
Thema 10 Voortplanting 

Begin met film Voortplanting van dvd Het Menselijk Lichaam 

Vraag na afloop welke obstakels een zaadcel moet nemen om het DNA in de eicel te 

krijgen. 

 zure omgeving (doodt bacteriën maar ook zaadcellen; rond ovulatie minder 

zuur) 

 grove structuur vagina waardoor zaadcellen vast komen te zitten 

 slijmprop aan het begin van de baarmoeder (baarmoedermond). Deze is 

moeilijk doorlaatbaar voor zaadcellen. Tijdens de ovulatie beter toegankelijk. 

 zaadcellen moeten naar de juiste eileider gaan (waar de eicel zit) 

 zaadcellen zwemmen tegen de stroom in in de eileider (door trilhaarcellen die 

de eicel in de richting van de baarmoeder bewegen) 

 de zaadcel moet door de laag follikelcellen heen die de eicel omgeven 

 de zaadcel moet door de eischil heen (enzymen in de kop van de zaadcel 

helpen hierbij) 

Het geslacht van een man of vrouw wordt bepaald door de geslachtschromosomen. 

Een man heeft in ieder cel 46 chromosomen, waarvan twee geslachtschromosomen X 

en Y. Een vrouw heeft de geslachtschromosomen X en X. 

De geslachtskenmerken aanwezig bij de geboorte zijn de primaire geslachts-

kenmerken. 

 man (balzak en penis uitwendig; zaadballen, bijballen zaadleiders en prostaat 

inwendig ) 

 vrouw (schaamlippen uitwendig; eierstokken, eileiders, baarmoeder, vagina en 

clitoris inwendig) 

De geslachtskenmerken die ontstaan tijdens de puberteit zijn de secundaire 

geslachtskenmerken. Deze kenmerken ontstaan onder invloed van hormonen. 

Bij zowel jongen als meisjes:  

 meer zweet- en talgklieren 

 okselhaar 

 schaamhaar 

 groei geslachtsorganen 

 snelle lengtegroei 

Bij meisjes: 

 rondere vormen 

 borstgroei 

 breder bekken 

 ongesteldheid 

Bij jongens: 

 baardgroei 



 lagere stem 

 borsthaar 

 groei spieren 

 hoekiger lichaamsvorm 

Werking geslachtsorganen 

Man 

 balzak bevat zaadballen en bijballen  

 temperatuur is een paar graden lager dan lichaamstemperatuur voor betere 

kwaliteit zaad 

 zaadcellen worden na productie in de zaadballen tijdelijk opgeslagen in de 

bijballen  

 een man produceert ongeveer 50-70 miljoen zaadcellen per dag 

 via de zaadleiders, prostaat en urinebuis verlaat het sperma het lichaam 

 sperma is vocht met zaadcellen, het vocht is afkomstig uit de zaadblaasjes en 

de prostaat 

 de prostaat voorkomt door afsluiting van de blaas dat urine zich kan mengen 

met sperma. Urine is slecht voor de zaadcellen. 

 als de man opgewonden raakt krijgt hij een erectie, dit komt doordat de penis 

zich vult met bloed. 

Vrouw 

 bij geboorte 400.000 onrijpe eicellen in twee eierstokken 

 vanaf puberteit rijpt een eicel eens in de 28 dagen 

 onrijpe eicellen zitten in blaasjes (follikels) 

 tijdens rijpen steeds meer vocht in follikel, eicel neemt ook voedingstoffen op 

en wordt ook groter 

 na ongeveer 14 dagen barst follikel open (eisprong of ovulatie) en de rijpe 

eicel komt in de eileider 

 de eicel wordt na de bevruchting in de richting van de baarmoeder 

getransporteerd 

 als de eicel niet binnen 24-48 wordt bevrucht wordt de eicel afgebroken 

 tijdens de menstruatiecyclus wordt onder invloed van hormonen het 

baarmoederslijmvlies dikker en beter doorbloed. 

