
Ademhalings-

stelsel



Inleiding

• Elke cel in ons lichaam heeft zuurstof nodig 

om te kunnen overleven. Deze zuurstof 

wordt geleverd via ons ademhalingsstelsel.

• Daarna wordt de zuurstof getransporteerd 

door het circulatiestelsel. 



middenrif

borstkas



Functie:

• Gasuitwisseling (onder andere: O2 en CO2)

• Warmteafgifte en uitscheiding van water, De 

lucht die wordt uitademt is warmer en meer 

verzadigd met waterdamp dan de lucht die 

wordt ingeademd. 

• Uitdrukkingsvermogen; het spreken, fluiten, 

zuchten… 

• Ruiken (sensoriek) 



neus(holte)

mond(holte)

strottenhoofd

long(en)

keelholte

strotklepje

luchtpijp

Luchtpijptakken of  
hoofdbronchiën :

bronchus(bronchitis)

longzakjes met 
longblaasjes

10 – 12 blaasjes per

longzakje

- goede filter

- betere opwarming

- vochtigere lucht



Inwendige bouw van een long

luchtpijp met kraakbeenringen

2   hoofdbronchiën of 
luchtpijptakken(bronchus)

longtakken of bronchiën

longtakjes en fijne longtakjes of 
bronchiolen

longblaasjes of 
alveolen



De gaswisseling in de longblaasjes

zuurstofgas : longblaasjes >  longhaarvaten (bloed) = IN

koolstofdioxide: longhaarvaten(bloed)> longblaasjes = UIT

fijne longtak

longzakje met 10  tot 
12   longblaasjes

longblaasje



cellen die slijm

produceren =

houden stof tegen

trilhaartjes =

voeren slijm + stof  af

bij rokers gebeurt dit

onvoldoende= rokershoest

Trilhaarepitheel



Neusholte

1. voorhoofdsholte 

2. neusbeen 

3. neuskraakbeen 

4. hard gehemelte 

5. tong 

6. zeefbeen os 
ethmoidale

7. hypofyse 

8. wiggebeenholte
sphenoidale

9. Neusschelpen 
(conchae) 

10. huig 



Reukzenuw

Boven in de neusholte 

zit boven en tussen  

het zeefbeen het

reukepitheel voor het 

waarnemen van 

geuren. 

Nervus olfactorius



De keelholte (pharynx).

• de keelholte (pharynx) ligt achter de 

neusholte en de mondholte en behoort zowel 

tot het ademhalingsstelsel als tot het 

spijsverteringsstelsel. 

• Ter hoogte van de mond-keelholte is immers 

de kruising c.q. splitsing van de voedselweg 

en de luchtweg. 



Kruising lucht- en voedselweg
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Larynx = strottenhoofd

Onderdelen larynx

• strottenklepje

• epiglottis

• tongbeen

• os hyoideum

• schildkraakbeen

• cartilago thyroidea

• stelkraakbeenderen

• ringkraakbeen

• cartilago cricoidea



Strotklepje

• Tijdens voedselpassage dekt het strotklepje 

de toegang tot het strottenhoofd af. Ook de 

stemspleet is gesloten. Men kan dan 

natuurlijk niet ademen. 

• In rust en tijdens de ademhaling staat het 

strotklepje omhoog, de slokdarm is dicht 

door de elasticiteit van het slokdarmweefsel. 

De lucht kan dus vrij passeren door de 

luchtwegen 



Slikken



De stembanden zijn in 

feite 2 paar plooien 

tussen de 

bekerkraakbeentjes en 

het midden van het 

schildkraakbeen. 

Het bovenste paar zijn 

de valse stembanden

Het onderste paar zijn 

de van de ware 

stembanden. 

Stembanden



Spreken

• De uitgeademde lucht 

stroomt langs de 

stembanden, waardoor 

deze gaan trillen en er 

geluid kan gevormd 

worden. Het geluid 

krijgt een bepaalde 

klank door de vorm 

van de mondholte, de 

stand en/of beweging 

van tong en lippen. 



