
Hoofdstuk 13 Gaswisseling en uitscheiding 

dvd het menselijk lichaam gaswisseling 

https://www.youtube.com/watch?v=MtKW6Augg3A Body atlas De longen 

Triatlon 

 3,8 km zwemmen 

 180 km fietsen 

 42,2 km hardlopen 

Conditie 

 uithoudingsvermogen 

 kracht 

 snelheid 

 flexibiliteit 

 coördinatie 

Spieren kun je trainen. Longen ook? 

Cellen in het lichaam hebben energie nodig (ATP). Energie wordt verkregen door het 

verbranden van glucose, vetten etc.. Bij de verbranding is zuurstof nodig en ontstaat 

koolstofdioxide. 

Het ademhalingsstelsel zorgt ervoor dat de cellen voldoende zuurstof krijgen en dat 

afvalstoffen (koolstofdioxide) worden afgevoerd. 

 

Bij inspanning passen de bloedsomloop en het ademhalingsstelsel zich aan. 

 het hart gaat sneller en dieper samentrekken 

 ademfrequentie neemt toe (bijvoorbeeld van 15 naar 60 ademhalingen per 

minuut) 

 ademdiepte neemt toe (het ademvolume per ademhaling stijgt van 

bijvoorbeeld  

0,5 liter naar 3,6 liter) 

 bloedvaten verwijden 

 

Ademhaling 

 ventilatie (de beweging waardoor schone lucht in de longen terecht komt en 

vervuilde lucht wordt afgevoerd) 

 gaswisseling (de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide in de longblaasjes) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtKW6Augg3A


Anatomie longen (zie bronnen 1 en 2) 

(http://www.bioplek.org/animaties/longen/borstholte.html) 

http://www.bioplek.org/animaties/longen/longblaasjes.html    

 luchtpijp 

 hoofdbronchiën 

 bronchiën (bronchus enkelvoud) 

 luchtpijptakjes (bronchiolus enkelvoud/bronchioli meervoud) 

 longblaasjes (alveolus/alveoli) 

Luchtpijp, hoofdbronchiën en bronchiën zijn omgeven door kraakbeen. Bronchioli zijn 

omgeven door spiertjes, waardoor ze kunnen vernauwen of verwijden. 

 

Longen zijn uitstekend aangepast aan hun taak 

 groot oppervlakte 70-80 m2 

 wanden van longblaasjes en haarvaten zijn 1 cellaag dik, waardoor korte 

diffusieafstand (1/10.000 mm) 

 door het stromen van het bloed is er constant een groot concentratieverschil 

tussen zuurstof en koolstofdioxide in de longblaasjes en het bloed 

Bij iedere ademhaling wordt slechts een deel van de lucht ververst. De dode ruimte is 

dat deel van de luchtwegen waar geen gaswisseling plaatsvindt. Dit is overal behalve 

in de longblaasjes. Een grote dode ruimte is dus ongunstig. 

Longen zijn omgeven door longvlies. Aan de binnenkant van de borstkas zit het 

borstvlies. Beide vliezen plakken aan elkaar door een dunne laag vloeistof 

(pleuravocht). 

 

Ventilatie (in en uitademing) 

 samentrekken van de volgende spieren: 

o tussenribspieren (binnenste tussenribspieren voor uitademing, buitenste 

tussenribspieren voor inademing) 

o samentrekken middenrif (voor inademing) 

o samentrekken buikspieren (voor uitademing) 

o samentrekken nek en schouderspieren (extra inademing) 

 zwaartekracht (voor uitademing) 

 veerkracht middenrif (uitademing) 

 elasticiteit longblaasjes (uitademing) 

 

 

 

 

http://www.bioplek.org/animaties/longen/borstholte.html
http://www.bioplek.org/animaties/longen/longblaasjes.html


Ventilatie 

 Borst of ribademhaling (door tussenribspieren, zwaartekracht) 

