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Luchtwegen en longen 

1 = neusholte 
2 = mondholte 
3 = luchtpijp 
4 = bronchus 
5 = long 
6 = longblaasje 
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Longvolumes en longcapaciteiten 

Longvolume of 
longcapaciteit 

ademvolume !Vr) 

inspiratoir 
reservevolume 
(IRVJ 

expiratoir 

reservevolume 
(ERVJ 

rest longvo/ume (RVI 

totale longcapaciteit 
(TLC) 

vitale capaciteit 

/VCJ 

inspiratoire capaci

teit (IC/ 

functionele residuale 
capaciteit (FRC) 

definitie 

het volume in- of uit-
geademde lucht 
(per ademhaling) 

het volume lucht dat na 
een normale inademing 
nog extra, maximaal kan 
worden ingeademd 

het volume lucht dat na 
een normale uitademing 
nog extra, maximaal kan 

worden uitgeademd 

het volume lucht dat na 
maximale uitademing 

achterblijft in de longen 

het volume lucht dat zich 
na maximale inademing 

in de longen bevindt 

het volume lucht dat na 
maximale uitademing 
vervolgens maximaal in
geademd kan worden 

het volume lucht dat na 

een normale uitademing 
vervolgens maximaal in
geademd kan worden 

het volume lucht in de 
longen na een normale 
uitademing 

veranderingen 
tijdens lichame-
lijke belasting 

toename 

afname 

geringe afname 

geringe toename 

geringe afname 

geringe afname 

toename 

geringe toename 
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n\-----longblaasje 

C02 02 
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haarvat 

Lees verder 
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informatie 4 
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De vorming van insuline uit pre-pro-insuline 

s 
1 
s 

coo-

pre-pro-insuline 

Pro-insuline 

s-s s 
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s 

s-s 
coo-

pro-insuline 

~:~~ 

s-s4 
coo-
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insuline 

pro-insuline 

3 Lees verder 
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Eigenschappen van spiervezels 

eigenschap snelle vezels langzame vezels 

gehalte aan myoglobine (een Orbindend eiwit) laag hoog 

voorraad triglyceriden (vetten) 

voorraad glycogeen 

voorraad ATP (en creatinefosfaat (CP)) 

enzymen van de glycolyse 

melkzuurvormende enzymen 

enzymen van de citroenzuurcyclus en 
ademhalingsketen 

aantal myofibrillen 

innerverende axonen 

Ca2+-resorberende capaciteit 

Het haemopoiëtische systeem 

stamcellen 

myeloïde 
cellen 

lymfoïde 
cellen 

lymfoïde 
cellen 

voorloper
cellen 

THYMUS 

laag hoog 

laag hoog 

hoog laag 

veel weinig 

veel weinig 

weinig veel 

zeer veel veel 

grote diameter kleine diameter 

hoog laag 

rijping rijpe cellen functie 

-----.------~ ,__ _ _,_ __ ~ 
-----.------ ~ 

• 

• 
• 

granulocyten 

eosinofiele cellen 

bacteriële/ 
parasitische 
immuniteit 
opruimen van 

monocyten/ cel resten 
macrofagen 1 

rode bloedcellen : 1 Orvoorziening 1 

bloedplaatjes ~ 

plasmacellen 

cytotoxische 
T-cellen 

secretie van 
antistoffen 

cellulaire 
cytotoxiciteit 

1 
• T-helpercellen 

immuun
regulatie 

1 
1 

1 cyten : 
~-----1 

1 

4 Lees verder 



informatie 7 Bouw van een cel 

informatie 8 Aminozuren en hun symbolen met codons in mRNA 

letter symbool aminozuur codons 

A Ala alanine GCA GCC GCG GCU 

C Cys cysteïne UGCUGU 

D Asp aparaginezuur GACGAU 

E Glu glutaminezuur GAAGAG 

F Phe fenylalanine uucuuu 

G Gly glycine GGA GGC GGG GGU 

H His histidine CACCAU 

1 Ile isoleucine AUAAUCAUU 

K Lys lysine AAAAAG 

L Leu leucine UUA UUG CUA cue CUG cuu 

M Met methionine AUG 

N Asn asparagine AACAAU 

p Pro proline CCA CCC CCG ecu 

Q Gin glutamine CAACAG 

R Arg arginine AGA AGG CGA CGC CGG CGU 

s Ser serine AGC AGU UCA UCC UCG UCU 

T Tor threonine ACA ACC ACG ACV 

V Val valine GUA GUC GUG GUU 

w Trp tryptofaan UGG 

y Tyr tyrosine UACUAU 
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Legenda: 
1 endoplasmatisch 

reticulum (ER) 
2 kernporie 
3 kern 
4 mitochondrium 
5 ribosoom 

Lees verder 



informatie 9 Een retrovirus 

informatie 1 O Meiose 
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6 

-.• = reverse-transcriptase 

eiwitmantel 

~ ~ f Legenda: ®- 1-5 = profase van meiose 1 

6 = metafase vah meiose 1 

7 = anafase van meiose 1 
8 = telofase van meiose 1 

~ 9 = profase van meiose Il 
10 = metafase van meiose Il 

;,~,- 4 11 = anafase van meiose Il 
12 = telofase van meiose Il 
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Lees verder 
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AMOEBE 1988 en drie beleids-alternatieven 

Situatie 1988 
(zee-amoebe) 

····:·''':::;;;;;;;;;;;:;;::::::::::··········Si::~~1Yauw _,._: _.._....-
··············· · Haring Zeeanjelier 

::;::•··· Zeekreeft 

Beleids-alternatief 2 

Legenda: 
-- referentie 

'}'":':"': 1988 

-:0::::;:·· Zeegrassen 
·-:,,,· beplanting van 

..... ,:,,:,,;,:.- - schorren/kwelders 
~·- - - - - - - Kokkelbank 

(ongestoorde) 

Wilde Mosselbank 

Garnaal 
Purperslak Zeekltt 

Legenda: 
-- referentie 

-:·:·:·:·:·:·:·: resultaat van 
:-:-:❖:❖:❖ alternatief 2 
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Beleids-alternatief 1 

Tuimelaa 
Bruinvis 

Gewone Zeehond 
Grote Stern 

Bonte Strandloper , 

.~!~ut '.;,..";.;:'\ 

Beleids-alternatief 3 

.. ,,,,,:~/\:steu~og 

.=~ Suikerwier 

.,, Zeegrassen 
beplanting van 

... - - schorren/kwelders 
-------- Kokkelbank 

(ongestoorde) 

,.,,,.":, Wilde Mosselbank 

Legenda: 
-- referentie 

;;;;;;;;;;;;;;;; ~~5;'~::i~~~n 
::::::::· 

:-:❖----
"···-·::::· 

-:=··-· Kabeljauw 
Haring Zeeanjelier 

Zeekreeft Legenda: 
-- referentie 

resultaat van 
·:;:;:;:::;:;:::: alternatief 3 

Lees verder 



informatie 12 Scholeksters 

.. - ... -

0 50 100 m 

Legenda: 

1 tl broedterritorium van hakkers 

- broedterritorium van wippers 

- voedselterritorium 

l#iftUW 

800013 188 8 


