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Ontdek hoe  
dokters in je 

binnenste kijken  
op blz. 118.

Ontdek  
hoe je ademt  

op blz. 56.

KKoorrtte qe quuiizz??
Test je kennis. Beantwoord 
de vragen in de ‘quiz’-vakken 
om te zien hoeveel je al hebt 
geleerd. Soms vind je de 
uitleg op dezelfde bladzijde, 
maar soms moet je die ook 
opzoeken of er goed over 
nadenken.  
De antwoorden vind je op  
blz. 132-133.





Je lichaam is opgebouwd uit cellen. In een cel zit 
een code die alleen jíj hebt. Daardoor ben je wie je 
bent. Elk orgaan, zoals je hart en je lever, heeft een 

eigen taak. En je bloed brengt naar de organen alles 
wat ze nodig hebben om hun werk te doen.

De 
bouwstenen
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Cellen zijn de kleinste bouwsteentjes in je 
lichaam. Je hebt veel verschillende soorten 
cellen. Cellen kunnen aan elkaar klikken en 
worden dan weefsel. Groepjes weefsels worden 
weer organen. En organen werken samen in 
een systeem, zoals je ademhalingssysteem.

Waar is je lichaam 
van gemaakt?

Weefsel
Overal in je lichaam zit 

weefsel. Soms vormt 
weefsel harde delen, 

zoals botten, soms 
 soepele delen, zoals 
zenuwen of spieren.

Cellen
Cellen bevatten een hand
leiding om je lichaam te 
maken. Die zit in een 
code van chemische 
stofjes die we DNA 
noemen (zie blz. 16). 
Dat DNA zit in de 
kern, of nucleus, van 
de cel.

Deze cel gaat zich 
zo delen in twee 
cellen. Dan zijn er 
twee gelijke cellen, 
elk met een kern.
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Orgaansysteem
Sommige organen werken samen in 

een orgaansysteem. Zo horen de lon
gen bij het ademhalingssysteem, een 

groep organen die je laten ademen.

Orgaan
Een orgaan is een deel van je 
lichaam dat voor jou werkt. Zo 
halen longen zuurstof uit de 

lucht en geven die door via het 
bloed. Ook halen ze koolstof

dioxide weer uit het bloed.

In een lichaam zitten zo’n 40 biljoen cellen. Ofwel: 40.000.000.000.000 cellen.

Eicel
De helft van de handleiding voor je 
lichaam komt uit een eicel van je 
moeder.

Sperma
De andere helft van de hand-
leiding komt uit een zaadcel 
(sperma) van je vader.

Waar komen al die cellen  
en jouw handleiding vandaan?

1. Hoe heten de kleinste 
levende bouwsteentjes in 
je lichaam?

2. Hoe heet de celkern ook 
wel?

3. Wat vormen groepen 
weefsel?

??

Zie blz. 132-133 voor de antwoorden.

KKoorrtte qe quuiizz
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Na de huid is de 

lever het zwaarste 

orgaan in je 

lichaam.

DE BOUWSTENEN

Je huid! Die weegt zo’n 
4 kilo. Elk orgaan in je 
lichaam heeft een andere 
vorm en grootte. En ze 
doen allemaal iets anders. 
Het hart pompt je bloed 
rond, je ogen laten je zien 
en je hersenen sturen alles 
wat je doet. 

Wat is je grootste 
orgaan?

Huid
Je huid houdt je lichaam op de goede 

temperatuur en houdt al je andere 
 lichaamsdelen bij elkaar. En hij 

 beschermt je tegen water, ziektekiemen 
en straling van de zon.
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Pijnappelklier
Je kleinste orgaan is de pijnappelklier (rood op 
het plaatje) of epifyse. De klier zit in je  hersenen 
en brengt als het donker wordt  melatonine in je 
bloed. Melatonine is een  hormoon (een stofje 

dat boodschappen  doorgeeft) dat ervoor zorgt 
dat je ontspant en in slaap valt.