 Buik of middenrifademhaling (door middenrif en buikspieren) 

http://www.bioplek.org/animaties/longen/ademhalingsspieren.html  

Borstademhaling/ribademhaling 

 Inademen Uitademen 

Buitenste tussenribspieren Trekken samen Ontspannen 

Binnenste tussenribspieren Ontspannen Trekken samen 

Zwaartekracht Geen rol Wel een rol 

Borstkas Omhoog Omlaag 

Borstholte Groter Kleiner 

Longen Rekken en worden groter Krimpen en worden kleiner 

Lucht Longen in Longen uit 

 

Middenrifademhaling/buikademhaling 

 Inademen Uitademen 

Middenrif Trekt samen en wordt plat Ontspant en wordt rond 

Buikspieren Ontspannen Trekken samen 

Buikwand Naar buiten Naar binnen 

Borstholte Groter Kleiner 

Buikholte Kleiner Groter 

Longen Groter Kleiner 

lucht Longen in Longen uit 

 

Totale longvolume is de vitale capaciteit plus het restvolume. TLC=VC+RV 

Het restvolume is de hoeveelheid die altijd in de longen achterblijft. Zonder het 

achterblijvende lucht plakken de longblaasjes aan elkaar. 

De vitale capaciteit is het maximale ademvolume. (zo diep mogelijk uitademen nadat 

je zo diep mogelijk hebt ingeademd) 

Regeling ademhaling vindt plaats vanaf het ademcentrum in de hersenstam. Het 

ademcentrum stuurt impulsen naar het middenrif en de tussenribspieren. Onder water 

zorgen de grote hersenen ervoor dat de ademhaling wordt onderdrukt. Vooral een 

hoge concentratie koolstofdioxide zorgt ervoor dat je uiteindelijk toch weer gaat 

ademhalen. 

Receptoren en hormonen beïnvloeden het ademhalingscentrum 

 pO2, pCO2 en pH  

 rekreceptoren 

 lichaamstemperatuur 

 adrenaline 

 

http://www.bioplek.org/animaties/longen/ademhalingsspieren.html


Hoofdstuk 13.2 Gaswisseling bij mens en dier 

Neus- en mondademhaling.  

Voordelen neusademhaling: 

 lucht wordt vochtig en warm door het contact met slijmvliezen in de neusholte 

 stofdeeltjes, ziekteverwekkers en stijfmeelkorrels plakken aan het slijmvlies en 

worden afgevoerd. Witte bloedcellen doden ziekteverwekkers. 

 Grove deeltjes worden door neusharen weggevangen. 

 De neusholte bevat het reukorgaan. 

Schone, warme en vochtige lucht is beter voor de kwetsbare longblaasjes. 

De wanden van luchtpijp, bronchiën en bronchiolen zijn bekleed met slijmvliescellen 

en trilhaarcellen. 

Als je water binnen krijgt tijdens het zwemmen helpt hoesten om het water uit de 

luchtpijp te krijgen. 

Als er water in de longblaasjes komt verdrink je. Dit omdat de longen niet geschikt zijn 

om het beetje lucht uit het water te kunnen halen. De diffusie van zuurstof door het 

water gaat te traag. Bovendien wordt het water in de longen niet ververst. Vissen zijn 

met kieuwen beter aangepast omdat er continu vers water langs de kieuwen stroomt. 

Luchtwegaandoeningen. 

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en astma zijn aandoeningen van de 

luchtwegen die het ademen lastig maken. De luchtwegen zijn veelal ontstoken. 

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD 

is roken de belangrijkste oorzaak. 

Stoffen die ademhalen bemoeilijken: 

 Uitlaatgassen/fijnstof 

 Sigarettenrook 

 Stuifmeelkorrels en schimmelsporen 

 Huisstof/poep van huisstofmijt 

 Huidschilfers en haren van huisdieren 

Ook temperatuurwisselingen, een vochtige omgeving en inspanning kunnen de 

ademhaling bemoeilijken. 

