
Spijsvertering 



Metabolisme 

• Opbouwstofwisseling anabole (assimilatie) 
reactie 

– Kost energie 

 

• Afbraakstofwisseling katabole (dissimilatie) 
reactie 

– Geeft energie 



Energie nodig voor 

• Chemische arbeid (omzetting stoffen in het 
lichaam) 

• Mechanische arbeid (werk of sporten) 

• Actief transport, nieren en darmen 
(peristaltiek) 

• Elektrische arbeid (hart en spieren) 

• Handhaving lichaamstemperatuur 
(restproduct verbranding oftewel stofwisseling) 



Enzym definitie 

• Enzymen zijn splitsing of ontledingsstoffen, 
bevorderd scheikundige processen in het 
menselijk lichaam, zonder zelf te 
veranderen 
 

• Enzymen zijn biochemische katalysatoren 
of biokatalysatoren 



Kenmerken enzym 

  Temperatuur is zoals bij alle scheikundige 
reacties een belangrijke factor =>hoe hoger 
de temp hoe makkelijker de reactie 

 

  Optimum temperatuur waarop de reactie 
het best verloopt voor menselijk lichaam 
37°  

 

  Ook afhankelijk van de zuurgraad (pH) 



Enzymen 

   Zijn steeds eiwitten, hebben meestal ook 
een niet-eiwit gedeelte het coënzym 
kunnen alleen gezamenlijk werken 

   De meeste vitamine zijn coënzymen  

   Enzymen zijn specifiek, dus slechts 1 
reactie  



Vitaminen (vitale aminozuren) 

   Zijn complexe organische verbindingen 

die in betrekkelijk kleine hoeveelheden 

onmisbaar zijn.  

 Het lichaam kan ze niet maken (behalve 

D en K).  
 

   Vitaminen spelen een essentiële rol in 

de celstofwisseling en bij 

enzymsystemen. 



Taak spijsvertering 

• Opname voedsel uit m.e. [eten] 

• Mechanische afbraak voedsel in delen [kauwen] 

• Transport voedsel door spijsverteringsstelsel 
[slikken en peristaltiek (samentrekkingen)] 

• Ontleding voedsel door enzymen in substraten 

(celvoedingsstoffen) [vertering] en vloeibaar 
maken 

• Overdracht substraten (voedingsstoffen) aan 

circulatie [resorptie=opname] 

• Uitscheiding van resten voedselafbraak 

[ontlasting] 



Voeding bestaande uit: 

– Eiwitten of proteïnen 

– Koolhydraten of sachariden 

– Vetten of lipiden 

– Water 

– Mineralen of zouten 

– Vitaminen 

 

 



Belang eiwitten 

• Eiwitten zijn bouwstoffen (samen met de 
mineralen of zouten) voor cellen dus groei 

• Koolhydraten en vetten zijn 
energieleveranciers en kunnen vervangen 
worden, eiwitten niet!  

• Energie:  
• 1 gram eiwit  => 17 Kj, 4,1 kcal 

• 1 gram koolhydraat  => 17 Kj, 4,1 kcal 

• 1 gram vet    => 38 Kj, 9,3 kcal 



Overzicht van de tractus digestivus 



Spijsverteringsstelsel 

Bestaat uit: 

– cavitas oris (mondholte) 

– os (mond) met lingua (tong) en speekselklieren 

– farynx (keelholte) met epiglottis (strotklepje) 

– oesophagus (slokdarm) 

– gaster (maag) 

– dunne darm (duodenum, jejunum, ileum) 

– colon (dikke darm) 

– anus 



Mucosa, Submucosa en Muscularis 
1. Slijmvlies = mucosa 

2. Muscularis mucosae = gladspierlaagje 

3. Bindweefsellaag = submucosa 

4. Muscularis = spierlaag 

5. Serosa = buikvlies 
 



Mond 

• Vermalen van het voedsel m.b.v. het gebit. 

• Vermengen met speeksel 

– Afkomstig uit de speekselklieren 

– 1000 – 1500 ml per etmaal 

– Bevat water, slijm en amylase (ptyaline) 

– Hoeveelheid en samenstelling hangt af van de aard 
van het voedsel (streven naar neutrale pH 7) 

– Amylase splitst zetmeel (koolhydraat) in Maltose 



Bouw 
– Cavum oris (mondholte) 



Het gebit van een volwassene 

bestaat uit 32 tanden en 

kiezen.  

Voorkiezen = valse kiezen 

Kiezen = ware kiezen 

Snijtanden dentes incisivi, hoektanden d canines, valse kiezen d premoalares 

en ware kiezen d molaris. 



