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  LES 1    A D E M  I N ,  A D E M  U I T

Bloed is een vloeistof die door het lichaam van alle dieren stroomt. Het wordt ook weleens 
‘levenssap’ genoemd en dat is niet voor niets. Bij gewervelde dieren voorziet het bloed alle 
weefsels en organen van voedingsstoffen en zuurstof, en zorgt het voor het transport van andere 
stoffen zoals hormonen en de afvoer van afvalstoffen.
Bij mensen, zoogdieren en vogels heeft het bloed een vrij constante temperatuur. De temperatuur 
bij mensen is ongeveer 37 °C. Bij bijvoorbeeld honden en katten ligt de temperatuur iets hoger: 
tussen 38 en 39 °C. De lichaamstemperatuur van vogels is nog iets hoger: tussen 40 en 42 °C.
Organismen met een constante lichaamstemperatuur zijn warmbloedig. In het lichaam van 
warmbloedige organismen worden voedingsstoffen en zuurstof verbrand. Dit geeft het lichaam 
niet alleen energie, maar ook de warmte die nodig is voor de constante lichaamstemperatuur.
Andere dieren, zoals reptielen, amfi bieën, vissen en geleedpotigen (bijvoorbeeld spinnen en 
insecten), zijn koudbloedig. Zij hebben geen systeem om zichzelf warm te houden, maar 
zijn hiervoor afhankelijk van hun omgeving. Als de buitentemperatuur laag is, dan blijft hun 
lichaamstemperatuur ook laag en kunnen ze zich niet goed voortbewegen. Een hogere 
omgevingstemperatuur zorgt ervoor dat het lichaam van koudbloedigen opgewarmd wordt. 
Daarom liggen reptielen en amfi bieën met name ’s ochtends graag een tijdje in de zon. (Het 
opwarmen kan snel gaan. Hagedissen bijvoorbeeld kun je ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat vrij 
gemakkelijk vangen doordat ze door hun relatief lage lichaamstemperatuur niet kunnen vluchten. 
Een gevangen hagedis zal zich proberen vast te klemmen aan je hand of vingers zodat hij zich nét 
genoeg kan opwarmen om alsnog te ontkomen.)
Warm- en koudbloedigheid hebben allebei voordelen en nadelen. Het voordeel van de constante 
lichaamstemperatuur van warmbloedige dieren is dat zij continu actief kunnen zijn, ook in een 
koude omgeving. Het grote nadeel is dat deze dieren veel meer voedsel nodig hebben. (Zij 
gebruiken hun grotere activiteit dus vooral om de voedingsstoffen te verkrijgen die die grotere 
activiteit mogelijk maken …) Koudbloedige dieren zijn bij lage temperaturen juist nauwelijks 
actief. Zo komt het dat je ’s winters weinig insecten ziet en dat veel reptielen en amfi bieën een 
winterslaap houden. Daar staat tegenover dat koudbloedigen veel minder voedsel nodig hebben.
Overigens is de scheidslijn tussen warm- en koudbloedigheid niet altijd even scherp te 
trekken. Vleermuizen zijn zoogdieren en zouden dus een constante lichaamstemperatuur 
moeten hebben. Toch laten zij overdag, als ze rusten, hun lichaamstemperatuur drastisch 
zakken om hun stofwisseling te vertragen. Ook kolibries kunnen als ze rusten hun hartslag 
en lichaamstemperatuur laten zakken om energie te besparen. Verder zijn er dieren die in 
verschillende delen van hun lichaam een andere temperatuur kunnen ‘instellen’. Voorbeelden 
hiervan zijn pinguïns. Hun poten zijn kouder dan de rest van hun lichaam. Zo verliezen ze minder 
warmte en vriezen ze niet vast aan de bevroren ondergrond.

Voor de verbranding van voedingstoffen, zoals vetten en koolhydraten, heeft elk lichaam zuurstof 
nodig. Dieren hebben verschillende manieren om aan zuurstof te komen.
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Alle zoogdieren halen zuurstof uit de lucht door te ademen: de borst zet uit en de longen zuigen 
lucht aan. Via de longen komt de zuurstof in het bloed terecht, dat de zuurstof naar de cellen 
voert en koolzuurgas (een afvalstof van de verbranding) vanuit de cellen afvoert naar de longen. 
