
Een pasgeboren baby heeft 
ongeveer 400 ml bloed. Dat is nog 
geen klein flesje cola vol!
Volwassenen hebben veel meer bloed:  
wel 4 of 5 liter. En dat is een halve emmer vol.
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EEN KIJKJE IN JE HART

INHOUD 

 Een bloederig geheel

 Wat zit er in?

De titel zegt het al: het gaat hier natuurlijk over 
bloed. In ‘Kijk, zo klopt het’ heb je al kunnen lezen 
hoe de bloedsomloop in elkaar zit. En ook dat je hart 
zorgt dat het bloed rondgepompt wordt.  Hier lees je 
waarom je bloed nodig hebt en welke stoffen er zoal 
in zitten.
 
Een bloederig geheel

Bloed is heel belangrijk. Het vervoert voedingsstoffen 
en zuurstof door heel je lichaam. En daardoor kunnen 
je organen en spieren hun werk doen. Maar bloed is 
meer dan alleen een vervoersmiddel. Als je bijvoor-
beeld op je knie valt en er een wondje ontstaat, 
kunnen bacteriën je lichaam binnendringen. Je bloed 
zorgt er dan voor dat je geen ontstekingen krijgt. En 
wist je dat je bloed er ook voor zorgt dat je wondjes 
weer dichtgaan? Bloed vervoert én beschermt dus.

Bloed voor je hart
Je weet al dat je hart dag en nacht heel hard werkt. Je 
begrijpt dan ook, dat je hart heel veel voedingsstoffen 
en zuurstof nodig heeft om zo hard te kunnen 
werken. Je hart krijgt die stoffen via je kransslag-
aders. Dat zijn slagaders die als een krans om je hart 
heen liggen. 

De kransslagaders splitsen zich steeds verder op in 
kleinere slagaders. Zo worden alle spiervezels van 
het hart goed doorbloed en krijgen alle delen van het 
hart voldoende voedingsstoffen en zuurstof.  

 
Wat zit er in?

Bloed is een vloeistof waar miljoenen cellen in 
ronddrijven. De vloeistof bestaat uit water en opge-
loste voedingsstoffen en heet bloedplasma. In dat 
plasma zitten drie soorten bloedcellen of bloedli-
chaampjes: rode bloedcellen, witte bloedcellen en 
bloedplaatjes. Ze hebben alle drie een eigen taak en 
zijn allemaal even belangrijk.

Rode bloedcellen? Schijfjes vol zuurstof!
Rode bloedcellen zijn platte schijfjes met een deukje 
in het midden aan de boven- en onderkant. Je kunt ze 
niet met het blote oog zien. Ze vervoeren zuurstof 
naar elk plekje in je lijf. Als er veel zuurstof in je bloed 
zit, is je bloed helderrood. Weinig zuurstof in je 
bloed? Je bloed is dan donkerrood. Wist je trouwens 
dat je bloed rood is door de stof hemoglobine die in 
de rode bloedcellen zit?

Het is rood en het stroomt



In 1 mm³ bloed zitten: 

  5.000.000 rode bloedcellen, 

   7.000 witte bloedcellen en 

   300.000 bloedplaatjes!
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Witte bloedcellen? Vechtersbazen!
De witte bloedcellen in je bloed beschermen je 
lichaam tegen infecties. Ze komen in actie als bacte-
riën en virussen je lichaam binnendringen.  
Ze doden de bacteriën en virussen en proberen er  
zo voor te zorgen dat je niet ziek wordt. 

Bloedplaatjes? Als een pleister!
Je krijgt een wondje als er één of meer bloedvaatjes 
kapot gaan. Bijvoorbeeld als je gevallen bent. 
Bloedplaatjes zorgen er dan voor dat je wondje niet 
blijft bloeden. Ze maken een wirwar van draadjes bij 
het wondje. In dat web blijven allerlei andere plaatjes 
en bloedcellen plakken. Daardoor stopt het bloeden 
en krijg je een korstje. Dit heet ook wel het 
stollingsproces.

Nog meer stofjes
Naast de bloedcellen bevat het bloed nog veel meer 
stofjes die er in opgelost zijn. Je kunt daarbij denken 
aan zouten (bijvoorbeeld calcium), eiwitten, enzy-
men, hormonen (bijvoorbeeld om te groeien), 
antistoffen (stoffen die je beschermen tegen ziektes), 
vitamines en natuurlijk voedingsstoffen, zoals glucose 
(suiker). Ook medicijnen worden zo gemaakt dat ze 
makkelijk oplossen en door je bloed vervoerd kunnen 
worden. Zo komen al die stoffen altijd daar waar je ze 
nodig hebt! 


