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  1. Waarom heb je een huid?1. Waarom heb je een huid?  

Je hele lijf  is ingepakt. 
Niet in papier, maar in huid. 
Die huid zorgt ervoor: 
 
1. Dat je hele lichaam bij elkaar blijft. 
 
2. Dat alle vocht in je lijf  niet zomaar naar buiten 

stroomt. 
 

3. Dat vuil van buiten niet naar binnen kan. 
 
4. Dat water van buiten niet naar binnen kan.  

Het water rolt zo van je huid af. 
 

5. Dat je dingen kunt voelen. 
 

 

 

 



Wat is dit? 
Je huid is heel gevoelig. 
Vooral de huid op de toppen van je vingers. 
Je voelt of  iets ruw of  glad is. 
Is het rond of  vierkant? 
Is het warm of  koud? 
Je voelt het met je huid 
Je kunt gewoon je ogen dicht doen. 
En je voelt dat je een sleutel in je hand hebt. 
Een blind iemand leest daarom met zijn vingers. 
Pijn 
Je huid voelt ook pijn. 
Dit is te heet. 
Niet te dichtbij het vuur. 
Je trekt je hand terug. 
Het gaat vanzelf. 

Dit is scherp. 
Ik pas op! 

Te laat een snee in mijn vinger! 
Het bloedt. 
De huid zegt: Dit doet pijn! 
Je moet er iets aan doen. 
 

  2. Voelen2. Voelen  

 

 



Bloed 
De snee is niet diep. 
Er stroomt bloed uit de wond. 
Het lijkt erg. 
Maar dat bloeden is goed. 
Met het bloed stroomt vuil weg. 
Zo wordt de wond schoon. 
Jodium maakt de wond ook schoon. 
Er kan een pleister op. 
Heel 
De huid wordt vanzelf  weer heel. 
De huid groeit weer aan elkaar. 
Na een week zie je de snee nog een beetje. 
En na twee weken is de snee weg. 
De huid is weer heel. 
Bij een grote wond duurt het langer. 
Soms blijf  je de plek voor altijd zien. 
Dan was het een diepe wond. 

De dokter hecht de wond (1). 
De huid geneest niet helemaal. 
Op de huid zie je een litteken (2). 
 
 

  3. De wond3. De wond  

 

 

11  22  



Verbrand 
Het is zomer. 
De zon schijnt fel. 
Je voelt het goed op je huid. 
Je huid kan wel een tijdje in de zon. 
Ga je lang in de zon? 
Dan heeft je huid hulp nodig. 
Je smeert er zonnebrand op. 
Er komt een dun laagje over je huid. 
Dat laagje houdt de stralen van de zon tegen. 
Na een tijdje moet er weer een laagje op. 
Zo is je huid veilig. 
 
Zonder zonnebrand gaat het fout. 
Je merkt het niet meteen. 
In de avond doet je huid pijn. 
Je vel voelt strak. 

Ook voelt je huid warm. 
Je huid ziet rood. 
Je bent verbrand. 
 

  4. Huid en zon4. Huid en zon  

verbrand 



Vervellen 
Na een paar dagen is de huid nog rood. 
De pijn is weg. 
De huid is kapot. 
Dat kun je goed zien. 
De huid gaat los zitten. 
Je kunt er stukje afhalen. 
Het doet geen pijn. 
Je noemt het vervellen (1). 
Onder de oude huid zit al een nieuwe huid. 
Elke dag 
Gezonde huid vervelt ook. 
Je ziet het bijna niet. 
Op plaatje 2 zie je de huid van dichtbij. 
De huid lijkt op een dak met dakpannen. 

Elke dag verlies je van die stukjes. 
Je merkt er niets van. 
Maar je kunt het wel zien in huis. 
Je vindt de stukje als stof  terug (3). 
Stof  op de tafel of  op de vloer. 

Het is jouw dode huid. 
 

  5. Nieuwe huid5. Nieuwe huid  
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  6. De kleur van je huid6. De kleur van je huid  

 Heel blank 
De huid is heel wit.  
Je noemt het ook wel blank. 
Het haar is meestal rood of 
blond. 
Deze huid komt voor in landen 
met niet zoveel zon. 
Deze huid verbrand altijd. 

 Gemiddelde kleur 
Deze huid zit tussen licht en 
donker in. 
Deze huid verbrandt niet zo snel. 
Deze huid vind je in landen waar 
de zomers heet zijn. 
Deze huid wordt donkerder in de 
zon, maar verbrandt wel. 