Het koolzuurgas wordt vervolgens uitgeademd. Er zijn ook zoogdieren die onder water leven. Net 
als landzoogdieren hebben zij longen. Zij komen regelmatig aan de oppervlakte om lucht op te 
zuigen en koolzuurgas uit te blazen via het spuitgat achter hun kop.
Vogels hebben behalve longen ook twee luchtzakken die de longen om en om van lucht voorzien. 
Hierdoor is er een constante aanvoer en afvoer van zuurstof en koolzuurgas mogelijk. Dit is nodig 
omdat vliegen veel energie verbruikt.
De meeste amfi bieën, oftewel kikkers, salamanders en padden, hebben ook longen (met 
uitzondering van de familie ‘longloze salamanders’), maar ze hebben geen onbewuste, regelmatige 
ademhaling zoals zoogdieren en vogels. Amfi bieën nemen een hap lucht en slikken die door. Dat is 
niet erg effi ciënt, maar daar staat tegenover dat hun dunne huid ook zuurstof doorlaat.
De meeste reptielen hebben twee longen, met uitzondering van slangen, die het met één 
functionerende long moeten doen. Schildpadden en sommige hagedissen kunnen vanwege 
hun stevige schild respectievelijk dikke pantser moeilijk ademen, maar daarvoor hebben ze een 
oplossing. Schildpadden hebben speciale spieren in hun keel en voorpoten waarmee ze de lucht 
richting longen persen. Hagedissen hebben een plooi tussen kop en voorpoten die het mogelijk 
maakt om te ademen.
Vissen hebben geen longen, maar kieuwen. Water wordt door de mond en de kieuwen langs 
haarvaten gevoerd. Deze haarvaten nemen zuurstof op uit het water en geven koolzuurgas af. Het 
water wordt vervolgens door de kieuwspleten aan de achterkant van de kop afgevoerd.
Een andere manier om zuurstof op te nemen zijn de tracheeën van insecten en andere 
geleedpotigen. De zuurstof komt binnen via kleine openingen in het uitwendige skelet en 
wordt vervolgens door buisjes die zich steeds verder vertakken (de tracheeën) naar de cellen 
getransporteerd. Bij insecten wordt de zuurstof dus niet via het bloed vervoerd. Zij hebben dan 
ook geen hemoglobine in hun bloed, het eiwit dat verantwoordelijk is voor het transport van 
zuurstof en koolzuurgas en dat bloed zijn rode kleur geeft; insectenbloed is kleurloos. (Overigens 
is het bloed van veel ongewervelde dieren zoals slakken, kreeften en inktvissen blauw. Dit komt 
doordat bij deze dieren niet de rode hemoglobine maar het blauwe eiwit hemocyanine zorgt voor 
het transport van zuurstof en koolzuurgas in het bloed.)

Of dieren nu warmbloedig of koudbloedig zijn en of ze nu veel of weinig energie nodig hebben, 
ze hebben één ding gemeen: ze halen hun energie uit voedsel. In tegenstelling tot dieren kunnen 
planten zélf energie aanmaken. Hiervoor zijn drie ‘ingrediënten’ noodzakelijk: water, koolzuurgas 
en licht. Water halen planten met hun wortels uit de bodem. Koolzuurgas halen ze uit de lucht 
met behulp van minuscule huidmondjes aan de onderkant van hun bladeren. Onder invloed van 
licht, dat wordt opgenomen met behulp van bladgroenkorrels in de bladeren, worden water en 
koolzuurgas vervolgens omgezet in glucose (suiker) en zuurstof. Dit chemische proces noemen 
we fotosynthese. De glucose die bij dit proces vrijkomt, zorgt voor de energie die de plant zijn 
groeikracht geeft. De zuurstof is eigenlijk een bijproduct van de fotosynthese en wordt via de 
huidmondjes van de bladeren weer uitgestoten.
Hieruit blijkt dat er een wisselwerking is tussen planten en andere organismen op aarde. 
