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Les 12 

Hoofdstuk 10 

 htps://www.youtube.com/watch?v=YtryV9qItsg free dive record 

 boven water meer dan 6 minuten adem inhouden, onder water minder 

beweging 

 https://www.youtube.com/watch?v=L89kY5ewgqU record poging onder water 

adem inhouden 24 minuten 

 Het interne milieu (bloed, weefselvloeistof, cellen) ruimten in het lichaam die 

niet op de buitenwereld zijn aangesloten. Verteringsstelsel behoort tot externe 

milieu 

 Regelkring zorgt voor het in stand houden van het interne milieu 

 Regelkring bestaat uit de norm (streefwaarde), het regelcentrum, receptor en 

effector 

 Regelkring voorkomt grote afwijkingen in temperatuur, pH, glucose 

concentratie, zuurstof en koolstofdioxide concentratie, watergehalte, 

concentratie hormonen etc. etc. 

 Terugkoppeling wil zeggen dat een afwijking van de norm een proces 

veroorzaakt dat invloed heeft op die afwijking 

 Bij negatieve terugkoppeling zal proces de afwijking tegengaan: het lichaam 

vangt de verstoring op. Allerlei enzymatische reacties, handhaven van allerlei 

waarden in het lichaam zoals pH, temperatuur etc. 

 Bij positieve terugkoppeling wordt de afwijking steeds groter. v.b. als je zout 

water drinkt krijg je meer dorst/bij bevalling zorgt het hormoon oxytocine 

ervoor dat de weeën steeds frequenter en sterker worden/bloedstolling/start 

actiepotentiaal in zenuwcel. 

 Kerntemperatuur en schiltemperatuur zie bron 2 

 Regelkring kerntemperatuur 

o regelcentrum in de hersenstam 

o zintuigen in de hypothalamus 

o norm 37 graden Celsius 

o regulatie temperatuur door  

 vernauwing of verwijding van bloedvaten in de huid, waardoor 

minder of meer warmte wordt afgegeven aan de omgeving en 

dus meer of minder warm bloed naar de kern (romp en hoofd) 

gaat. 

 activeren van de zweetklieren, hierdoor koelt het lichaam af 

 meer of minder spierbewegingen. Bij spierbeweging komt 

warmte vrij. Ook bij rillen (kippenvel) 

 Regeling schiltemperatuur 

o regelcentrum in de hersenstam 

o zintuigen in de huid 

o geen vaste norm, vaak lager dan 37 graden 

 Te lage of te hoge temperatuur beïnvloedt de werking van enzymen in de cel 

https://www.youtube.com/watch?v=MtKW6Augg3A
https://www.youtube.com/watch?v=YtryV9qItsg
https://www.youtube.com/watch?v=L89kY5ewgqU


 Warmteverlies door 

o geleiding 

o stroming (convectie) 

o straling 

o verdamping (gaat beter in droge warme lucht en veel wind) 

 Koorts 

o rond 37,5 graden verhoging 

o boven 38 graden koorts 

o door pyrogene stoffen (cytokinen van witte bloedcellen) 

o stimuleert afweersysteem 

o remt bacteriegroei 

o thermostaat (thermoregulatiecentrum in de hypothalamus) in de hersen 

wordt omhoog of omlaag gezet 

o bij het begin van een infectie gaat de thermostaat omhoog, je krijgt het 

koud en begint te rillen. Als de infectie bestreden is gaat de thermostaat 

weer omlaag. Je krijgt het dan warm en begint te zweten. 

 Bron 3 en 4 

o longen, lever, nieren, huid zorgen voor een stabiel intern milieu. De 

coördinatie ligt bij het zenuwstelsel en het hormoonstelsel 

 Homeostase is het vermogen om het interne milieu voor de cellen redelijk 

constant te houden. 

 Huiswerk opdracht 4! 

 DVD Het menselijk lichaam/ademhaling/de huid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 13 

 Bespreek opdracht 4 

 DVD Het menselijk lichaam/ademhaling 
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paragraaf 10.2 Gaswisseling  

afzien film longen 

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. 

