
Stofwisseling bij de mens 
 

Leerplan: GO! 2010/004  

Leerplandoelstellingen:  

De leerlingen kunnen 

 het belang van voeding, ademhaling en uitscheiding voor de mens aangeven. 

 uit een experiment afleiden dat het verkleinen van voedsel nodig is om voedingsstoffen in het bloed op te nemen. 

 de verschillende organen van het spijsverteringsstelsel en het ademhalingsstelsel van de mens benoemen en de bouw ervan in relatie brengen met 

de functie. 

 de verschillen in samenstelling van in- en uitgeademde lucht experimenteel vaststellen en verklaren. 

 de verschillende organen van het bloedvatenstelsel van de mens benoemen en de bouw ervan in relatie brengen met de functie. 

 op een schema van de bloedsomloop aangeven waar de uitwisseling van stoffen gebeurt. 

 de verschillende organen van het uitscheidingsstelsel van de mens benoemen en de bouw ervan in relatie brengen met de functie. 

 vaststellen dat verschillende stelsels van het lichaam gecoördineerd reageren. 

 
Leerplan: OVSG o-2-2010-008 
 
Leerplandoelstellingen: 
 

 Bij de mens de bouw, de werking en de onderlinge samenhang van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het bloed, de bloedsomloop, 
het uitscheidingsstelsel kunnen beschrijven. 

 Het belang van stofwisseling kunnen beschrijven voor de instandhouding van het menselijk lichaam.  
 
 
 
 
 
 

 



KERNIDEEËN  

 

Het kernidee van dit thema is: “Levende wezens bestaan uit cellen met een gelijkaardige structuur”. In het thema “Bouw van organismen” werd de cel 
reeds geïdentificeerd als de elementaire bouwsteen van elk levend wezen. De cel is echter niet alleen de structurele, maar ook de functionele 
bouwsteen van het leven. Elke cel in ons lichaam heeft zijn eigen specifieke taak en alle lichaamsfuncties worden op microscopisch niveau door cellulaire 
processen geregeld. Zo ligt het opvangen van prikkels door zintuigcellen aan de basis van onze zintuiglijke waarneming en zijn we in staat om te bewegen 
door het samentrekken van spiercellen. Aangezien er bij elk proces energie wordt omgezet van één vorm in een andere (kernidee 4), betekent dit dat er 
ook in onze cellen continu energieomzettingen plaatsgrijpen. Bij het samentrekken van een spiercel zal er bijvoorbeeld chemische energie omgezet 
worden in bewegingsenergie.  
 
Een cel voorziet in zijn eigen energiebehoefte via verbrandingsreacties die plaatsgrijpen binnenin de cel (celademhaling). Hierbij wordt chemische 
energie, bestaande uit brandstof- en zuurstofmoleculen, omgezet in  

 bruikbare chemische energie voor celprocessen (energievoorraad van de cel): bij het samentrekken van een spiercel bijvoorbeeld wordt deze 
energie omgezet in bewegingsenergie; 

 thermische energie (dit is nuttige energie in dit geval omdat we hiermee onze lichaamstemperatuur op peil houden); 

 onbruikbare chemische energie (de verbrandingsproducten water en koolstofdioxide).  
Elke cel in ons lichaam heeft dus brandstof en zuurstof nodig om te overleven en zijn taak te vervullen. Met de verbrandingsproducten water en 
koolstofdioxide kan de cel niets meer aanvangen. Dit zijn afvalstoffen die moeten afgevoerd worden. Merk op dat voor een plantencel water en 
koolstofdioxide wel bruikbare chemische energie is! 
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Naast brandstof en zuurstof hebben onze cellen ook bouwstoffen nodig. Bouwstoffen zijn niet alleen voor opgroeiende kinderen en jongeren belangrijk, 
maar ook voor volwassenen.  Elke seconde sterven er gemakkelijk een miljoen cellen in ons lichaam en bijgevolg moeten er voortdurend nieuwe cellen 
gemaakt worden. Sommige cellen vernieuwen zich heel snel: witte bloedcellen leven een tweetal weken en een opperhuidcel ongeveer een maand.  
Spiercellen daarentegen kunnen het gemakkelijk 25 jaar uithouden en sommige hersencellen vernieuwen zich nooit. Ons lichaam heeft eveneens 
beschermende stoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Bij gebrek aan welbepaalde beschermende stoffen kunnen we ernstig ziek worden en zelfs 
sterven. 
 