Planten leveren de zuurstof die andere organismen nodig hebben voor de verbranding van 
voedingsstoffen. Deze stoten op hun beurt het koolzuurgas uit dat planten niet kunnen missen.
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  LES 2    D O O R  J E  H E L E  L I C H A A M

Als wij inademen gaat de lucht via onze mond en/of neusholte naar de luchtpijp. Boven de 
longen splitst de luchtpijp zich in twee buizen (bronchiën), die elk naar een long gaan. De 
longen van mensen en zoogdieren hebben een sponsachtige structuur en bestaan uit een aantal 
longlobben of -kwabben. Dankzij deze structuur verlopen de opname van zuurstof en de afvoer 
van koolzuurgas veel effi ciënter dan wanneer er sprake zou zijn van twee lege zakken, zoals 
bij amfi bieën. Amfi bieën krijgen via hun longen dan ook onvoldoende zuurstof binnen en dat 
compenseren zij door ook via hun huid te ademen.
In onze longen vertakken de beide bronchiën zich tot steeds nauwere buisjes die uitmonden in de 
longblaasjes. Via een dun vlies tussen de longblaasjes en de bloedvaten komt de zuurstof in het 
bloed terecht, waar de rode bloedcellen het − met behulp van het eiwit hemoglobine – via het 
hart naar de cellen in het lichaam vervoeren.
De ademhaling kan door allerlei oorzaken bemoeilijkt worden. Dit is het geval bij bijvoorbeeld 
astma, chronische bronchitis en longemfyseem. Astma is een chronische ontsteking van de 
luchtwegen. Er hoeft maar weinig te gebeuren of de slijmvliezen raken geïrriteerd waardoor de 
luchtstroom ernstig belemmerd wordt. Het gevolg: benauwdheid, kortademigheid, hoesten en een 
piepende ademhaling. De klachten kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het inademen 
van koude lucht of prikkelende stoffen (zoals pollen, parfum en tabaksrook) of door lichamelijke 
inspanning. Bronchitis is, zoals de naam al doet vermoeden, een ontsteking van de bronchiën, 
oftewel de eerste vertakkingen van de luchtpijp naar de longen. Net als bij astma maken 
bronchitis-patiënten overvloedig slijm aan waardoor ze veel moeten hoesten, kortademig zijn en 
last hebben van een piepende ademhaling. Prikkelende stoffen zoals tabaksrook kunnen bronchitis 
veroorzaken, maar ook virussen of bacteriën kunnen de boosdoeners zijn.
Longemfyseem ten slotte is een onherstelbare beschadiging van de longblaasjes waardoor de 
ademhaling belemmerd wordt. Net als bij astma en bronchitis is roken een belangrijke oorzaak van 
longemfyseem.
Astma, chronische bronchitis en longemfyseem werden voorheen aangeduid met de 
verzamelnaam CARA, maar deze afkorting wordt niet meer gebruikt. Chronische bronchitis en 
longemfyseem worden tegenwoordig COPD genoemd: Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Elke minuut pompt ons hart zo’n 5 liter bloed door ons lichaam. Het hart heeft een linker– en een 
rechterhelft, die beide uit een boezem (aan de bovenkant) en een kamer (onderkant) bestaan. 
Deze ‘ruimtes’ hebben alle vier een functie bij de bloedsomloop.
Eigenlijk heeft ons lichaam twee bloedsomlopen: een kleine en een grote. De kleine bloedsomloop 
vindt plaats tussen de longen en het hart; de grote bloedsomloop zorgt in de rest van het lichaam 
voor de aan- en afvoer van bloed. Overigens staan de grote en de kleine bloedsomloop niet los 
van elkaar, maar zijn ze voortdurend met elkaar in verbinding.
Laten we voor een toelichting van de bloedsomloop beginnen bij de longen. Hier wordt immers 
de broodnodige zuurstof overgedragen aan het bloed. Vanuit de longen brengen de longaders 
het zuurstofrijke bloed naar de linkerboezem van het hart. Vandaar gaat het bloed naar de 
linkerkamer en verder naar de lichaamsslagader (aorta), waarna het via de slagaders naar het 
hoofd, de organen, de armen en de benen gepompt wordt. Onderweg staat het bloed zuurstof 
af en neemt het koolzuurgas op. Via de bovenste holle ader (vanaf het hoofd en de armen) en de 
onderste holle ader (borst, buik, benen) stroomt het terug naar de rechterboezem van het hart. 