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) 

Anatomie longen (zie bronnen 5 en 6 en bioplek) 

 luchtpijp 

 hoofdbronchiën 

 bronchiën (bronchus enkelvoud) 

 luchtpijptakjes (bronchiolus/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). 

 

 Ademfrequentie is het aantal ademhalingen per minuut, normaal ongeveer 15 

maal per minuut 

 Ademvolume is de hoeveelheid lucht die je bij een ademhaling in en uit ademt 

(van ongeveer 500 ml (bij rust is het normale ademvolume) tot 5 liter lucht) 

 Maximale ademvolume is de vitale capaciteit 



 Wet van Fick. 300 miljoen longblaasjes en diffusieafstand 1 um 

 Totale longvolume is de vitale capaciteit plus restvolume (ruim een liter) 

 Dode ruimte  (150 ml) is het gedeelte waar geen diffusie plaatsvindt. 

 Snorkel kan niet te lang zijn anders niet genoeg verversing van de lucht 

 Ademdrang door hoge koolstofdioxide concentratie, regelelement is het 

ademcentrum in de hersenstam 

o rekreceptoren in de longen en spieren 

o drukreceptoren in de rechterkamer van het hart 

o chemoreceptoren voor zuurstof, koolstofdioxide en de pH in de 

aortaboog en halsslagader 

 Shallow water black out 

 

 
 

 

Bij inspanning passen de bloedsomloop en het ademhalingsstelsel zich aan. 

 het hart gaat sneller en dieper samentrekken 

 bloedvaten verwijden 

 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) 
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 Hart/long practicum 
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Paragraaf 3 ademhaling 

 onder water moeilijker ademhalen door een hogere druk op de borst 

 atmosferische druk is 1 bar (100kPa) 

 iedere tien meter duiken komt 1 bar bij. Dus bij 100 meter diepte is de druk 11 

bar 

 dieper dan 30 meter is de druk te hoog voor de ademhalingsspieren. Duiken is 

alleen mogelijk met perslucht. ademautomaat past de druk van perslucht aan 

aan de omgevingsdruk 

 beschrijf de anatomie van de ademhaling zie ook bioplek.org voor animatie 

 Deel A4tje uit over in- en uitademen 

 Caissonziekte  of decompressieziekte (snel openen colafles) 

 Pneumothorax (klaplong) 

 

Ventilatie (in en uitademing) 

 samentrekken tussenribspieren (binnenste tussenribspieren voor uitademing, 

buitenste tussenribspieren voor inademing) 

 samentrekken middenrif (voor inademing) 

 samentrekken buikspieren (voor uitademing) 

 samentrekken nek en schouderspieren (extra inademing) 

 zwaartekracht (voor uitademing) 

 veerkracht middenrif (uitademing) 

 elasticiteit longblaasjes (uitademing) 

 

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 

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


 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 

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 

Neus- en mondademhaling.  

Voordelen neusademhaling: 

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

 stofdeeltjes, ziekteverwekkers en stofmeelkorrels 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. 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 



Les 17 

Toepassing diepduikers 

Risso dolfijnen (400-1000 m) en potvissen (tot 3000 m) kunnen diep en lang onder 

water blijven door allerlei aanpassingen: 

 grote zuurstof voorraad door hoge concentratie Hb tot meer dan drie keer 

zoveel per kg lichaamsgewicht als bij mensen 

 groter Bohr effect in vergelijking tot landzoogdieren. Koolstofdioxide kan 

gemakkelijker zuurstof vrijmaken 

 spieren bevatten myoglobine waardoor er een extra voorraad zuurstof kan 

worden bewaard 

 duikreflex zorgt voor vertraging hartslag 

 tijdens de duik krijgen alleen de essentiële organen zuurstof. De stofwisseling 

in de andere organen gaat omlaag 

 spieren teren op zuurstof, daarna schakelen ze over op anaerobe dissimilatie. 

