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Anatomie van het Hart 

Geef elk vakje een kleurtje en kleur het goede onderdeel in! Sommige onderdelen komen in  
meerdere afbeeldingen voor: Tip = geef ze een standaardkleur! 
 
De schuingedrukte termen zijn niet de belangrijkste onderdelen om te kennen, maar voor 
degene die zichzelf wil uitdagen :) 
 

 

  

Anatomie van de Thorax: 

 Hart 

 Aorta 

 A. subclavia (2x) 

 A. carotis communis (2x) 

 Tr. brachiocephalicus 

 a. pulmonalis 

 v. cava superior 

 v. brachiocephalica (2x) 

 v. jugularis interna (2x) 

 v. subclavia (2x) 

  

 Trachea 

 Longen 

 Lobus superior (2x) 

 Lobus inferior (2x) 

 Lobus medius 

 Ribben 

 Diafragma 

 Schildklier 

http://www.jufdanielle.com/
https://smart.servier.com/


    Meer video’s kijken? Meld je aan voor de Afbeeldingen 
 Oefenvragen maken? JufDanielle Academie aangepast van   
 Jouw vragen stellen?  www.jufdanielle.com  smart.servier.com/   

 
 
 
 
 

   

Hart anatomie: 

 Apex 

 Rechter ventrikel 

 Linker ventrikel 

 Rechter atrium (rechter auricula) 

 Linker atrium (linker auricula) 

 Aorta 

 A. subclavia sinistra 

 A. carotis communis sinistra 

 Tr. brachiocephalicus 

 a. pulmonalis 

 v. cava superior 

 v. cava inferior 

 vv. pulmonales 

 LCA – Linker coronair arterie 

 LAD – Linker anterior descendens 

 RCX – Ramus circumflex 

 RCA – Rechter coronair arterie 

 Sinus coronarius (en aftakkingen) 
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Hartwand: 

 Fibreus pericard 

 Pariëtaal pericard 

 Pericardiale ruimte 

 Visceraal pericard 

 Myocard 

 Endocard 

Dwarsdoorsnede van het hart: 

 Septum 

 Rechter ventrikel 

 Linker ventrikel 

 Zuurstof arm bloed 

 Zuurstof rijk bloed 

 

 

Hartspiercel: 

 Myocardcel 

 Celkern 

 Gap junction 

 Desmosoom 

 Intercalaire schijf 

 Actine 

 Myosine 

http://www.jufdanielle.com/
https://smart.servier.com/


    Meer video’s kijken? Meld je aan voor de Afbeeldingen 
 Oefenvragen maken? JufDanielle Academie aangepast van   
 Jouw vragen stellen?  www.jufdanielle.com  smart.servier.com/   

  

   

Hartkleppen (dwarsdoorsnede hart): 

 Mitralisklep 

 Aortklep 

 Tricuspidalisklep 

 Pulmonalisklep 

 a. coronaria 

 vv. pulmonales 

 

Binnenruimten en hartkleppen 

(vooraanzicht): 

 Linker atrium 

 Linker ventrikel 

 Rechter atrium 

 Rechter ventrikel 

 Aorta 

 a. pulmonalis 

 v. cava superior 

 v. cava inferior 

 vv. pulmonales 

 Mitralisklep 

 Aortaklep 

 Tricuspidalisklep 

 Pulmonalisklep 

 Musculus papillaris 

 Chordae tendineae 

 Septum interventriculare 

 

Benoem de twee atrioventriculaire kleppen: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 Benoem de twee halvemaanvormige kleppen: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Stroomrichtingen in het hart: 

 Zuurstofrijk bloed 

 Zuurstofarm bloed 

Extra uitdaging: Schrijf bij de pijlen 

waar het bloed heen zal gaan. 
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De bloedsomloop    A) Na de geboorte    B) Voor de geboorte 

Organen: 

 Longen 

 Hart 

 Lever 

 Darmen 

 Nieren 

 Placenta 

 

    

Bloedsomloop: 

 Arterie - zuurstofrijk 

 Arterie - zuurstofarm 

 Vene - zuurstofarm 

 Vene – zuurstofrijk 

 Gemengd bloed 

  

Aanpassingen van de foetus: 

 Foramen ovale 

 Ductus arteriosus 

 Ductus venosus  

 aa. umbilicales 

 v. umbilicalis  
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Dit was een overzicht van de anatomie van ons hart.  
 

Wil je meer gedetailleerd bekijken hoe de anatomie 

van ons hart eruit ziet? 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). De bibliotheek heeft ze vast 

staan!  

Kijk de antwoorden na met het antwoordblad. Deze is 

samen met de andere Anatomie Kleurboeken 

beschikbaar op de Juf Danielle Academie!  

www.jufdanielleacademie.com  

       Groetjes, 

Danielle 

 

Geleidingssysteem van het hart: 

 SA-knoop 

 Internodale banen 

 AV-knoop 

 Bundel van His 

 Bundeltakken 

 Purkinjevezels 
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