Het bloed gaat ten slotte via de rechterkamer en via de longslagader naar de longen, waar het 
koolzuurgas afgestaan wordt en zuurstof opgenomen wordt. Zo begint alles weer van vooraf aan.
De begrippen ‘slagaders’, ‘aders’ en ‘bloedvaten’ worden ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. 
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Slagaders en aders zijn allemaal bloedvaten, net zoals de aorta en de minuscule haarvaten. De 
slagaders transporteren het bloed vanaf het hart naar de verschillende organen en naar andere 
bestemmingen (het zijn de bloedvaten die je voelt kloppen); de aders brengen het bloed terug 
naar het hart. Slagaders bevatten veel zuurstof en worden op illustraties van de bloedsomloop 
altijd rood gekleurd. Aders bevatten juist weinig zuurstof (maar veel koolzuurgas) en zijn altijd 
blauw.
Zoals gezegd, vervoert het bloed behalve zuurstof ook voedingsstoffen, zoals koolhydraten, 
vetten, eiwitten, mineralen, vitamines en sporenelementen als zink, koper en jodium. Deze 
voedingsstoffen hebben verschillende functies in het lichaam. Koolhydraten en vetten zijn 
vooral brandstoffen, ze worden dus gebruikt bij de verbranding; vitamines en mineralen zijn 
beschermende stoffen, ze beschermen bijvoorbeeld tegen ziektes; eiwitten zijn bouwstoffen; 
veel sporenelementen zorgen er – mits in kleine hoeveelheden – voor dat bepaalde taken van het 
lichaam goed uitgevoerd worden.
Behalve gezonde voedingsstoffen kan het bloed ook andere stoffen vervoeren, zoals nicotine, 
alcohol of stoffen die een pijnstillend of kalmerend effect hebben. Deze stoffen worden vaak snel 
door het lichaam opgenomen, waardoor de gebruiker ook snel een (positief) effect kan ervaren. 
Dit heeft als risico dat de gebruiker de stoffen opnieuw wil innemen en uiteindelijk verslaafd raakt.

  LES 3    J E  L I C H A A M  O N D E R S T E U N E N

Bloed bestaat voor 40 procent uit rode bloedcellen. Zoals gezegd, zijn deze cellen samen met 
hemoglobine verantwoordelijk voor het transport van zuurstof en koolzuurgas. Verder zijn er witte 
bloedcellen, die een belangrijke rol spelen in ons immuunsysteem. Ten slotte bevat ons bloed 
bloedplaatjes; deze zorgen ervoor dat ons bloed stolt als we een wond hebben.
Dankzij het immuunsysteem maakt het lichaam antistoffen aan zodra er sprake is van ‘indringers’ 
in ons lichaam, zoals virussen en bacteriën. Voordat het zover is, moet een ziekteverwekker wel 
eerst in ons lichaam zien te komen, en vooral: zien te blijven. Dat valt niet mee, aangezien ons 
lichaam diverse manieren heeft om indringers buiten te houden en/of af te voeren, zoals de huid 
en de slijmvliezen in de luchtwegen en de darmen. Hoesten, niezen, braken … het zijn allemaal 
reacties van het lichaam om ongewenst bezoek eruit te werken.
Mochten ziekteverwekkers het tóch presteren om in het lichaam te blijven, dan krijgen ze 
te maken met de witte bloedcellen. Deze hebben verschillende manieren om indringers uit 
te schakelen. Ze kunnen de vijandige cellen ‘simpelweg’ vernietigen. Of ze kapselen ze in, 
zodat ze hun schadelijke werk niet meer kunnen doen, en voeren ze af. Bij de bestrijding van 
ziekteverwekkers in het lichaam kan koorts optreden, zoals bij griep. Het immuunsysteem zet dan 
als het ware de thermostaat in het lichaam wat hoger. Veel virussen en bacteriën overleven deze 
hogere temperatuur niet of ze worden er zodanig door verzwakt dat ze makkelijker uitgeschakeld 
kunnen worden.