Nieren
Je nieren maken je bloed 

schoon en regelen het vocht 
in je lichaam. Ze filteren afval 
uit je bloed en helpen je 
lichaam dat af te voeren als 
urine (plas). Je hebt twee 
nieren die hetzelfde werk 

doen, maar je hebt aan één 
genoeg om te kunnen leven!

WWaaaar or of nf niieett????

Zie blz. 132-133 voor de antwoorden.

1. De longen horen bij de 
bloedsomloop.

2. Je hersenen zijn je 
grootste orgaan.

3. Alleen met twee nieren 
kun je leven.

Milt
Je lever kan het werk van je milt 
overnemen. De milt vernietigt oude 
rode bloedcellen en bevat witte 
bloedcellen die tegen ziekten vechten.

Zijn er nog meer organen  
die je kunt missen?

Blindedarm
Je blindedarm moet eruit als hij 
opzwelt door slechte bacteriën. 
Normaal bevat hij juist goede 
bacteriën voor de spijsvertering.
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Cellen zijn de kleinste levende 
deeltjes in je lichaam. In een cel 
zitten drijvende machientjes, die we 
organellen noemen. Die veranderen 
onder meer voedsel in energie voor 
de cel.

Wat is kleiner dan 
een cel?

Hoe ziet een cel eruit?

Draderig
Spiercellen zijn soepel en drade-
rig. Ze kunnen samentrekken om 
spieren korter te maken, zodat je 
kunt bewegen.

Geplooid
Darmcellen zijn geplooid. Ze 
nemen stofjes op uit je voedsel als 
dat door je darmen gaat en geven 
die stofjes door aan je bloed.

Organellen
Je lichaam heeft organen, onderdelen 
die belangrijk werk voor je doen. Bij
voorbeeld je nieren. Een cel heeft ook 
deeltjes die be langrijk werk doen, de 
organellen. Voorbeelden van organellen 
zijn de nucleus en de mitochondriën. 
. 
Membraan
Het membraan is de buitenste laag van 
een cel. Vocht en stofjes kunnen via het 
membraan de cel in en uit, wanneer 
een cel iets nodig heeft of kwijt moet.
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Vacuolen
Dit zijn blaasjes waarin voedsel en andere 
stofjes worden bewaard en vervoerd. Er kan 
ook afval in gedaan worden. Als vacuolen 
zich aan het celmembraan hechten, kan het 
afval uit de cel verwijderd worden.

FFoottoqoquuiizz??

Zie blz. 132-133 voor het antwoord.

Welke cel lijkt op een donut 
en vervoert zuurstof?

Nucleus of celkern
Dit is de stuurhut voor alles in de 
cel. Je vindt er je DNA en de 
handleiding die nodig is om elk 
soort cel in je lichaam te maken.

Mitochondriën
Deze organellen geven 
energie aan de cel. De 
mitochondriën maken 
de suikerdeeltjes uit 
ons eten zo klein dat 
de cel er energie uit 
kan halen.

Cytoplasma
Organellen drijven in een soort gel 
die we cytoplasma noemen. Dank
zij die gel kunnen celdelen stofjes, 
zoals suiker, gemakkelijk van de 
ene kant naar de andere kant van 
een cel brengen.

Het woord 

‘cel’ betekent 

kamertje. De cellen 

in je lichaam lijken 

inderdaad op 

kamertjes!
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Je bloed maakt in 

20 seconden een 

heel rondje door je 

lichaam.

Bloed is rood omdat het voor de helft 
uit rode bloedcellen bestaat. Daarin 
zit ijzer, dat van zichzelf bruinrood is. 
Verder zit er in bloed vooral water, 
maar ook andere soorten cellen, zoals 
de kernloze bloedplaatjes. De cellen 
drijven in een vloeistof die we plasma 
noemen.

Waarom is  
bloed rood?

Moordmachines
Witte bloedcellen gaan 
ziektekiemen te lijf door 
ze op te eten of dodelijke 
stofjes op ze af te vuren.

Plasma
Bloedcellen drijven in 
plasma. In plasma zitten ook 
eiwitten, suikers, zouten, 
hormonen, vitaminen, mine
ralen en heel veel water.

