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Kijk, mijn lijf  ! 

Je lijf  draag je elke dag met je mee. 
Waar jij bent, is je lijf  ook. 
Je ziet elke dag de delen aan de buitenkant. 
Om je gezicht te zien, kijk je in de spiegel. 
Maar wat zit er allemaal binnen in je lijf? 
In je lijf  zitten allerlei organen. 
Hersenen, het hart en longen noem je organen. 
Daar lees je meer over in dit boek. 
 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat doen hersenen precies in je lijf? 
 Waar gebruik je je longen voor? 
 Wat is het werk van je hart? 
 Hoe reist je eten door je lijf? 
 Waarom heb je een geraamte? 
 Hoe werken je spieren? 
 Waar gebruik je zenuwen voor? 



1. Mijn hersenen 

 

 

We beginnen aan de top.  
In ons hoofd zitten de hersenen. 
De hersenen zijn een rimpelig en geplooid orgaan. 
Ze zijn het super-orgaan van ons lichaam. 
Waar zorgen onze hersenen voor? 

 

 

 

 Ademen, hartslag en eten 
De hersenstam (3) zorgt ervoor dat je 
ademt en dat je hart klopt.  
Maar ook dat je maag je eten verteert.  
Het zijn allemaal dingen die gebeuren 
zonder erbij na te denken. 

Zenuwen 
De hersenen zijn de hoofdmotor voor alle 
zenuwen in je lichaam. Vanuit de hersenen 
loopt door het ruggenmerg (4) een dikke 
hoofdzenuw. Over zenuwen lees je meer in 
een ander hoofdstuk. 

Bewegen 
De kleine hersenen (2) zorgen ervoor 
dat je kunt bewegen. Zo kun je lopend, 
springend, kruipend of dansend door 
de kamer gaan. 
Dit deel zorgt ook voor je evenwicht. 
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Zintuigen 
Ogen zien, oren horen, de neus ruikt, 
de tong proeft en de huid voelt.  
Dat kan alleen met de hulp van de 
grote hersenen (1).  
Daar wordt een betekenis gegeven: 
Ik zie een appel, ik hoor een fluit, ik 
ruik spruitjes, ik proef suiker, ik voel 
plastic. 
Elk zintuig gebruikt een eigen deel in 
de grote hersenen. 
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Onthouden 
De grote hersenen (1) bestaan uit twee helften 
(A). Die helften werken samen. 
Je hersenen slaan informatie op.  
Zo onthoud je dingen. Je kunt ze later weer 
gebruiken. Zo kun je leren lezen of rekenen.  
Je zou anders alles elke dag steeds opnieuw 
moeten leren. De hersenen zijn je eigen 
supercomputer die van alles voor je opslaat. 

 

 

AA  
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2. Mijn longen 

In je borst zitten twee longen. 
Dit orgaan is belangrijk om adem te halen. 
Je weet dat ademen vanzelf  gaat. 
Je denkt er niet bij na. 
Hoe werken die longen precies? 

 Longblaasjes 
In de longen zitten allemaal takken en 
zijtakken. Aan het eind van elk takje 
zitten longblaasjes (4). 
Ze lijken nog het meest op trosjes 
druiven. De zuurstof komt terecht in 
de longblaasjes. De zuurstof gaat 
door de wand van de longblaasjes. 
Aan de buitenkant van de blaasje zit 
het vol met bloedvaatjes (5).  
Daar komt de zuurstof in terecht. 
Je bloed vervoert de zuurstof naar 
alle delen van je lichaam.  
De zuurstof geeft je lichaam energie. 
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 Lucht 
Door je neus en mond (1) haal je lucht 
binnen. In die lucht zit zuurstof. 
Dit gas is belangrijk voor ons lichaam. 
Zuurstof zorgt ervoor dat je leeft. 
Het gas stroomt via de luchtpijp (2) naar 
de longen (3). 
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 Adem uit 
De zuurstof is opgebruikt in je lichaam.  
Er ontstaat afval. Dat afval is ook een gas.  
Dit gas heet koolzuurgas. 
Je bloed brengt koolzuurgas terug naar je 

longen. Door de longblaasjes komt het in 
je longen terecht.  
Je ademt dit gas weer uit. 

 



3. Mijn hart 

In je borst zit nog een orgaan. Het is je hart. 
Het hart zit tussen je longen.  
Je voelt het hart kloppen. Wat doet je hart precies? 