Ons lichaam kent zowel een aangeboren als een zogenaamd ‘adaptief’ immuunsysteem. 
Het aangeboren immuunsysteem heeft een min of meer voorgeprogrammeerde werking: bij 
bepaalde ziekteverwekkers worden de afweerstoffen uit de kast gehaald die hun dienst al eerder 
bewezen hebben; daar merken we niet zoveel van. Het kan echter ook zo zijn dat er onbekende 
ziekteverwekkers ons lichaam binnendringen of virussen die zich een beetje hebben aangepast 
om ons immuunsysteem te misleiden (griepvirussen zijn daar goed in). Dan treedt het adaptieve 
immuunsysteem in werking: het gaat bijvoorbeeld heel veel verschillende nieuwe antistoffen 
aanmaken, net zolang tot het de juiste antistof gevonden heeft. Deze antistof wordt vervolgens 
in ‘massaproductie’ genomen. Wanneer dit op tijd lukt (meestal binnen een paar dagen tot 
anderhalve week) en de patiënt geneest, dan blijft er voor de zekerheid een kleine hoeveelheid 
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van deze antistof achter in het bloed, voor het geval dat de ziekteverwekker een nieuwe poging 
waagt. Hierdoor is de persoon in kwestie voortaan immuun voor de betreffende ziekteverwekker, 
met andere woorden: hij is niet langer vatbaar voor de ziekte.
Het mooie is dat dit gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een vaccin tegen de betreffende 
ziekte. Dit is een middel waarin een gedood of verzwakt virus zit en dat meestal met een injectie 
toegediend wordt. Het vaccin maakt je niet ziek, maar zorgt ervoor dat je lichaam alvast de juiste 
antistoffen gaat aanmaken, zodat het bij een eventuele toekomstige aanval van het virus goed 
voorbereid is. Zo worden veel kinderen door middel van inentingen beschermd tegen ziektes als 
difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Helaas krijgt het immuunsysteem het niet altijd voor elkaar 
om op tijd de juiste afweer te vinden. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het hiv-virus, dat aids 
veroorzaakt en zich razendsnel kan aanpassen, en het ebolavirus.

Ons lichaam haalt een groot deel van zijn energie uit koolhydraten. Glucose is een voorbeeld van 
een koolhydraat. In les 1 hebben we gezien dat planten deze stof zelf kunnen aanmaken. Andere 
organismen halen deze stof dus uit voedsel.
De cellen in ons lichaam kunnen de glucose alleen opnemen in combinatie met het hormoon 
insuline, dat ons lichaam normaal gesproken zelf produceert. Mensen die de ziekte diabetes 
hebben, hebben echter een probleem met insuline. Bij een deel van de patiënten maakt het 
lichaam geen insuline aan (diabetes type 1); bij een ander deel maakt het lichaam wel insuline aan, 
maar kunnen de cellen het hormoon niet verwerken (diabetes type 2). Het effect is hetzelfde: de 
cellen kunnen de glucose niet opnemen. De glucose blijft dus in het bloed, met als gevolg dat de 
zogenaamde ‘bloedsuikerspiegel’ te hoog wordt. Met andere woorden: er zit te veel suiker in ons 
bloed. Daarom wordt diabetes ook wel ‘suiker(ziekte)’ genoemd. Beide typen diabetes kunnen 
op korte en lange termijn leiden tot diverse klachten, van misselijkheid en braken tot hart- en 
vaatziekten, blindheid en zelfs amputatie van tenen, voeten of onderbenen.
Diabetes is niet te genezen, maar beide typen zijn wel te behandelen. Voor patiënten van 
type 1 is het in principe voldoende om zichzelf regelmatig insuline toe te dienen, bijvoorbeeld 
door middel van een injectie. Een te hoge dosis insuline kan echter weer leiden tot een te lage 
bloedsuikerspiegel, wat hartkloppingen, trillingen en zweten kan veroorzaken. Patiënten van het 
type 2 zijn gebaat bij een goed dieet, aangevuld met medicijnen en voldoende lichaamsbeweging.