 op dag 14 vindt de ovulatie plaats 

 het restant van het follikel dat gebarsten is neemt vet op en wordt het gele 

lichaam genoemd 

 indien de eicel niet wordt bevrucht sterft het gele lichaam af en wordt een deel 

van het baarmoederslijmvlies afgestoten 

 14 dagen na de ovulatie begint een nieuwe menstruatie 

 bij bevruchting van de eicel wordt de bevruchte eicel naar de baarmoeder 

getransporteerd en nestelt zich in in het baarmoederslijmvlies 

 het gele lichaam blijft intact en maakt hormonen waardoor het slijmvlies niet 

wordt afgestoten 



Hoe voorkom je een zwangerschap: 

 condoom: 

o voorkomt dat zaadcellen in het lichaam van de vrouw komt; het 

vrouwencondoom sluit de vagina af 

o voorkomt soa 

 de pil (bevat hormonen) 

o voorkomt dat eicel rijpt 

o voorkomt eisprong 

o zorgt voor dunner baarmoederslijmvlies, waardoor innesteling in de 

baarmoeder voorkomen wordt 

o zorgt voor verdikking slijmprop 

o er zijn verschillende soorten pillen 

 met twee hormonen of slechts 1 type hormoon 

 je slikt de pil 3 weken en dan een week niet 

(stopweek), vervolgens vind er menstruatie plaats 

 prikpil (injectie in spier of onder de huid; werkt 12 weken) 

 NuvaRing (hormoon zit op de ring die in de vagina wordt 

geplaatst 

 anticonceptiepleister (1 maal per week pleister 3 weken 

achterelkaar dan week niet) 

 anticonceptiestaafje (onder de huid beschermt drie jaar) 

o mensen slikken soms de pil bij pijnlijke menstruatie of topsporters 

 spiraaltjes, ankertjes met koperdraad of hormonen dat in de baarmoeder 

wordt geplaatst door een arts 

o voorkomt innesteling 

o kan 5-10 jaar blijven zitten 

 pessarium (vrouwenring) kan je zelf plaatsen bij de baarmoedermond, 

wordt gebruikt in combinatie met zaaddodende pasta 

 sterilisatie: bij de man wordt de zaadleider en bij de vrouw de eileider 

onderbroken. Hiervoor is een kleine operatie nodig. Er worden nog wel 

hormonen gemaakt. Het sperma bevat geen zaadcellen meer. Eicellen 

kunnen niet meer worden bevrucht en kunnen niet meer naar de 

baarmoeder. 

 minder betrouwbare methoden zijn: 

o coïtus interruptus (voor het zingen de kerk uitgaan) 

o periodieke onthouding (een aantal dagen rond de ovulatie geen 

geslachtsgemeenschap) 

Bij noodgeval: 

 morning-afterpil (binnen 72 uur na geslachtsgemeenschap0 

 morning-afterspiraaltje (binnen 5 dagen) 

 abortus (niet langer dan 24 weken zwanger, gerekend vanaf de eerste dag 

van de laatste menstruatie; 5 dagen bedenktijd); er is ook een abortuspil. 

 

Gebruik sekskoffer 



Paragraaf 10.2 Zwanger en bevallen 

Begin met film Nieuw leven van dvd Het Menselijk Lichaam 

Een vrouw is zwanger als de bevruchte eicel is ingenesteld. Na de bevruchting van 

de eicel gaat de eicel delen en verplaatst zich in 5-6 dagen naar de baarmoeder. (zie 

bron 2) 

In het eerste stadium van de ontwikkeling noem je het ongeboren kind een embryo. 

Als alle organen in aanleg aanwezig zijn wordt het een foetus genoemd. Dit is 

ongeveer na 12 weken. 

Het ongeboren kind is via de navelstreng en de placenta verbonden met de moeder. 

De navelstreng bevat twee aders en een slagader. Voedingsstoffen, zuurstof, 

koolstofdioxide en afvalstoffen worden in de placenta uitgewisseld tussen moeder en 

kind. 

Het ongeboren kind is omgeven door vruchtvliezen waarin vruchtwater zit. 

Vruchtwater beschermt het kind tegen: 

 schokken 

 uitdroging 

 snelle temperatuurwisselingen 

Via de placenta kunnen meer stoffen naar het kind gaan: 

 antistoffen 

 nicotine 

 alcohol 

 medicijnen 

 drugs 

Kans op afwijkingen is het grootst tijdens de eerste tien weken van de zwangerschap 

(zie bron 5). Grote afwijkingen kunnen leiden tot een miskraam. Het embryo sterft en 

wordt afgestoten. 

 

Het aantal weken dat een vrouw zwanger is wordt gerekend vanaf de eerste dag van 

de laatste menstruatie. Na gemiddeld 40 weken is een baby volgroeid. 

Draagtijd is de tijd die een foetus in de baarmoeder doorbrengt vanaf de bevruchting 

tot aan de geboorte. Bij de mens is de draagtijd 38 weken. 

De meest kinderen worden geboren tussen 38 en 42 weken zwangerschap. 