Brandstoffen, bouwstoffen en beschermende stoffen, samenvattend voedingsstoffen genoemd, 
halen we uit de voedingsmiddelen die we consumeren en zuurstof halen we uit de lucht die we 
inademen. Het menselijk lichaam is eigenlijk zodanig gebouwd om zuurstof en voedingsstoffen 
efficiënt naar elke individuele cel te transporteren en de geproduceerde afvalstoffen zo snel mogelijk 
uit het lichaam te verwijderen. 

 De bloedsomloop zorgt voor het transport van voedingsstoffen en zuurstof naar elke cel in 
ons lichaam en voert ook de afvalstoffen die ontstaan bij de celademhaling af.  

 Veel voedingsstoffen zijn grote moleculen die eerst door het spijsverteringsstelsel tot 
kleinere moleculen moeten worden afgebroken vooraleer ze in het bloed kunnen worden 
opgenomen.  

 Het uitscheidingsstelsel haalt de afvalstoffen en eventuele overbodige voedingsstoffen uit 
het bloed zodat ze uit het lichaam kunnen worden verwijderd.  

  

PERSPECTIEVEN 

 

Systemen     
 
De systemen in dit thema zijn eerst en vooral de verschillende organisatieniveaus: mens, 
stelsel, orgaan, weefsel en cel. Vertrekkende van het menselijk lichaam als een systeem 
van samenwerkende stelsels, zoomen we stapsgewijs in om uiteindelijk te komen tot de  
de cel als functionele basiseenheid. In essentie is de mens dus te beschouwen als een 
systeem van cellen.   
Ook voedingsstoffen, zuurstof en afvalstoffen zijn systemen die in dit thema aan bod 



komen. We kunnen bijvoorbeeld de weg van een bepaalde voedingsstof doorheen ons lichaam volgen en nagaan wat er precies met dit systeem gebeurt 
vooraleer het zijn eindbestemming bereikt. 
 

 Stromen en behoud 
 
Dit perspectief is waarschijnlijk het meest voor de hand liggend om te komen tot de cel als de functionele bouwsteen van het leven. Vertrekkende van het 
menselijk lichaam als energieomzetter (zie ook het thema “Energie”)  

 
kan de energie- en materiestroom doorheen het menselijk lichaam bekeken worden. Onderstaand schema stelt bijvoorbeeld de dubbele chemische 
energiestroom voor die aan het optillen van een kopje koffie is voorafgegaan: 
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Bovenstaand schema kan vervolgens uitgebreid worden met de energiestroom van de afvalstoffen en de onverteerde resten. Merk op dat enkel water en 
koolstofdioxide een rechtstreeks gevolg zijn van de verbrandingsreacties in onze cellen. De meeste afvalstoffen die onze nieren uit het bloed filteren zijn 
enerzijds afvalstoffen die ontstaan bij het gebruiken van eiwitten als brandstof en anderzijds overbodige stoffen, zoals bijvoorbeeld een teveel aan 
mineralen en vitamines.  
Voor de volledigheid kan het gebruik van eiwitten als brandstof eventueel kort besproken worden. Eiwitten zijn in de eerst plaats bouwstoffen voor ons 
lichaam. Als we echter meer eiwitten binnenkrijgen dan ons lichaam op dat moment nodig heeft, dan worden ze deels afgebroken door de lever en als 
brandstof voor onze cellen gebruikt. Bij dit afbraakproces ontstaan giftige stoffen die eerst door de lever worden omgezet in minder schadelijke stoffen 
en vervolgens door de nieren uit het bloed worden gefilterd. Merk op dat het natuurlijk niet de eiwitten zijn die door de lever worden afgebroken, maar 
wel de aminozuren die ontstaan bij de vertering van die eiwitten. In de eerste graad lijkt het ons echter niet opportuun om teveel onnodige terminologie 
te introduceren. Je kan het in plaats daarvan bijvoorbeeld hebben over een “deel van een eiwitmolecule”.  
 