Soms ontbreekt het niet zozeer aan de juiste stoffen in het bloed, maar is er gewoon te weinig 
bloed. In dat geval is het nodig dat de persoon in kwestie bloed van een ander krijgt. Dit noemen 
we een bloedtransfusie en de ‘leverancier’ van het bloed noemen we een bloeddonor. De 
bloeddonor staat per keer ongeveer 500 milliliter bloed af; het lichaam maakt hierna vanzelf nieuw 
bloed aan.
Bloed kan niet zomaar van de ene op de andere persoon worden overgedragen. Sowieso zal 
het bloed van de donor goed gecontroleerd moeten worden op ziekteverwekkers. Minstens zo 
belangrijk is het bepalen van de bloedgroep van zowel de ontvanger als de donor. Afhankelijk 
van de aanwezigheid van bepaalde moleculen wordt iemands bloed ingedeeld bij een bepaalde 
bloedgroep. Er zijn heel veel verschillende bloedgroepen, maar bij bloedtransfusies zijn alleen de 
groepen A, B, AB en O, met elk zijn eigen rhesusfactor + (positief) of – (negatief), van belang. 
Kortom, er zijn in totaal acht bloedgroepen. De meeste mensen hebben bloedgroep O positief 
(wereldwijd zo’n 36 procent), terwijl AB negatief het minst voorkomt (minder dan 0,5 procent).
Bij een bloedtransfusie is het belangrijk om te weten welke bloedgroepen gecombineerd kunnen 
worden en welke niet. Combineer je de verkeerde bloedgroepen, dan gaan de rode bloedcellen 
samenklonteren en ontstaat er een fatale verstopping. Bloedgroep O negatief is het eenvoudigst: 
dit kan aan iedereen gegeven worden, ongeacht de bloedgroep. Wie zelf bloedgroep AB positief 
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heeft, heeft geluk, want die kan juist alle andere bloedgroepen ontvangen. Voor de overige 
bloedgroepen gelden beperkingen: A kan gegeven worden aan patiënten met A en AB, met 
dien verstande dat A positief alleen aan mensen gegeven kan worden die zelf ook een positieve 
rhesusfactor hebben. Bloedgroep B kan naar B en AB, maar net als A positief kan B positief alleen 
naar mensen die zelf ook een positieve rhesusfactor hebben. Met andere woorden: A negatief en 
B negatief kunnen beide met zowel een positieve als een negatieve rhesusfactor gecombineerd 
worden.
Iedereen erft zijn bloedgroep van zijn ouders. Beide ouders geven één ‘letter’, waarbij geldt dat 
A en B gelijkwaardig zijn en O ondergeschikt is aan A en B. Als iemand bijvoorbeeld een A van 
zijn moeder erft en een O van zijn vader, dan heeft hij een kopie A en een kopie O, maar omdat 
A dominant is, heeft hij bloedgroep A. Als vader kan deze persoon echter óf kopie A óf kopie O 
doorgeven. Vanuit de ouders gezien zijn er dus veel combinaties mogelijk die tot de bloedgroep 
van hun kind(eren) kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor de overerving van de rhesusfactoren.
Je kunt in plaats van bloed ook bloedplasma doneren. Dit is bloed, maar zónder de bloedplaatjes 
en de rode en witte bloedcellen. Bloedplasma bevat wel alle andere stoffen, zoals voedingsstoffen, 
antistoffen en hormonen. In feite werkt het doneren van bloedplasma hetzelfde als het doneren 
van bloed. Het enige verschil is dat je bij het doneren van bloedplasma de bloedcellen en 
bloedplaatjes terugkrijgt.
Er zitten allerlei voordelen aan het doneren van bloedplasma. Zo is de werkwijze minder belastend 
voor de donor en kan bloedplasma vaker afgestaan worden. Het gebruik van bloedplasma is ook 
effi ciënter, omdat veel mensen niet zozeer het bloed als wel een bestanddeel uit het bloedplasma 
nodig hebben, zoals bepaalde antistoffen. Ten slotte wordt bloedplasma gebruikt voor het 
ontwikkelen van medicijnen.
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