
Lessen 5VWO schooljaar 2020-2021 

Les 1 

 Korte introductie wat te verwachten dit jaar onderwerpen en toetsen 

 H9 bloedsomloop 

 Piloot rode draad hoofdstuk 

 Goede conditie: 

o uithoudingsvermogen (vermogen om bepaalde activiteit lang vol te 

houden) 

 piepjestest 

 Cooper test (12 min) 

 Quick test 

 VO2  (ml O2 per kg lichaamsgewicht per min) 

o kracht 

o snelheid (marathon ook nog sprint) 

o flexibiliteit 

o coördinatie 

 Cardiotraining: aantal keer per week 45 min afwisselen 50-60% en 80-90%van 

de maximale hartslagfrequentie 

 Piloot sterke spieren armen benen romp en nekspieren van wege G-krachten. 

Ook sterk hart nodig anders zuurstof  en glucose tekort in hersenen. g-LOC 

(loss of consciousness)! 

 Aanpassing o.a. speciaal anti-G pak voor hogere druk in benen. speciale 

ademhalingstechnieken 

 Twee filmpjes: jachtvliegtuig en reporter meevliegen/ testen van G-krachten in 

centrifuge en hoe je door speciale ademhalingstechnieken voorkomt dat je 

bewusteloos raakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=odXZKJppk1U Journalist in F18 

Hilarious G-force training https://www.youtube.com/watch?v=Q9f6cRNxpSs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odXZKJppk1U


Les 2 

 Waarom bloed en bloedsomloop? Bij eencelligen diffusie. Stoffen naar en van 

de cellen.  

 Bouw van het hart kort. Drie typen bloedvaten kort 

 Enkele en dubbele bloedsomloop. Voordeel dubbele bloedsomloop is dat 

vloeistof met meer druk door een groot lichaam kan worden geperst. 

 DVD het menselijk lichaam hart en bloedsomloop 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKFr6FCL9uU Body atlas Hart en 

bloedvaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKFr6FCL9uU


 

Les 3 

 Afronden paragraaf 1. Hartkleppen en slagaderkleppen, hartcyclus: boezems 

samentrekken, dan kamers dan rust. systole (bij samentrekken) en diastole 

(bij rust) 

 Embryonale bloedsomloop: ductus Botalli, ovale venster en navelstreng met  

twee navelstrengslagaders en 1 navelstrengader 

 Paragraaf 2 bloeddruk (verschil hartslag en bloeddruk) 

 Bloed door g-krachten naar benen en minder hart en hoofd. Lagere bloeddruk 

gemeten door mechanoreceptoren in aorta en halsslagader. 

o vernauwing slagaders benen waardoor meer bloed rest lichaam 

o harslagfrequentie omhoog 

o bij extra g-krachten ook bepaalde ademhaling en spieren aanspannen 

soort van poepen 

 bovendruk (systolische druk) en onderdruk (diastolische druk) 

 bloeddrukmeting met stethoscoop (2 tonen afwisselend van hartkleppen en 

slagaderkleppen) 

 Hoge bloeddruk door verkeerde voeding (zout/vet), erfelijke afwijking of stress 

o beschadiging van haarvaten 

o beschadiging van slagaders waardoor cholesterol (vooral LDL 

cholesterol) zich kan ophopen en uiteindelijk slagaderverkalking 

optreedt.  

o teveel plasma uit het bloed van de haarvaten naar het weefsel 

 Lage bloeddruk zorgt voor duizeligheid 

 Bloeddrukmeter uitleggen en meten in de klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 4 

 Bloeddruk lager als verder bij het hart vandaan, oudere mensen hogere 

bloeddruk omdat door verkalking minder dempende werking 

 regeling hartwerking 

o sinusknoop 

o av knoop 

o bundel van his 

o Purkinje vezels 

 aansturing vanuit hersenstam en via hormonen (adrenaline) 

 ecg 

o P-top is samentrekken boezems 

o QRS complex geeft samentrekken kamers weer 

o T-top vertegenwoordigd herstel van kamers 

o aan de hand van het ECG kan een cardioloog zien of er een 

hartinfarct is (ook aan bloedwaarden) 

o een goed ECG wil niet altijd betekenen dat het hart gezond is 

 hart in rust 70-80 slagen per minuut; bij inspanning kan dit oplopen tot 180 

slagen per minuut 

 slagvolume 70 ml per kamer 

 hartminuutvolume is 4,9 l 

 bij intensieve training kan hartminuutvolume oplopen tot 25 l 

 bloedverdeling (zie bron 14) 

