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 Huid en haar 

Onze huid is ons grootste lichaamsdeel.  
De huid is erg belangrijk.  
De huid: 
1. bedekt en beschermt alles binnen in je lichaam. Je huid 

houdt spieren, botten en organen netjes bij  elkaar. 
2. zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur hetzelfde blijft.  

Ook zorgt je huid ervoor dat de temperatuur van je 
lichaam  
hetzelfde blijft. 

3. is het zintuig om mee te voelen. 
4. maakt vitamine D in je lichaam. 
 
Dit boek gaat over je huid en de haren die uit je huid 
groeien.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Uit welke lagen bestaat je huid? 

 Houd je je hele leven dezelfde huid? 

 Waarom heeft de huid van mensen niet dezelfde kleur? 

 Waarom komt er zweet uit je huid? 

 Waarom krijg je soms kippenvel? 

 Hoe ontstaan littekens? 

 Waarom worden je vingers rimpelig als je lang in bad zit? 

 



 1. De huid in lagen 

Onze huid bestaat uit drie lagen: 

1. De opperhuid kun je goed zien, want die huid zit 
aan de buitenkant van ons lichaam. Je kunt de 
opperhuid ook vastpakken. Het is de bescherm-
laag. Deze laag bestaat uit meerdere kleine laagjes. 
In de opperhuid worden ook de nagels gemaakt. 

2. De lederhuid kun je niet zien. In deze laag zitten 
zenuwen (A) en bloedvaten (B). In deze laag zitten 
ook zweetklieren (C) en ook een talgklier (D) die 
olie maakt en zo de huid soepel houdt. Ook zorgt 
deze laag ervoor dat je huid taai blijft en uitgerekt 
kan worden. In dit deel van de huid zitten ook de 
wortels van de haren (E) die uit de huid groeien 

3. In de onderhuid kun je ook zenuwen en bloedvaten 
vinden. Deze laag bestaat vooral uit vet. Dit vet zorgt 
ervoor dat je lichaam warm blijft. En als je je aan een 
tafel stoot, vangt deze laag als een kussentje de klap op. 
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Onder de huid 
De opperhuid wordt regelmatig vernieuwd. 
Je ziet het niet aan de bovenkant.  
Het gebeurt net onder de oppervlakte van 
huid. Het maken van zo’n nieuw laagje huid 
duurt ongeveer 14 tot 30 dagen.  
Nieuw onder oud 
De nieuwe huid komt vanzelf  te voorschijn 
onder oude huid. omdat de oude huid 
langzaam verdwijnt. De oude huid verlies 
je zonder dat je het ziet. 
Deze oude huid bestaat uit piepkleine 
schilfers (1) die je dagelijks verliest. 
De schilfers dwarrelen rondom je door de 
ruimte. Je ziet ze vaak als stof  op de 
vensterbank, op de tafel en op de vloer. 
Per jaar verlies je ongeveer 4 kilo van die 
huidschilfertjes. Gelukkig krijg je er elke 
keer weer een nieuw laagje voor terug. 
Je kijkt eigenlijk tegen oude huid aan, 
maar eronder komt je nieuwe huid er al 
aan. 

2. Nieuwe huid 



 3. De huid in kleurtjes 

Pigment 
In de opperhuid zit ook een stof  die voor de 
kleur van je huid zorgt. Je noemt het pigment. 
Als je lang in de zon zit, zorgt dat pigment 
ervoor dat je huid langzaam gaat verkleuren. 
Waarom? 
Je huid wordt donkerder van kleur als je veel in 
de zon bent. Zo’n donkere huid beschermt je 
beter tegen de felle stralen van de zon. 
Bescherming 
Bij een witte huid is er niet genoeg pigment om 
je te beschermen. Of  je gaat uit de zon of  je 
helpt je huid een handje. Je smeert zonnebrand 
op je huid. Als je te lang in de zon zit, 
beschadigt je huid. Je huid wordt vuurrood.  
Je verbrandt. 
In landen waar de zon heel veel schijnt worden 
mensen al geboren met een donkere huid.  
Zo zijn ze vanzelf  goed beschermd. 
Als wij naar zo’n zonnig land op vakantie gaan 
met een witte huid dan smeren we ons extra 

goed in met een middel tegen 
zonnebrand. 

 

 



 4. Voelen met je huid 

Zenuwen 
Onder de opperhuid zit de lederhuid.  
Dit deel van de huid zit vol met zenuwen. 
Die zenuwen geven seintjes door aan je 
hersenen.  
Niet alle zenuwen zijn hetzelfde. Er zijn: 
1. Zenuwen die kou en warmte herkennen. 
2. Zenuwen die aanraking voelen. 
3. Zenuwen die pijn voelen. 
4. Zenuwen die druk voelen. 
Vingertoppen 
In de huid van de vingertoppen vind je heel 
veel zenuwen. Met je vingertoppen voel je 
veel meer. Is een voorwerp glad? Ruw? 
Kleverig? Harig? Kaal? Koud? Warm? Met je 
vingertioppen kun je een voorwerp herken-
nen zonder het te zien (5). 
Gevaar 
Als iets te heet of  te scherp is, trek je 
vanzelf  je hand snel terug (6). De zenuwen 
geven het gevaar gelijk door. Je hersenen 
vertellen je: “Snel, weg die hand!” Dat alles 

gebeurt in minder dan een 
seconde. Je kunt met 
je hele huid voelen.  
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 5. Zweet 

