
Organen voor de vertering

Horizontaal
 

9.  In dit  deel van het darmkanaal wordt
gal aan de voedselbrei  toegevoegd. 
11 .  Bi jna al  het water wordt in dit
verteringsorgaan aan de voedselbrei
onttrokken. 
13.  Zo wordt poep ook wel genoemd.  
16.  In deze ruimte wordt het eerste
verteringssap aan de voedselbrei
toegevoegd. 
17.  Dit verteringssap wordt in de
mondholte aan de voedselbrei
toegevoegd.

Verticaal
 

1 .  De wand van deze darm is sterk
geplooid.
2.  Ti jdens het sl ikken wordt de luchtpi jn
afgesloten door dit  onderdeel .
3.  Hierdoor beweegt de voedselbrei
door het darmkanaal
4. Deze uitstulping zit  aan de
onderkant van de bl inde darm.
5. Dit orgaan produceert gal .
6.  Hoe noemen we de uitstulpingen op
de darmplooien in de wand van de
dunne darm? 

Deze actuele les van Onderwijs van Morgen wordt je
aangeboden door Biologie voor jou
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18.  Deze ruimte vormt de verbinding
tussen mondholte en slokdarm.
19.  Deze kl ieren bevinden zich in de
mond.
22.  Dit  verteringssap wordt opgeslagen
in de galblaas.
23.  Deze kr ingspier sluit  de maag af .
24.  Dit  verteringssap wordt in de maag
aan de voedselbrei  toegevoegd.
25.  Hoe noemt men het als je
wormvormig aanhangsel is ontstoken?
28.  Orgaan dat het voedsel t i jdel i jk
opslaat.  

Verticaal
 

7.  De wand van de dunne darm is sterk
geplooid.  Hoe worden deze plooien
genoemd?
8. Bij  het insl ikken van voedsel wordt
de neusholte afgesloten door dit
onderdeel .  
10.  Hier wordt gal t i jdel i jk opgeslagen.
12.  Dit  orgaan produceert alvleessap.
14.  Hier wordt poep t i jdel i jk
opgeslagen.
15.  Dit  verteringssap wordt
geproduceerd in de alvleeskl ier .
20.  Dit  orgaan vormt de verbinding
tussen de keelholte en de maag.
21.  Dit  z i jn de werkzame stoffen in
verteringssappen. Zi j  zorgen voor een
snelle vertering van voedingsstoffen.
26.  Dit  verteringssap wordt in de dunne
darm aan de voedselbrei  toegevoegd.
27.  Het darmkanaal wordt afgesloten
door deze kr ingspier .
29.  Zo wordt het wormvormig
aanhangsel ook wel genoemd

Deze actuele les van Onderwijs van Morgen wordt je
aangeboden door Biologie voor jou


