
QuizEEN KIJKJE IN JE HART

Voor ieder goed antwoord krijg je 1 punt.

1. Hoe groot is het hart van een kind? 
 A. Zo groot als je hoofd
 B. Net zo groot als die van een volwassene
 C. Zo groot als je vuist 
 D. Zo groot als je open hand

2. Hoe hoog is de hartslag van een kind in rust?
 A. 30-40 x per min
 B. 40-60 x per min
 C. 60-80 x per min
 D. 80-100 x per min

3. Hoeveel liter bloed stroomt er per dag  
door je hart?

 A. 100 liter
 B. 600-700 liter
 C. 6.000- 7.000 liter
 D. 10.000 liter

4. Wat is niet waar?
 A.  Het normale hart heeft 2 boezems en  

2 kamers
 B. Het normale hart heeft 2 hartkleppen
 C.  De slagaders van het hart zitten aan de 

hartkamers vast
 D. Het normale hart bestaat uit 2 helften

5. Wat doen hartkleppen?  
Meer dan 1 antwoord is goed!

 A.  Ze zorgen ervoor dat het hart niet te vol raakt 
met bloed

 B.  Ze zorgen ervoor dat het bloed in je hart  
maar een kant op kan

 C. Ze gaan open als het bloed terugstroomt
 D. Ze gaan dicht als het bloed terugstroomt

6. Hoe stroomt het bloed?
 A. hart>aders>haarvaten>slagaders>hart 
 B. hart>slagaders>haarvaten>aders>hart
 C. hart>haarvaten>aders>slagaders>hart
 D. hart>aders>slagaders>haarvaten>hart

7. Hoeveel bloed heeft een baby?
 A. 4 liter
 B. 1 liter
 C. 400 ml
 D. 100 ml

8. Wat zit er niet in je bloed?  
Meer dan 1 antwoord is goed!

 A. Rode bloedcellen
 B. Witte bloedcellen
 C. Blauwe bloedcellen
 D. Oranje bloedcellen

9. Welke bloedlichaampjes vervoeren zuurstof  
door je bloed?

 A. Witte bloedcellen
 B. Rode bloedcellen
 C. Cholesterol
 D. Bloedplaatjes

10. Hoeveel baby’s worden er ieder jaar in 
Nederland geboren met een hartafwijking?

 A. 1300-1400 baby’s per jaar
 B. 500 baby’s per jaar
 C. 2.000 baby’s per jaar
 D. 200 baby’s per jaar

11. Hoe heten de slagaderen van het hart? 
 A. Hartslagaderen
 B. Kransslagaderen
 C. Slingerslagaderen
 D. Kettingslagaderen

12. Wanneer kan je leren reanimeren? 
 A. Als je 10 jaar bent
 B. Als je 14 jaar bent
 C. Als je 16 jaar bent
 D. Pas als je volwassen bent

13. Wat is bloeddruk? 
 A. Een ziekte die veel oudere mensen krijgen
 B.  Een apparaat om te meten of je wel 

voldoende bloed hebt
 C.  De druk van het bloed op de wand van de 

slagaderen
 D. Dat krijg je als je rookt

14. Wat moet je doen om een gezond hart te 
houden?

 A. Gezond eten
 B. Niet roken
 C. Iedere dag een uur flink bewegen
 D. Alle antwoorden zijn goed



Quiz AntwoordenEEN KIJKJE IN JE HART

Antwoorden bij de Quiz ‘Een kijkje in je hart’

1. C. Zo groot als je vuist 

2. D. 80-100 x per min

3. C. 6.000- 7.000 liter

4. B.  Het normale hart heeft 2 hartkleppen  

is niet waar: het zijn er 4!

5. B.  Ze zorgen ervoor dat het bloed in je hart 

maar een kant op kan

 D. Ze gaan dicht als het bloed terugstroomt

6. B. hart>slagaders>haarvaten>aders>hart

7. C.  400 ml

8. C.  Blauwe bloedcellen

 D.  Oranje bloedcellen

9. B.  Rode bloedcellen

10. A.  1300-1400 baby’s per jaar

11. B.  Kransslagaderen

12. B.  Als je 14 jaar bent

13. C.   De druk van het bloed op de wand van de 

slagaderen

14. D.  Alle antwoorden zijn goed

PUNTEN
0 punten:  Heb je liggen slapen?  

Eet een boterham dan ben  
je snel weer wakker!

1-4 punten: Ik houd mijn hart vast

5-8 punten:  Kijk nog eens op de site van de 
Hartstichting onder spreekbeurten 
en werkstukken: zo steek je nog 
eens wat op!

9-13 punten:  Je weet meer dan de meeste 
volwassenen

14 punten:  Geweldig: jij wordt vast Minister 
van Volksgezondheid!