Melkzuur wordt na de duik m.b.v. zuurstof afgebroken. Hersteltijd na 45 

minuten duiken is 100 minuten 

 er kan meer melkzuur ophopen in het bloed van diepduikers door het sterk 

bufferende bloed, het grote bloedvolume en de rol van Ca2+ dat uit de 

beenderen wordt vrijgemaakt 

 
Andere aanpassingen diepduikers: 

 Kleine longen 

 Longen inklapbaar 

 Borstkas niet indrukbaar (oog ook niet) 

 Lucht na dichtklappen long in de luchtpijp 

 Geen vacuüm in de borstkas omdat de ruimte wordt opgevangen door grote 
bloedvaten met bloed (bloedzakken) 

 Geen of zeer weinig gaswisseling waardoor ook minder N2 naar bloed; geen 
probleem met caissonziekte  

 

Film diepduikers? 
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Paragraaf 4 de nieren 

Waarom krijg je tijdens het duiken aandrang om te plassen? 

Koude temperatuur van het water: 

 koud water zorgt voor minder doorstroming bloed in de huid om te voorkomen 

dat je via de huid te veel afkoelt. 

 hoeveelheid bloed in de romp neemt toe 

 bloeddruksensoren in de wand van de rechterboezem nemen dit waar 

 hierdoor wordt meer ANP uit de wand van de hartboezems vrijgemaakt 

 ANP remt het vrijkomen van renine in het weefsel van nierslagadertjes 

 Hierdoor wordt de vorming van angiotensine II geremd 

 Angiotensine II verhoogt de terugresorptie van water en zouten naar het bloed 

 Remming van de vorming van angiotensine II zorgt er dus voor dat er meer 

urine wordt gevormd 

Hogere druk onder water 

 drukt het bloed uit de haarvaten van de huid 

 hierdoor neemt de bloeddruk in de romp toe 

 zie boven 

 

Functie nieren is het uitscheiden van overtollig vocht, zouten, afvalproducten zoals 

ureum en het maken van hormonen zoals renine en epo. 

De nierwerking bestaat uit twee processen: 

 ultrafiltratie 

 terugresorptie 

Bouw en functie van de nieren (zie o.a. bioplek.org) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nier.html
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Leerlingen leggen bouw en functie uit. 
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Regeling pH 

De pH van het bloed moet rond de 7,35 en 7,45 schommelen. pH van urine varieert 

van 4,8 tot 8,0 

 H+ wordt weggevangen door te binden aan NH3, als bloed verzuurt wordt extra 

veel NH3 door cellen uitgescheiden, dit verlaat de nieren als NH4
+ 

 HCO3
- werkt als buffer in het bloed  

 bij lage pH waarden gaat in het kanaaltje van de tweede orde veel H+ naar de 

urine 

 

Hormonale invloed op de nieren 

Systemen betrokken bij de regulatie van bloeddruk en bloedvolume/waterbalans 

 ADH 

 RAAS 

 ANP 

ADH (antidiuretisch hormoon) wordt gemaakt in de hypothalamus zorgt voor 

reabsorptie van water naar het bloed vanuit de nierkanaaltjes, hierdoor wordt minder 

urine gemaakt. 

ADH wordt gemaakt als de osmotische waarde van het bloed te hoog wordt door 

bijvoorbeeld vochtverlies door zweten of te weinig inname van vloeistoffen of te zout 

eten. Osmoreceptoren bevinden zich in de hypothalamus. De hypothalamus zorgt 

ook voor dorstgevoel, waardoor je wilt drinken. 

ADH heeft invloed op het laatste deel van het nierkanaaltje en het verzamelbuisje. 

Alcohol remt het vrijkomen van ADH waardoor overmatig vochtverlies via urine 

optreedt en uitdroging kan optreden 

 

RAAS (renine angiotensine aldosteron systeem) zorgt voor reabsorptie van water en 

zouten naar het bloed vanuit de nierkanaaltjes, hierdoor wordt minder urine gemaakt. 

Dit systeem wordt actief als er daling is van bloeddruk en bloedvolume na 

bloedverlies bij verwonding of bij uitdroging door bijvoorbeeld diarree of door het eten 

van te weinig zout. Hierbij is zowel waterverlies als verlies aan zouten. De 

osmotische waarde hoeft hierbij niet verhoogd te zijn. 

