
Hoofdstuk 12 Transport 

Paragraaf 1 Hart 

Leg uit werking bouw en werking van het hart m.b.v. Bioplek 

 twee kamers en twee boezems  

 holle spier met hartspiercellen 

 zorgen voor pompwerking 

o slagvolume  

 hoeveelheid bloed die per hartslag een harthelft verlaat 

 bij rust ongeveer 70 ml per harthelft 

 gemiddeld 3 miljard keer in je hele leven 

o hartslagfrequentie 

 aantal hartslagen per minuut 

 bij rust ongeveer 70 keer per minuut 

o hartminuutvolume 

 hoeveelheid bloed per harthelft per minuut 

 bij rust ongeveer 70 maal 70 ml is 5 liter bloed 

 bij inspanning drie of vier keer hoger 

 bloedvaten 

o kransslagader  

o haarvaten 

o kransader 

 kleppen 

o slagaderkleppen (aan basis aorta en longslagader) 

o hartkleppen (tussen boezem en kamer) 

 prikkelgeleidingssysteem 

o sinusknoop in rechterboezem wekt elektrische prikkels (impulsen) op 

o impulsen verplaatsen zich via AV knoop 

o naar onderkant kamers 

o spieren trekken samen als gevolg van de impulsen 

 boezems 

 kamers 

 rust 

 ECG = elektrocardiogram 

o P top bij samentrekken boezems 

o QRS top bij samentrekken kamers 

o T top bij ontspannen kamers (ontspannen boezems valt samen met QRS 

top)  

 AED = Automatische Externe Defibrillator 

o microprocessor en accu 

o electroden worden op lichaam geplakt en aangesloten op AED 

o AED registreert onregelmatige samentrekking 

o geeft elektrische schok af (soort reset bij computer) 

o hart stopt met pompen 

o hart krijgt kans controle over hartritme te herstellen 



http://www.bioplek.org/animaties/bloed/bloedsomloop2.html  

http://www.bioplek.org/animaties/bloed/hartwerking.html 

http://www.bioplek.org/animaties/bloed/bloedvaten2.html 

DVD menselijk lichaam hart 
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Paragraaf 2: transport in mens en dier 

Dubbele bloedsomloop (hart/longen/hart/rest lichaam/hart) 

 kleine bloedsomloop (via de longen) 

 grote bloedsomloop (via de rest van het lichaam 

Voordeel dubbele bloedsomloop t.o.v. enkelvoudige bloedsomloop is dat bij een 

enkelvoudige bloedsomloop het bloed eerst door de longen moet, waardoor de druk te 

laag is om de rest van een groot lichaam van zuurstof te voorzien. 

Bouw bloedvaten zie bron 5. 

Bloedsomloop voor en na de geboorte zie bron 6 en 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transport in planten 

Transport van water, mineralen en suikers (kleine koolhydraten) 

 houtvaten 

o holle buisjes van dode lege cellen 

o vervoeren water en mineralen van de wortels naar bladeren 

 bastvaten 

o langgerekte levende cellen 

o staan in onderlinge verbinding 

o vervoeren water en suikers (vooral sacharose) en andere organische 

stoffen van de bladeren naar andere delen van de plant (wortels, 

knoppen, jonge bladeren, vruchten, zaden) 

Bastvaten en houtvaten zijn gelegen in vaatbundels. Een nerf van een blad bevat een 

vaatbundel. 

https://www.youtube.com/watch?v=RHlKnax-5GY vorming houtvaten 

https://www.youtube.com/watch?v=RHlKnax-5GY vorming bastvaten 

https://www.youtube.com/watch?v=2SdITMbFnN0 les over transport  

Watertransport vanuit de wortel naar de bladeren is mogelijk door de volgend 

opwaartse krachten: 

