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Thema 8 Bloed 

Paragraaf 8.1 Bloed 

Bloed bevat plasma en cellen. De cellen zweven in de plasma. 

Bloed neemt stoffen op, vervoert die stoffen en geeft ze ergens anders weer af. De 

opname en afgifte gebeurt in de haarvaten. 

Bloed bestaat uit: 

 Plasma (vervoert vele stoffen) 

o glucose 

o vitaminen 

o hormonen 

o mineralen 

o afvalstoffen zoals koolstofdioxide 

 Bloeddeeltjes (worden gemaakt in het rode beenmerg in de botten) 

o rode bloedcellen 

 5 miljoen per ul 

 bevatten hemoglobine 

 hemoglobine bevat een ijzerzout 

 hemoglobine vervoert zuurstof  

 in de longen wordt zuurstof opgenomen en koolstofdioxide 

afgestaan 

 in het weefsel (o.a. spieren) wordt zuurstof afgestaan en 

koolstofdioxide opgenomen 

 bloedarmoede optreden bij ijzergebrek 

 je bent dan snel moe 

o witte bloedcellen  

 8000 per ul (neemt bij infectie toe in aantal) 

 type 1: eten bacteriën en schadelijke stoffen op en verteren ze 

 type 2: maken afweerstoffen (antistoffen) tegen 

ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen 

o bloedplaatjes 

 250000 per ul 

 zorgen samen met stollingseiwitten in het bloedplasma voor het 

stollen van het bloed 

 er ontstaat een wondje en een bloedvat gaat stuk 

 bloedplaatjes knappen open en er komt een stof vrij 

 hierdoor wordt in het plasma fibrinogeen omgezet in het 

kleverige fibrine 

 rode bloedcellen raken gevangen in het fibrine netwerk 

 het gat in de bloedvat wordt gedicht er ontstaat een korstje 

 onder het korstje herstelt de huid zich 

 na een tijdje valt het korstje af 

 



Bij inspanning 

 snellere hartslag 

 bloed stroomt sneller door het lichaam 

 snellere ademhaling 

o er wordt meer zuurstof opgenomen en koolstofdioxide afgestaan 

 temperatuur omhoog 

o meer zweet 

o bloedvaten verwijden 

 glucagon (tijdens de inspanning uit de alvleesklier) en adrenaline (vooral bij de 

start uit de bijnieren) zorgen voor omzetting van de reservestof glycogeen in 

glucose 

 glucose wordt met behulp van zuurstof in de cellen verbrand 

 hierbij komt energie (warmte plus ATP) vrij 

 afvalstoffen gaan via de longen (koolstofdioxide) en nieren het lichaam uit 

 

H8.2 Bloed stroomt en verdieping 2 hartritme 

Drie type bloedvaten (zie bron 3) 

 Slagaders 

o voeren bloed van het hart af 

o genoemd naar het orgaan waar ze bloed naar toevoeren 

o dikke, gespierde wand: kloppen mee met de hartslag 

o kleppen alleen bij het begin bij het hart 

o bloed stroomt snel 

o hoge bloeddruk 

 Haarvaten 

o vervoeren bloed door organen 

o zeer dunne wand met kleine openingen: afgifte van stoffen aan de 

cellen, opname van stoffen uit de cellen 

o bloed stroomt langzaam 

 Aders 

o voeren bloed naar het hart toe 

o genoemd naar het orgaan waar ze bloed van afvoeren 

o dunne slappe wand 

o kleppen over de gehele lengte 

o bloed stroomt langzaam 

o lage bloeddruk 

 

Bloedsomloop (zie bronnen 4 en 6) 

 dubbel 

 kleine (hart, longen, hart) 

 grote (hart, alle organen lichaam, hart) 



Hart (zie bronnen 5 en 7 en verdieping 2 bron 1)) 

 grote spier pompt bloed door het lichaam 

 twee boezems 

 twee kamers 

 hartkleppen  

 slagaderkleppen 

 hartslag bestaat uit drie fasen 

o boezems trekken samen, hartkleppen open, slagaderkleppen dicht 

o kamers trekken samen, slagader kleppen open, hartkleppen dicht 

o hartpauze, hartkleppen open, slagader kleppen dicht 

 hartslag wordt veroorzaakt door zwakke elektrische stroompjes 

o sinusknoop is een groep cellen bovenin de rechterboezem waar 

impulsen ontstaan. De boezems trekken samen doordat de impulsen 

door de wand van de boezems gaan 

o AV knoop ligt midden in het hart op de grens van de boezems en 

kamers. Laat impulsen vertraagd passeren waardoor boezems geheel 

worden geleegd en de kamers vollopen 

o Tussenwand van het hart geleidt de impulsen naar de punt van het hart 

o De impulsen gaan via de kamerwanden naar boven. De kamers trekken 

van onder naar boven samen, zodat de kamers goed leeg geperst 

worden. 