Receptoren in slagadertjes in de nieren reageren op een daling van 

bloeddruk/bloedvolume. Als gevolg hiervan wordt het enzym renine gemaakt in het 

weefsel van nierslagadertjes (JGA). 

Renine zorgt voor de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine I. 

Angiotensine I wordt door ACE (angiotensine converterend enzym) omgezet in 



Angiotensine II. Dit fungeert als hormoon en verhoogt de bloedruk en het 

bloedvolume op verschillende manieren. 

 Vernauwen van slagadertjes  waardoor bloedtoevoer naar haarvaten wordt 

verminderd o.a. van de nieren 

 Stimuleren van reabsorptie van water en zouten uit de nierkanaaltjes naar het 

bloed 

 Stimuleren van de productie en afgifte van aldosteron in de bijnieren (schors). 

Aldosteron zorgt voor reabsorptie van water en zouten in de nieren. 

Aldosteron werkt op het laatste deel van het nierkanaaltje en het 

verzamelbuisje 

 

 

ANP (atrial natriuretic peptide)  werkt tegengesteld als  RAAS 

Een toename van  bloeddruk of bloedvolume zorgt voor het vrijkomen van ANP uit de 

wand  van de hartboezems. ANP remt het vrijkomen van renine. Het bloedvolume 

wordt gemeten met behulp van rekceceptoren in de wand van de rechterboezem. 

 



 



 

 Urine kan een indicator zijn: 

o bloed (rbc) bij een beschadiging door bijvoorbeeld nierstenen 

o wbc bij een ontsteking in de nieren of blaas of urinewegen 

o glucose bij suikerziekte 

o epo en anabole steroïden bij doping 

o HCG bij zwangerschap 

o en vele andere markers 

 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 vergruizen 

o chirurgische ingreep 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=wLoYXIOCCgk niersteenvergruizer 

 https://www.youtube.com/watch?v=KDsuGoaZKRY les nierfunctie 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Blfg_q4Lqww
https://www.youtube.com/watch?v=-WjHQzFrSKI
https://www.youtube.com/watch?v=wLoYXIOCCgk
https://www.youtube.com/watch?v=KDsuGoaZKRY
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-nierdialyse/
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 Leerlingen leggen hormonale invloed uit. 

 Leerlingen leggen het verschil uit tussen wat het boek zegt en wat in les 20 

beschreven is. 

 Boek kijkt naar water en zoutconcentratie 

 Les 20 kijkt naar: 

o toename osmotische waarde (ADH) 

o afname bloeddruk/bloedvolume (RAAS) 

o toename bloeddruk/bloedvolume (ANP)  

o angiotensine II heeft direct effect en effect via aldosteron 

o Angiotensine I wordt omgezet in angiotensine II door ACE 

 Wat doen dus ACE remmers? 

 

10.5 De lever 

 filmpje gif Pieterman https://www.youtube.com/watch?v=QgMS5uKd814  

 Hoe komt het gif in de voet in de lever terecht? 

 giftig eiwit denatureert bij hoge temperatuur 

 Bioplek.org bouw lever 

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

 Lever is het een na grootste orgaan (1,5 kg) 

 Er vinden meer dan 600 verschillende processen plaats (zie bron 21) 

 twee aders (leverader en poortader) en 1 slagader (leverslagader) 

 300 ml bloed/min van leverslagader en 1000 ml per min van poortader 

 Poortader voert bloed aan uit darmkanaal, alvleesklier en milt 

 Leverslagader en poortader vertakken zich tot gezamenlijk netwerk: 

sinusoïden 

 wand sinusoïden bestaat uit endotheelcellen en Kupfercellen (facocyten) 

 openingen tussen endotheelcellen maakt goed contact tussen bloed en 

levercellen mogelijk 

 Galkanalen tussen de cellen voeren gal af naar de galgang via galbuis 

naar galblaas 

Bestand van biologiewebsite 

Bouw Lever:  