 zuiging vanuit de bladeren: doordat water via de bladeren verdampt, hierdoor 

ontstaat een onderdruk in de bladeren en wordt water aangezogen vanuit de 

wortels 

 capillaire werking: is een passief proces waardoor waterdraden in de houtvaten 

naar boven lopen. Deze waterdraden ontstaan door een samenspel tussen 

adhesie en cohesie. Adhesie is de aantrekkende kracht tussen water en het 

cellulose in de wand van de houtvaten. Cohesie is de aantrekkende kracht 

tussen de watermoleculen onderling 

 worteldruk: doordat de wortel mineralen en water in de houtvaten pompt 

o actief transport van mineralen door endodermiscellen van wortelschors 

naar haarvaten. Voor dit actieve proces is energie verkregen door 

dissimilatie van glucose. Belangrijk is dus dat er genoeg zuurstof is en 

de temperatuur niet te laag 

o osmose doordat water passief door het semi-permeabele membraan van 

de endodermis gaat als gevolg van de hoge concentratie zouten in de 

endodermiscellen en de houtvaten 

De bandjes van Caspari (kurkbandjes) voorkomen dat water en mineralen via de 

celwand van endodermiscellen naar de houtvaten gaat. Water en mineralen worden 

zo gedwongen door het celmembraan te gaan. Bron 9. Pagina 115 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RHlKnax-5GY
https://www.youtube.com/watch?v=RHlKnax-5GY
https://www.youtube.com/watch?v=2SdITMbFnN0


Transport van water en suikers van de bladeren door bastvaten 

 transport van water en suikers van de bladeren naar andere delen van de plant 

(wortels, knoppen, jonge bladeren, vruchten, zaden) verloopt door een 

drukverschil tussen bladeren en andere delen plant 

 door fotosynthese wordt er glucose in de bladeren gemaakt. Een deel wordt 

opgeslagen in de vorm van zetmeel. Hierdoor wordt de osmotische waarde niet 

te hoog in de cellen. Als glucose moet worden vervoerd wordt het eerst omgezet 

in sacharose (disacharide bestaat uit glucose en fructose).  

 Sacharose wordt actief in een bastvat gepompt.  

 Water volgt passief door osmose 

 Hierdoor wordt de druk in het bastvat hoger 

 Op andere plaatsen in de plant wordt sacharose actief uit het bastvat gehaald. 

Water volgt weer door osmose.  

 Hierdoor is de druk in het andere deel lager dan in het blad.  

 Water met sacharose verplaatst zich dan van het blad naar het andere deel 

 Sacharose wordt in de andere delen omgezet in glucose en vervolgens in de 

wortel in zetmeel (reservestof) 

https://www.youtube.com/watch?v=MxwI63rQubU  
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Paragraaf 3: bloeddruk en stroomsnelheid 

Bloeddruk meten zie bron 10 

Bovendruk (systole; ontstaat als kamers samentrekken) en onderdruk (diastole;  

ontstaat als het hart in rust is) zijn normaal rond 120 boven 70 mm kwikdruk 

Druk is niet altijd constant. Leeftijd en activiteit spelen een rol. 

Oudere mensen hebben vaak een wat hogere bloeddruk 

Hoe verder het bloed van het hart af is hoe lager de druk. De bloeddruk neemt af door 

de dempende werking van de slagader. 

Een stijvere slagaderwand (door slagaderverkalking) en vernauwingen in de slagader 

verhogen de bloeddruk. De vernauwingen leiden ook tot afname van de bloedtoevoer 

naar de organen 

Hoge bloeddruk is schadelijk: 

 beschadigen van haarvaten 

 beschadigen van slagaders, waardoor atherosclerose (slagaderverkalking) 

optreedt 

 te veel plasma verlaat de haarvaten door de hoge bloeddruk en te weinig 

weefselvloeistof met afvalstoffen gaat terug naar de bloedvaten (zie paragraaf 

5) 

Lage bloeddruk is schadelijk: 

 weefsel (hersenen) krijgt te weinig zuurstof/glucose, waardoor iemand flauw 

kan vallen 

Spierwerking is belangrijk voor een goede bloedcirculatie 

Bloedcirculatie (zie bron 11) 

 pomp en zuigwerking van het hart 

 onderdruk in de borst bij ademhaling 

 stuwing door spieractiviteit 

 kleppen in aders voorkomen terugstroming 

Haarvaten en stroomsnelheid zie bron 12 

De stroomsnelheid van het bloed is het laagst in de haarvaten, omdat de gezamenlijke 

diameter van alle haarvaten erg groot is en veel groter dan die van de aanvoerende 

slagader. 

