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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:

Opbouw boeken Angerenstein Welzijn

ProfielboekenProfielboeken

BasisprofielboekenBasisprofielboeken

BasisboekenGenerieke boeken

Dit boek is een van de twee basisboeken voor het dossier maatschappelijke zorg.
De theorie bestaat uit drie onderdelen:
1 basistheorie
2 kritische beroepssituatie
3 verdiepingstheorie.

Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor alle uitstromen van
maatschappelijk zorg. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het
welzijnswerkveld. Belangrijke begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid
met een paarse kleur.

Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen. Online vind je bij elke KBS
aanvullende opdrachten.



Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen die beschikbaar
zijn via www.angerenstein.nl/welzijn. Het gaat om de volgende aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.

Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Inhoud thema:
1.1 De begrippen anatomie en fysiologie
1.2 De cel
1.3 Het skelet en de spieren
1.4 De bloedsomloop
1.5 Het ademhalingsstelsel
1.6 Het spijsverteringsstelsel
1.7 Het zenuwstelsel
1.8 Het hormonaal stelsel
1.9 Verdieping: Chromosomen en DNA

Binnen de maatschappelijke zorg heb je basiskennis nodig van het menselijk lichaam.
Aan de buitenkant heeft iedereen gemeenschappelijke kenmerken: hoofd, armen,
benen, rug, buik enzovoort. Daaraan kun je zien dat we mensen zijn. Maar er zijn ook
grote verschillen. Denk aan lengte, gewicht, haardracht, haarkleur, huidskleur en de
kleur van de ogen. Aan de binnenkant van het lichaam zijn er nauwelijks verschillen.
Het hart en de maag van een Inuit zien er niet anders uit dan die van een Chinees.
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De begrippen anatomie en
fysiologie

1.1

Anatomie en fysiologie zijn aparte wetenschappen en toch zijn ze sterk met elkaar
verbonden. Zonder anatomie zou er geen fysiologie zijn. En zonder fysiologie zouden
we met de kennis van anatomie ook niet zoveel kunnen doen.

Anatomie1.1.1
Letterlijk betekent anatomie ‘open snijden’. Dat was precies wat een Belgische arts
vijfhonderd jaar geleden voor het eerst deed. Hij sneed lichamen van overledenen
open om te kijken hoe het er van binnen uitzag. Zo is men er in de loop van de tijd
achter gekomen hoe het menselijk lichaam er van binnen uitziet. Nadat dit allemaal
nauwkeurig in kaart werd gebracht, kreeg anatomie een nieuwe betekenis.

Anatomie is de leer van organen en andere inwendige lichaamsdelen en de manier
waarop die met elkaar verbonden zijn.

Het open snijden van lichamen van overledenen gebeurt nog steeds. Bijvoorbeeld
bij het onderwijs aan studenten geneeskunde of om de doodsoorzaak vast te stellen.
Het open snijden om de doodsoorzaak vast te stellen heet sectie. Dat wordt gedaan

door een arts die daarin gespecialiseerd is: een patholoog-anatoom.

Fysiologie1.1.2
Anatomie brengt alle inwendige lichaamsdelen in beeld, maar dan weet je nog niet

hoe ze precies werken. Dat is waar fysiologie over gaat. Fysiologie is de wetenschap
die zich bezighoudt met de werking van levende onderdelen (organismen) van het
lichaam. Fysiologie is onderverdeeld in deelgebieden, afhankelijk van het onderwerp
van studie. Voorbeelden:
• celfysiologie: de werking van cellen
• bewegingsfysiologie: spieren en bewegen
• neurofysiologie: de werking van het zenuwstelsel
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• zintuigfysiologie: de werking van de zintuigen
• endocrinologie: de werking van het hormoonstelsel.

15
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De cel1.2
Een cel is het kleinste levende deeltje van de mens. Er zijn nog kleinere deeltjes,
maar die zijn niet levend. Het leven begint met twee cellen: een zaadcel die een
eicel bevrucht. Daarna vermenigvuldigen de cellen zich in hoog tempo en zo ontstaat
uiteindelijk een menselijk lichaam. Cellen vermenigvuldigen zich door zichzelf in
tweeën te delen. In de loop van het leven sterven cellen af. Die worden dan
vervangen door nieuwe cellen. Naarmate mensen ouder worden, worden afgestorven
cellen echter minder vaak vervangen door nieuwe. Dit is het normale
verouderingsproces van het menselijk lichaam.

De opbouw van een cel.