DE BOUWSTENEN

Waarom lijken 
je aders blauw?  

Door je aders stroomt bloed terug naar 
je hart. Er is dan al veel zuurstof uit, 
waardoor het bloed donkerder wordt. 
Dat donkerrode bloed stroomt door 
lichtgekleurde aders, waarover een dun 
laagje huid zit. Daarom lijken je aders 
blauw.
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Gastransport
Rode bloedcellen voor
zien je lichaam dus van 
zuurstof. Ze brengen dat 
gas naar plekken waar 
het nodig is en nemen 
weer een afvalgas mee, 
dat koolstofdioxide heet.

Reparatieteam
Bloedplaatjes zijn gebroken 
cellen die samenklonteren 
als je een wondje hebt. Ze 
vormen een korstje en 
repareren de schade.

WWaaaar or of nf niieett????

Zie blz. 132-133 voor de antwoorden.

1. Aders brengen bloed 
vanaf je hart naar je lijf.

2. IJzer kleurt bloed rood.

3. Rode bloedcellen doden 
ziektekiemen.

Hemoglobine  
Rode bloedcellen krijgen hun 

kleur van het eiwit hemoglo
bine. Daar zit ook ijzer in, 
dat van zichzelf roodbruin 
is. Hemoglobine haalt 
zuurstof op en houdt 
hem vast. Zo brengen de 
bloedcellen zuurstof naar 
elk deel van je lichaam.
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Hoe je lichaam eruitziet en hoe 
het werkt, dank je aan je genen. 
Je lichaam is opgebouwd uit 
piepkleine cellen. Die bevatten een 
soort handleiding om jou te maken 
wie je bent. Deze handleiding staat 
in een code in je genen, die deel 
uitmaken van je DNA. DNA staat 
voor desoxyribonucleïnezuur.

Wat is DNA?

In de celkern
Je genen zitten in elke cel in je 

lichaam. Je vindt ze in de chromosomen
paren in de nucleus, de kern van de cel.

Schakelaars
Genen staan ‘aan’ of ‘uit’. Het DNA 

bevat schakelaars die een gen kunnen 
aanzetten. De genen vertellen de cel 
wat hij moet worden, bijvoorbeeld 
een botcel of een stukje wimper.

Chromosomen
Je DNA zit opgerold in 

je chromosomen. In 
een chromosoom 

zitten honderden, zelfs 
duizenden genen.

DE BOUWSTENEN

KKoorrtte qe quuiizz??

Zie blz. 132-133 voor de antwoorden.

1. Waar in de cel zitten de 
chromosomen?

2. Hoe weet elke cel in je 
lichaam wat hij moet 
doen? 

3. Hoe noemen we de 
gedraaide DNA-ladder?



Bepalen genen wie je bent?
Genen bepalen veel, zelfs een deel van 
je karakter. Maar ook wat je mee-
maakt bepaalt wie je bent en wat je 
denkt. Verder bepalen wat je eet en 
hoe je beweegt ook de vorm van je 
lichaam.

ChromosomenparenChromosomen zitten in paren. Je hebt in totaal 23 paar chromosomen. In elk paar zit een pakket genen van je moeder en een pakket genen van je vader.

Genen van 
de vader

Paar chromosomen

Genen van 
de moeder

DNA
Dit is een lange ketting van bouwstenen die in een 
soort wenteltrap aan elkaar zitten. Die trap noemen 
we een dubbele helix. DNA maakt 
met vier chemische stofjes (basen; 
zie blz. 19) een code voor elk deel 
van je lichaam. 

Genen
In deze stukjes 
DNA zit de hand
leiding voor een 
bepaald deel van 
je lichaam. Je hebt 
25.000 genen die 
alles bepalen – 
van de vorm 
van je 
gezicht 
tot hoe
veel 
haren  
je hebt.