Vanuit het perspectief van behoud van energie kan de energieopslag in het menselijk lichaam bekeken worden. Als de energietoevoer groter is dan de 
hoeveelheid energie die we omzetten, dan wordt het teveel aan energie in ons lichaam opgeslagen. We weten allemaal dat dit leidt tot een toename van 
de vetmassa in ons lichaam. Vet is onze energiereserve en wordt opgeslagen in specifieke vetcellen. Een mens kan gemakkelijk een aantal weken zonder 
eten (niet zonder water!) omdat we onze vetreserves kunnen verbranden. Ons lichaam kan ook glucose opslaan, dit gebeurt voornamelijk in de cellen van 
de lever en de spieren. De hoeveelheid glucose die kan opgeslagen worden is echter vrij klein. Een energieoverschot in de vorm van glucose wordt 
uiteindelijk ook in vet omgezet. Hetzelfde geldt voor eiwitten.  
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Modellen 
 
Eenvoudige schematische tekeningen en 3D-schaalmodellen van het 
menselijk lichaam zijn vanzelfsprekend een nuttig hulpmiddel bij dit 
thema. Ze kunnen gebruikt worden om de bouw en ligging van de organen 
te verduidelijken en de weg van voedingsstoffen, zuurstof en afvalstoffen 
doorheen het lichaam te volgen.  
 
De vertering van voedingsstoffen kan eventueel op microscopisch niveau 
gevisualiseerd worden door gebruik te maken van eenvoudige 
structuurmodellen zoals bijvoorbeeld hieronder weergegeven (zie ook het 
thema Stoffen en stofomzettingen voor meer voorbeelden van 
structuurmodellen). Benadruk in ieder geval dat vertering met behulp van 
enzymen een stofomzetting is en dat de enzymen zelf ook moleculen zijn.  
 

 Oorzaken 
 
Dit perspectief is uitermate geschikt om de samenhang van de verschillende stelsels te bespreken. Hierbij kan uitgegaan worden van alledaagse 
fenomenen, zoals bijvoorbeeld “Waarom halen we sneller adem en stijgt onze hartslag tijdens een fysieke inspanning?” of “Waarom blozen we als we het 
te warm hebben?”  
 
Laten we even analyseren wat er gebeurt als we gaan hardlopen:  

 Onze bewegingsenergie neemt toe. Dit betekent dat er in onze spiercellen meer chemische energie wordt omgezet in bewegingsenergie en dat 
de cellen dus meer brandstof en zuurstof gaan verbruiken. Dit leidt tot meer koolstofdioxide in het bloed. 

 Ons lichaam “detecteert” die verhoogde concentratie van koolstofdioxide en reageert door sneller te ademen en de hartslag te verhogen. 

 Dit verhoogt de hoeveelheid zuurstof in het bloed en doet de concentratie van koolstofdioxide weer dalen. 
Dit voorbeeld illustreert duidelijk hoe het ademhalingsstelsel en de bloedsomloop gecoördineerd reageren. Merk op dat dit een voorbeeld is van 
negatieve feedback en schematisch als volgt kan gemodelleerd worden: 
 



  

 
 
Vanuit dit voorbeeld kan er ook kort ingegaan worden op de productie van melkzuur in de spieren als de zuurstoftoevoer onvoldoende is. Het tweede 
voorbeeld kan op dezelfde behandeld worden. Als de lichaamstemperatuur te hoog wordt, zetten de haarvaten dicht bij de huidoppervlakte uit zodat er 
meer bloed naartoe stroomt en het lichaam sneller kan afkoelen. Omgekeerd zullen de haarvaten inkrimpen als de lichaamstemperatuur daalt om de 
thermische energie van het lichaam zo goed mogelijk vast te houden (zie ook het thema energie-uitwisselingen in de materie). 
 

 Stabiliteit en verandering 
 
Merk op dat de voorbeelden aangehaald bij het perspectief oorzaken ook vanuit het perspectief stabiliteit en verandering kunnen bekeken worden. 
Eigenlijk kijken we via het perspectief stabiliteit en verandering naar het menselijk lichaam en proberen we vervolgens de oorzaken voor een bepaald 
patroon te achterhalen, bv. “Wat is de oorzaak van de toegenomen hartslag?”  
 
