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1___________________________________________________ Inleiding

Inleiding
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Welkom bij Het menselijk lichaam voor Dummies, jouw persoonlij-
ke handleiding over, jazeker, jouw persoon! Iedereen zou zo’n

gids moeten hebben. Waarschijnlijk heb je er al eentje voor je auto, je
oven, je dvd-speler en zelfs je telefoon. Dus waarom niet over je
lichaam? Je lichaam is immers dé machine die je je hele leven door ge-
bruikt. Het is goed om te weten waar de verschillende lichaamsdelen
zitten, wat ze doen en hoe de systemen samenwerken.

Natuurlijk, hoe meer je leest over het menselijk lichaam, hoe meer de in-
formatie beklijft en duidelijk wordt. Je lichaam maakt dag in, dag uit
steeds terugkerende cycli en processen door, waardoor jij kunt blijven
functioneren. Wanneer je deze cycli en processen een paar keer bekijkt,
kan de werking van het lichaam opeens erg eenvoudig, maar toch ver-
bazingwekkend lijken. Timing is echter niet het hele eiereneten wat be-
treft de werking van het lichaam. De structuur en locatie van de li-
chaamsdelen spelen ook een rol.

Het menselijk lichaam is iets fascinerends; eigenlijk een kunstwerk. Duik
eens in het lichaam en ontdek hoe dat van jou werkt. Op zijn minst zal
deze kennis, naar ik hoop, je laten beseffen hoe bijzonder je bent en
waarom (en hoe) je goed voor je lichaam moet zorgen.

Over dit boek
Zo ingewikkeld als het lichaam op het eerste gezicht kan lijken, zo ge-
makkelijk kun je het lichaamsdeel voor lichaamsdeel bekijken. Op die
manier leer je bepaalde processen die dagelijks in je lichaam plaatsvin-
den en die eerst mysterieus lijken te doorgronden. Deze processen zijn
bijvoorbeeld de ademhaling, eten, afvalstoffen uitscheiden, bloed rond-
pompen en wondjes helen. Elk systeem heeft een eigen doel en veel sys-
temen werken samen. De meeste hoofdstukken in dit boek zijn gericht
op een bepaald systeem, oftewel een bepaald orgaanstelsel. Er is ook
een hoofdstuk dat over tien manieren gaat om je lichaam te verzorgen.
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Conventies in dit boek
De opzet van de meeste boeken over anatomie (de bouw van het
lichaam) is hetzelfde: de hoofdstukken behandelen de verschillende or-
gaanstelsels en leggen uit waar de belangrijke structuren zijn en hoe ze
werken. Dit boek voldoet daar in die zin volledig aan. Anatomieboeken
zijn zo opgezet omdat het menselijk lichaam zo ook is opgezet. En wie
ben ik om aan deze twee zaken iets te veranderen?

Toch volg ik in dit boek niet elke traditie. Ik gebruik liever niet de typi-
sche anatomische, directieve taal, die je vaak in oude anatomieboeken
ziet. De klassieke boeken staan wellicht bol van alles wat je altijd al wil-
de weten over anatomie, maar je hoeft niet in slaap te vallen door zin-
nen als deze: ‘… ligt posterior van het bot… is vastgehecht aan de mus-
culus occipitalis frontalis, waarin zeer veel foramina zitten…
waardoorheen een ader loopt naar de laterale sinus en een kleine slag-
ader van het occiput naar de dura mater.’

Ik gebruik heldere taal. Toen ik een introductiecursus gaf over anatomie
en fysiologie aan met name volwassen studenten, merkte ik dat die ‘di-
rectieve taal’ niets hielp om de studenten te leren ontdekken waar in
het lichaam precies de weefsels zich bevonden. Het was een beetje alsof
je een oude landkaart gebruikt om iemand te laten zien waar de schat
verborgen ligt. Zo haakten de studenten al af voordat de beschrijving
ten einde was! In plaats daarvan gebruik ik alledaagse beschrijvingen en
taal: aan de voorkant, onderkant, rechts van, enzovoort. Door dit soort
woorden te gebruiken zal het gemakkelijker zijn te ontdekken waar de
weefsels zich bevinden. Toch moet je me twee dingen beloven. Wil de
vereenvoudigde taal werken, dan moet je ten eerste denken in termen
van anatomische positie (zie hoofdstuk 1) en ten tweede naar de figuren
kijken. Doe je deze twee eenvoudige dingen, dan zul je meer uit dit boek
halen.