Effecten van temperatuurwisselingen en allerlei stoffen op de longen en luchtwegen 

waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt zijn: 

 Slijmvliezen zijn geïrriteerd (ontstoken), worden dikker en produceren meer 

slijm. De binnenwand van de luchtwegen raakt beschadigd door de 

ontstekingsreactie. 

 Kleine luchtwegen klappen in doordat de wanden te slap zijn (rokersemfyseem) 

 Spiertjes in de luchtpijptakjes verkrampen 



Belangrijk kenmerk van astma is kortademigheid en piepende ademhaling veroorzaakt 

door spasmes van spiertjes in longweefsel. Astma komt met aanvallen. Astma heeft 

een erfelijke component. 

Belangrijk kenmerk van chronische bronchitis is een chronische ontsteking aan de 

luchtwegen, slijmophoping en voortdurend hoesten. 

Belangrijk kenmerk van longemfyseem is de vermindering van de elasticiteit van de 

longblaasjes, waardoor er voortdurende benauwdheid is. Longblaasjes zijn vaak ook 

kapot, terwijl de fijnste vertakking van de luchtpijptakjes dichtgeklapt zijn. 

Medicijnen zorgen voor: 

 Het ontspannen van de spiertjes in de luchtpijptakjes, waardoor een patiënt 

minder benauwd is  

 Het tegengaan van infecties en ontstekingen (antibiotica en ontstekings-

remmers) 

 Het oplossen van slijm 

 

Gaswisseling in planten: 

 Bladoppervlak is groot en bladeren bevatten veel huidmondjes 

 Bladeren zijn plat en dun dus kleine diffusieafstand 

 Plantencellen krijgen overdag zuurstof uit de bladgroenkorrels (fotosynthese) 

en ’s nachts uit de lucht via de huidmondjes 

 Plantencellen krijgen koolstofdioxide overdag en ’s nachts uit de mitochondriën 

(verbranding van glucose). Het meeste koolstofdioxide komt uit de lucht via de 

huidmondjes binnen. 

 Waterdamp verlaat vooral overdag de plant via de huidmondjes door 

verdamping 

o Verdamping is nodig voor het vervoer van water en mineralen vanuit de 

wortel naar andere delen van de plant. 

o Verdamping van water helpt ook bij het afkoelen van de plant. 

 Bij lange periodes van warm en droog weer sluiten de huidmondjes om 

uitdroging van de plant te voorkomen. De plant kan dan echter niet meer aan 

fotosynthese doen en de groei stopt 

 Planten die in hete en droge gebieden voorkomen zijn aangepast: 

o Behaarde bladeren beperken de verdamping 

o Kleinere huidmondjes, minder huidmondjes, verzonken huidmondjes 

verminderen de verdamping 

o Sommige planten groeien gedeeltelijk onder de grond waardoor ze 

minder water verdampen en hebben doorschijnende toppen, waar het 

licht door heen dringt voor de fotosynthese. 

o Sommige planten houden huidmondjes overdag dicht en ’s nachts open. 

Het koolstofdioxide wordt ’s nachts opgenomen en opgeslagen. Overdag 

wordt de koolstofdioxide gebruikt voor de fotosynthese (voorbeeld 

ananas) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 13.3 Waterbalans 

https://www.youtube.com/watch?v=g_utqeQALVE Paula Frazier collapses at Ironman 

Hawaii 

https://www.youtube.com/watch?v=xSZlSaPJAdQ collapsed compilation 

Het lichaam bevat 60% water. Bij meer dan 2% waterverlies neemt de prestatie af. 

Water in het lichaam 

 Cytoplasma (cel) 

 Weefselvloeistof (om de cellen) 

 Lymfe (lymfeklieren) 

 Bloedplasma (bloed) 

 

Lichaamscellen werken het best bij constante samenstelling lichaamsvocht. 