 

 

 

 



De bevalling verloopt in drie stappen: 

Ontsluitingsfase (0-48 uur) 

 Spieren baarmoeder trekken samen (weeën) 

 Baarmoedermond wijder 

 Slijmprop verdwijnt 

 Vruchtvliezen breken en vruchtwater loopt weg 

Uitdrijvingsfase (0-2 uur) 

 Toename frequentie en sterkte weeën 

 Bij meer dan 10 cm ontsluiting persweeën 

 Baby komt ter wereld 

Nageboortefase (0-15 minuten) 

 Naweeën 

 Uitdrijven placenta, resten vruchtvliezen en navelstreng 

Soms is de bevalling moeilijk. Dit kan komen door: 

 stuitligging (de baby ligt met de billen naar beneden in plaats van het hoofd 

 de baby is groot en het bekken van de moeder is nauw 

 de placenta ligt voor de baarmoedermond 

 er zijn fysieke problemen met het kind, bijvoorbeeld nog niet goed ontwikkelde 

longen of openingen in het middenrif waardoor darmen in de borstholte zitten. 

Voor de bevalling kan besloten worden de baby eerst te draaien. Of er kan dan 

gebruik worden gemaakt van een vacuümpompje. Ook een keizersnee kan hulp 

bieden. Als een baby fysieke problemen heeft wordt het kind in het ziekenhuis 

geboren en vaak ingeleid. Een team artsen is dan ter plekke. Er is een couveuse 

beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzoek aan een baby na de geboorte heet postnataal onderzoek. 

 voorbeeld hielprik in eerste week, onderzoek naar zeldzame aangeboren 

ziektes  

Onderzoek aan een baby voor de geboorte heet prenataal onderzoek 

 Prenatale diagnostiek (voor de geboorte) 

o Echoscopie 

 Termijnecho (tussen 9-12 weken zwangerschap om 

uitgerekende datum te bepalen) 

 20 weken-echo (lichamelijke afwijkingen, genoeg vruchtwater, 

goede groei) 

 Groei-echo (30 weken) 

 Liggingsecho (36 weken) 

 Pretecho (altijd) 

o Vlokkentest 

 Onderzoek naar chromosomen in de cellen van de placenta 

(karyogram) 

 Vanaf tiende week zwangerschap 

o Vruchtwaterpunctie 

 Onderzoek naar chromosomen in de cellen van de foetus in het 

vruchtwater (karyogram) 

 Vanaf week 16 van de zwangerschap 

o Combinatie test (test voor o.a. syndroom van Down) 

 combinatie van bloedtest bij moeder en echo van het kind 

(nekplooimeting) 

o NIPT test (niet invasieve prenatale test; bloedtest voor o.a. syndroom 

van Down; bloed van de moeder) 

 Vanaf 11 weken zwangerschap 

https://www.youtube.com/watch?v=UqR8990-81E Vruchtwaterpunctie 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/54296-nieuwe-bloedtest-ipv-vruchtwaterpunctie 

NIPT test 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik/De_ziektes_die_de_hielprik_opspoort  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqR8990-81E
http://nieuws.vtm.be/binnenland/54296-nieuwe-bloedtest-ipv-vruchtwaterpunctie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik/De_ziektes_die_de_hielprik_opspoort


Technieken gericht op zwanger worden: 

o Kunstmatige inseminatie (zaadcellen worden via injectiespuit 

ingebracht, eventueel afkomstig van zaaddonor) 

o In Vitro Fertilisatie 

 Stimulering van follikelrijping 

 Aanprikken van follikels 

 Bevruchting 

 Plaatsing in baarmoeder 

o ICSI (intracytoplasmatische sperma injectie; IVF met als extra stap het 

injecteren van een zaadcel in de eicel bij mannen met traag zaad) 

o Embryoselectie (bij mensen met een erfelijke afwijking wordt tijdens de 

IVF procedure een cel genetisch onderzocht), alleen een goed embryo 

wordt terug geplaatst 

 

Filmpje dvd Reageerbuisbaby Klokhuis 

 

Tweelingen 

 1 op de 60 vrouwen wordt zwanger van tweeling 

 1 op de 250 vrouwen wordt zwanger van eeneiige tweeling 

Eeneiige tweeling ontstaat uit 1 bevruchte eicel, die zich tijdens het delen in tweeën 

splitst.  

 kinderen hebben dezelfde erfelijke informatie.  

 ze lijken op elkaar en zijn van hetzelfde geslacht. 

