
Eliminatie van afvalstoffen
Lever Darmen

Huid

Longen

Nieren



De nieren



Ligging nieren

1 diafragma (middenrif)

2 vena cava inferior 

(onderste holle ader)

3 crista (bekkenbeenkam) 

4 uterus (baarmoeder)

5 cystis (urineblaas)

6 glandula suprarenalis

(bijnier)

7 ren (nier)

9 aorta (grote 

lichaamslagader)

10 ureter (urineleider)

11 snijrand peritoneum 

(buikvlies)
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Transversale 

doorsnede nieren 

liggen retroperitoneaal

Zie je het vet 

rondom de nier?



Nieren en urinewegen
• Twee nieren (Ren)

• Twee urineleiders 

(Ureters)

• Blaas (Vesica 

urinaria)

• Urinebuis (Urethra)



Basisopbouw nier

1. Nierkapsel

2. Schors/cortex

3. Merg/medulla

4. Nierbekken/pelvis(bekken)/

pyelum(badkuip)
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Bloedvoorziening



Bloedvoorziening van de nier



Functie nieren

• Filteren van het bloed, zodat het bloed 

“gezond” blijft.

– Verwijderen toxinen

– Metabole afvalstoffen

– Overtollig water

– Overtollige ionen



Functie van de nieren

• Regulatie van

– Waterbalans

– Elektrolytenbalans

– Zuurbalans

– Basebalans



Functies nieren

• Regulatie van de bloeddruk (Renine)

• Stimulatie aanmaak van erytrocyten 

(Erytropoëtine)



Functionele eenheid (nefron)

• Per nier ongeveer 

een miljoen.



nefron

• Glomerulus- capillair vaatkluwen

• Kapsel van Bowman

• Proximale en distale tubulus

• Lis van Henle

• verzamelbuisje



1 interlobulaire
arterie

2 vas efferens

3 glomerulus

4 kapsel van 
Bowman

5 tubulus
contortus I 
(Buisje van de 
1ste orde, 
proximale 
tubulus)

6 lis van Henle

7 interlobulaire
vene

8 juxtaglomeru-
laire cellen

9 vas afferens

10 tubulus
contortus II 
(Buisje van de 
2de orde, distale 
tubulus)

11 verzamelbuis

12 nierbekken

nefron Juxta glomerulaire cellen 

en macula densa





Glomeruli en bloedvaten







Filtratie

• In kapsel van Bowman

• Door bloeddruk  

• Deel v. h. bloedplasma 

wordt in de nierkapsels 

geperst (voorurine)

• Wel: water, zouten, 

ureum, glucose

• Niet: eiwitten 

• Geen actief transport 

(geen zuurstof)





ultrafiltraat/voorurine

• 180 L ultrafiltraat =  180 L voorurine = hetzelfde

• Water

• Glucose

• Aminozuren

• Opgeloste zouten

• Afval eiwitstofwisseling  

als ureum en creatinine

• geen GROTE eiwitten 



Filtratie

• De hoeveelheid ultrafiltraat bedraagt 125 ml per minuut.

• De bloeddoorstroming in de nieren bedraagt 1,0 l per 

minuut (m.a.w. ongeveer 550 ml bloedplasma per 

minuut.

• Dus ongeveer 20 % van het bloedplasma verlaat de 

bloedbaan als ultrafiltraat.

• Dus per 24 uur: 

1440 minuten x 125 ml/minuut = 180 liter ultrafiltraat.



Terugresorptie

• Ultrafiltraat = bloedplasma zonder 
eiwitten

• Van de 180 liter voorurine of ultrafiltraat 
wordt 99% geresorbeerd, grootste 
gedeelte van de opgeloste stoffen (80%) 
al in de tubulus contortus I 
(terugresorptie)

• Terugresorptie is selectief, nuttige stoffen 
terug naar bloed, schadelijke stoffen naar 
urine 





Terugresorptie

• Urineproductie per dag 0.5 – 1 ml/kg/uur is 
normaal (volwassenen) 
– 75 kg => 0,9 – 1,8 l valt binnen de norm



Concentreren - tegenstroomprincipe



Concentrerend vermogen





Nefron processen/ terugresorptie

• T Contortus I 80% terugresorptie van:  

Glucose, Na en water (alleen water met name in 

lis van Henle en verzamelbuis)

• Lis van Henle (14%) dalend water, stijgend 

NaCl 

• T Contortus II circa 6% terugresorptie 

(selectief vooral Na+
K+

o.i.v. 

aldosteron)

• Verzamelbuis 0 – 13% terugresorptie van 

water o.i.v. Anti Diuretisch Hormoon  (ADH)