Bij vochttekort neemt osmotische waarde bloed toe, waardoor water uit 

weefselvloeistof naar het bloed gaat. Hierdoor gaat de osmotische waarde van het 

weefselvloeistof omhoog en verliezen de cellen water en drogen uit. 

Vooral de hersenen krijgen last van watertekort. Na een triatlon is niet alleen de 

glucose op maar ook is het water verdwenen. De atleet verliest controle over zijn 

spieren. 

 

Temperatuurregulatie 

 kippenvel waardoor een isolerend laagje tussen de haren blijft en dus 

warmteverlies beperkt 

 vaatvernauwing beperkt warmteverlies 

 rillen en beweging van andere spieren warmt het lichaam op 

 vaatverwijding zorgt voor afkoelen 

 transpireren (zweten) zorgt voor afkoelen 

 

Warmte afgifte door: 

 zweten 

 straling 

 stroming 

 geleiding 

 

Zweetklieren 

 zitten in de lederhuid 

 meeste zweetklieren zitten in de oksel en op je voeten 

https://www.youtube.com/watch?v=g_utqeQALVE
https://www.youtube.com/watch?v=xSZlSaPJAdQ


 bij sporten zweet je overal 

 ben je gespannen krijg je vooral klamme handen, natte oksels en soms een 

vochtig voorhoofd 

 zweet bevat naast water ook zouten zoals natrium, kalium, calcium en 

magnesium 

 zweet gaat stinken door activiteit van bacteriën 

 je kan per dag 100 ml tot 10 l zweet verliezen 

 

Hypothalamus 

 regelt zweetproductie 

 is regelcentrum voor lichaamstemperatuur 

 bevat receptoren voor de osmotische waarde van je bloed 

Waterverlies per dag via de huid, ontlasting (100 ml), longen (700 ml) en de nieren 

(1500 ml) 

Nieren filteren afvalstoffen (o.a. ureum) en overtollige stoffen uit het bloedplasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 13.4 Urineproductie 

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

Functie nieren: 

 Nieren filteren afvalstoffen (o.a. ureum) en overtollige stoffen (o.a. zouten) uit 

het bloedplasma. De werking van de nier bestaat uit twee processen: 

o Ultrafiltratie 

 Alle stoffen (goede en schadelijke) behalve eiwitten en cellen en 

een deel van het bloedplasma verlaten de bloedbaan en komen 

in het kapsel van Bowman terecht. Dit wordt voorurine genoemd. 

o Terugresorptie 

 De goede stoffen worden opnieuw opgenomen in het bloed 

(terugresorptie). Dit zijn o.a. een deel van het water, glucose, 

aminozuren, vitaminen, mineralen etc.. Wat over blijft is water met 

afvalstoffen (urine) 

Uitscheidingsorgaan 

 Nieren 

 Urineleiders 

 Blaas 

 urinebuis 

 

Nier 

 Schors 

 Merg 

 Bekken 

 

Nieren bestaan uit vele niereenheden, nefronen genoemd. Een Nefron bestaat uit een 

glomerulus (kluwen van bloedvaten), kapsel van Bowman, gekronkelde nierkanaaltjes, 

lus van Henle en verzamelbuisje. 

ADH antidiuretisch hormoon wordt gemaakt door de hypothalamus, uitgescheiden via 

de hypofyse achterkwab en zorgt voor terugresorptie van water in de nieren. Meer 

ADH zorgt voor minder urine productie. 

Alcohol remt de ADH productie, waardoor je meer moet plassen, uitdroogt en een kater 

kan krijgen. 

