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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:

Opbouw boeken Angerenstein Welzijn

Profielboeken

Basisprofielboeken

Generieke boeken

Dit boek is een van de drie generieke boeken. De theorie bestaat uit drie onderdelen:
1 basistheorie
2 kritische beroepssituatie
3 verdiepingstheorie.

Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor alle welzijnsmedewerkers. De
theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het welzijnswerkveld. Belangrijke
begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid met een paarse kleur.

Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen.



Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen die beschikbaar
zijn via www.angerenstein.nl/welzijn. Het gaat om de volgende aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.

Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

In veel werkvelden heb je basiskennis nodig van het menselijk lichaam. Aan de
buitenkant hebben we gemeenschappelijke kenmerken: hoofd, armen, benen, rug,
buik enzovoort. Daaraan kun je zien dat we mensen zijn. Maar aan de buitenkant
zijn er ook grote verschillen. Denk aan lengte, gewicht, haardracht, haarkleur,
huidskleur en de kleur van de ogen. Aan de binnenkant van het lichaam zijn er
nauwelijks verschillen. Het hart en de maag van een Eskimo zien er niet anders uit
dan die van een Chinees.
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De begrippen anatomie en
fysiologie

1.1

Anatomie en fysiologie zijn aparte wetenschappen en toch zijn ze sterk met elkaar
verbonden. Zonder anatomie zou er geen fysiologie zijn. En zonder fysiologie zouden
we met de kennis van anatomie ook niet zoveel kunnen doen.

Anatomie1.1.1
Letterlijk betekent anatomie ‘open snijden’. Dat was precies wat een Belgische arts
vijfhonderd jaar geleden voor het eerst deed. Hij sneed het lichaam van overledenen
open om te kijken hoe het er van binnen uitzag. Zo zijn we er in de loop van de tijd
achter gekomen hoe het menselijk lichaam er van binnen uitziet. Nadat dit allemaal
nauwkeurig in kaart is gebracht, kreeg anatomie ook een nieuwe betekenis.

Anatomie is de leer van organen en andere inwendige lichaamsdelen en de manier
waarop die met elkaar verbonden zijn.

Het open snijden van het lichaam van overledenen gebeurt nog steeds. Bijvoorbeeld
bij het onderwijs aan medisch studenten of om de doodsoorzaak vast te stellen. Het
open snijden om de doodsoorzaak vast te stellen heet sectie. Dat wordt gedaan door

een arts die daarin gespecialiseerd is: een patholoog-anatoom.

Fysiologie1.1.2
Anatomie brengt alle inwendige lichaamsdelen in beeld, maar dan weet je nog niet

hoe ze precies werken. Dat is waar fysiologie over gaat. Fysiologie is de wetenschap
die zich bezighoudt met de werking van levende onderdelen (organismen) van het
lichaam. Fysiologie is onderverdeeld in deelgebieden, afhankelijk van het onderwerp
van studie. Voorbeelden:
• celfysiologie: de werking van cellen
• bewegingsfysiologie; spieren en bewegen
• neurofysiologie: de werking van het zenuwstelsel
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• zintuigfysiologie: de werking van de zintuigen
• endocrinologie: de werking van het hormoonstelsel.
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De cel1.2
Een cel is het kleinste levende deeltje van de mens. Er zijn nog kleinere deeltjes,
maar die zijn niet levend. Het leven begint met twee cellen: een zaadcel die een
eicel bevrucht. Daarna vermenigvuldigen de cellen zich in hoog tempo en zo ontstaat
uiteindelijk een menselijk lichaam. Cellen vermenigvuldigen zich door zichzelf in
tweeën te delen. In de loop van het leven sterven cellen af. Die worden dan
vervangen door nieuwe cellen. Naarmate mensen ouder worden, worden afgestorven
cellen echter minder vaak vervangen door nieuwe. Dit is het normale
verouderingsproces van het menselijk lichaam.

De opbouw van een cel.

Een cel bestaat van buiten naar binnen uit:
• celmembraan
• protoplasma
• kern met kernmembraan
• kernplasma
• kernlichaampjes.
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Een cel is een piepklein bolletje. De buitenkant is een dun vliesje, het celmembraan.
In de cel zit een dikke vloeistof, dat noem je protoplasma. In deze vloeistof drijft
nog een soort bolletje, de kern. Net als de cel zelf is ook de kern omgeven door een
dun vliesje, het kernmembraan. In dit vliesje zit ook een vloeistof, het kernplasma.
Hierin drijven de allerkleinste en meest belangrijke onderdelen van een cel: de
kernlichaampjes. Deze bevatten informatie, waarmee een cel – door zichzelf te
vermenigvuldigen – kan uitgroeien tot een bepaald lichaamsdeel. De
kernlichaampjes bevatten ook veel erfelijke informatie en informatie die bepaalt
tot welk geslacht een lichaam uitgroeit.
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