Onderdelen gebitselementen 

• Kroon 

– Uitstekende deel 

– Bedekt met glazuur 
(emaille) 

• Hals 

– Bedekt door tandvlees 

• Wortel: 

– Één, twee, drie of vier  

– Vast in kaakbeen 



Glandula parotis = oorspeekselklier 

Glandula sublingualis = ondertongspeekselklier 

Glandula submandibularis = onderkaakspeekselklier 



Luchtweg kruising met  voedselweg 

A = bij inademen B = bij slikken C =  bij verslikken 
 

1 = neusholte 2 = huig   3 = tong 

4 = strotklepje 5 = wervelkolom  6 = luchtpijp  

7 = slokdarm  8 = voedselbrok  9 = voedsel in ‘verkeerde’ keelgat 



Peristaltische beweging 



Anti- peristaltiek 



Oesophagus (Slokdarm) 



Oesophagus (slokdarm) 

• 25-30 cm lange gespierde buis. 

• Verbind keelholte met de maag 

 

Functie: 

• Transporteren van voedsel naar de maag 
d.m.v. peristaltische bewegingen  

• Vertering zetmeel (d.m.v. amylase) gaat 
door. 



Gaster (maag) 

Ventriculus = gaster = maag 







Maag 

• leeg ongeveer een vuist groot met een 
inhoud 375 ml 

• gevulde maag ongeveer 30 cm lang, 

1500 ml 

• ligging onder het diafragma, naast 

aorta 



Maagfunctie 

• Tijdelijke opslag, bewaren van voedsel. 

• Productie maagsap 2,5 tot 3 l/d  

• Mechanische afbraak, kneden en mengen voedsel. 

• Voortzetting vertering koolhydraten tot dit 

onwerkzaam wordt door maagzuur (HCl). 

• Bevat pepsinogeen (pro enzym -> HCL -> pepsine 
= eiwitsplitsend. 

• Chemische vertering, afscheiding maagsap (HCl) 

• Productie van intrinsic factor (opname vit B12) 

• Regulering van het transport, het doorgeven van 

een aangepaste hoeveelheid Chymus 



Maagfunctie 

• Uitscheiding van gastrine (hormoon) 

• Eliminatie van micro-organismen, 
bacteriedodend (HCL) 

• Beperkte absorptie (water, alcohol en in vet 
oplosbare stoffen)  

 

 



Tijdelijke opslag 

• Vloeibare voedsel (water, koffie) verlaat de 

maag binnen enkele minuten, ook al is de 

maag gevuld, soort gootje in de maag. 

• Na normale maaltijd is de maag na ca. 3 

uur leeg, na een vetrijke maaltijd duurt dit 

ca. 4 tot 5 uur, aangezien het neutraliseren 

van de zuurgraad van de vetzuren langer 

duurt. 

 



Chemische vertering 

• Voortzetting vertering koolhydraten o.i.v. 

speekselamylase tot dit onwerkzaam wordt 

door maagzuur (HCl). 

• Maagsap 2,5 tot 3 l/d  

• bevat pepsine -> eiwitsplitsend. 

– Breekt lange eiwitketens in 
brokstukken (peptiden) 

• Maagwand zelf wordt tegen HCl 
beschermd door een slijmlaag. 



Maag crypten 



Voedselbewerking (mechanisch) 

• Maag vertoont peristaltische beweging 

– Frequentie ca. 3 / minuut 

• Zuurgraad daalt naar 1,5 (eerst buitenkant, 
dan midden (voordeel?) 

• Ontstaat dunne zure voedselbrij (Chymus) 

• Pylorusreflex reageert op zuurgraad van de 
duodenum twaalfvingerige darm 

• Beetje bij beetje afgifte aan twaalfvingerige 
darm. 

 



Hormonen spijsvertering 

• Gastrine: prod. Maagsap, stimulering 
maagperistaltiek.  

• Cholecystokinine (CCK): contractie galblaas, 
(Pancreozymine) afgifte pancreas enzymen en 
buffers. 

• Prosecretine + zoutzuur => secretine: 
stimuleert alvleesklier tot prod en afgifte 
NaHCO3. 

 



Werking hormonen 





12-vingerige darm (duodenum) 

• Eerste stuk van de dunne darm. 

• Hier toevoeging van gal en pancreassap. 

• Tussen maag en duodenum zit de maag-
portier (pylorus) 

• De pylorus gaat dicht als er zuur in het 
duodenum komt en open als het zuur in het 
duodenum geneutraliseerd is.  

• Gal en pancreassap neutraliseren zuur 



Pancreas 
15 cm lang en 5 cm breed 



Pancreas 

• Ligt in de bocht van het duodenum. 

• Produceert insuline en glucagon. 