Ook staan mijn teksten niet bol van het Latijn. De anatomie en fysiologie
wemelt van de Latijnse en Griekse termen en termen die daarvan afge-
leid zijn. Dus waar nodig leg ik de herkomst van de termen uit, zodat je
er een beter begrip van krijgt. Deze verandering zal het lezen van de
stof eveneens leuker en minder lastig voor je maken.

Wat je niet hoeft te lezen
Voel je niet verplicht elk woord dat ik op papier heb gezet te lezen (ten-
zij je mijn moeder bent). De kaderteksten bijvoorbeeld zijn bedoeld als
aanvulling op de informatie in de tekst. Je hoeft ze niet per se te lezen
en je kunt die informatie best missen en toch nog de rest van de stof
blijven volgen.
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Doelgroepen
Ik neem aan dat jij bij een van de volgende groepen lezers hoort:

� een middelbare scholier of student die studeert voor een tenta-
men of examen menskunde, anatomie en/of fysiologie;

� een student die probeert chocola te maken van de grote berg in-
formatie die is verkregen door een cursus anatomie en fysiologie,
of die deze bergen informatie nog eens wil nalezen;

� een volwassen leerling die een cursus over het menselijk lichaam
volgt, zo’n cursus wil gaan volgen, of zich door zo’n cursus heen
probeert te slaan;

� een leergierige persoon die gewoon het naadje van de kous wil
weten over de bouw en functie van het menselijk lichaam.

Misschien pas je hier wel helemaal niet in. Misschien ben je wel gewoon
de trotse eigenaar van een menselijk lichaam die wil weten hoe deze
fantastische machine werkt. Misschien heb je heel veel verschillende
soorten lichamen gezien en vraag je je af hoe deze verschillen ontstaan.
Of misschien vraag je je af of je eetgewoonten, hoeveel je drinkt en of je
aan sport doet echt invloed heeft op je gezondheid. Het is echter ook
mogelijk dat je vindt dat de kringloop van het leven zo eindig lijkt, maar
tegelijk ook oneindig, en je wilt meer weten over hoe het verdergaat.

Wat de reden ook mag zijn waarom je dit boek hebt opgepakt, ik heb
mijn best gedaan om de belangrijkste zaken over het menselijk lichaam
op eenvoudige en effectieve manier uit te leggen. Ik hoop dat je er tevre-
den over bent!

De opzet van dit boek
Het zwart met gele boek dat je nu in je handen hebt, is eenvoudig van
opzet. Voor je je in de berg informatie stort over anatomische structu-
ren, kom je in de eerste hoofdstukken de achtergrond van de anatomie
en fysiologie tegen: de anatomische positie, steeds verder uitvergrote
delen van het lichaam, wat het lichaam regelmatig moet doen om in le-
ven te blijven en de verschillende indelingen van het lichaam. Dan het
deel over de anatomie, dat hetzelfde is opgezet als het menselijk
lichaam binnenstebuiten en dat gaat over de botten, spieren en de huid
die eromheen zit. In het deel over de fysiologie ontdek je elk orgaanstel-
sel, inclusief de verschillende onderdelen. In zowel het deel over de
anatomie als dat over de fysiologie zul je ontdekken hoe de weefsels
werken en hoe ze zich verhouden tot andere lichaamsdelen. Er is een
apart deel gewijd aan het rondmaken van de cirkel van het leven, met
hoofdstukken over voortplanting, geboorte en ontwikkeling. Het laatste
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deel van dit boek biedt handige informatie die het bezit van een mense-
lijk lichaam of het meer erover leren extra interessant maakt.