 ecg maken m.b.v. coach 7 en sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 5 

 ecg maken 

 Giraffe  

o krachtige hartspier (groot hart) 

o bloedvaten met dikke gespierde wanden (voorkomt barsten en 

voorkomt te snelle daling bloeddruk verder bij het hart door minder 

demping 

o strakke huid om poten voorkomt stuwingsproblemen 

o heeft door tegendruk hersenvloeistof geen stuwingsproblemen in de 

bloedvaten van de hersenen en oog 

o drinkt met gespreide poten, waardoor zwaartekrachtprobleem wordt 

verkleint, waardoor minder druk op hersenen. Deze manier van drinken 

is niet ongevaarlijk 

 dvd autopsie giraffe vanaf ongeveer 26 minuten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 6 

 Stoffentransport 

 op 5000 m hoog is de lucht ijl en is de zuurstofspanning nog maar de helft van 

die op zeeniveau 

 Samenstelling bloed 

o plasma met voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen, kleine 

hoeveelheid gassen, eiwitten met transportfunctie (vetten en metalen), 

afweerfunctie (antistoffen) en bloedstolling. Eiwitten zijn fijn verdeeld en 

vormen een colloïd. 

o rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (ontstaan in het rode 

beenmerg uit stamcellen zie poster) Beenmerg in allerlei botten. 

 Functie bloedcellen 

 rode bloedcellen vorm en functie 

 bouw en functie hemoglobine en myoglobine 

 oxygenatie 

 Bohr- effect is de extra afgifte van zuurstof door hoge pCO2, een lage pH en 

een hoge temperatuur 

 transport van CO2, 5% als gas, 25% als HbCO2 en 70% als HCO3- 

 als alle CO2 in bloedplasma zou oplossen gaat de pH naar beneden tot pH3 

 H+ ionen worden gebonden door Hb en ook door andere eiwitten in het bloed. 

bufferende werking pH blijft tussen 7,35 en 7,45 

 Maak opdracht 6! en opdracht uit het oude boek vraag 12 pagina 87 

 

 

 

 



Les 7 

 De opdrachten 12 en 13 uit het oude boek door leerlingen laten maken en  

bespreken. Hier is behoefte aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 8 

 Bloedvaten, anatomie en stroomsnelheid zie bron 19 

 Bloedcirculatie 

o pompen/zuigen hart 

o samentrekken skeletspieren (druk op aders) 

o ademhaling 

 Weefselvloeistof (zie bron 22) Combinatie van bloeddruk (filtratiedruk) en 

colloïd-osmotische druk bepaalt hoeveel vloeistof in en uit het bloedvat gaat. 

 Lymfestelsel 

o Afvoeren van overtollig vocht 

o Afweer  

 You tube over elephantiasis 

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

 Bloedstolling en trombose en longembolie 

 Bij een beschadigd bloedvat vindt het volgende plaats: 

o het bloedvat vernauwt of bloedverlies te verminderen 

o bloedplaatjes hechten zich aan het beschadigde haarvat en de 

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 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 9 

Hart- en vaatproblemen 

1. 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. 

2. 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 op 

verschillende manieren worden verwijderd. 

3. 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. 

https://www.bioplek.org/animaties/bloed/atherosclerose.html  

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. 

4. Hartfalen (verminderde pompfunctie van het hart) 
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). Soms kan 

chirurgisch worden ingegrepen 

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen-gids/wat-is-

hartfalen?tab=1  

https://www.bioplek.org/animaties/bloed/atherosclerose.html
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen-gids/wat-is-hartfalen?tab=1
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen-gids/wat-is-hartfalen?tab=1


Hoge bloeddruk kan leiden tot: 

 Stukgaan bloedvaten 

 Beschadiging bloedvatwand waardoor grotere kans op plaquevorming 

 Problemen bij transport van stoffen van en naar het weefsel 
 

Medicijnen tegen hoge bloeddruk: 

 Plaspillen (vochtafdrijvend) 

 Bèta blokkers (verlaging hartslag) 

 ACE-remmers (verwijding van bloedvaten) 
 

Bloedverdunners zijn medicijnen die voorkomen dat het bloed te snel stolt. 

Een beroerte kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. 

