de bouw en functie van de huid.
9.1.1. kan sensoriek, bescherming, warmtehuishouding en de vorming van vitamine D als functies 
van de huid noemen
9.1.2. kan als de lagen van de huid noemen: de opperhuid (of epidermis), de lederhuid (of dermis 
of corium), en de subcutis, en hun bouw, ligging en functie benoemen
9.2. heeft inzicht in de processen die een rol spelen bij de warmtehuishouding en de rol van de 
huid hierbij.
9.2.1.  kan uitleggen wat het verschil is tussen kern- en schiltemperatuur
9.2.2.  kan uitleggen waarom het van belang is dat de kerntemperatuur constant blijft
9.2.3.  kan in algemeenheid uitleggen op welke wijze in ons lichaam warmte wordt geproduceerd
9.2.4. kan de volgende factoren benoemen als factoren die een rol spelen bij de warmteopname 
en –afgifte aan de omgeving: straling (of radiatie), geleiding (conductie), stroming (convectie) en 
zweten (of evaporatie), en de werking van deze factoren verklaren
9.2.5. kan uitleggen wat het verschil is in het aandeel warmteafgifte van deze factoren tijdens 
inspanning en in rust
9.2.6. kan ten minste drie effecten noemen die in het lichaam optreden als gevolg van een 
dalende of stijgende kerntemperatuur

10. Inspanningsfysiologie

De kandidaat:

10.1. heeft kennis en inzicht van de processen die een rol spelen bij de energievoorziening, in het 
bijzonder tijdens lichamelijke inspanning.
10.1.1. kan uitleggen dat het molecuul ATP de energieleverancier is in het menselijk lichaam, en dat 
de energie vrijkomt bij splitsing in ADP en P (fosfaat)
10.1.2. kan uitleggen dat ATP door het lichaam geproduceerd kan worden zonder zuurstof 
(anaeroob) en met zuurstof (aeroob)
10.1.3. kan uitleggen dat ATP anaeroob geproduceerd kan worden door splitsing van 
creatinefosfaat (CP) in creatine en fosfaat



10.1.4. kan uitleggen dat ATP anaeroob geproduceerd kan worden door glucose in de glycolyse 
om te zetten in pyrodruivenzuur
10.1.5. kan uitleggen wat de begrippen melkzuur (of lactaat) en melkzuurdrempel inhouden, en 
het verband met anaerobe energielevering
10.1.6. kan uitleggen dat ATP aeroob geproduceerd kan worden door de verbranding van glucose 
en vetten tot water en koolstofdioxide
10.1.7. kan aangeven wat globaal het aandeel is in energieproductie van creatinefosfaat, de 
glycolyse, en de aerobe verbranding van glucose en vetten, zowel tijdens kortdurende explosieve 
als langdurige inspanning
10.1.8. kan uitleggen wat wordt bedoeld met de begrippen zuurstofschuld en steady state
10.1.9. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip mechanische efficiëntie, en de 
gemiddelde waarde voor de mens aangeven
10.1.10. kan aangeven dat de anaerobe energieproductie plaatsvindt in het cytoplasma, en de 
aerobe energieproductie in de mitochondriën
10.1.11. kan uitleggen dat de energetische waarde van vetten hoger is dan die van glucose, maar 
dat, aangezien de verbranding van vetten meer zuurstof kost dan die van glucose, glucose de 
meest efficiënte brandstof is
10.1.12. kan uitleggen hoe de mate van inspanning van invloed is op de verhouding tussen vet- en 
glucoseverbranding
10.2. heeft kennis en inzicht van de veranderingen in de orgaansystemen tijdens lichamelijke 
inspanning.
10.2.1. kan uitleggen wat het verschil is tussen statische en dynamische inspanning 
10.2.2. kan aangeven welke veranderingen plaatsvinden in het functioneren van het hart en 
bloedvaten tijdens dynamische inspanning
10.2.3. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het arterio-veneuze zuurstofverschil, en
hoe dynamische inspanning hierop van invloed is
10.2.4. kan aangeven dat zowel de bovendruk als de onderdruk stijgen als gevolg van
statische inspanning, en dat bij dynamische inspanning alleen de bovendruk een
noemenswaardige stijging vertoont
10.2.5. kan aangeven hoe dynamische inspanning van invloed is op de toevoer van
bloed naar de diverse organen
10.2.6. kan aangeven hoe dynamische inspanning van invloed is op de ademhaling 
10.2.7. kan aangeven wat de veranderingen zijn in het zenuwstelsel, hormoonstelsel, 
spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel en de warmtehuishouding tijdens inspanning in vergelijking 
met rust
10.3. heeft kennis en inzicht van de veranderingen in de orgaansystemen op lange termijn als 
gevolg van lichamelijke inspanning.
10.3.1. kan uitleggen hoe het slagvolume en de minimale hartfrequentie op lange termijn 
veranderen als gevolg van dynamische inspanning
10.3.2. kan als veranderingen op lange termijn in de bloedvoorziening die plaatsvinden als gevolg 
van dynamische inspanning noemen: een verhoging van het slagvolume, toename van het 
bloedvolume, toename van de hoeveelheid erythrocyten, toename van het aantal capillairen in 
de spier
10.3.3. kan als veranderingen die op lange termijn plaatsvinden in de fysiologie van skeletspieren 
als gevolg van dynamische inspanning noemen: toename van het aantal mitochondriën, 
toename van de hoeveelheid myoglobine, toename van de glycogeenvoorraad
10.3.4. kan als overige veranderingen die op lange termijn als gevolg van dynamische inspanning 
plaatsvinden noemen: verhoging van de melkzuurtolerantie, toename van enzymactiviteiten, 
sneller herstelvermogen, toename van de bewegingsvaardigheid, het sterker worden van 
ligamenten en skelet
10.3.5. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip hypertrofie en hoe dit het gevolg kan zijn 
van inspanning