Als 
je het DNA 

van al je cellen 

achter elkaar zou 

leggen, dan kom je 

400 keer tot aan de 

zon en weer 

terug.
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Eeneiige tweelingen hebben dezelfde 
genen. Daarom zien ze er precies 
hetzelfde uit. De hele handleiding die 
een mens uniek maakt en in alle cellen 
zit, is bij hen gelijk. De handleiding zit 
als code in moleculen en heet DNA. 
Eeneiige tweelingen hebben dezelfde 
DNA-code. 

Wat is een tweeling?Zijn alle tweelingen 
gelijk?

Twee-eiige tweelingen hebben andere 
genen. Elk kind krijgt een pakket genen 
van vader en van moeder, maar die 
pakketten zijn niet hetzelfde voor allebei. 
Ze lijken in bepaalde dingen wel en in 
andere niet op elkaar, zoals gewone 
broers en zussen.
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KKoorrtte qe quuiizz??
1. Hoe past er zoveel DNA in 

een piepkleine cel?

2. Wat doet je meeste DNA?

3. Waar komt je DNA 
vandaan?

Zie blz. 132-133 voor de antwoorden.

99,9 procent  van het DNA is bij iedereen hetzelfde,  en bij eeneiige tweelingen net nog          iets meer.

DNA
In elke cel van je lichaam zit 2 meter 
dun, opgerold DNA. We weten nog 

maar van 4 centimeter wat het 
doet. De rest is nog steeds 

een mysterie.

Verschillen 
Ook al hebben ze dezelfde genen, dan nog kan het 
ene kind van een eeneiige tweeling groter worden dan 
het andere, bijvoorbeeld als hij of zij beter eet of meer 
beweegt. Ze kunnen ook een ander karakter hebben. 

Code
De vier chemische stofjes (basen) die de DNAcode vormen, zijn adenine (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C). Met die letters is de handleiding geschreven in de vorm 

van reeksen die we genen noemen.
C T TG A A

G A AC T T
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De genen die je van je ouders hebt 
meegekregen bepalen hoe je eruitziet.  
Als je een jaar of tien bent, veranderen je 
trekken niet meer, maar je zult wel blijven 
groeien. 

Waarom lijk ik op 
mijn moeder?

DE BOUWSTENEN

Genen
Je DNA bevat informatiepak
ketten, die we genen noemen 
(zie blz. 17). Je genen bepalen 
jouw uiterlijk, zoals de vorm 
van je neus.

Genetische 
stamboom
Hier een voorbeeld van hoe  
je de neus van je ouders  
kunt erven.

Voorbeeld:
In dit voorbeeld zijn er twee 

gen-varianten of allelen. 

N = lange neus
n = korte neus

Vader (Nn) Moeder (nn)

N nn n

Kind 1 (Nn) Kind 2 (nn)

De vader en de 
moeder geven elk 
een van hun allelen 
(zie blz. 138) door 
aan hun kind.

Het allel N (lange 
neus) is dominant. 
Dat betekent dat 
als je beide allelen 
hebt, het Nallel 
sterker is dan het 
nallel (korte neus) 
en je een lange 
neus hebt. 

Voor ieder paar allelen ontvangt 
een kind er één van zijn vader 
en één van zijn moeder.
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KKoorrtte qe quuiizz??

Zie blz. 132-133 voor de antwoorden.

1. Waar komen je genen 
vandaan?

2. Met welk woord omschrijf 
je wat je van je ouders 
meekrijgt?  

Genen
Genen bepalen de dikte van het 
glazuur (harde, witte buitenlaag). 
Onder die laag zijn tanden geel. 
Gele tanden betekenen een 
dunne laag glazuur.

Manier van leven
Wat je eet en drinkt en hoe vaak je 
poetst, heeft invloed op de kleur en 
sterkte van je tanden. Zo kun je 
gaatjes krijgen van te veel sinaas-
appelsap, dat erg zuur is.

Wat bepaalt de kleur van je tanden?

Erfenis
Je krijgt van allebei je ouders een pakket 
genen voor al je kenmerken. Sommige 
genen zijn sterker dan andere, maar de 
meeste mensen zien eruit als een mix van 
hun beide ouders.