Deel I: Grondslagen van de
anatomie

Voordat ik ga uitleggen waar in het lichaam de verschillende structuren
zitten, moet je een referentiepunt hebben. Je moet weten dat je naar het
lichaam kijkt alsof je in de spiegel kijkt, met je handpalmen naar voren.
Anders haal je links en rechts door elkaar. En ik zou niet willen dat je
denkt dat je lever aan de linkerkant zit!

Ook kijk je in dit deel naar het lichaam als het hele menselijk organisme.
In hoofdstuk 1 ontdek je dat een mens een organisme is, net als een
worm. Orgaanstelsels vormen samen een organisme, van welke soort
dan ook, en deze orgaanstelsels bestaan uit organen, die weer uit weef-
sels bestaan, die op hun beurt weer uit cellen bestaan, die op hun beurt
uit moleculen bestaan, die op hun beurt weer uit atomen bestaan. Alle
cellulaire organismen lijken veel op elkaar; ik bespreek het hele lichaam
om te laten zien hoe organismen ‘differentiëren’, oftewel anders worden
ten opzichte van elkaar.

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de fysiologiehoofdstukken die ver-
derop in het boek aan de orde komen. Ik beschrijf de basisprocessen
van cellen die in elk organisme plaatsvinden, dus ook in mensen. Deze
processen zijn onder andere de celstofwisseling, de homeostase (even-
wicht bewaren), groei, energie leveren, bewegen en vermenigvuldigen.
In dit hoofdstuk vind je ook basisinformatie over erfelijkheidsleer, zoals
hoe chromosomen erfelijk materiaal doorgeven tijdens de celdeling.

In hoofdstuk 3 ontwikkel je je eigen ‘anatomisch uitkijkpunt’. Je ontdekt
de basis van de verschillende delen, holten, gebieden en membranen,
zodat je klaar bent voor deel II of III om alles te weten te komen over be-
paalde structuren en hun functies.

Deel II: Anatomie van top tot teen
De hoofdstukken in deel II gaan over het skelet, de spieren die het skelet
in staat stellen te bewegen en de huid die de spieren en organen be-
schermt. Ook vind je vanaf dit deel in elk hoofdstuk een deel over de pa-
thofysiologie. Pathofysiologie is een tak van de fysiologie die zich bezig-
houdt met hoe een ziekte tot stand komt door veranderingen in de
structuur of functie van een lichaamsdeel of orgaanstelsel. Ik bespreek
in elk hoofdstuk een aantal veelvoorkomende ziekten en aandoeningen
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die het lichaam het leven zuur maken. Fysiologie gaat over hoe de li-
chaamsdelen samenwerken en hoe de lichaamsprocessen in zijn werk
gaan; de pathofysiologie legt uit wat er gebeurt als er iets misgaat.

Deel III: Focussen op fysiologie
Dit deel van het boek duikt in de orgaansystemen; de fysiologische kant
van een cursus anatomie en fysiologie. Zo’n cursus gaat altijd van start
met leerstof over botten en spieren, maar het gaat grotendeels over de
vraag hoe de orgaanstelsels samen functioneren. Dit deel is zo uitge-
breid omdat het lichaam zoveel verschillende orgaanstelsels heeft. Een
belangrijk thema in dit boek is laten zien hoe de orgaanstelsels de hele
tijd samen functioneren, dus het is goed om het fysiologische deel com-
pleet te laten, waarbij alle orgaanstelsels van het lichaam in dit deel aan
de orde komen. Een uitzondering is het voortplantingsstelsel, wat aan
de orde komt in het deel over het scheppen van een nieuw organisme.