Bloeddruk 

 bovendruk als kamers samentrekken 

 onderdruk als hart in rust is 

 druk gemeten in slagader is ongeveer 110/70 mm kwikdruk 

 de druk is lager verder bij het hart vandaan (zie bron 10) 

 hoge bloeddruk beschadigt de vaatwanden en tot slagaderverkalking leiden 

o niet te vet eten, niet te zout, niet roken, voldoende bewegen 

 lage bloeddruk leidt tot duizeligheid 

 meten bloedruk in armslagader zie bron 11 
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Hart en vaatziekten 

 hartritmestoornis (als impulsen te snel, te langzaam of verkeerd door het hart 

gaan is de hartslag onregelmatig) 

o pacemaker (zie bron 2 verdieping 2) 

 hartklepprobleem 

o nieuwe hartklep 

 vernauwing bloedvat (vooral kransslagader) kan leiden tot hartinfarct 

(gedeeltelijk afsterven hartspier) of beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) 

o dotteren met stent (zie bron 9) 

o bypass operatie (omleiding van de vernauwde kransslagader) 

o harttransplantatie 



https://www.youtube.com/watch?v=Ncjl8Gfa_qI Dotterbehandeling 

of plaatsen pacemaker https://www.youtube.com/watch?v=5NM8G_a4SB0 

of hartklep plaatsen https://www.youtube.com/watch?v=r9Uz_L7D2vw  
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H8.3 Rond je cellen 

Je lichaam bestaat voor 66% uit water. 

Water komt voor in de volgende vloeistoffen: 

 grondplasma in de cellen 

 weefselvloeistof tussen de cellen in de weefsels (is bloedplasma dat uit de 

haarvaten is gelekt) 

 bloedplasma in de bloedvaten 

 lymfe in de lymfevaten (is weefselvloeistof dat is opgenomen in de lymfevaten) 

Uitwisseling van stoffen (voedingsstoffen en afvalstoffen) vindt plaats in de 

haarvaten. 

 de rode bloedcellen laten het zuurstof los in het bloedplasma 

 zuurstof en voedingsstoffen verlaten een haarvat tegelijk met een deel van het 

bloedplasma 

 buiten het haarvat wordt bloedplasma weefselvloeistof genoemd 

 zuurstof en voedingsstoffen verlaten het weefselvloeistof en worden door de 

cellen opgenomen 

 afvalstoffen worden door de cellen uitgescheiden en komen via het 

weefselvloeistof weer in het bloedplasma terecht 

 omdat een deel van het weefselvloeistof niet terug gaat naar de haarvaten 

wordt het andere deel via de lymfevaten afgevoerd 

 de lymfe komt bij de sleutelbeenader het bloed in 

Het lymfestelsel 

 lymfe 

 lymfevaten 

o lijken op aders 

o bevatten kleppen 

o slappe wand 

o druk is laag 

 lymfeknopen/lymfeklieren 

 

Functie lymfestelsel 

 afvoeren overtollig vocht in de weefsels 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncjl8Gfa_qI
https://www.youtube.com/watch?v=5NM8G_a4SB0
https://www.youtube.com/watch?v=r9Uz_L7D2vw


 afweersysteem; witte bloedcellen in de lymfeklieren verwijderen 

ziekteverwekkers en ongewenste stoffen (klieren zwellen op bij een grote 

infectie) 

Elephantiasis is een ziekte waarbij een parasiet de lymfevaten in het been verstopt. 

Hierdoor krijg je een opgezwollen, misvormd been (olifantenbeen) 

 https://www.youtube.com/watch?v=dnWwHthkGkY Elephantiasis  
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Werken aan verslag en demonstratie hart/longen 
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8.4 Afvalstoffen 

 

Bij verbranding en andere processen in je lichaam ontstaan afvalstoffen. 

Het merendeel van de afvalstoffen komen in het bloed terecht. 

Uitscheidingsorganen helpen de samenstelling van het bloed min of meer constant te 

houden. Uitscheiden is het verwijderen van afvalstoffen via het bloed naar buiten je 

lichaam. 

 longen verwijderen koolstofdioxide en water 

 lever verwijdert kleurstoffen en afvalstoffen zoals alcohol en medicijnen 

 nieren verwijderen zouten en water uit het bloed. Verder overtollige vitaminen 

(B en C) en andere afvalstoffen. Deze stoffen verlaten het lichaam via de 

urine. 