Luchtpijp (Trachea)



luchtpijp kraakbeenring 

1. spierband 

2. kraakbeen 

3. trilhaar 

4. slijmvlies

Trilhaar-

epitheel



Bronchus

Elke grote bronchus verzorgt één 
longkwab. 

De linkerlong bestaat uit twee kwabben en is 
kleiner dan de rechterlong (drie kwabben). 
Dit verschil hangt samen met de bouw van 
het hart. 

De bouw van de grote bronchiën is gelijk aan 
die van de luchtpijp en de hoofdbronchiën, 
alleen zijn de kraakbeen-hoefijzers iets 
onregelmatiger van vorm. 



Bronchiale boom



Het totale oppervlak 

van alle alveolen 

samen noemt men 

ademhalingsoppervlak. 

Door de structuur van 

de longblaasjes is dit 

enorm groot, in rust 

ongeveer 70 m2. 

Bij inspanningen neemt 

dit nog toe tot zo’n

100 m2. 

Oppervlakte



Alveolen gasuitwisseling

In de alveolen vindt de 

uitwisseling van 

afvalstoffen uit het 

bloed (CO2) en de 

opname in het bloed 

van zuurstof plaats



Ademhaling



Luchtmengsels



Extra info



Druk in de pleurahote

De druk in de pleurahote 

is steeds lager dan de 

luchtdruk.  

Deze onderdruk is te 

wijten aan drie factoren: 

1.De oppervlaktespanning 

van het vocht binnen de 

longblaasjes, 

2. De elasticiteit van het 

longweefsel

3. De elasticiteit van de 

borstkas.

Deze drie factoren zorgen voor een constante onderdruk binnen de 

pleuraholte en zorgen ervoor dat de longen opengeklapt blijven en 

dat de longen de bewegingen van de borstkas volgen. 



De longvliezen (Pleura)

• De longen worden omgeven door een 

dubbel geplooid vlies. De zijde die in contact 

staat met de long zelf noemen we het 

orgaanvlies pleura visceralis, de 

buitenzijde noemen we het wandvlies 

pleura pariëtalis. 



De longventilatie. 

Inademen is een actief proces waarbij het 
middenrif (diafragma) lichtjes samentrekt om zo de 
borstkasholte naar beneden toe te vergroten. 
Daarnaast zal de borstkas eveneens in dwarse 
omtrek vergroten door de actieve samentrekking 
van de uitwendige tussenribspieren. Het volume 
vergroot, de druk daalt dus binnenin. 

Uitademen is een passief proces waarbij de 
bovengenoemde spieren gaan ontspannen en de 
borstkas zijn oorspronkelijk volume terug 
aanneemt. Het volume verkleint dus de druk 
binnen de borstkasholte vergroot. 



De druk in de longblaasjes in rust. 



De druk in de longblaasjes bij rustige 

ademhaling. 



Inademen



Uitademen



Diep in- en uitademen

Beide ontstaan in dit geval door actieve arbeid, beide kosten dus energie



Ademvolumes



Ademvolumes

• Tidalvolume of ademteugvolume. (VT of ATV): dit is het 
volume aan lucht dat in één “teug” wordt ingeademd en dus 
ook uitgeademd. In rust is dit VT = 0,5 liter. Bij inspanning 
wordt dit volume groter. 

• Inspiratoir reserve volume. (IRV) : is het volume aan lucht 
dat na een normale inademing nog extra kan worden 
ingeademd. In rust: IRV = 2,5 liter. Bij inspanningen wordt 
het IRV kleiner. 

• Expiratoir reserve volume. (ERV) : is het volume lucht dat 
na een normale uitademing nog extra kan worden 
uitgeademd. In rust: ERV = 1,5 liter. Ook hier wordt dit 
volume bij inspanningen kleiner. 

• Residu – volume of restvolume. (RV): is het volume lucht 
dat na maximale uitademing in de longen achterblijft. Dit 
moet zo anders zouden de longblaasjes volledig leeg en 
dus dichtgeklapt zijn.RV = 1.5 liter. 



