
VAKKEN 

• Op Rooster : 

– Ana = anatomie, fysiologie en algemene 
ziektekunde ( AFAZ)

– ZK = speciële ziektekunde ( ziektebeelden) 



Wat heb je nodig



Anatomie Fysiologie



Anatomie [van het Griekse anatome: opensnijden] 

Ontleedkunde

Bouw van het menselijk lichaam



1632



Fysiologie

Wetenschap (= -logie) die zich bezighoudt met 
de normale levensprocessen van mensen, 
dieren en planten



Pathologie of ziekteleer 

• Medische wetenschap die zich bezighoudt 
met ziekten (= pathos) in het algemeen en de 
diagnose en behandeling daarvan.



Opbouw organisme:
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• Alle organismen zijn opgebouwd uit een of 
meerdere cellen.

• Cel kan je vergelijken met een fabriek; er 
vinden chemische reacties plaats.

• Stofwisselingsprocessen;

– Assimilatie processen => opbouw (kost energie)

– Dissimillatie processen => afbraak (geeft energie 
en warmte)



Celdifferentiatie



Celdeling

• Cellen kunnen zich delen, dit is nodig om te 
kunnen groeien of beschadigingen te kunnen 
herstellen (mitose).



DNA chromosomen

• De mens heeft 23 paar chromosomen (DNA 
moluculen).

• In de chromosomen zitten genen.

• Een gen codeert voor een erfelijke eigenschap 
(soort bouwtekening)



• Cellen zijn gegroepeerd in weefsels.

• Weefsels hebben min of meer de zelfde vorm 
en functie.
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• Verschillende weefsels vormen een orgaan.

• Organen voor een of meerdere specifieke 
functie uit.

• Een orgaan of orgaanstelsel kan niet alleen 
opereren, het is altijd van andere organen/ 
orgaanstelsels afhankelijk (integratie).
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Evenwicht homeostase

• Het lichaam functioneert het beste als het 
inwendige milieu zoveel mogelijk constant 
wordt gehouden (Homeostase).

– Voldoende aanvoer voedingstoffen en O2 

(zuurstof).

– Afvoer van afvalstoffen en CO2 (koolstofdioxide) 

– Juiste temperatuur juiste pH (zuurgraad)



Huid



Functies o.a.:

• Zintuigfunctie

– Druk, pijn en temeratuur

• Bescherming

– Huid

– Nagels

– Talg

• Warmteregulatie

– Haren

– Huiddoorbloeding

– Zweet



Beenderenstelsel



axiaal skelet

skelet van hoofd en romp

appendiculaire skelet 

de schouder- en de bekkengordel en de 

beenderen van de ledematen.

Functies o.a.:

• Stevigheid, bescherming

• Opslag mineralen

• Vormen bloedcellen



Spierstelsel



Functies o.a.:

• Maakt bewegen mogelijk

• Bescherming

• Warmteproductie

1. Skeletspieren 
(dwarsgestreept)

2. Gladspierweefsel

3. Hartspierweefsel



Regulatiestelsel



Functies o.a.:

Besturingssysteem

Verwerken informatie, 
regelen integratie 
orgaansystemen



Vegetatieve en animale functies

• Vegetatieve functies; in stand houden van het 
lichaam. Werken “vanzelf”(buiten de wil om).

– Autonome zs, onwillekeurig of viscerale zs

• Animale functies; contact met buitenwereld. 
Werken “bewust”(onder invloed van je wil).

– Willekeurig zs of somatisch zs



Functies o.a.:

• Regulatiestelsel

• Endocriene klier met 
interne secretie 

• Geeft product direct af aan 
het bloed



Circulatiestelsel



Functies o.a.:

• Voortstuwen bloed

• Handhaven bloeddruk

• Verdeling bloed over het 
lichaam.

• Bloed; bloedcellen en 
plasma (o.a. 
Voedingsstoffen, 
vitaminen, mineralen en 
gassen)



Lymfestelsel



Functies o.a.:

• Vervoer lymfe

• Lymfeknopen filteren 
lymfe.



Ademhalingsstelsel



Functies o.a.:

• Filteren, verwarmen en 
bevochtigen de lucht.

• Uitwisselen O2 en CO2 met 
bloed.



Spijsverteringsstelsel



Functies o.a.:

• Opname en verteren van 
voedingstoffen

• Afgifte voedingsstoffen 
aan de poortader (via 
darmen)

• Verwijderen afvalstoffen



Uitscheidingsstelsel



Functies o.a.:

• Nieren filteren bloed.

• Vorming urine



Voortplantingsstelsel





Topografie



Anatomische vlakken

Transversaal vlak       Frontaal vlak             Sagittaal vlak
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• Wat voor doorsnede?

• Benoem de organen en structuren
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