De lever is het een na grootste orgaan met een gewicht van ongeveer 800-1500 gram 

en is opgebouwd uit enkele honderdduizenden lobjes, de lobuli (zie figuur 1). Elk lobje 

bestaat uit levercellen, bloedvaten en een gal afvoergang. De bloedvaten zijn 

verbonden met sinusoïden (open ruimten met bloed) die goede uitwisseling tussen 

bloed en de levercellen mogelijk maken. Een leverlobje heeft twee aanvoerende en 

een afvoerend vat. Deze vaten zijn vertakkingen van de poortader (aanvoerend vanaf 

de darmen), de leverader (afvoerend naar de onderste holle ader) en de leverslagader 

(aanvoerend vanaf de aorta). 

https://www.youtube.com/watch?v=QgMS5uKd814
http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/lever.html


 

Functie:  

1. opslag van levende (± 500 ml bloed) en opruimen van dode rode bloedcellen 
2. productie van gal voor de vertering van vetten (opslag in de galblaas) 
3. afbraak van gifstoffen (o.a. alcohol, medicijnen, drugs etc.) 
4. afbraak, omzetting, productie en opslag van vele stofwisselingsbouwstenen en 

stofwisselingsproducten, zoals niet-essentiële aminozuren, niet-essentiële 
vetzuren, glycerol, glucose, cholesterol, fosfolipiden, lipoproteïnen, glycogeen, 
bloedstollingsfactoren, hormonen, vitaminen, ferritine, etc.. 

 

1. Bij het opruimen van rode bloedcellen wordt het ijzer (Fe2+) hergebruikt en 
tijdelijk bewaard als ferritine (eiwit dat Fe2+)  bindt). De afbraak van hemoglobine 
resulteert in de geel/groene kleurstof bilirubine. Bilirubine wordt uitgescheiden 
als een bestanddeel van gal in de galblaas en wordt uitgescheiden via de dikke 
darm. Dikke darm bacteriën zetten bilirubine om in andere kleurstoffen, wat de 
ontlasting kleur geeft. De verkleuring van een blauwe plek (rood, blauw, groen, 
geel) is het resultaat van de afbraak van hemoglobine in bilirubine. 
Geelzucht is geelkleuring van de huid, slijmvliezen en lichaamsvloeistoffen door 

een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed. Geelzucht kan het gevolg zijn van 

ziek leverweefsel veroorzaakt door bijvoorbeeld een Hepatitis infectie of door 

afbraak van rode bloedcellen bij baby’s met resus problemen. 

2. Gal wordt gemaakt door de omzetting van cholesterol in galzuren, welke weer 
worden omgezet in galzure zouten. Galzure zouten, cholesterol, bilirubine en 
water vormen de gal dat in de twaalfvingerige darm nodig is voor de emulgatie 
van vetten. Er wordt per dag 0,5-1 liter gal geproduceerd. In de galblaas wordt 
dit ingedikt. Hierbij kunnen door oververzadiging van cholesterol, 
cholesterolkristallen ontstaan, welke kunnen uitgroeien tot galstenen. Een deel 
van de galzure zouten in de twaalfvingerige darm komt via de poortader weer 
in de lever terug. 

3. Alcohol wordt in de lever omgezet in CO2 en H2O, via de citroenzuurcyclus 
(aerobe verbranding in de mitochondriën). Ethanol wordt daarbij eerst omgezet 
in ethanal (acetaldehyde) m.b.v. het enzym alcoholdehydrogenase, omgezet in 
azijnzuur m.b.v. het enzym aldehyde-dehydrogenase. Azijnzuur kan in de 
mitochondriën worden verbrand tot CO2 en H2O. Oorzaken van een kater zijn 
ophoping van ethanal en uitdroging door de remmende werking van alcohol op 
het antidiuretisch (ADH) hormoon. 
Een ander type alcoholdehydrogenase komt overigens in de maag voor. Dit 

enzym werkt niet bij een neutrale pH, maar bij een pH van ongeveer 1,5. 

Vrouwen kunnen onder andere minder goed tegen alcohol omdat de pH van de 

maag iets minder zuur is, waardoor het enzym minder optimaal werkt. 

Uit alcohol kan via azijnzuur ook glucose (gluconeogenese) of vet (lipogenese) 

gemaakt worden. Ook suiker in alcoholische dranken (bier bevat zetmeel en 

maltose) kan worden omgezet in vet. 