Ademvolumes

• Totale capaciteit. (TC): is het volume lucht dat de 
longen bevat bij maximale inademing (de som van 
bovenstaande volumes). 

TC = IRV + VT + ERV + RV = 6 liter. 

• Vitale capaciteit. (VC): is het volume lucht dat na 
een maximale inademing maximaal kan 
uitgeademd worden. 

• VC = IRV +VT + ERV = 4,5 liter. 

• Functionele residuele capaciteit. (FRC). Is het 
volume lucht dat na normale uitademing nog in de 
longen aanwezig is. 

• FRC = ERV + RV = 3 liter. Bij inspanningen wordt 
de FRC kleiner. 



(extra) Eén-seconde-waarde

De één-seconde-waarde geeft het percentage van de vitale 

capaciteit aan dat men na maximale inademing in één seconde kan 

uitademen, (figuur 22 b). De één-seconde-waarde is gemiddeld 

83% (in het voorbeeld dus ongeveer 3,7 liter). 



Lucht heeft een gemiddelde gasspanning van 760 mm Hg (101,3 kPa = 1013 

mbar). Een dergelijke luchtdruk wordt één atmosfeer genoemd.





Het transport van zuurstof.

• Zuurstof is zeer moeilijk oplosbaar in het 
plasma. Slechts 1,5 % van de totale 
hoeveelheid getransporteerde O2 wordt op 
deze wijze vervoerd. De rest bindt zich aan 
ijzeratomen in de hemoglobine van de rode 
bloedcellen. 

• Elke heomoglobinemolecule kan dus in het 
totaal 4 zuurstofmoleculen transporteren. 
Wanneer dit het geval is spreekt men van 
verzadiging. 



Het transport van koolstofdioxide.

• Zeven procent van de totale hoeveelheid CO2 lost 

op in het bloedplasma. CO2 is vrij goed oplosbaar 

in vloeistof. 

• 23 % bindt zich aan de hemoglobine en neemt zo 

de plaats in van zuurstof. 

• 70 % wordt na verschillende tussenstappen in de 

rode bloedcellen omgezet tot bicarbonaat-ionen, 

om daarna op te lossen in het bloedplasma. Dit 

mechanisme is van groot belang voor het 

instandhouding van de zuurgraad van het bloed. 



Extra

Gasdiffusie



Gasdiffusie in longen

• O2 + HHb => H+ + HbO2

• HCO3 => HCO3 + H+ => H2CO3 => H2O + 

CO2

CO2 wordt uitgeademd

(HHb=Hemoglobine, HBO2 is Oxcyhemoglobine)

Zuurstof uit de buitenlucht



Gasdiffusie in het weefsel

• CO2 + H2O => H2CO3 => HCO3 + H+ 

HbO2 + H+ => O2 + HHb 

CO2 afvalstof uit weefsel

(HHb=Hemoglobine, HBO2 is Oxcyhemoglobine)

Zuurstof komt vrij 

en gaat via diffusie 

naar het weefsel



Extra: roken?

Invloed van roken op de longen.



Longweefsel van een roker en niet-roker

gezond longweefsel = niet - roker
aangetast longweefsel  =  roker

de fijne longtakjes zijn aangtast

door teer…



niet-rokerslong rokerslonghart



Waarom je gezondheid in rook laten opgaan?

1. Tabaksrook bestaat uit meer dan 4000 irriterende, 

toxische  en kankerverwekkende stoffen.

2. Tabak veroorzaakt naast longkanker ook o.a. kanker aan

het strottenhoofd,de blaas,de 

slokdarm,baarmoederhals…
3. Verhoogde hartslag en een vernauwing van de 

bloedvaten

zijn ook het gevolg van roken en verhogen de kans 

op een

hartinfarct, beroerte…
4. Chronische ademhalingsziekten : 

hoesten,kortademigheid,

bronchitis…
5.    Ook passief roken is schadelijk voor de gezondheid.



Inademing door de neus heeft een aantal voordelen 

ten opzichte van inademing door de mond.