• Produceert pancreassap: 

– Ongeveer 1500 ml per etmaal 

– Bevat water, slijm, natriumbicarbonaat 

– Bevat veel enzymen: 

• Amylase (splitst koolhydraten) 

• Trypsine (splitst eiwitten) (trypsinogeen -> in de 

darm-> enterokinase -> trypsine) 

• Lipase (splitst vetten) 



Galblaas (Vesica Fellea) 



Gal en galzouten 

• Circa 600-1000 
ml/dag 

• Functie is het 
emulgeren van vet 

• Tekort aan 
galzouten -> 
weinig tot geen 
absorptie van 
vetten 

• Worden in de lever gevormd 

• Bestaan uit bilirubine en galzouten 



Gal samenstelling: 
 

– Water en slijm 

– Natriumbicarbonaat 

– Galzouten en galkleurstoffen 

– Cholesterol 





Bouw darmvlokken villi/microvilli 



Bouw darmvlokken villi/microvilli 



Darmsap 

Zo’n 2000ml per dag. 

Bevat:  

disacharidasen; maltasa, lactase en sacharase. 

Eiwitsplitsende enzymen (dipeptidasen) 

Enterokinase en trypsinogeen => trypsine 

 

Vetsplitsend enzym lipase 



Resorptie dunne darm 

• Epitheel is in hoge mate permeabel 
• Passief en actief transport 
• Grote hoeveelheid wateruitwisseling van en naar het 

darmlumen (6 tot 10 Liter / 24 uur) 
• Vetzuren en glycerol worden grotendeels via de lymfe 

opgenomen (chylvat) 
• Grootste deel absorbeert in duodenum en jejunum 
• Terugresorbtie van water in ileum 
• Geresorbeerde galzouten komen via de vena portae terug 

in de lever (enterohepatische kringloop) 
• Tekort aan galzouten -> weinig tot geen absorptie van 

vetten 







Vena Porta Poortader 



Lever 



Lever 



Lever structuur microscopisch 

• Zeshoekige leverlob Ø 
1mm 

• In sinusoïden 

vermenging van 

arterieel bloed met 

bloed uit poortader 

• Bloed wordt bewerkt 

door hepatocyten en 

afgevoerd via centrale 

vene. 



Lever functies 

• Koolhydraatmetabolisme; opslag glycogeen 

• Vetmetabolisme; synthese van 
lichaamsvet, maken van vetzuren en 
cholesterol 

• Eiwitmetabolisme; splitsen aminozuren -> 
ureum, productie van niet essentiele 
aminozuren (transaminering), synthese van 
plasma-eiwitten. 



Lever functies 

• Omzetting ongeconjugeerd bilirubine 

• Ontgiftiging (medicijnen, alcohol) 

• Inactivering van hormonen 

• Productie van warmte (hoog energiegebruik, 
belangrijkste warmteleverancier) 

• Uitscheiding van gal 

• Opslag van: glycogeen, vetoplosbare 

vitaminen, ijzer 



• cyclus waarbij stoffen via 
resorptie in de darmen 
via het bloed vena 
portae (poortader)  

•      naar de lever gaan, 
zodat ze opnieuw 
gebruikt kunnen worden  
 

• Slechts klein gedeelte 
wordt uitgescheiden 

resorptie 95% 
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Omzetting van erytrocyt tot 

uitscheiding via nier en darm 

 

Afbraak in milt  

 

Omzetting (conjugatie) in lever 

 

95% resorptie van bilirubine 

 

Kleurstof van zowel urine als faeces 



Dikke darm (colon) 

• Bestaat uit 6 stukken 

– Blinde darm (coecum) 

– Opstijgend deel (colon ascendens) 

– Dwarse deel (colon transversum) 

– Afdalend deel (colon descendens) 

– S-vormig deel (colon sigmoïdeum) 

– Endeldarm (rectum) 

• Aan de blinde darm hangt de appendix. 



Dikke darm (colon) 

• Bevat veel bacteriën (darmflora) 

• Belangrijkste functies: 

– Onttrekken van water aan de onverteerbare resten 
van ons voedsel 

– Vorming van ontlasting 

– Door afbraakproces ontstaan vitamine K en 
foliumzuur 

 





Colon (onderdelen) 



Colon functies 

• Reservoir voor de darminhoud. 

• Terugresorptie van restant water en elektrolyten. 

– 500–1500 ml chymus wordt ingedikt tot 100-
200 ml 

• Colibacteriën (darmflora) -> rotting / gisting 

– Rotting = anaerobe afbraak van eiwitten -> 

gassen 

– Gisting = anaerobe afbraak van koolhydraten -

> melkzuur 