Een cel bestaat van buiten naar binnen uit:
• celmembraan
• protoplasma
• kern met kernmembraan
• kernplasma
• kernlichaampjes.
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Een cel is een piepklein bolletje. De buitenkant is een dun vliesje, het celmembraan.
In de cel zit een dikke vloeistof, protoplasma. In deze vloeistof drijft nog een soort
bolletje, de kern. Net als de cel zelf is ook de kern omgeven door een dun vliesje, het
kernmembraan. In dit vliesje zit ook een vloeistof, het kernplasma. Hierin drijven
de allerkleinste en meest belangrijke onderdelen van een cel: de kernlichaampjes.
Deze bevatten informatie waarmee een cel, door zichzelf te vermenigvuldigen, kan
uitgroeien tot een bepaald lichaamsdeel. De kernlichaampjes bevatten veel erfelijke
informatie en informatie die bepaalt tot welk geslacht een lichaam uitgroeit.

17

THEMA 1 ANATOMIE EN FYSIOLOGIE



Het skelet en de spieren1.3
Het skelet is opgebouwd uit ruim tweehonderd botten. Je zou denken dat botten
uit dood materiaal bestaan, maar dat is niet waar. Ze zijn opgebouwd uit cellen. En
omdat cellen levende deeltjes zijn, zijn botten dat ook. De buitenkant van een bot
is hard, want de cellen zitten daar dicht op elkaar. Aan de binnenkant zitten de
cellen veel minder dicht op elkaar. Zo ontstaan in het bot kleine holtes, waarin
beenmerg zit. Ook zitten in een bot bloedvaten die de botcellen voeden. Bij
bewegende delen, zoals de knie en heup, zit kraakbeen tussen het bot. Dit is zachter
dan het bot zelf en zorgt ervoor dat de botten ten opzichte van elkaar soepel kunnen
bewegen.

Het skelet1.3.1
De meeste mensen kennen het skelet van foto’s van mensen die lang geleden zijn
overleden. Daardoor associeer je een skelet wellicht met iets doods. Niets is minder
waar. Alle delen van het lichaam hebben een onmisbare functie. Dat geldt dus ook
voor het skelet, dat:
• geeft stevigheid aan het lichaam
• beschermt kwetsbare organen
• maakt bloedcellen aan in het beenmerg
• maakt beweging mogelijk, samen met de spieren.

Bij het beschermen van kwetsbare organen kun je denken aan de schedel die de
hersenen beschermt. De ribbenkast en de schouderbladen beschermen het hart, de
longen, de lever en de maag. De wervelkolom beschermt de zeer kwetsbare
zenuwverbindingen van de hersenen met de rest van het lichaam. Het bekken
beschermt de nieren, de blaas en de inwendige geslachtsorganen.

Dit is het skelet:
• het hoofd met de schedel
• de romp: schouders, ribbenkast, wervelkolom, bekken
• de ledematen: armen en benen.

18
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De spieren1.3.2
Het menselijk lichaam zit vol met spieren. Spieren bestaan uit spierweefsel. Sommige
spieren hebben een dun laagje spierweefsel, andere hebben veel lagen spierweefsel
en voelen daardoor veel dikker aan. Er zijn twee hoofdgroepen spieren:
• willekeurige spieren
• onwillekeurige spieren.

Willekeurige spieren kun je zelf beïnvloeden. Zo kun je ervoor kiezen om je
armspieren te gebruiken om iets zwaars te tillen. Daarvoor is het wel nodig dat de
hersenen een prikkel krijgen dat je dit wilt doen én dat het iets zwaars is. Daarom
zijn alle spieren verbonden met het zenuwstelsel. Onwillekeurige spieren kun je
zelf niet beïnvloeden. Denk aan de spieren die bij de ademhaling je borstkas of buik
op en neer laten gaan. Of de darmspieren die het voedsel door de darm leiden.

Er is nog een onderscheid: buigspieren (biceps) en strekspieren (triceps).
Buigspieren zorgen ervoor dat je je armen, benen en vingers kunt buigen. Na een
buiging gaan ze weer terug naar hun oorspronkelijke stand. Dat doen de strekspieren.

De belangrijkste functies van de spieren:
• geven stevigheid aan het lichaam
• maken bewegingen mogelijk
• bieden bescherming voor lichaamsdelen
• verzorgen het transport van voedsel en vocht.

Sommige spieren hebben meer functies tegelijk. Zo bieden buikspieren bescherming
voor de darmen en maken ze bewegingen van borstkas en buik mogelijk bij de
ademhaling.

Stevigheid bieden1.3.3
Veel ruimtes tussen de huid en het skelet en tussen de organen worden opgevuld
door spieren. Dit geeft extra stevigheid aan het lichaam. Als er bijvoorbeeld geen
spieren zouden zitten tussen je huid en je botten, zou je huid er maar slap bijhangen.
Dit gebeurt dan ook bij oudere mensen die steeds minder sterke spieren hebben.
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Bewegingen mogelijk maken1.3.4
Aan heel veel onderdelen van het skelet zitten spieren vast. De buig- en strekspieren
zorgen ervoor dat je kunt lopen, hardlopen, bukken en allerlei andere bewegingen
kunt maken.