 Een spier 
Het hart (1) is een spier en net zo groot als 
je vuist. Die spier trekt eerst samen.  
Daarna ontspant de spier. Dat noem je je 
hartslag. Je kunt je hartslag zelf voelen. 
Je hart werkt als een pomp.  
Een pomp die bloed in een rondje door je 
hele lijf pompt van top tot teen. 
In het bloed zit het zuurstof uit je longen. 
Zonder hart zou het bloed niet bewegen. 
Per minuut stromen er 5 melkpakken vol  
met bloed door je hart. 

11  

 Kamers en boezems 
Het hart is binnenin hol. Er zitten 4 ruimtes in: 2 boezems (A,D) 
en 2 kamers (B,E)  Aan het hart zitten grote aderen vast.  
Daar doorheen stroomt bloed. Via de longen komt het zuurstof 
in het bloed. Het bloed stroomt nu door de rode boezem (A). 
Door het hart wordt het bloed via de hartkamer (B) de 
slagader ingepompt (C). Bij elke hartslag stroomt het verder.  
De zuurstof bereikt elk deel van je lijf. De zuurstof raakt wel op. 
Het bloed zonder zuurstof stroomt door ander aderen terug 
naar de blauwe boezem (D) en de kamer (E). Daar gaat het 
koolzuurgas naar de longen. Daar adem je het gas uit. 

DD  
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Zuurstof in bloed  
uit de longen 

Koolzuurgas 
uit bloed naar 

de longen 
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4. Mijn maag en ingewanden 

 

Eten is belangrijk voor je lichaam. 
De maag en ingewanden zijn ook organen. 
Ze zorgen voor het verteren van je eten. 
Je noemt het de spijsvertering. 

Eten op reis 1 
Je stopt het eten in je mond. Je kauwt flink 
en er komt speeksel bij. Het eten wordt een 
papje. Je slikt het door en het verdwijnt in de 
slokdarm (1). Nu zakt het de maag (2) in.  
In de maag zit maagsap. Het is zuur.  
Dat zuur helpt bij het verteren.  
De maagwand bestaat uit spieren. 
Die kneden het eten. 
Een dikke brij stroomt nu naar  
de dunne darm (3).  
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 Eten op reis 2 
De dunne darm (3) is vijf meter lang 
en ligt in kronkels. Het eten blijft er 
vijf uur in zitten. In de dunne darm 
zitten veel bloedvaten.  
Zo komen alle voedingsstoffen in ons 
bloed terecht. Het bloed vervoert die 
stoffen samen met zuurstof door ons 
lichaam heen. 
De lever (4) is geen spijsverterings-
orgaan maar doet wel 3 belangrijke 
dingen in je lichaam: 
1. De lever maakt je bloed schoon. 
2. De lever haalt het vet uit eten en 

slaat het op als reservevoedsel. 
3. Je lever haalt een soort suiker uit 

het eten (glucose). Dat is een 
brandstof voor je lichaam. 

Nu stroomt alles wat overblijft als een 
waterige brij verder naar de dikke 
darm (5). Het water wordt eruit 
gehaald en verdwijnt in het bloed.  
Je plast het later uit.  
De rest is afval en zakt door de dikke 
darm naar beneden. De reis eindigt in 
de pot van de wc. 
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5. Mijn botten 

Je botten kun je ook niet zien, maar wel voelen. 
Alle botten bij elkaar noem je het skelet of  het 
geraamte. 
Waarom heb je een geraamte? 

 

 

1. Stevigheid en vorm 
Zonder skelet zou je als een pudding in 
elkaar zakken. Een geraamte zorgt voor 
stevigheid en voor de vorm van je lijf.  
Het geraamte bestaat uit botten.  
Van binnen lijkt bot een beetje op een 
spons. Botten zijn daardoor licht, maar 
toch sterk.  Bot bestaat uit kalk. 
De ruggengraat (A) en het bekken (B) 
zijn samen de kapstok van het skelet.  
Bovenop de kapstok staat de schedel (C).  
Aan de zijkant hangen de schouders en 
armen.  
Onderaan het bekken hangen de benen. 

CC  

BB  

AA  

2. Bescherming 
Delen van het skelet geven bescherming. 
De schedel (C) beschermt de hersenen, een 
belangrijk orgaan in ons lichaam. 
De ribbenkast (D) lijkt op een kooi.  
Die kooi beschermt het hart en de longen. 