 

 

 

 



Practicum hart longen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 12.4 Bloedplasma en bloedcellen 

Samenstelling bloed 

 bloedplasma 

o glucose, aminozuren, vitaminen, eiwitten, afvalstoffen zoals ureum etc. 

 bloedcellen 

o rode bloedcellen (rbc) vervoeren zuurstof (per ul 5 miljoen rbc) 

o witte bloedcellen (wbc) zijn nodig voor het afweersysteem (per ul 8ooo 

wbc) 

o bloedplaatjes zijn nodig voor de bloedstolling (per ul 250.000 plaatjes) 

 tekort aan rbc geeft bloedarmoede (anemie), dit kan ook door ijzergebrek 

 rbc bevatten geen kern, hierdoor is er meer ruimte voor hemoglobine, dit is een 

eiwit dat zuurstof kan binden 

 rbc worden in het rode beenmerg gemaakt (borstbeen, ribben, schouderblad, 

en heupbeenderen) uit stamcellen 

 EPO (gemaakt in de nieren) stimuleert de vorming van rbc 

 rbc leven 100-120 dagen, waarna ze in de lever en milt worden afgebroken 

 rbc bevatten hemoglobine. Hemoglobine (Hb) is een eiwit dat heem en ijzer 

ionen bevat. Hb kan zuurstof binden, maar ook CO2 en H+ 

o HbO2, HbCO2, HbH 

o zie bron 16.  

 zuurstof wordt voor het grootste deel vervoert m.b.v. Hb, een deel 

is als gas opgelost in het plasma 

 koolstofdioxide wordt voor 5% vervoert als gas in plasma, voor 

25% als HbCO2 en 70% in de vorm van HCO3
_ 

 In de longen neemt Hb zuurstof op en staat H+ en CO2 af 

 In het weefsel staat Hb zuurstof af en neem H+ en CO2 op 

 Bloedstolling 

 Bij een beschadigd bloedvat vindt het volgende plaats: 

o het bloedvat vernauwt of bloedverlies te verminderen 

o bloedplaatjes hechten zich aan de beschadigde haarvat en huidcellen 

o tromboplastine uit beschadigde weefselcellen, stollingsfactoren uit 

bloedplaatjes en stollingsfactoren in het bloed zorgen ervoor dat het 

bloed gaat stollen. Er worden fibrinedraden gevormd 

o bloedcellen raken verstrikt in het fibrinenetwerk 

o beschadigd weefsel krijgt de kans zich te herstellen 

o het stolsel of het korstje wordt langzaam opgeruimd of valt af 

o bij sommige mensen stolt het bloed niet goed (bloederziekte zoals 

hemofilie) of juist te snel 

 

 

 

 



Bloedgroepen 

 29 verschillende bloedgroepsystemen 

 drie allelen: A, B en 0 

 A (rbc bezitten antigeen A); antistoffen tegen antigeen B 

 B (rbc bezitten antigeen B); antistoffen tegen antigeen A 

 0 (rbc bezitten geen antigenen); antistoffen tegen antigeen A en antigeen B 

 AB (rbc bezitten antigeen A en antigeen B); geen antistoffen 

Antistoffen zijn ontstaan door contact met darmbacterien die lijken op A of B antigeen 

Antistoffen zijn van het type IgM en gaan niet door de placenta 

Bloedtransfusie 

 bloed van bloeddonor (0,5 liter) wordt gescheiden in verschillende fracties 

(plasma, rbc, wbc, plasmaeiwitten, plaatjes etc.) en gescheiden bewaard 

 bij een transfusie krijgt iemand alleen de rbc en niet het plasma met eventuele 

antistoffen 

 bloedserum is bloedplasma waar de stollingsfactoren uit verwijderd zijn. 