11. Trainingsleer

De kandidaat:

11.1. heeft kennis en inzicht van de trainingsprincipes.
11.1.1. kan de definitie van het begrip training geven
11.1.2. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip conditie, en kan de vier
motorische grondeigenschappen noemen (uithoudingsvermogen, kracht, snelheid
en lenigheid)
11.1.3. kan uitleggen dat een sportprestatie van veel factoren afhankelijk is, en kan
naast de fysiologische factoren ten minste drie voorbeelden geven van
psychologische en endogene / exogene factoren
11.1.4. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip supercompensatie, en kan een
voorbeeld geven van een fysiologische factor die door supercompensatie kan verbeteren
11.1.5. kan uitleggen waarom herstel een essentieel onderdeel van een training is 
11.1.6. kan aangeven welke factoren van invloed zijn op de herstelfase (aard van de training, 
getraindheid van de sporter, individueel herstelvermogen, leefwijze, herstel bevorderende 
maatregelen)
11.1.7. kan tenminste 3 effecten noemen die in het lichaam optreden als gevolg van
een warming-up
11.1.8. kan het belang van een cooling-down uitleggen in verband met de verbranding van 
melkzuur en het hierdoor snellere herstel
11.1.9. kan uitleggen waar een goede warming-up en cooling-down uit moeten bestaan
11.1.10. kan de volgende manieren noemen waarop de intensiteit van een training te variëren is: 
intensiteit, duur, aantal series/herhalingen, aard van de herstelfase
11.2. kan de binnen de trainingsleer gangbare begrippen benoemen en verklaren.
11.2.1. kan uitleggen wat wordt bedoeld met specificiteit van training
11.2.2. kan uitleggen wat wordt bedoeld met de begrippen overload en periodisering 
11.2.3. kan uitleggen wat globaal het verschil in trainingsaanpak is tussen een
voorseizoen en een wedstrijdseizoen
11.2.4. kan uitleggen wat wordt bedoeld met de wet van de verminderde meeropbrengst
11.2.5. kan uitleggen wat het verschil is tussen een duur- en een intervaltraining 
11.2.6. kan uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip overtraining, en kan de volgende 
symptomen van overtraining noemen: snelle vermoeidheid, spierstijfheid, hoge bloeddruk, hoge 
rustpols, verminderde motivatie, verminderde eetlust, slechte nachtrust
11.2.7. kan de volgende situaties noemen die het risico op overtraining kunnen vergroten: ziekte, 
voeding, klimaat, mentale factoren