DD  

 

 

3. Beweging 
In het skelet zitten gewrichten. De knie, de schouder, de enkel, 
de elleboog, de vinger, de teen, de nek, de heup zijn allemaal 
gewrichten. Gewrichten zorgen dat je skelet bewegingen kan 
maken. Er zijn drie soorten gewrichten: 
1. Kogelgewrichten: de schouder en de heup. 
2. Scharniergewrichten: Knie, elleboog, vingers en tenen. 
3. Rolgewrichten: elleboog, pols, vingers en enkel. 
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6. Mijn spieren 

 

 

Twee spieren aan één bot 
Spieren kunnen trekken, maar niet duwen.  
Daarom zitten er aan elk bewegend bot op 
zijn minst twee spieren. 
Kijk maar naar de spieren in je bovenarm.  
De voorste spier (A) trekt samen en zo buigt 
je arm.  De achterste spier (B) trekt samen als 
je je arm strekt. 

Spieren heb je nodig om te bewegen, maar ook 
om iets vast te pakken. 
Spieren zitten vast aan het skelet. 
Ze zitten van top tot teen in je lichaam. 
Hoe werken spieren? 

AA  

BB  

Soorten spieren 
Je hebt twee soorten spieren in je lichaam: 
1. Willekeurige spieren: Je kunt zelf bepalen of je 

zo’n spier in beweging zet. Deze spieren zitten 
vooral aan je botten vast. Ze zijn gestreept. 

2. Onwillekeurige spieren: Deze spieren bewegen 
vanzelf. Ze zijn meestal glad. Je vindt ze in je 
maag en ingewanden. Ook je hart is zo’n spier 
die vanzelf beweegt. 

 Gezicht 
In je gezicht zitten maar liefst 43 spieren. 
Je gebruikt ze om te lachen, bedroefd of 
boos te kijken. 
Zo kun je praten zonder woorden. 
Als je lacht gebruik je bijna alle spieren in 
je gezicht. 
De spieren in je ogen hebben het druk. 
Ze maken wel honderdduizend 
bewegingen per dag: sluiten, openen, 
van links naar recht en op en neer. 



7. Mijn zenuwen 

 
Door je lijf  loopt een netwerk van zenuwen. 
Dat netwerk noem je het zenuwstelsel. 
Je las al over de hersenen. 
Hersenen spelen de hoofdrol in het zenuwstelsel. 
Hoe werkt het zenuwstelsel? 

 Het centrum 
Heel belangrijk zijn de hersenen (A) en 
het ruggenmerg (B). Zij vormen samen 
het centrum van het hele netwerk.  
De hersenen zijn de computer.  
In het ruggenmerg loopt de hoofdkabel 
van het netwerk die van de nek tot de 
onderrug loopt. De kabel zit beschermd 
tussen de wervels van de rug.  
De kabel loopt door de holle ruimte (C). 
Vanuit de hoofdzenuw lopen kleinere 
zenuwen door je hele lichaam. 
 

AA  

BB  
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Cellen 
Het zenuwstelsel bestaat uit cellen 
die aan elkaar vast zitten. 
Er zijn twee soorten cellen: 
1. Cellen die nodig zijn bij het zien, 

horen, voelen, proeven en ruiken. 
Die cellen sturen een seintje naar 
de hersenen. De hersenen 
vertellen daarna wat je ziet hoort, 
voelt, proeft en ruikt. 

2. Cellen die  nodig zijn om te kunnen 
bewegen. Deze cellen sturen een 
stroompje vanuit je hersenen naar 
je spieren als je bijvoorbeeld op 
wilt staan. 

Pijn 
Voelcellen geven een seintje als je te dicht bij een 
vlam komt. Ze sturen een seintje naar de hersenen.  
Je hersenen geven razendsnel een seintje naar je 
spieren. Die zorgen ervoor dat je je hand terugtrekt. 
Zenuwcellen kunnen ook stoppen met werken.  
Dat gebeurt bij een verdoving bij de tandarts.  
Je krijgt geen seintje meer, maar voelt ook geen pijn. 
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8. Mijn lijfweetjes 

Hersenen en zenuwen 
 Je hersenen zijn dag en nacht in de weer.  
 Wist je dat een mens wel 70.000 dingen per dag denkt. 
 Je hersenen groeien door tot je 18e jaar. 
 Je hersenen leveren veel energie. Hoeveel? 

Genoeg om een lamp te laten branden. 
 Je hersenen zitten vol met zenuwcellen of  neuronen (1). 