Ons lichaam is gemaakt om zichzelf in evenwicht te houden (homeostase van de mens) en corrigeert voortdurend onbalansen: zit er teveel natrium of 
vitamine C in het bloed dan voeren de nieren dit af, extra  brandstof wordt als vet opgeslagen,… 
Grote en plots optredende onbalansen moeten echter vermeden worden omdat ze de werking van het lichaam in de war kunnen sturen. Denk maar aan 
de sugar rush en de daaropvolgende crash na het consumeren van snelle suikers. 
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 Structuur en functie 
 
Heel wat leerplandoelstellingen van het GO! hebben het al expliciet over de bouw van organen in relatie brengen met hun functie. Vanuit dit perspectief 
kan er echter ook gekeken worden naar een stelsel als geheel of zelfs naar individuele cellen.  
 
Bij de bloedsomloop kan de bouw van het hart gemakkelijk begrepen worden in functie van de werking van het hart als 
een dubbele pomp. Het hart pompt via de slagaders bloed naar alle delen van het lichaam. De dikke, gespierde wand van 
de slagaders belet scheuren en helpt bij het voortstuwen van het bloed. In de haarvaten worden zuurstof, voedingstoffen 
en afvalstoffen met de cellen uitgewisseld. Omdat elke cel moet bevoorraad worden is het haarvatennetwerk sterk vertakt 

(het totale bloedvatenstelsel is wel 100 000 km lang). De wand van de haarvaten is slechts 
één cellaag dik om een snelle uitwisseling mogelijk te maken. Het terugstromen van het 
bloed naar het hart via de aders verloopt trager en rustiger. Aders hebben bijgevolg een 
dunnere wand dan slagaders en zijn bijkomend voorzien van kleppen om terugstromen 
van het bloed te voorkomen. De structuur van de bloedcellen zelf kan ook in verband 
gebracht worden met hun functie. Witte bloedcellen zijn letterlijk in staat om bacteriën op 

te eten en de tentakelachtige structuur van bloedplaatjes helpt 
bij het stollingsproces. Rode bloedcellen staan in voor het 
transport van zuurstof in het bloed en ze zijn ook belangrijk voor 
het transport van koolstofdioxide. Ze zijn plat en rond van vorm 
meteen dun midden en een dikkere rand. Die indeuking aan 
beide zijden zorgt voor een grotere oppervlakte zodat er per 
bloedcel meer zuurstofmoleculen kunnen vervoerd worden.  

 
Het is niet de bedoeling om hier de bouw van alle andere organen te bespreken, daarover is elders genoeg informatie te 
vinden. Bij de longen, de dunne darm en de nieren komt er echter één bepaald patroon wel heel sterk naar voor:  op de 
plaatsen waar er een uitwisseling van stoffen met de haarvaten plaatsgrijpt, is de oppervlakte sterk vergroot. De 
uitwisseling tussen orgaan en haarvaten verloopt zo natuurlijk een pak efficiënter. Het vergroten van de oppervlakte 
gebeurt op verschillende manieren:  

 De longen bestaan uit een sterk vertakt geheel van miljoenen longblaasjes.  

 De wand van de dunne darm is sterk geplooid en zit vol uitstulpingen. Zelfs de celmembranen van de cellen die 



de darmwand bekleden hebben uitstulpingen.   

 Elke nier bevat ongeveer een miljoen nefronen en het nierbuisje van elk nefron is sterk gekronkeld.  

 
 
Het vergroten van de oppervlakte-volume verhouding verklaart ook, zoals hierboven reeds vermeld, de vorm van de rode bloedcellen. We vinden dit 
patroon eveneens terug bij de vertering. Omdat vet niet oplosbaar is in water, verdeelt gal het vet in kleine druppeltjes zodat de vetafbrekende enzymen 
in de dunne darm er beter op kunnen inwerken. Hetzelfde gaat trouwens op voor het kauwen van voedsel. Hoe beter we kauwen, hoe groter de 
oppervlakte-volume verhouding van het voedsel wordt en hoe beter de enzymen in ons speeksel hun werk kunnen doen. Vleeseters kauwen niet omdat 
speeksel geen eiwit-afbrekende enzymen bevat  – dit zou ook het eigen weefsel afbreken – en kauwen dus geen functie vervult in het 
spijsverteringsproces.  
 