Globaal overzicht

• Glomerulus:
– Filtratie van bloedplasma
– Vorming voorurine

• TC I: 
– ionen, organische stoffen, vitaminen en water (80%)

• Lis: (14%)
– Dalend; water
– Stijgend; ionen

• TC II: (6%)
– Uitwisseling natrium / kalium o.i.v. aldosteron en selectieve stoffen
– Water o.i.v. ADH

• Verzamelbuis:
– Water o.i.v. ADH



Excretie

bloedplasma

gram per 100 ml)

voorurine

(gram per 100 ml)

urine

(gram per 100 ml)

grote eiwitmoleculen 7 - 9 0 0

glucose 0,10 0,10 0

Natriumionen 0,32 0,32 0.35

Kaliumionen 0,02 0,02 0.15

ureum 0,03 0,03 2,0

ammoniak 0,0001 0,0001 0,025



Excretie

Potassium = Kalium



Overige nierfuncties

• Bloeddrukregeling (Natrium en Kalium 

uitscheiding)

• Erytropoëse (aanmaak van EPO)

• Vitamine D stofwisseling



3636

Renine Angiotensine Syteem (RAS)



Antidiuretisch hormoon

Het Antidiuretisch hormoon wordt door de achterkwab van de hypofyse 

vrijgemaakt als het bloed te weinig water bevat (bijvoorbeeld doordat 

iemand veel zweet). 

Hierdoor bevat de urine weinig water (sterk geconcentreerd is).

Bij veel drinken zijn de lichaamsvloeistoffen juist te 'waterig'. 

Er wordt dan weinig ADH gevormd waardoor in de nierbuisjes veel water 

achterblijft. Door de overvloedige vorming van verdunde urine raakt het 

lichaam het overtollige water weer kwijt. 

Alcohol remt ook de afscheiding van ADH door de hypofyse. Dit verklaart 

waarom de urineproductie zo toeneemt na een avond stappen. Er kan zelfs 

zoveel water verloren gaan, dat er een uitdroging optreedt (droge mond ‘s 

ochtends, kater)



De  ureteren (urineleiders)



De urineblaas



De urineblaas  blaasdriehoek



Ureter inplanting in de blaas

• Ureter komt schuin 

door de blaaswand

• Bij contractie  van de 

blaas wordt ureter 

dichtgedrukt en 

voorkomt op deze 

wijze reflux.

Ureter

Richting van 

de 

urinestroom

Spierwand 

van de 

blaas

Ureter opening 

ingang blaas

Blaas



De urine-afvoerbuis (urethra)

• Longitudinale 

spierbundel  sluitspier 

begin urethra

• Dwarsgestreept 

spierweefsel 

uitwendige ‘sluitspier’ 











Functie prostaat 

De functie van de prostaat is het vervoer 

van zaadcellen. Bij een zaadlozing komen 

de zaadcellen in het prostaatvocht naar 

buiten. Het prostaatvocht houdt de 

zaadcellen in leven op de reis naar buiten 

en in de vagina. 



Incontinentie



Regulatie urinelozing niet zindelijk

Blaas vol Ruggenmerg

rekreceptoren

Interne 

sfincter Externe 

sfincter



Regulatie bij zindelijkheid

Blaas vol

Ruggenmerg

rekreceptoren

Interne 

sfincter Externe 

sfincter

Hersenen





A: stressincontinentie

urineverlies bij

intrabdominale

drukverhoging

B: urgeincontinentie

samentrekking van de 

m. detrusor bij geringe 

Vulling

C: sensorische urge

sterke aandrang bij 

geringe drukverhoging 

D: overloop blaas.

Overrekte m. detrusor



Dissectie van de nieren



De nier



VETWEEFSEL

Rond de nieren zit er vetweefsel. Dit dient 

om het orgaan te beschermen tegen 

schokken en dergelijke.



vetweefsel

nier



NIERVLIES

Vliesje dat zich rond de hele nier bevindt. 

Dit heeft een beschermende werking. Het 

zorgt er namelijk voor dat het orgaan niet 

kan uitdrogen.



Het niervlies: een beschermend 

vlies



niervlies



Kanalen van de nier



urineleider

bloedvaten

vetweefsel



URINELEIDER

Dit is een hol buisje waardoor de urine, die 

gemaakt werd in de nier, kan afgevoerd 

worden naar de blaas. Het is dus de 

verbinding tussen de blaas en de nier



De urineleider: beter bekeken



urineleider

niervlies

bloedvaten
vetweefsel



Het bloed moet worden aangevoerd



NIERSLAGADER

Dit is het bloedvat dat zorgt voor de 

aanvoer van bloed. Het is een aftakking 

van de aorta.