 meestal elke embryo eigen placenta en eigen vruchtvliezen 

 soms, als splitsing na innesteling plaatsvind delen de embryo’s de 

vruchtvliezen en de placenta 

Twee-eiige tweeling ontstaat wanneer bij de eisprong twee eicellen tegelijk vrijkomen 

en bevrucht worden 

 erfelijke informatie is niet gelijk 

 kinderen hoeven niet van het zelfde geslacht te zijn 

 elk embryo heeft zijn eigen placenta en vruchtvliezen 

 

 

 



Paragraaf 3 opgroeien 

film over 4-5 jarigen 

Levensfasen mens: 

 bevruchte eicel (zygote) 

 embryo (eerste 8-12 weken zwangerschap) 

 foetus (tot aan geboorte) 

 baby, zuigeling (0-1,5 jaar) 

 peuter (1,5-4 jaar) 

 kleuter (4-6 jaar) 

 schoolgaand kind (6-12 jaar) 

 puber (12 -16 jaar) 

 adolescent (16-21 jaar) 

 volwassene (21-60 jaar) 

 oudere (60 plus jaar) 

Tijdens de verschillende fasen zijn er zowel lichamelijke als geestelijke 

ontwikkelingen (zie bron 2). 

In puberteit onder invloed van hormonen secundaire geslachtsveranderingen (zie 

eerder in dit hoofdstuk en bron 3). 

Hypofyse 

 kleine erwtvormige klier onderaan de hersenen 

 maakt hormonen FSH en LH  

o die de mannelijke geslachtsorganen aanzetten tot de productie van 

testosteron en zaadcellen 

o die de vrouwelijke geslachtsorganen aanzetten tot de productie van 

oestrogeen en de rijping van eicellen 

Relaties 

 heteroseksueel 

 homoseksueel 

 biseksueel 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat een ander niet wil. Zoals: 

 seksueel getinte opmerkingen 

 seksuele gebaren 

 seksuele handelingen 

o aanranding als gedwongen tot seksuele handelingen 

o verkrachting als het lichaam van de andere wordt binnengedrongen 



Pedofilie is als een volwassene seksuele gevoelens heeft voor kinderen (jonger dan 

18 jaar). 

Incest is seks binnen familie. 

Loverboys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 4 Voortplanting met bloemen 

Bijen hebben het moeilijk door:  

 bestrijdingsmiddelen 

 faraomijt 

 tekort aan bloeiende planten 

Honingbijen en hommels zorgen voor de bestuiving van 80% van de 

landbouwgewassen. 

Insecten spelen een belangrijke rol bij de voortplantingscyclus van planten. Insecten 

zijn op zoek naar nectar en stuifmeel en bevruchten daarbij de bloemen, waardoor 

de plant vruchten kan dragen. De vrucht bevat zaden die voor de voortplanting 

zorgen. 

https://www.culy.nl/inspiratie/zijn-stadsimkers-heel-cool-of-juist-gevaarlijk/  

Voortplantingsorganen van plant zitten in bloemen. 

Bloem 

 bloembodem 

 kelkbladeren 

 kroonbladeren 

 nectarkliertjes 

 voortplantingsorganen 

Mannelijk voortplantingsorgaan 

 meeldraad 

o helmdraad 

o helmknop 

 stuifmeelkorrels 

Vrouwelijk voortplantingsorgaan 

 stamper 

o stempel 

o stijl 

o vruchtbeginsel 

 zaadbeginsel 

 eicellen 

 

 

https://www.culy.nl/inspiratie/zijn-stadsimkers-heel-cool-of-juist-gevaarlijk/


Bestuiving (verplaatsen van stuifmeel van de meeldraden van de ene bloem naar de 

stamper van een andere bloem van het zelfde soort) 

 insectenbloem 

o insecten zorgen voor bestuiving 

o produceren geur 

o zijn gekleurd 

o hebben opvallend kleurpatroon 

o hebben opvallen uiterlijk (lijkt op vrouwtjes insect) 

o produceren nectar 

o produceren plakkerig stuifmeel 

 windbloemen 

o wind zorgt voor bestuiving 

o bloemen zijn klein en groen 

o produceren geen nectar 

o helmknoppen en stempels hangen ver uit de bloem 

o stuifmeelkorrels zijn klein en licht waardoor ze lang in de lucht blijven 

zweven 

o produceren veel stuifmeel 

Stuifmeelkorrel groeit naar eicel toe. 