 als iemand verkeerd bloed krijgt treedt er klontering op (agglutinatie) en 

verstopping van haarvaten 

 bloedgroep 0 is universele donor 

 bloedgroep AB is universele acceptor 

Resusfactor 

 85% mensen is resuspositief 

 rbc bevatten resusantigeen (D antigeen) 

 mensen die resusnegatief zijn hebben van nature geen antistoffen tegen resus 

 antistoffen tegen resus zijn van het type IgG, deze antistoffen gaan door de 

placenta 

 bij transfusie met resuspositief bloed gaat een resusnegatieve persoon anti 

resus maken 

 probleem bij resusnegatieve moeders die zwanger zijn van resuspositief kind 

 tijdens de zwangerschap, maar zeker tijdens de bevalling kan er bloed van het 

kind in het bloed van moeder terecht komen. Hierdoor worden er antistoffen 

en geheugencellen gevormd 

 Bij een eventuele volgende zwangerschap van een resuspositief kind kunnen 

er complicaties optreden 

 er vindt bloedafbraak in de foetus plaats met alle gevolgen van dien 

(miskraam of kind met geelzucht) 

 als een kind met geelzucht wordt geboren moet het onder een blauwe lamp 

om te helpen met het afbreken van bilirubine; soms krijgt kind een 

bloedtransfusie 

 Om problemen te voorkomen krijgen resusnegatieve moeders in de dertigste 

week van de zwangerschap en vlak na de bevalling een injectie met anti D. 

 



Paragraaf 12.5 Weefselvloeistof en lymfe 

 Vocht in het lichaam 

o cytoplasma 

o weefselvloeistof  

o bloedplasma 

o lymfe 

 RBC, bloedplaatjes, en grote bloedeiwitten als stollingsfactoren blijven in het 

bloedplasma achter en komen niet in het weefselvloeistof 

 Bij inspanning treedt vochtverlies op door zweten. Dit vocht wordt onttrokken 

aan het weefselvloeistof. Hierdoor neemt osmotische waarde weefselvloeistof 

toe. Het gevolg is dat de cellen vocht aan het weefselvloeistof en bloed 

afstaan en daardoor uitdrogen. Gevolg vermoeidheid en hoofdpijn. 

 Combinatie van bloeddruk (filtratiedruk) en colloïd-osmotische druk bepaalt 

hoeveel vloeistof in en uit het bloedvat gaat. (zie bron 20) 

 Lymfestelsel 

o per dag gaat 2L weefselvloeistof via een omweg terug naar het bloed 

o via lymfe stelsel (via borstbuis naar linker sleutelbeenader 

o lymfe bevat dezelfde stoffen als weefselvloeistof maar ook witte 

bloedcellen (vooral in de lymfeklieren) 

o transport lymfe vooral door spierbewegingen 

o lymfevaten bevatten kleppen (net als aders) 

 You tube over elephantiasis 

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

 Filmpje hart giraffe 
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Hart- en vaatproblemen 

 Hartritmestoornissen 
Het hart trekt onregelmatig samen o.a. door problemen met de natuurlijke 

pacemaker van het hart. Fibrilleren is een toestand waarbij spiervezels wel 

samentrekken, maar niet gecoördineerd. Behandeling kan zijn defibrillatie 

(geforceerde elektrische schok) en eventueel het implanteren van een kunst 

pacemaker. 

 Klepproblemen 
Lekkende kleppen zorgen ervoor dat het hart niet efficiënt kan pompen. 

Kleppen kunnen chirurgisch gerepareerd worden of een nieuwe klep kan 

worden geïmplanteerd. Kleppen kunnen van kunststof zijn of van een donor 

(mens/varken) afkomstig. Het transplanteren van organen van een ander 

organisme heet exo-transplantatie. 

Soms lekken de kleppen in de aders, waardoor er spataderen kunnen 

ontstaan. Spataderen kunnen worden behandeld door de aderen te laseren, 

dicht te plakken of chirurgisch te verwijderen. 

 Vernauwing/verstopping van vaten 
Een vernauwing/verstopping van een bloedvat (veelal slagaders) kan ontstaan 

door vorming van plaque (vetachtige stof (cholesterol)dat soms kan 

verharden: atherosclerose of slagaderverkalking), door de vorming van een 

bloedstolsel (trombose), maar veelal door een combinatie. Een plaque kan 

stuk gaan waarna stolling op de beschadigde bloedvatwand plaatsvind. 