Spieren van de arm.

Bescherming bieden1.3.5
Spierlagen bieden extra bescherming voor kwetsbare organen. Zo wordt de buikholte
met de darmen aan de voorkant beschermd door een stevige laag spieren. Ook over
de ribben zit een spierlaag die extra bescherming biedt aan hart en longen.

Transport verzorgen1.3.6
Voedsel maakt een reis door het spijsverteringsstelsel. Onwillekeurige spieren van
de darmen verzorgen het transport. Door steeds samen te trekken en weer te
ontspannen wordt het voedsel door de darm geduwd. Dit samentrekken en

ontspannen heet peristaltiek.

20
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De bloedsomloop1.4
De bloedsomloop hoort samen met de ademhaling tot de vitale stelsels van het
lichaam. Dat wil zeggen: als er problemen mee zijn, dan kunnen direct
levensbedreigende situaties ontstaan. De bloedsomloop bestaat uit:
• bloed
• hart
• bloedvaten
• lymfatisch stelsel.

Het bloed1.4.1
Door de bloedcirculatie komt het bloed in alle delen van het lichaam: van hersenen
tot tenen, van botten tot organen en zintuigen. De bloedsomloop kent een heenweg
vanaf het hart en een terugweg naar het hart. Onderweg worden bij organen en
andere lichaamsdelen allerlei stoffen uitgewisseld. Voedingsstoffen gaan van het
bloed naar de organen. Afvalstoffen gaan weer met het bloed mee terug. Ze worden
afgeleverd bij organen, zoals nier en lever, die ervoor zorgen dat ze het lichaam
verlaten.

Bloed bestaat uit:

• bloedplasma
• bloedcellen.

Bloedplasma1.4.2
Bloedplasma bestaat uit veel water (ongeveer 90 procent) en allerlei soorten
voedingsstoffen voor de organen, zoals glucose, vetzuren, vitaminen en hormonen.
Op de terugweg naar het hart zitten afvalstoffen als ureum en andere zuren in het
plasma. Een belangrijk deel van bloedplasma bestaat uit plasma-eiwitten. Die
verzorgen de uitwisseling van de stoffen. Daarnaast spelen ze een rol bij bloedstolling
en bij de afweerfunctie tegen ziektes.
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Bloedcellen1.4.3
Bloedcellen worden ook wel bloedlichaampjes genoemd. Er zijn drie soorten
bloedcellen: rode, witte en bloedplaatjes.

Rode bloedcellen worden aangemaakt en ook weer afgebroken in het beenmerg
van hoofdzakelijk platte botten (zoals borstbeen en bekken). Rode bloedcellen
bevatten een stof die een belangrijke rol speelt bij het transport van zuurstof door

het lichaam: hemoglobine (afgekort: Hb). Bij het afbreken van de rode bloedcellen
komt ijzer vrij dat wordt opgeslagen. Ook komt bilirubine vrij. Dit is een geelachtige
galkleurstof die door de lever naar de gal wordt getransporteerd. Verderop in het
spijsverteringskanaal wordt de galkleurstof bruin. Die kleurt de ontlasting.

Witte bloedcellen spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen schadelijke bacteriën
en virussen. Ze vormen antistoffen tegen deze schadelijke stoffen. Normaal zitten
er niet veel witte bloedcellen in het bloed. Het aantal kan zich echter snel
vermeerderen als er ergens in het lichaam schadelijke stoffen actief zijn.

Bloedplaatjes zijn belangrijk voor de bloedstolling. Bij uitwendige verwondingen
neemt het lichaam maatregelen om de bloeding snel te stoppen. Dat gebeurt
trouwens ook bij kleinere, inwendige bloedingen. Als de bloeding stopt, ontstaat
in de wond een stolsel. Het stolsel vergroeit tot een korst (bij een huidwond) en
uiteindelijk geneest de wond.

Het hart1.4.4
Het hart noem je ook wel de motor van het lichaam en dat is niet voor niets. Als de

motor stopt, rijdt de auto niet meer. Zo is het ook met het hart. Het hart is een pomp
die een mensenleven lang altijd maar doorpompt en zo'n vijf liter bloed door het
lichaam laat circuleren. Het hart bestaat uit twee helften: een linker- en een
rechterhelft. Elke helft heeft twee holle ruimtes. De bovenste ruimte heet boezem,
de onderste kamer. Je kunt dus ook zeggen dat een hart bestaat uit een linkerboezem
en een rechterboezem en een linkerkamer en een rechterkamer.
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Schematische tekening van het hart.

Hartkleppen1.4.5
Op verschillende plaatsen in het hart bevinden zich kleppen. Die zijn er om te
voorkomen dat het bloed terugstroomt en zo de circulatie verstoort. Daarnaast
komen aders en slagaders in het hart uit, die het bloed van het hart door het lichaam
sturen en weer terug.