Plakkerig laagje 
In de tweede laag, de lederhuid (1), zitten zweet-
klieren (2). Aan het eind van elke zweetklier zit 
een kleine opening: de porie (3).  
 Zweetklieren maken de hele dag door je huid 
een beetje vochtig zonder dat het nat wordt. Het 
zorgt voor een dun plakkerig laagje op je huid.  
Dat laagje beschermt je huid. 
Zweetdruppels 
Als je flink gaat sporten, ga je pas echt zweten. 
Uit alle poriën komen druppels zweet.  
Waarom zweet je eigenlijk? 
De temperatuur van je lichaam is ongeveer 37 
graden Celsius. Als je sport, wordt je lichaam 
warmer. Vanuit je hersenen krijgt je lichaam een 
seintje om te gaan zweten. Het zweet op je huid 
verdampt. Dat verdampen zorgt ervoor dat je 
huid en lichaam weer afkoelen. Zo blijft je 
lichaam op de juiste temperatuur.  
Rood 
Ook wordt je gezicht heel rood. De bloedvaten 
onder je huid pompen warm bloed naar de 

adertjes onder je huid.  
Zo raakt het warme bloed 
warmte kwijt. 
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 6. Haartjes en kippenvel 

Haartjes 
In de lederhuid zitten kleine haarzakjes (1).  
Uit zo’n haarzakje groeit een haar (2).  
Die haartjes groeien over het hele lichaam. 
Soms zijn ze piepklein.  
Mannen krijgen meer en langere haren op 
hun lichaam dan vrouwen. 
Bij dieren houden die haren het lichaam 
warm. Bij mensen zijn de meeste haren 
verdwenen. Kleren kwamen ervoor in de 
plaats.  
Kippenvel 
Soms gaan de haartjes op je lichaam 
overeind staan. Je huid krijgt kleine bultjes.  
Je noemt het kippenvel (3). 
Je krijgt kippenvel bij kou of  als je iets moois 
of  iets lelijks ziet of  hoort. 
Hele kleine spiertjes (4) trekken onder de 
huid aan de haartjes.  
De haartjes gaan rechtop staan (5). 
Het is nog overgebleven uit de tijd dat 
mensen behaard waren.  

Doordat de haren over-
eind stonden hielden ze 
beter de warmte van je 
lichaam vast. 
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 7. Littekens 

Een wond 
Soms gebeuren er ongelukken met je huid.  
Je valt of  je snijdt je. Je huid beschadigt en er 
ontstaat een wond. Of  een chirurg maakt de 
wond bij een operatie. 
Soms zijn wonden ernstig. Dan moet zo’n wond 
gehecht worden. De dokter zorgt dat de randen 
van de wond weer mooi tegen elkaar komen. 
Daarvoor gebruikt hij hechtdraad (1). Soms 
gebruikt hij plakstrookjes (2) lijm (3) of  nietjes 
(4).  Welke manier de dokter kiest heeft te maken 
met de diepte en grootte van de wond. 
Litteken 
Je lichaam gaat rond de wond hard aan het werk. 
Je lichaam probeert de wond zelf  weer te 
repareren. 
Soms wordt de huid niet meer precies het-zelfde. 
Die huid is vaak gladder en lichter.  
Dat noem je een litteken (5). Een litteken heeft 
geen zweetklieren en haren meer. 
Bij een litteken hoort vaak een verhaal van een 

ongeluk. Heb jij ook een 
verhaal bij een litteken? 
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 8. Huid en haarweetjes 

Jas  
Als een volwassene zijn huid als een jas uit 
kon trekken, kun je er met gemak het 
middelste deel van een schoolbord mee 
bedekken. Dat is een oppervlakte van twee 
vierkante meter. De huid is daarmee ons 
grootste lichaamsdeel. 
 
Verlies 

Je bezit 300 miljoen huidcellen. Elke minuut 
verlies je er 40 duizend van. De helft van 
alle stof  in huis bestaat uit dode huidcellen. 
 
Bacteriën 

Op je huid wemelt het van de bacteriën?  
Ze ruimen dode huid op. Ze ruimen ook het 
zweet op je huid op. Dat zweet stinkt zelf  
niet, maar de bacteriën zorgen voor die 
nare zweetlucht. 



Dapper 
Heel vroeger waren littekens een teken van 
dapperheid. 
Krijgers vertelden vol trots hoe ze aan hun 
littekens waren gekomen. 
 
 
In bad 

Je weet al dat je huid een dun laagje olie 
als bescherming maakt. 
Als je lang in bad zit, verdwijnt het olie-
laagje. Het water kan nu je huid in. 
Je kunt het zien aan de toppen van je 
vingers en tenen. De huid wordt rimpelig. 
 
 
Dik en dun 
De dikste huid zit onder je voetzolen.  
De opperhuid wordt door wrijving extra dik. 
Je noemt zo’n laag eelt. Eelt beschermt de 
opperhuid extra. Als de wrijving te erg 
wordt, krijg je een blaar (1). 

De dunste huid vind 
je op je oogleden. 
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 9. Filmpje 

Mensenhuid 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/nieuws-

uit-de-natuur-mensenhuid-1/
#q=huid 

Wat gebeurt er als je huid verbrandt? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-huid

-wat-gebeurt-er-als-je-je-
verbrandt/#q=verbranden  

https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-mensenhuid-1/#q=huid
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-mensenhuid-1/#q=huid
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-mensenhuid-1/#q=huid
https://schooltv.nl/video/de-huid-wat-gebeurt-er-als-je-je-verbrandt/#q=verbranden
https://schooltv.nl/video/de-huid-wat-gebeurt-er-als-je-je-verbrandt/#q=verbranden
https://schooltv.nl/video/de-huid-wat-gebeurt-er-als-je-je-verbrandt/#q=verbranden






 Bronnen 

http://kidshealth.org/kid/htbw/skin.html# 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Litteken_%28huid%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huid 



 Colofon en voorwaarden 
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