 Zwart of bruin 
De huid is heel donker. De huid 
kan bruin tot zwart zijn. 
Deze huid kan niet verbranden. 
Deze kleur vind je in landen 
waar het altijd zonnig is. 
 

 Olijfkleur 
Deze huid kleurt altijd in de zon. 
Dit soort huid verbrandt bijna 
nooit. 
Je vindt deze huid in landen met 
heel veel zon. 

 Blank 
De huid is blank 
Meestal verbrandt deze huid. 
Maar de huid kan ook iets meer 
kleur krijgen 
Deze huid komt voor in landen 
met zomers en winters. 



Een blaar 
Je wandelt heel ver. 
Je hebt nieuwe schoenen. 
De schoenen zitten strak. 
Door het lopen schuurt de schoen tegen je huid. 
De schoen drukt tegen je huid. 
Het doet pijn. 
Er komt een blaar (1) op je voet. 
Het is een soort bult. 
Er zit vocht in. 
Dikke huid 
Op handen en voeten zit vaak eelt (2). 
Eelt is een plek waar de huid dik is. 
Waar eelt zit, komt geen blaar. 
Die dikke laag beschermt extra goed. 
Soms lopen mensen veel op blote voeten. 
Onder de voeten komt meer eelt. 

Een tuinman heeft veel eelt op zijn 
handen. 
Jij schrijft veel. 
Je krijgt eelt op de vingers waar je mee 
schrijft. 

  7. Eelt7. Eelt  
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Warm 
Als het warm is, wordt je lijf  ook warm. 
Je gezicht wordt rood. 
Ook wordt je huid langzaam nat. 
Het is zweet (1). 
Het is water met zout. 
Zweet komt door je huid heen. 
Zweet helpt je om af  te koelen. 
 
Koel 
Zweet maakt de huid nat. 
De wind blaast langs je huid. 
Het zweet verdampt in de zon en de wind. 
Zo wordt je huid koel. 
Als je uit het zwembad stapt, heb je het ook 

even koud. 
Dat komt door al het water op 
je huid. 
Je rilt. 
Zweet doet hetzelfde als het 
water. 
 

  8. Zweet8. Zweet  
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  9. Nog meer over je huid9. Nog meer over je huid  

Een miljoen dode stukjes. 
Je weet al dat je elke dag stukjes huid verliest. 
Weet je nog die kleine dakpannetjes? 
Je vindt die huid terug als stof. 
Elke dag verlies je een miljoen van die stukjes. 
Zou je al die stukjes elke dag goed bewaren, 
Dan heb je na een jaar meer dan 3 kilo dode huid. 
Dat is het gewicht van drie  pakken melk. 
 
Vingers 
Op de huid van de toppen van je vingers zitten  lijnen. 
Ze zijn dun en gaan alle kanten op. 
Alle vingers in de wereld zijn anders. 
De politie kijkt naar die lijntjes. 
Een boef  laat een afdruk van zijn vinger achter. 
De politie doet poeder op de afdruk. 

Nu kun je de lijntjes goed zien. 
Ze gebruiken de afdruk om de boef  op te 
sporen. 
 
 

 



Sproeten 
Soms heeft iemand bruine vlekjes op zijn huid. 
Het zijn sproeten. 
In je huid zit een stofje. 
Dat stofje kleurt je huid in de zon. 
Soms zit er veel van het stofje bij elkaar. 
Op die plekken zitten dan sproeten. 
 
Rimpels 
Oude mensen krijgen rimpels. 
Er komen vouwen in de huid. 
Het lijken wel lijnen. 
Oude huid wordt minder soepel. 
Zo komen er kreukels in de huid. 
 
Haar 
Heel lang geleden groeide er veel haar op onze 
huid. 
Nu is het meeste haar weg. 

Dat haar beschermde vroeger tegen kou 
en scherpe doorns. 
Nu hebben we kleren die ons beschermen. 



  10. Filmpje10. Filmpje  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-de-huid/#q=huid  

Huisje Boomje Beestje 
Huid 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-huid/#q=huid
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-huid/#q=huid






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

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_skin_color 

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/humanbody/skin.html 

http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetailsKids.aspx?

p=335&np=152&id=1766 

http://kidshealth.org/en/kids/ 
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  Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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