Urine bevat soms informatie omtrent iemands gezondheid: 

 Rode bloedcellen (mogelijk door beschadiging van de nieren, urineleider, blaas, 

urinebuis; beschadiging kan ontstaan door bijvoorbeeld een niersteen) 

 Witte bloedcellen (bij bijvoorbeeld een infectie van het nierbekken, urineleider, 

blaas, urinebuis) 

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


 Eiwit (als de nieren zijn beschadigd kunnen eiwitten in de voorurine en urine 

terechtkomen 

 Glucose (bij diabetes als de glucose concentratie in het bloed te hoog is, lukt 

het de nieren niet al het glucose weer terug te resorberen) 

 HCG (bij zwangerschap) 

 EPO (bij gebruik van doping) 

 

Als de nieren niet goed meer werken wordt je heel snel moe. Je bent jezelf langzaam 

aan het vergiftigen. Oplossing medicijnen, dialyse of uiteindelijk transplantatie 

 dialyse 

o hemodialyse 

 in het ziekenhuis 

 aantal dagdelen per week 

 kunstmatig membraan (zie filter) 

 spoelen van het bloed m.b.v. spoelvloeistof buiten het lichaam 

o peritoneaal dialyse 

 thuis 

 elke nacht 

 natuurlijk membraan (het buikvlies of peritoneum) 

 spoelen door spoelvloeistof in buikwand te brengen 

 Gevaar van dialyse is infectie. 

 Transplantatie 

o nier wordt in de buikholte geïmplanteerd. Slagader, ader en urineleider 

moeten worden aangesloten. De “oude” nieren blijven zitten. 

 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 

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

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

 

 

Filmpje Klokhuis dialyse 

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

 

 

 

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


H13.5 In evenwicht 

Homeostase is het vermogen van het lichaam het inwendig milieu voor de cellen zo 

constant mogelijk te houden. 

Het zenuwstelsel en hormoonstelsel houden de lichaamswaarden binnen bepaalde 

grenzen: dynamisch evenwicht. 

Brandstoffen 

 ATP 

 Creatine fosfaat (CP) 

 Glucose 

 Glycogeen 

 Vet 

 Eiwit 

Glucose wordt, als er teveel van is, omgezet in glycogeen of andere organische stoffen 

zoals vet. 

Als er teveel glucose in het bloed is zorgt het hormoon insuline (gemaakt in de 

alvleesklier) er voor dat glucose door de cellen wordt opgenomen en vervolgens door 

enzymen wordt omgezet in glycogeen (reservestof). Glycogeen ligt vooral opgeslagen 

in de lever en de spieren. 

Indien er een tekort aan glucose worden cellen geactiveerd door de hormonen 

glucagon (gemaakt in de alvleesklier) en adrenaline (gemaakt in de bijnieren). Hierdoor 

breken enzymen glycogeen af tot glucose. 

Adrenaline zorgt ook voor versnelling van de ademhaling en hartslag. Het bereidt het 

lichaam voor op actie. 

Een aantal factoren van het interne milieu 

 Glucose (brandstof) 

o de alvleesklier (insuline en glucagon) en de bijnieren (adrenaline) spelen 

een belangrijke rol bij het in balans houden van de glucose concentratie 

in het bloed. 

 pH  

o geregeld vanuit de hersenstam 

 lichaamstemperatuur 

o geregeld vanuit de hypothalamus 

 osmotische waarde 

o receptoren in de hypothalamus registeren de osmotische waarde van het 

bloed. Als de osmotische waarde stijgt produceert de hypothalamus 

ADH. ADH komt via de hypofyseachterkwab in het bloed terecht. ADH 

zorgt voor terugresorptie van water door de nieren, waardoor je meer 

water vasthoudt (minder urineproductie) en de osmotische waarde 

omlaag gaat. Alcohol remt de productie van ADH, waardoor je meer moet 

plassen. 

 Waterbalans 



o Zweten wordt geregeld vanuit de hypothalamus 

 Bloeddruk  

o geregeld vanuit de hersenstam 

 

Een isotonische oplossing is een oplossing met dezelfde osmotische waarde als van 

het lichaam. (Hyper is groter dan; hypo is kleiner dan) 

DVD marathon Amsterdam homeostase 

 

 