 Stuifmeelkorrel vormt buis naar eicel toe 

 Kern van stuifmeelkorrel bereikt zo de eicel 

 Kern dringt eicel binnen 

 Eicel is bevrucht 

 

Vruchten en zaden 

Bloemen verschrompelen 

 Kroonbladeren verkleuren, verschrompelen en vallen af 

 Kelkbladeren blijven vastzitten 

Zaadbeginsel wordt zaad 

 Bevruchte eicel wordt kiem 

o wortel en blaadjes 

 Zaadbeginsel wordt zaad 

o Zaad bestaat uit  

 twee zaadlobben (bevat reservevoedsel) 

 kiem 

 



Vruchtbeginsel wordt vrucht 

 roos wordt rozenbottel 

 appelbloesem wordt appel 

 bloem bonenplant een sperzieboon (soms eet je de vrucht soms de zaden/de 

bonen) 

Vrucht bevat 1 of meer zaden. 

Hoe verspreiden planten hun zaden? 

Zaden zijn nakomelingen van de plant. Zaden niet te dicht bij ouderplant: 

 tekort voedingsstoffen 

 te weinig licht 

 te weinig ruimte 

Manieren van zaadverspreiding 

 door dieren 

o zaden zijn kleverig of stekelig (klis) 

 blijven aan vacht hangen 

o vruchten zijn eetbaar (bessen) (lijsterbes) 

 zaad verteert niet en komt met poep op de grond 

 door plant zelf 

o vruchten knappen open door warmte zon of aanraking regendruppels 

 springbalsemien heeft schietmechanisme (4 meter weg) 

 door de wind 

o vruchten en zaden zijn licht 

o aanpassing waardoor ze zweven 

 paardenbloem heeft parachuutje 

 esdoorn heeft vleugel (helikoptertje) 

Levenscyclus plant soms 1 jaar soms meerdere jaren. 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 5 Voortplanting zonder bevruchting 

Geslachtelijke voortplanting is voortplanting waarbij bevruchting plaatsvind en zaden 

ontstaan.  

Ongeslachtelijk voortplanting is als er nieuwe planten ontstaan zonder bevruchting. 

De nakomelingen zijn klonen. 

Voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting: 

 een nieuw plantje ontstaat uit de okselknop van een plant en groeit op het 

blad (kindje-op-moeders-schoot) 

 bol is een ondergronds stukje stengel met dikke bladeren: de rokken.  

o uit de zijknoppen ontstaan klisters, hieruit groeien nieuwe planten 

o voorbeeld ui en tulp 

 knol is het verdikte einde van een ondergrondse uitloper van een stengel. 

o bevat veel reservevoedsel 

o voorbeeld is aardappel 

o ogen zijn knoppen die uitlopen 

 uitlopers zijn bovengrondse stengels 

o op plekken waar ze de grond raken ontstaan wortels 

o voorbeeld aardbei 

 wortelstokken zijn ondergrondse stengels 

o uit verdikkingen groeien plantjes  

o voorbeeld lelietje-van-dalen 

 

Vermeerdering door mensen 

 stekken 

o snij stukje van plant  

o zet het in water 

o na wortelvorming kan plantje in de grond 

o voorbeeld roos of basilicum 

 weefselkweek 

o stukjes weefsel met stamcellen worden op voedingsbodem gezet 

o voorbeeld varens 

https://www.youtube.com/watch?v=uAN0ynRv-EU weefselkweek varens 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAN0ynRv-EU


Veredelen is het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen (kweken). Telen is het 

groeien van planten. 

Zie bron 6 voor stappen 

 zoek gewenste planten (zelfde soort) 

 kruis de planten (stuifmeel op stempel andere plant) 

 uit zaden ontstaan nieuwe planten 

 selecteer de beste planten 

 herhaal kruisingsproces 

 de plant met de gewenste eigenschap ongeslachtelijk vermeerderen 

 

Levenscyclus 

 zaad 

 plant 

 bloem 

 bestuiving 

 

Type planten (naar aantal jaren dat ze leven) 

 eenjarig 

o na 1 jaar sterft de plant 

o plant maakt zaad 

 tweejarig 

o na 1 jaar sterven bovengrondse delen af  

o ontstaat nieuw blad in het voorjaar 

o aan het eind van het seizoen zijn er bloemen 

o er ontstaat zaad na bevruchting 

 meerjarig of overblijvende planten kunnen meerdere jaren bloeien 

o overblijvende kruidachtige planten zijn vaste planten 

o soms sterven bovengrondse delen af 

o houtachtige planten groeien uit tot struik of boom 

o kunnen heel oud worden 

o loofbomen verliezen bladeren in de herfst 

 

 

 