 Hartfalen 

Bij hartfalen werkt je hart minder goed. Organen en spieren krijgen niet 

genoeg zuurstof en voedingsstoffen. De bloedvaten raken vol en er lekt vocht 

uit. Dit gebeurt vooral naar de longen, buik, benen en enkels. Het hart werkt 

minder goed omdat het hart minder krachtig pompt (systolisch hartfalen) vaak 

door infarcten of het hart kan zich minder goed ontspannen doordat de 

hartspier stijf is geworden vaak door een lange periode van hoge bloeddruk 

(diastolisch hartfalen).  

https://www.bioplek.org/animaties/bloed/atherosclerose.html  
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Een behandelmethode, naast medicijnen en een gezonde leefstijl, kan zijn: 

 tPA, dit is een stolsel oplossende stof 

 dotteren gevolgd door het plaatsen van een stent. Een stent voorkomt 
het dichtslibben op de plaats waar de blokkade is verwijderd. Soms 
bevat de stent nog een medicijn. 

 bypass operatie, een stukje ader uit het been wordt gebruikt als een 
soort omleiding. 

 harttransplantatie. Dit bijvoorbeeld als het hart na een aantal 
hartinfarcten niet goed meer functioneert. 

 hartfalen. Het hart kan niet meer efficiënt pompen omdat bijvoorbeeld 
de linkerhartkamer is vergroot en niet meer krachtig genoeg kan 
samentrekken. Soms kan chirurgisch worden ingegrepen, in sommige 
gevallen kan alleen een harttransplantatie de problemen verhelpen. 

 

Aneurysma is een verzwakte plek in een slagader 

 

 

 

Beroerte (CVA: Cerebro Vasculair Accident; ongeluk in hersenbloedvaten): 

 herseninfarct (stolsel in bloedvat) 

 hersenbloeding (bloeding door beschadigd bloedvat) 

 kenmerken 

o gevoelsverlies en/of verlamming in 1 lichaamshelft 

o moeite met het begrijpen of produceren van taal 

o draaierig gevoel 

o halfzijdig zichtverlies 

 risicofactoren die kans op beroerte vergroten: 

o hoge bloeddruk 

o roken 

o obesitas 

o hoog cholesterol gehalte 

o diabetes 

 FAST test 

o face: kijk naar het gezicht (scheve mondhoek?) 

o arm: twee armen omhoog met binnenkant hand omhoog 

o speech: laat de persoon wat zeggen of tot tien tellen 

o time: probeer te achterhalen hoe lang de verschijnselen zich al 

voordoen 

TIA (transient ischemic atack) is een voorbijgaande beroerte. De doorstroming van 

het bloed in de hersenen wordt tijdelijk doorbroken.  De verschijnselen van een 

beroerte houden maar kort aan (30 minuten tot 2 uur) zoals: verlammingen, 

duizeligheid, dubbelzien of blindheid aan 1 oog. 



Hoge bloeddruk kan leiden tot:  

 Stukgaan haarvaten 

 Beschadiging bloedvatwand van slagader waardoor grotere kans op 
plaquevorming 

 Problemen bij transport van stoffen van en naar het weefsel (minder 
afvalstoffen gaan terug naar het bloed) 

 Hart moet harder werken en raakt overbelast 
 

Medicijnen tegen hoge bloeddruk: 

 Plaspillen (vochtafdrijvend) 

 Bèta blokkers (verlaging hartslag) 

 ACE-remmers (verwijding van bloedvaten) 
 

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

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

of hartklep plaatsen https://www.youtube.com/watch?v=r9Uz_L7D2vw  
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Opdracht internet dokter 

 

Vandaag ben jij een internet dokter. Er komen enkele patiënten bij jou langs. Aan de hand van hun 
klachten kan je op internet opzoeken wat deze patiënten mankeert, hoe dit komt en hoe ze geholpen 
kunnen worden. Maak gebruik van bijvoorbeeld google.nl, kennisring.nl, socialezekerheid.nl, 
gezondheidsplein.nl,  dokter.nl, en andere zoekmachines. 
 