Het zijn er wel 100 miljard.  
 In je ruggengraat zitten ruim 13 miljoen zenuwcellen. 
 Zenuwcellen geven supersnel seintjes aan elkaar door (2). 

Dat gaat met een snelheid van 100 meter per seconde. 

Hart en longen 
 Een volwassen mens ademt ongeveer elke minuut 6 

liter lucht in. Dat is per dag 8 tot 9 duizend liter lucht. 
 De twee longen zijn niet even groot. De rechterlong is 

groter dan de linkerlong. 
 Een hart klopt bij een volwassene tussen de 65 en 85 

keer per minuut in rust. Bij een kind van 7 zijn dat  90 
slagen per minuut. Een baby heeft een hartslag van 
wel 140 slagen per minuut. 

 Je kunt de inhoud van je longen groter maken door te 
sporten. Je ademt zo meer zuurstof  in en daardoor 
kunt je beter presteren. 

 Sport maakt ook je hartspier sterker. Door sport kan 
je hart meer bloed, dus ook meer zuurstof  door je lijf  
pompen. 

 

11  
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Maag en ingewanden 
 De reis van een hap eten na het doorslikken tot de 

maag duurt 7 tellen. De slokdarm trekt zich samen en 
ontspant zich. Je kunt dus iets eten, terwijl je op je 
hoofd staat. 

 Je lever haalt suiker en vet uit het bloed. Het geeft je 
lijf  de nodige energie (brandstof). Als je meer eet dan 
je nodige hebt, slaat je lever het op als vet in je 
lijf. Zo word je dik, tenminste als je het vet niet op 
gaat gebruiken door te bewegen. 

 Hersenen en ingewanden zijn met elkaar verbonden. 
Ben je zenuwachtig of  heb je last van stress? 
Dan voel je dat in je maag of  buik. Je hebt ook geen 
trek in eten meer. 

Botten en spieren 
 Een volwassen mens heeft  206 botten in zijn lichaam. 

Een baby heeft wel 300 botten. Sommige van die 
botten groeien bij een baby langzaam aan elkaar. 

 De helft van alle botten zitten in je handen, voeten, 
polsen en enkels. 

 Je botten vernieuwen zich heel langzaam. 
Na 7 jaar heb je weer een stel nieuwe botten. 

 Als je loopt gebruik je ongeveer 200 spieren tegelijk 
in je lichaam. 

 Hoeveel weeg je? Vijfendertig kilo? Bijna de helft 
daarvan zijn spieren.  

 Ook spieren maak je sterker door te sporten. 

 

 

??  

 

 



9. Filmpjes 

Hoe werken je hersenen? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-werken

-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/

Het hart 

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

van-het-hart-het-hart-is-het-begin-van
-het-transport-van-belangrijke-

stoffen/#q=longen  

De weg van je eten 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-weg-van-
het-voedsel-een-kijkje-in-je-lichaam/

#q=spijsvertering  

Spieren 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis

-spieren/#q=spieren  

https://schooltv.nl/video/hoe-werken-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/#q=hersenen
https://schooltv.nl/video/hoe-werken-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/#q=hersenen
https://schooltv.nl/video/de-functie-van-het-hart-het-hart-is-het-begin-van-het-transport-van-belangrijke-stoffen/#q=longen
https://schooltv.nl/video/de-functie-van-het-hart-het-hart-is-het-begin-van-het-transport-van-belangrijke-stoffen/#q=longen
https://schooltv.nl/video/de-functie-van-het-hart-het-hart-is-het-begin-van-het-transport-van-belangrijke-stoffen/#q=longen
https://schooltv.nl/video/de-functie-van-het-hart-het-hart-is-het-begin-van-het-transport-van-belangrijke-stoffen/#q=longen
https://schooltv.nl/video/de-weg-van-het-voedsel-een-kijkje-in-je-lichaam/#q=spijsvertering
https://schooltv.nl/video/de-weg-van-het-voedsel-een-kijkje-in-je-lichaam/#q=spijsvertering
https://schooltv.nl/video/de-weg-van-het-voedsel-een-kijkje-in-je-lichaam/#q=spijsvertering
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-spieren/#q=spieren
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-spieren/#q=spieren






Bronnen 

https://www.ducksters.com/science/brain.php 
https://wikikids.nl/Longen  

https://wikikids.nl/Hart  
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/

natuurdatabase.nl/i002070.html  
https://wikikids.nl/Skelet  

https://wikikids.nl/Spieren  
https://wikikids.nl/Zenuwstelsel  
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