 

Lever zorgt voor opbouw, afbraak, omzetting, opslag en afvoer van stoffen. De lever 

is belangrijk voor het constant houden van de samenstelling van het bloed. 

De lever is verbonden met drie grote bloedvaten. 

 leverslagader: voert zuurstofrijk bloed aan 

 poortader: voert bloed aan met voedingsstoffen afkomstig van de dunne darm 

 leverader: voert zuurstofarm bloed af via het hart naar de longen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnWwHthkGkY


Functie lever 

 afbraak 

o afbraak en omzetting van giftige stoffen zoals alcohol en medicijnen tot 

onschadelijke stoffen. Deze stoffen worden via de nieren uitgescheiden. 

o afbraak overtollige eiwitten. Hierbij ontstaat ureum. Ureum wordt via de 

urine uitgescheiden. 

o afbraak versleten rode bloedcellen. IJzer uit hemoglobine wordt 

opgeslagen. De rest van de hemoglobine wordt uit het lichaam 

verwijderd 

 opbouw 

o gal 

o cholesterol 

 opslaan en omzetting 

o glucose (wordt omgezet in glycogeen) 

o vitaminen (A en D) 

 

Nieren 

 liggen aan de achterzijde in je buikholte 

 verbonden met nierslagader en nierader 

 via urineleider verbonden met blaas 

 urine verlaat het lichaam via de urinebuis 

 nieren filteren afvalstoffen uit het bloed 

 

Functie nieren 

 verwijderen afvalproducten uit de lever zoals ureum of afvalproducten van 

alcohol of medicijnen 

 verwijderen overtollige stoffen waarvan je lichaam te veel heeft, zoals water, 

zouten en sommige vitaminen 

  verwijderen overbodige stoffen, stoffen die je lichaam niet nodig heeft zoal 

kleurstoffen uit voeding 

 productie van het hormoon epo. Epo verhoogt het aantal rode bloedcellen. 

Elke dag wordt 1500 liter bloed gefilterd, hierbij ontstaat 1,5 liter urine. Het 

gezuiverde bloed stroomt via nieraders naar de onderste holle ader. 

https://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nier.html  

Anatomie nieren (zie bron 5) 

 niermerg (buitenste laag) 

o bevat miljoenen kleine filtertjes 

 nierschors (middelste laag) 

o bevat buisjes die afvalstoffen samen met overtollig water opvangen 

(urine) 

https://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nier.html


 nierbekken (binnenste deel) 

o urine verlaat via nierbekken, urineleiders, blaas en urinebuis het 

lichaam 

 

Nierproblemen: 

 nierstenen 

o veel water drinken 

o medicijnen om steen op te lossen of spierverslappers om meer ruimte 

te maken voor het passeren van de steen 

o sonicator om stenen te verpulveren 

o chirurgische ingreep 

o https://www.youtube.com/watch?v=Blfg_q4Lqww Nierstenen 

o https://www.youtube.com/watch?v=-WjHQzFrSKI niersteenvergruizer 

Erasmus MC 

 niet goed werkende nieren 

o dialyse.  

 Als nieren niet goed werken wordt je snel moe. Je moet dan 

worden gedialyseerd  met behulp van een kunstnier (bron 6).  

 Een patiënt moet vaak 3 keer per week 4 uur worden 

gedialyseerd. 

 https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-nierdialyse/ Klokhuis over 

de nieren 

o transplantatie 
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Hoofdstuk 8.5 Doping en drugs 

Topsporters verbeteren prestaties door: 

 intensieve trainingen 

 goede sportuitrusting (schoenen etc.) 

 juiste voeding 

Doping zijn middelen die sportprestaties verhogen (zie bron 2) 

 sterkere spieren 

 prestaties langer volhouden 

 sneller herstellen na wedstrijd of training, waardoor je met hogere intensiteit 

kan trainen 

Twee soorten doping 

 verboden stoffen 

o amfetamine 

 stimulerende stof 

 werkt in op zenuwstelsel 

https://www.youtube.com/watch?v=Blfg_q4Lqww
https://www.youtube.com/watch?v=-WjHQzFrSKI
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-nierdialyse/


 oppeppende werking 

 sporter voelt vermoeidheid niet en kan langer doorgaan 

o anabole steroïden 

 zorgen voor groeien van spieren 

 meer spiermassa voor krachtsporters en sprinters 

 verboden methoden 

o bloeddoping (kunstmatig verhogen van het aantal rode bloedcellen) 

 bloed toedienen voor de wedstrijd 

 epo inspuiten 

 hoogtestage of slapen in een hoge druk tent mag weer wel! 