 
 
   
 



VAARDIGHEDEN 

 

Vragen stellen 
 
Dit thema behandelt enkel stofwisseling bij de mens. De cel is echter de functionele bouwsteen van elke organisme en als we de mens met enkele andere 
organismen vergelijken, komen er onmiddellijk een aantal vragen naar boven.  

 Waarom kan een koe op gras overleven? Bevat gras wel voldoende voedingsstoffen? 

 Hoe verschilt de stofwisseling van koudbloedige dieren van die van warmbloedige dieren? 

 Hoe voorziet een plant elke cel van zuurstof? Een plant heeft toch geen bloedsomloop? 

 Waarom bestaat onze energiereserve uit vet en die van planten meestal uit zetmeel? 
Wat het menselijk lichaam zelf betreft, vragen leerlingen zich misschien af waarom sommige mensen geen melkproducten kunnen verteren, waarom de 
ene persoon sneller de neiging heeft om overgewicht te ontwikkelen dan een andere, waarom volkoren producten gezonder zijn dan geraffineerde 
producten, of een bepaald dieet wel gezond is,… 
 
Dit zijn allemaal vragen die moeite waard zijn om even over na te denken. Sommige vragen zullen aan de vragenmuur terecht komen omdat ze nog niet 
(volledig) kunnen beantwoord worden, andere vragen kunnen eventueel dienen als vertrekpunt van een informatieopdracht. Aangezien de bouw van 
planten toch vrij uitgebreid aan bod komt in de eerste graad, is het in ieder geval een goed idee om daar even op terug te komen en de stofwisseling van 
de mens te vergelijken met die van de plant. Dit helpt zeker om de samenhang tussen de verschillende onderdelen te versterken.  

 Argumenteren – informatie opzoeken – data analyseren en interpreteren  
 
Dit thema biedt voldoende mogelijkheden om op allerlei manieren informatie te verzamelen  en erover te argumenteren. 

 Reclameboodschappen in de media kunnen op hun correctheid geëvalueerd worden. 

 Hetzelfde geldt voor artikels over voeding en gezondheid, zoals bijvoorbeeld volgend artikel uit de Knack: 
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-caloriewaarde-op-etiket-vaak-hoger-is-dan-werkelijke-waarde/article-normal-568089.html 
Het artikel heeft het over het feit dat de caloriewaarde op de etiketten vaak hoger is dan de werkelijke waarde, maar de auteur ervan lijkt het 
verschil tussen verbranden en verteren niet door te hebben: “Probleem is dat wij ons voedsel niet verbranden, maar verteren.”  Een dergelijk 
artikel bespreken kan uitmonden in vragen zoals “Hoeveel van onze dagelijkse energie-inname gaat er naar de vertering van ons voedsel?”, 

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-caloriewaarde-op-etiket-vaak-hoger-is-dan-werkelijke-waarde/article-normal-568089.html


“Hoeveel bedraagt de gemiddelde ruststofwisseling en welke factoren beïnvloeden deze?” en kan leiden tot een klein onderzoekje over het 
eetpatroon en de dagelijkse energie-inname van de leerlingen. 
 

De resultaten van het bepalen van de longcapaciteit van de leerlingen vormen ook een mooi vertrekpunt om te oefenen in het argumenteren op basis 
van bewijsmateriaal. Vraag de leerlingen om te antwoorden op vragen zoals “Hebben jongens een grotere longcapaciteit dan meisjes?”, “Is er een 
verband tussen longcapaciteit en lichaamslengte?”,… 
Merk op dat hiervoor best gegevens, verzameld gedurende verschillende jaren, gebruikt worden (vraag aan de leerlingen waarom) of eventueel 
aanvullende online gegevens. De laatste optie laat ook toe om bijvoorbeeld te onderzoeken of roken een invloed heeft op de longcapaciteit.  
 

 
 

 