Deel IV: Nieuwe lichamen maken
De delen II en III zijn gericht op de structuren en processen die een or-
ganisme (man of vrouw) levend, ademend en aan het werk houden. Dit
deel van het boek gaat over de continuering van de levenskringloop;
met andere woorden, hoe een nieuw organisme (baby) tot stand komt.
De processen van voortplanting, geboorte en ontwikkeling komen in dit
deel aan de orde. Ontwikkeling betekent de veranderingen die een orga-
nisme ondergaat en in hoofdstuk 15 wordt de ontwikkeling van de mens
vanaf voor de geboorte tot de dood besproken. De menselijke ontwikke-
lingsstadia zijn onder andere de zygote, het embryo, de foetus, de zui-
geling, het kind, de tiener en de volwassene. Je leert over de veranderin-
gen die optreden terwijl een volwassene ouder wordt totdat het leven
eindigt. Misschien vind je dit alles wel eng klinken, maar het is puur na-
tuur.

Ik hoop oprecht dat je door het lezen van dit boek gaat inzien dat je on-
derdeel uitmaakt van de natuur en dat je je lichaam zult waarderen en
genoeg tijd overhoudt om te genieten van wat je allemaal met het
lichaam kunt doen voordat jouw rondje door de levenscirkel erop zit.

Deel V: Het deel van de tientallen
Dit leuke deel heeft een handig hoofdstuk. Het biedt tien prima manie-
ren om je lichaam gezond te houden, wat hopelijk je streven is nadat je
hebt geleerd hoe het lichaam werkt. Veel succes!
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Pictogrammen in dit boek
De kleine ronde plaatjes die je door het boek heen in de kantlijn ziet,
zijn pictogrammen die je aandacht vestigen op brokjes informatie die
de moeite waard zijn te weten of onthouden.

Dit pictogram laat je weten wat je kunt doen om je kennis van de anato-
mie uit te breiden, of om je gezondheid te verbeteren wat betreft een
bepaald lichaamsdeel.

Dit pictogram laat zien waar ik wetenschappelijke of technische taal
ontcijfer met gangbare woorden. Het symbool duidt ook op extra infor-
matie die je begrip van de anatomie of fysiologie naar een hoger niveau
tilt, maar die je niet nodig hebt om de stof in het hoofdstuk te begrijpen.

De informatie naast dit pictogram geeft je interessante wetenswaardig-
heden over het lichaam. Deze pictogrammen bieden je enkele feitjes om
mensen op een feestje te imponeren (of te vervelen).

Dit pictogram dient als geheugensteuntje. Soms is het gewoon bedoeld
als informatie waarvan ik vind dat je ze in je permanente ‘menselijk
lichaam-database’ moet opslaan. Andere keren legt de informatie een
link tussen wat je nu leest en andere informatie elders in het boek. Als je
een handig overzicht zoekt over anatomie en fysiologie, zoek dan in het
boek naar de ‘Belangrijk-pictogrammen’. Een dikke gele markeerstift is
niet nodig!

Waar te beginnen
In de meeste … voor Dummies-boeken kun je gewoon lukraak ergens be-
ginnen te lezen en hier en daar enkele zaken opnemen. Dat kun je bij dit
boek ook doen als je wilt. Toch raad ik je aan dit boek van voor naar
achter te lezen. Het lichaam is opgebouwd uit steeds ingewikkeldere
structuren; cellen vormen weefsels, die weer organen vormen, die weer
orgaanstelsels vormen, om uiteindelijk een heel organisme te vormen.
Zo zijn stukjes informatie over anatomie en fysiologie ook steeds geba-
seerd op de voorgaande informatie. Het is bijvoorbeeld lastig te begrij-
pen hoe je afweersysteem functioneert als je niet weet hoe de bloeds-
omloop werkt. Ontdekken hoe je lichaam voedingsstoffen en zuurstof
omzet in afvalstoffen en koolstofdioxide is ook moeilijk als je niet be-
grijpt waarom je lichaam dat moet doen. Natuurlijk, als je al over basis-
kennis beschikt van de stofwisseling en de ordening van de lichaams-
structuren, kun je delen van dit boek door elkaar heen lezen. Een
andere tip is dit boek meer dan eens te lezen. Je kunt het misschien de
eerste keer in de juiste volgorde lezen en vervolgens alleen de delen le-
zen die je nog eens wilt overkijken.
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