Dit bloed bevat afvalstoffen die er eigenlijk 

niet in moeten zitten. Deze worden door 

de nier eruit gehaald.



nierslagader
urineleider

vetweefsel



Ook de afvoer voor het bloed is 

voorzien



NIERADER

Dit is het bloedvat dat zorgt voor de afvoer 

van bloed. Na de filtering van het bloed 

moet dit terug naar het lichaam gevoerd 

worden. Dit gebeurt door de nierader, die 

uitmondt in de onderste holle ader.



nierader

urineleider

nierslagader



De nieropeningen: beter bekeken



nierader urineleider nierslagader



De nier: in de lengte doorgesneden



nierschors

niermerg

nierkelk

nierbekken
navel



nierschors



NIERSCHORS

Dit begrenst de nier als een bruine band. 

Met het blote oog kan je er donkere 

puntjes in zien.



niermerg



NIERMERG

Het niermerg is rood gekleurd, fijn 

gestreept en verdeeld in blokjes. Elk blokje 

wordt een nierpiramide genoemd. De 

piramides zijn van elkaar gescheiden door 

stroken bruin schorsweefsel. De top van 

een piramide is een papil. Elke papil 

mondt uit in het nierbekken.



nierkelk



NIERBEKKEN

Het nierbekken is wit en vertakt. Elke vertakking 

ontvangt een papil en op de plaats van 

ontvangst vertoont zij een trechtervormige 
inzinking, nierkelk, genoemd.

Er zijn evenveel vertakkingen en dus ook 
nierkelken als er papillen zijn.

Het bekken versmalt naar de navel van de nier 

toe en gaat daar over in de urineleider.



nierbekken



nierkelk

nierbekken

nierschors

niermerg





Functie prostaat 

De functie van de prostaat is het vervoer 

van zaadcellen. Bij een zaadlozing komen 

de zaadcellen in het prostaatvocht naar 

buiten. Het prostaatvocht houdt de 

zaadcellen in leven op de reis naar buiten 

en in de vagina. 



Afbeelding 1 laat het samentrekken van de blaashals zien

Op afbeelding 2 trekt de prostaat samen en iets

later wordt de externe sluitspier geopend 



Vragen

1 Wat is ureum?

2 Waarom is het belangrijk dat de osmotische waarde van het interne milieu 
constant gehouden wordt?

3 Hoe worden de ‘functionele niereenheden’ ookwel genoemd? 

4 Uit welke twee delen bestaat het ‘lichaampje van Malpighi? 

5 Wat kun je zeggen over het zuurstofgehalte in: 

aanvoerend nierslagadertje, afvoerend nierslagadertje en nieradertje

6 Welke gevolg heeft het feit dat de diameter van de afvoerende 
nierslagadertjes kleiner is dan de diameter van de aanvoerende 
nierslagadertjes

7 Hoe heet het vocht in de nierkapseltjes? 

8 De cellen van het nierkapseltje zijn niet actief bij ultrafiltratie betrokken, wat 
betekent dit voor het zuurstofgehalte in het bloed?

9 Welk proces vindt plaats in de nierbuisjes en de lus van de nierbuis en 
welke gevolgen heeft dit voor het zuurstofgehalte? 

10 Door terugresorptie van ionen naar de haarvaten en het niermerg wordt de 
osmotische waarde verhoogd met welk gevolg? 



Antwoorden

1 Ureum is een stikstofhoudende chemische verbinding met molecuulformule 
(NH2)2CO. Ureum is een afvalproduct bij de vertering van eiwitten. De lever haalt de 
ammoniak die vrijkomt bij de vertering van eiwitten uit het bloed en zet dit om in 
ureum, dat vervolgens met de urine uitgescheiden wordt via de nieren. 

2 bijvoorbeeld: als cellen hun overtollige zouten niet kwijt kunnen blijven ze water 
opnemen met als gevolg dat ze opzwellen.

3 nefronen

4 nierkapseltje = kapseltje van Bowman en een haarvatenkluwen = glomerulus

5 zuurstofrijk, zuurstofrijk, zuurstofarm

6 bloeddruk in glomerulus is groot waardoor een deel van het bloedplasma door de 
wand van het nierkapseltje gaat, kleine moleculen gaan meeultrafiltratie

7 voorurine

8 bloed blijft zuurstofrijk

9 terugresorptie van ionen, water, glucose. Dit is een actief transport en kost dus 
zuurstof.

10 onttrekken van water aan de voorurine door osmose