Een alcoholist heeft een lever waarin levercellen vervangen zijn door 

bindweefselcellen met veel vet (grote lever): levercirrose. 



Niet alle gifstoffen (kwik, arsenicum, etc.) kunnen in de lever worden afgebroken 

en worden onafgebroken in de lever opgeslagen. 

4. In de lever vinden vele stofwisselingsprocessen plaats, zoals de koolhydraat-, 
eiwit- en vetstofwisseling. 

a. Koolhydraatstofwisseling. Via de gluconeogenese wordt uit vetten of 
eiwitten glucose gemaakt. Glucose wordt omgezet in glycogeen 
(glycogenese) onder invloed van het hormoon insuline. Glycogeen wordt 
opgeslagen in de lever en in de spieren. Als meer glucose nodig is in het 
bloed wordt glycogeen weer omgezet in glucose onder invloed van de 
hormonen glucagon en/of adrenaline. 

b. Eiwitstofwisseling. Aminozuren kunnen worden afgebroken door de NH2 
groep af te splitsen (deaminering). Het overblijvende zuur kan via de 
citroenzuurcyclus worden omgezet in CO2 en H2O, of via de 
gluconeogenese omgezet worden in glucose of via de lipogenese 
(vorming van vetten uit eiwitten of koolhydraten) worden omgezet in 
vetten. Het afgesplitste NH2 komt vrij als NH3 wat giftig is. NH3 wordt in 
de aanwezigheid van CO2 omgezet in ureum. Ureum wordt afgevoerd 
door de nieren. 
De lever kan verder bepaalde aminozuren omzetten in andere 

aminozuren (transaminering). Dit gebeurt door het verplaatsen van de 

NH2 groep. Mensen die alleen plantaardige eiwitten eten kunnen op deze 

manier meer aminozuren maken die vooral in dierlijke eiwitten 

voorkomen. Belangrijke eiwitproducten door de lever gemaakt zijn de 

stollingsfactoren protrombine en fibrinogeen en plasmaeiwitten. 

c. Vetstofwisseling. De lever kan cholesterol maken en afbreken (galzure 
zouten). Cholesterol is een belangrijk bestanddeel van membranen en 
een bouwsteen voor bepaalde vitaminen (vitamine D) en hormonen 
(steroïdhormonen zoals testosteron). De lever kan uit de eiwitten of 
koolhydraten vetten maken (lipogenese). Verder maakt de lever niet-
essentiële vetzuren, lipoproteïnen en fosfolipiden (membranen) 

 

In figuur 2 (zie website biologie) is een vereenvoudigd schema opgenomen met de 

samenhang tussen de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling. Figuur 3 (zie website 

biologie) geeft een korte samenvatting van de eiwitstofwisseling. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/  

 

Volgende keer GLUT transporteiwitten 
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Transport door het celmembraan: 

 passief (met de concentratiegradiënt mee; kost geen energie) 

o door diffusie 

o door gefaciliteerde diffusie 

 via een kanaal (gaat snel, kanaal verandert niet van vorm) 

 via een tranporter (gaat langzaam, transporter verandert van 

vorm) 

 

 
 

 actief (tegen de concentratiegradiënt in; kost energie) 

o gefaciliteerd transport via transporteiwitten (uniport of cotransport) 

 direct actief transport m.b.v. een transporter (zie afbeelding 

boven) 

 indirect actief transport m.b.v. twee transporters (zie afbeelding 

hieronder) 



 

o via blaasjes (endocytose en exocytose) 

 

 

 

 

 

 

 



Opname glucose gaat via gefaciliteerd transport (uniport of cotransport) 

Opname van glucose: 

 in de darm en nieren gaat via cotransport  

 in de lever, spieren en vetweefsel via uniport 

In veel gevallen speelt insuline een rol bij de opname van glucose 

 direct: door het aantal glucose transporteiwitten in het membraan te verhogen 

(glut 4) 

 indirect: door de cel glucose om te laten zetten in glycogeen 

Actieve spieren hebben geen insuline nodig om glucose op te nemen en om te 

zetten. 

 

 

 

 

Toepassing: te warm of te koud.  Zelfstudie 