Aneurysma is een verzwakte plek in een slagader 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Les 10 

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), beroerte (herseninfarct of 

hersenbloeding), lastig misschien hartritmestoornis of hyperventilatie, leukemie 

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

Film hart giraffe 

 

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


Les 11 

 Toepassing kikkers 

 dvd life in cold blood/amphibians 

 Verdeel de klas in 4 groepen. Iedere lln  krijgt een stuk te lezen. Vervolgens 

wordt er iemand gekozen om er iets over te vertellen: 

o 1,5,9,13 (bloedsomloop)  

o 2,6,10,14 (regeling)  

o 3,7,11 ( Antivries in de bloedsomloop) 

o 4,8,12 (Waarschuwingskleuren en verlamming van spieren) 

 Loot uit iedere groep wie er moet vertellen. 

 Bloedsomloop zie bron 24 

o vis enkelvoudige bloedsomloop 

o amfibie dubbele bloedsomloop (zoals reptielen, vogels en zoogdieren) 

o amfibie twee boezems en 1 kamer (tussenstadium evolutionair gezien) 

o kamer wel enigszins een scheiding door plooien, voorkomt volledige 

menging bloed 

o O2 rijkere bloed van linker boezem vermengt zich voor deel met O2 

armere bloed uit rechter boezem 

o kamer pompt O2 rijkere bloed naar organen in het lichaam via aorta 

o O2 armere bloed gaat naar longen en langs de huid 

o Van longen naar linker boezem, van huid via holle ader naar 

rechterboezem 

 Regeling 

o zoogdieren en vogels zijn endotherm, ze houden zelf hun 

lichaamstemperatuur constant 

o extra voedsel en zuurstof nodig 

o bij dissimilatie van voedsel komt warmte vrij 

o afgifte warmte bij endotherme dieren kan worden geregeld 

 isolerende vetlaag 

 veren/vacht 

 vernauwing bloedvaten vermindert stroom bloed door de huid en 

dus afgifte warmte 

 bij bibberen door spierbewegingen is meer dissimilatie nodig en 

dus komt er warmte vrij. 

o ectotherme dieren zoal kikkers hebben niet bovenstaande 

regelmechanismen 

 voor lichaamstemperatuur zijn ze afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur 

 dissimilatie van het voedsel verloopt langzaam 

 voordeel is dat ectotherme dieren goed kunnen overleven in een 

omgeving met weinig voedsel 

 nadeel is weinig warmte vrijkomt voor het verwarmen van hun 

lichaam wat snelle (re)acties tegenhoudt. dieren moeten eerst 

opwarmen voor ze actief kunnen worden 

 Antivries in de bloedsomloop 

o poelkikker heeft winterslaap op bodem van een vijver 



o Noord Amerikaanse boskikker heeft andere strategie 

 bij bevriezing huid signaal van zintuigcellen naar hersenen die 

bijnieren aanzetten tot productie adrenaline 

 in de lever wordt hierdoor glycogeen (polysacharide) omgezet in 

glucose 

 concentratie glucose stijgt van 5mmol/l naar 550mmol/L 

 glucose voorkomt beschadiging vaten en cellen door 

kristalvorming tegen te gaan (voorkomt aangroei kristallen); een 

soort antivries 

 glucose wordt ook naar de cellen getransporteerd 

 als glucose niet naar de cellen zou worden getransporteerd zou 

de osmotische waarde van het bloed te hoog worden waardoor 

water uit het weefsel naar de bloedvaten zou gaan. Het weefsel 

zou hierdoor uitdrogen en de haarvaten zouden beschadigen 

door de toegenomen druk. 

 kikker kan tot -8 graden Celsius overleven 

 indien meer van 65% van lichaamsvocht is bevroren stoppen de 

hartslag en de ademhaling. 

 de lichaamscellen schakelen over op anaerobe dissimilatie van 

glucose 

 boven 0 graden Celsius ontdooit de kikker en komt weer tot 

leven 

 Waarschuwingskleuren en verlamming van spieren 

 Pijlgifkikkers hebben felle huidskleur, dit heet aposematische 

kleuring. Dit is een eerste verdedigingsstrategie. Het betekent “ik 

ben giftig”.  

 kleuren zijn vooral rood, geel, blauw en zwart 

 tweede verdediging is gif uit gifklier op de rug 

 sommige kikkers zijn niet giftig maar hebben wel de kleuren van 

giftige kikker: mimicri. 

 gifstof komt via bloed bij zenuwcellen en spiercellen 

 gif blokkeert het transport van Na+ ionen door transportkanalen 

in het membraan van de cel 

 zenuwcellen kunnen geen impuls meer doorgeven aan 

spiercellen 

 resultaat: verlamming van arm- en beenspieren, de hartspier en 

ademhalingsspieren en dood 

 verhitten van vlees met gif maakt het gif onschadelijk 

             

 

 

 