 

Drugs zijn stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden. Meer dan 25% 

van de scholieren in Nederland heeft wel eens drugs gebruikt. 

 kunnen opgerookt worden 

 opgesnoven worden 

 ingespoten 

 gedronken 

Er zijn verschillende soorten drugs (zie bron 3) 

 paddo’s: veroorzaken hallucinaties, maken lacherig 

 heroïne: geeft kort euforisch gevoel, daarna verdovend 

 amfetamine (speed): maakt alert, opgewekt, helder en energiek 

 ketamine: opwekkend in lage dosis, dromerig in hoge dosis 

 wiet: werkt ontspannend, zintuigen zijn gevoeliger 

 hasj: zoals wiet, maar maakt meer stoned (loom gevoel) 

 alcohol: ontspant en verdooft 

 XTC/MDMA: geeft energie, wordt gebruikt als partydrug 

 cocaïne: gevoel van energie en zelfverzekerdheid 

 ritalin: verbetert concentratie 

 GHB: maakt rustig, angsten en remmingen verminderen 

 poppers: opwekkend, worden gebruikt als partydrug 

 

Drugs beïnvloeden de werking van het zenuwstelsel. De effecten van drugs kunnen 

verschillend zijn. 

 stimulerende middelen zorgen dat zenuwstelsel beter werkt 

o v.b. xtc, cocaïne en cafeïne 

 verdovende middelen laten je zenuwstelsel trager werken 

o v.b. heroïne en alcohol 

 bewustzijnsveranderende middelen beïnvloeden de werking van je hersenen. 

Daardoor verandert je stemming en de wereld om je heen ziet er heel anders 

uit dan de werkelijkheid 

o v.b. paddo’s, hasj, lsd 



 

Gevolgen van drugsgebruik. Het gebruik van drugs kan gevaarlijk zijn: 

V.b. XTC gebruik 

 voordelen 

o je voelt je zorgeloos en ontspannen en ziet de wereld door een ‘roze 

bril’ 

o je houdt het uitgaansleven langer vol 

 nadelen 

o door te lang te dansen kun je oververhit raken en uitdrogen 

o pillen kunnen ongewenste en zelfs gevaarlijke stoffen bevatten 

o de dosering van de pillen varieert sterk, je weet nooit hoeveel er precies 

van welke stof in zit. 

o veelvuldig gebruik kan leiden tot aantasting van je geheugen en 

concentratieverlies 

 

Regelmatig gebruik van drugs kan tot verslaving leiden. Je bent verslaafd als je niet 

meer zonder de drug kan. Kenmerken verslaving: 

 steeds meer of vaker gebruiken om het zelfde effect te bereiken 

 vaker gebruiken dan je met jezelf afspreekt 

 steeds minder aandacht voor school, studie, familie en vrienden 

 een groot deel van je tijd bezig zijn met het gebruiken van drugs en het 

herstellen ervan 

 niet in staan zijn zelf te stoppen met het gebruik 

 regelmatig in je eentje drugs gebruiken 

 

Verslaving kan leiden tot de volgende problemen. 

 gezondheidsproblemen; werkzame stoffen maken je lichaam ziek 

 psychische problemen; hersenen raken ernstig en onherstelbaar beschadigd, 

waardoor ook je gedrag verandert 

 sociale problemen; door gedrag verandering kan je ook contact met familie en 

vrienden verliezen 

 financiële problemen; drugs kosten veel geld, je kan je baan verliezen 

 

Huisarts of verslavingszorg kan helpen met stoppen. Stoppen heet afkicken. 

 

Informatie ook bij het Trimbos instituut https://www.trimbos.nl/kennis/drugs  

Artikel Nu.nl       https://www.ad.nl/binnenland/ketamine-stijgt-razendsnel-in-
populariteit-grote-zorgen-om-toenemend-gebruik~af008761/ 
 

https://www.trimbos.nl/kennis/drugs
https://www.ad.nl/binnenland/ketamine-stijgt-razendsnel-in-populariteit-grote-zorgen-om-toenemend-gebruik~af008761/
https://www.ad.nl/binnenland/ketamine-stijgt-razendsnel-in-populariteit-grote-zorgen-om-toenemend-gebruik~af008761/


https://www.youtube.com/watch?v=qtkE6kVACQM Drugs en het brein 

https://www.youtube.com/watch?v=odpQLpyjKVM Ketamine 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr_JPFcTQUk Cocaïne  

https://www.youtube.com/watch?v=pbrujeDq9lU Cannabis 

https://www.youtube.com/watch?v=l7cKZ4hZ2qY Alcohol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtkE6kVACQM
https://www.youtube.com/watch?v=odpQLpyjKVM
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_JPFcTQUk
https://www.youtube.com/watch?v=pbrujeDq9lU
https://www.youtube.com/watch?v=l7cKZ4hZ2qY