• De lucht kan gezuiverd worden: inademinglucht 

bevat meestal stofdeeltjes. De trilharen met daarop 

het kleverige slijm vangen deze stofdeeltjes op. 

Het verontreinigde slijm kan vervolgens doorgeslikt 

worden, waarna het maagzuur eventuele 

ziektekiemen onschadelijke maakt. Een deel van 

de verontreiniging droogt op en kan via het snuiten 

verwijderd worden. 



Inademing door de neus heeft een aantal voordelen 

ten opzichte van inademing door de mond.

• De lucht kan verwarmd worden: de 

ingeademde lucht is meestal kouder dan de 

lichaamstemperatuur. De vele oppervlakkig 

gelegen haarvaten dragen de warmte van 

het bloed over op deze lucht. Hierdoor wordt 

voorkomen dat de temperatuur van het 

longweefsel veel lager zou zijn dan die van 

het aanliggende hart. Zelfs bij 

vriestemperaturen is de lucht in de keelholte 

reeds boven de 30° C. 



Inademing door de neus heeft een aantal voordelen 

ten opzichte van inademing door de mond.

• De lucht kan bevochtigd worden: dit 

voorkomt dat het longweefsel uitdroogt. 

Vochtig longweefsel bevordert de 

gaswisseling. Het slijmvlies geeft 

voortdurend vocht af aan de ingeademde 

lucht. Daarnaast is er ook nog de 

verdamping van traanvocht uit de traanbuis 

die uitmondt in de onderste neusgang. 



Inademing door de neus heeft een aantal voordelen 

ten opzichte van inademing door de mond.

• De lucht kan gekeurd worden: het 

reukepitheel boven in de neusholte geeft 

informatie over de kwaliteit van de 

ingeademde lucht. 



Tongbeen

• Naar boven toe is het strottenhoofd 

verbonden met het tongbeen (os 

hyoideum) door een bindweefselplaat. 



Schildkraakbeen (cartilago thyroidea).

• Het grootste kraakbeenstuk van het strottenhoofd 

is het schildkraakbeen (cartilago thyroidea). De 

zijwanden van het schildkraakbeen staan in een 

vrij scherpe hoek op elkaar. De bovenbegrenzing 

helt aan de voorkant voorover, vooral bij mannen: 

de adamsappel. Aan de achterkant is het 

schildkraakbeen open; de zijwanden lopen naar 

boven toe uit in een vrij lange punt: de bovenste 

hoorns. Ook naar beneden toe vinden we 

dergelijke (kortere) uitsteeksels: de onderste 

hoorns. 



Strotklepje (epiglottis)

• Het strotklepje (epiglottis) is een veerkrachtig 

kraakbeenplaatje waarvan de vorm het midden 

houdt tussen het uiteinde van een schoenlepel en 

een eetlepel zonder steel. Het smalle uiteinde is 

via een ligament aan de binnenkant van het 

schildkraakbeen bevestigd. In verticale stand reikt 

het strotklepje tot even boven het tongbeen. 

• Tijdens het slikken duwt de tongbasis de epiglottis 

over de larynx-opening. Zo wordt voorkomen dat er 

voedsel in de luchtpijp komt. 



Ringkraakbeen (cartilago cricoidea)

• Het ringkraakbeen (cartilago cricoidea) 
heeft de vorm van een zegelring. De 
`zegelkant' daarvan steekt omhoog tussen 
de achterranden van het schildkraakbeen; 
de smalle boog is ventraal goed te palperen, 
iets lager dan het schildkraakbeen. Aan de 
zijkanten is het ringkraakbeen door middel 
van gewrichten met het schildkraakheen 
verbonden. Deze constructie laat een kleine 
voor- en achteroverkanteling van het 
schildkraakbeen toe. 



Bekerkraakbeentjes

• De twee bekerkraakbeentjes (cartilagines 

arythenoideae) staan met hun basis op de 

bovenrand van het `zegelgedeelte' van het 

ringkraakbeen. Ze hebben een piramidevorm 