De werking van het hart1.4.6
De bloedcirculatie kent twee systemen: de kleine bloedsomloop en de grote
bloedsomloop.

Bij de kleine bloedsomloop gaat zuurstofarm bloed, via de rechterboezem en de
longslagader van het hart, naar de longen. Daar komt de zuurstof in het bloed.
Daarna gaat het zuurstofrijke bloed, via vier longaders, terug naar de linkerboezem
van het hart.

De grote bloedsomloop stuurt vervolgens het zuurstofrijke bloed via de linkerkamer
en de aorta door de rest van het lichaam. Diverse organen en andere lichaamsdelen
halen onderweg de zuurstof en andere voedingsstoffen uit het bloed. Het

23

THEMA 1 ANATOMIE EN FYSIOLOGIE



zuurstofarme bloed gaat vervolgens via de aders weer terug naar de rechterkamer
van het hart. Daar begint de circulatie opnieuw: het hart pompt het zuurstofarme
bloed vanuit de rechterkamer via de rechterboezem naar de longen.

Bloedvaten1.4.7
Het transport van bloed door het lichaam gebeurt via een stelsel van bloedvaten.
Bloedvaten vertakken zich: hoe verder van het hart verwijderd, hoe kleiner de vaten.
Er zijn drie soorten bloedvaten:
• slagaders
• aders
• haarvaten.

Slagaders (arteriën) zijn bloedvaten die het bloed van het hart af transporteren.
Het hart pompt met flinke kracht. Daarom hebben slagaders een dikke wand om te
voorkomen dat ze uit elkaar springen. De wand van slagaders is elastisch en maakt
samentrekkende bewegingen om het bloed beter te laten stromen. Dit is het kloppen
dat je kunt voelen, onder andere bij de pols en in de hals. De belangrijkste en grootste
slagader is de aorta. Deze loopt direct van het hart, in het midden van het lichaam,
naar beneden. Onderweg vertakt de aorta zich in kleinere slagaders naar armen,
benen en organen.

Aders (venen) zijn vaten waardoor het bloed weer terug naar het hart stroomt. Dat
gebeurt met minder kracht dan bij de slagaders. De wanden van aders zijn daarom
dunner. Ook bevat een ader kleppen om te voorkomen dat het bloed terugstroomt.
De wanden van aders maken geen samentrekkende bewegingen. Je kunt aders dus
niet voelen kloppen.

Haarvaten (capilairen) zijn de kleinste vertakkingen van slagaders en aders.
Haarvaten hebben een dunne wand. Ze hebben geen kleppen en kloppen niet. Als
je de richting van de bloedsomloop volgt, vertakken slagaders zich vanaf het hart
steeds kleiner tot uiteindelijk heel veel haarvaten. Na de uitwisseling van stoffen
stroomt het bloed terug naar het hart. Dit gebeurt in een stelsel van haarvaten van
slagaders, die aansluiten op de haarvaten van aders. Vervolgens gaan de haarvaten
over in aders die tot het hart steeds dikker worden.
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Schematische tekening van slagaders, aders en
haarvaten.

Het lymfatisch stelsel1.4.8
Het lymfatisch stelsel speelt een grote rol bij het afweersysteem en het onschadelijk

maken van ziekteverwekkers. Het lymfatisch stelsel is een stelsel van vaten dat
over het hele lichaam verspreid is. Lymfevaten transporteren lymfevocht, ook wel
weefselvocht genoemd. De samenstelling van lymfevocht lijkt sterk op het plasma
in het bloed. Het lymfatisch stelsel wordt tot de bloedsomloop gerekend, omdat op
veel plaatsen in het lichaam lymfevaten contact maken met bloedvaten.

Lymfevaten zijn kleiner dan bloedvaten. Op verschillende plaatsen in het lichaam
komen wat grotere lymfevaten bij elkaar en vormen lymfeknopen. Die staan bekend
als lymfeklieren. Je vindt ze onder andere in de hals, de buikholte en de liezen en
in de oksels. Lymfeklieren zijn filters: ze halen schadelijke, ziekteverwekkende
stoffen uit het lymfevocht en maken ze onschadelijk.
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De milt1.4.9
De milt is een belangrijk onderdeel van de bloedsomloop en het lymfatisch stelsel.
Het is een orgaan dat links onderin de borstkas zit, in het midden van het lichaam
achter de maag. In de milt beïnvloeden allerlei chemische processen de samenstelling
van het bloed en het lymfevocht. De milt is ook een bloedreservoir. Bij grote
inspanningen kan de milt als een spons samenknijpen en zo extra bloed afgeven.
Dit veroorzaakt soms de bekende ‘steken in de zij’ bij het hardlopen.
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