Schrijf bij elke patiënt de volgende dingen: 
Diagnose: Beschrijf wat er mogelijk mankeert en leg uit wat dit is. 
Oorzaak: Hoe kan dit ontstaan zijn? 
Oplossing: Hoe kan de patiënt geholpen worden? 
 
-------------------------------------------------------volgende patiënt-------------------------------------------------------- 
 
Een oudere heer van 56 jaar oud, klaagt over erge pijn op de borst. De pijn straalt uit naar de linker 
arm. Hij is misselijk en heeft een aantal keer overgeven. De man ziet erg bleek. 
 
Diagnose:  
 
Oorzaak:  
 
Oplossing:  
-------------------------------------------------------volgende patiënt--------------------------------------------------------
Een dame komt  met pijn in de kuit bij je. Als ze beweegt wordt de pijn erger.  Haar been is ook 
helemaal opgezwollen, de huid is rood en voelt warm aan. Zo nu en dan heeft ze lichte koorts. 
 
Diagnose:  
 
Oorzaak:  
 
Oplossing:  
 
-------------------------------------------------------volgende patiënt-------------------------------------------------------- 
 
Een dame klaagt dat ze een erg snel en oppervlakkige ademhaling heeft. Het ademhalen doet haar 
ook zeer, en ze is erg benauwd. Ze hoest veel, soms hoest ze daarbij ook een klein beetje bloed op. 
 
Diagnose:  
 
Oorzaak:  
 
Oplossing:  
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------volgende patiënt-------------------------------------------------------- 



 
Een meneer komt bij je omdat opeens een mondhoek naar beneden hangt. Ook kan hij aan deze 
zelfde kant zijn hand niet goed controleren.  Hij kan zijn arm niet recht voor zich uithouden, dan valt 
hij naar beneden. 
 
Diagnose:  
 
Oorzaak:  
 
Oplossing:  
 
-------------------------------------------------------volgende patiënt-------------------------------------------------------- 
 
Een dame van 35 komt met de volgende symptomen bij je. Hartkloppingen, transpireren, 
misselijkheid, kortademigheid, duizeligheid en ze is enkele keren buiten kennis geraakt. Soms heeft 
ze ook last van hyperventilatie. 
 
Diagnose:  
 
Oorzaak:  
 
Oplossing:  
 
-------------------------------------------------------volgende patiënt-------------------------------------------------------- 
 
Een heer heeft al heel lang last van allerlei klachten. Hij voelt zichzelf al lange tijd steeds erg moe, en 
ziet bleek. Ook heeft hij al lange tijd steeds last van allerlei infecties. Steeds vaker kreeg hij last van 
pijnen, het lijkt dan wel of zijn botten pijn doen, vooral in de nacht heeft hij er last van. Omdat hij nu 
ook steeds bloedingen heeft, zoals laatst zomaar een bloedneus en heel snel blauwe plekken krijgt, is 
hij maar eens naar de dokter gegaan. Daar blijkt dat hij ook koorts heeft en dat zijn klieren zijn 
opgezet. 
 
Diagnose:  
 
Oorzaak:  
 
Oplossing:  
 

 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/47415-vocht-achter-de-longen-

longoedeem-symptomen-en-oorzaken.html  

Uitslag patiënten: hartinfarct, trombosebeen, longoedeem (cardiogene oorzaak of 

andere oorzaken zoals infectie bij longontsteking) of longembolie, beroerte 

(herseninfarct of hersenbloeding), hartritmestoornis of hyperventilatie, leukemie 

https://www.dokterdokter.nl/aandoening/hart-en-vaatziekten/item64623  

 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/47415-vocht-achter-de-longen-longoedeem-symptomen-en-oorzaken.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/47415-vocht-achter-de-longen-longoedeem-symptomen-en-oorzaken.html
https://www.dokterdokter.nl/aandoening/hart-en-vaatziekten/item64623

