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Anatomie Kleurboek: Spijsverteringsstelsel 

Geef elk vakje een kleur, en kleur 
vervolgens het juiste weefsel in! Sommige 
termen komen in meerdere afbeeldingen 
tegen: Tip = geef ze een standaardkleur! 
Dan kan je ze makkelijker herkennen in de 
verschillende tekeningen. 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 

 

  

Algemene anatomie van 

het spijsverteringsstelsel: 

 Neusholte 

 Mondholte 

 Gehemelte 

 Tong 

 Pharynx 

 Oesophagus 

 Maag 

 Lever 

 Galblaas  

 Pancreas 

 Dunne darm 

 Dikke darm 
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Mondholte:  

 Lippen 

 Centrale snijtanden  

 Laterale snijtanden 

 Hoektanden 

 Eerste premolaar 

 Tweede premolaar 

 Eerste molaar 

 Tweede molaar 

 Derde molaar 

 Kiezen 

 Palatum molle 

 Tonsillen 

 Uvula 

 Tong 

 Pharynx achterwand 

Gebitselement:  

 Glazuur 

 Dentine 

 Pulpaholte 

 Wortelkanaal 

 Arterie 

 Vene 

 Zenuw 

 Periodontaal ligament 

 Tandvlees 

 Botweefsel 
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Mond- en keelholte:  

 Neusholte 

 Mondholte 

 Nasopharynx 

 Oropharynx 

 Laryngopharynx 

 Oesofagus 

 Palatum durum 

 Palatum molle 

 Tong 

 Snijtanden 

 Onderkaak 

 Os hyoideum 

Speekselklieren:  

 Glandula  

parotis 

 Glandula  

    sublingualis 

 Glandula 

   submandibularis 
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  Anatomie van de maag:  

 Oesofagus 

 Maag: 

 Cardia 

 Fundus 

 Corpus 

 Antrum 

 Pylorus 

 Duodenum 

 Spierlagen: 

 Lengtespieren 

 Kringspieren 

 Schuine spieren 

 maagslijmvlies met rugae 

 

Dunne en dikke darm:  

 Jejunum 

 Ileum 

 Coecum 

 Appendix 

 Colon ascendens 

 Colon transversum 

 Colon descendens 

 Colon sigmoideum 

 Rectum 

 Anus 
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Lever en galwegen:  

Linker leverkwab 
 

Rechter leverkwab 
 

Ductus hepaticus sinister 
 

Ductus hepaticus dexter 
 

Ductus hepaticus communis 
 

Ductus choledochus 
 

Ductus pancreaticus 
 

Papil van Vater 
 

Sfincter van Oddi 
 

Duodenum 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Anatomie van de lever:  

 Lobus hepatis dexter 

 Lobus hepatis sinister 

 Lig. falciforme hepatis 

 Lig. teres hepatis 

 Galwegen 

 Galblaas 

 Vena porta 

 Arteria hepatica communis 
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Wil je meer gedetailleerd bekijken hoe ons spijsverteringsstelsel in elkaar zit? 

Blader dan eens in een boek als Prometheus! (een 3-delige serie die ik ook mijn 

hele studie heb gebruikt, en nu als bron voor dit anatomie kleurboek)  

 

Vragen? Mail me op info@jufdanielle.nl 

       Groetjes, Danielle 

Het leverlobje:  

 Hepatocyten 

 Sinusoïde met bloed 

 Canaliculus met gal 

 Tak van vena porta 

 Tak van a. hepatis communis 

 Galkanaal 

 Centrale vene 

 

Niet getekend: Kupffer cellen 

 

 Anatomie van de pancreas:  

 Pancreas 

 Kop 

 Lichaam 

 Staart 

 Ductus pancreaticus 

 Ductus choledochus 

 Papil van Vater 

 

 

http://www.jufdanielle.nl/
https://smart.servier.com/
http://bit.ly/2XzgpNX

