
Het Bewegingsapparaat 

Spieren, pezen, botten, kraakbeen, gewrichten en banden vormen samen het 
bewegingsapparaat. Dankzij de samenwerking van al deze onderdelen kan de 
mens zich soepel en op velerlei manieren bewegen.  

Spieren en pezen: 
Bij alle bewegingen in en van het lichaam zijn spieren betrokken. In het lichaam 
zitten meer dan 425 spieren, die meestal door pezen met het skelet verbonden 
zijn. Spieren en pezen raken bij inspanning en bij sport vaak geblesseerd; we 
hebben er veel, ze worden zwaar belast en ze zitten aan de buitenkant van het 
lichaam. Dat maakt ze erg kwetsbaar. 
De spieren en pezen maken soepele en doorgaande bewegingen mogelijk. 
Daarnaast spelen ze een rol bij de voortstuwing van het bloed door het lichaam 
en de bewegingen van het spijsverteringskanaal. Er zijn drie soorten spieren: de 
dwarsgestreepte spieren, de gladde spieren en de hartspier. De dwarsgestreepte 
spieren worden ook wel willekeurige of skeletspieren genoemd. Dit zijn de 
spieren die aanhechten op het skelet en onder invloed van de wil een beweging 
kunnen uitvoeren, zoals de spieren in uw handen, armen, benen enzovoort. De 
gladde spieren worden ook wel onwillekeurige spieren genoemd, omdat ze 
onafhankelijk van onze wil hun taak uitvoeren. Deze spieren komen onder 
andere voor in de maag, darmen en bloedvaten. De hartspier ten slotte, heeft 
eigenschappen van beide groepen in zich verenigd. Zij is een soort 
dwarsgestreepte spier, maar werkt onwillekeurig, dus onafhankelijk van de wil. 

Hoe werkt een spier? 
Bij beweging hebben we vooral te maken met de dwarsgestreepte of 
skeletspieren. Binnen deze groep vallen alle spieren die een beweging mogelijk 
maken, van het kleinste oogspiertje tot de grote spier aan de voorkant van het 
bovenbeen. Ze zijn opgebouwd uit lange, dunne vezels, die samen bundels 
vormen. Een aantal van die bundels samen vormt een spier. De spier kan 
rechtstreeks aan een botstuk vastzitten of zijn verbonden door middel van sterke 
bindweefselkoorden: de pezen. 
Als een spier een prikkel van een zenuw ontvangt, trekt zij samen. De beweging 
die dan volgt, wordt bepaald door de plaats waar de spier ligt. Wanneer we als 
voorbeeld de spieren in de bovenarm nemen, dan zal samentrekking van de 
biceps (die aan de voorkant van de arm ligt) een buiging van de arm tot gevolg 
hebben. Aan de achterkant van de bovenarm ligt de triceps, die bij 
samentrekking juist een strekking van de arm geeft. Alle spieren kunnen 
samentrekken, waardoor ze korter worden, of ontspannen, waardoor ze langer 
worden. Tegengestelde bewegingen zijn alleen mogelijk doordat de spieren in 
tegenover elkaar liggende paren samenwerken. Als de ene spier van het paar 



zich samentrekt, ontspant de andere zich. In het voorbeeld van de bovenarm 
betekent dit, dat als de biceps samentrekt de triceps zich zal ontspannen, en 
andersom. Deze samenwerking wordt geregeld door allerlei ingewikkelde 
zenuwschakelingen en is noodzakelijk, want als beide spieren tegelijk zouden 
samentrekken, zou de beweging slechts met de grootste moeite, of helemaal niet 
kunnen worden uitgevoerd. 
Hoe zit het nu met spierkracht? Een spier bestaat uit een aantal kleinere 
eenheden, de zogenaamde motoreenheden, die elk afzonderlijk door een 
zenuwcel in beweging kunnen worden gebracht. Hoe meer eenheden er worden 
geactiveerd, hoe groter de samentrekking van de spier en hoe groter de kracht 
die de spier levert. Het uithoudingsvermogen van de spier is de tijdspanne dat de 
spier samentrekking vol kan houden en het spiervermogen is de snelheid 
waarmee de spier zich kan samentrekken om een beweging te maken. Al deze 
zaken zijn te ontwikkelen door middel van sport en gerichte training. 

De botten: 
Botten vormen als het ware een kapstok voor de zachte lichaamsweefsels. In het 
menselijk lichaam zitten ruim 200 botten en botjes, die samen het skelet vormen. 
Onze botten bestaan voor bijna de helft uit een taai soort bindweefsel, de andere 
helft bestaat uit mineralen en water. Op bepaalde plaatsen wordt het benige 
gedeelte van het skelet aangevuld met kraakbeen. 
Een van de belangrijkste functies van de botten is het geven van stevigheid aan 
het lichaam. Zonder beenderen zou een mens slechts bestaan uit een vormeloze 
hoeveelheid zachte weefsels. Daarnaast beschermt het skelet de inwendige 
organen: de hersenen liggen bijvoorbeeld veilig binnen de schedelbeenderen en 
de organen in de borst worden door de ribben beschermd. Ook bieden botten een 
mogelijkheid voor de spieren om zich vast te hechten. Daardoor wordt beweging 
mogelijk gemaakt van 2 botstukken ten opzichte van elkaar. 
De platte beenderen, zoals bij de beenderen van de schedel, de schouderbladen, 
de ribben, het borstbeen en het bekken, beschermen de organen van het lichaam. 
De pijpbeenderen, zoals van de armen, de benen en de vingerkootjes, zijn lang 
en dun en geven het lichaam vorm. Ze functioneren in nauwe samenwerking met 
de spieren en pezen. Er zijn ook beenderen die het lichaam beweeglijkheid 
geven, zoals de botten van de wervelkolom en de hand- en voetwortelbeentjes. 
Botten zijn soms met elkaar verbonden door een naad, zoals bij de 
schedelbeenderen, door kraakbeen, zoals bij de ribben en het borstbeen, maar 
meestal door gewrichten. Bot bestaat uit een harde, buitenste laag waarbinnen 
een sponsachtige massa ligt. Binnen in de ruimten van de sponsachtige massa 
bevind zich het beenmerg. In het beenmerg van de platte beenderen, zoals de 
ribben of het bekken, worden bloedlichaampjes aangemaakt. 
Gedurende de groeiperiode zitten aan de uiteinden van de pijpbeenderen 
kraakbeenschijven. Dit zijn de groeischijven van waaruit lengtegroei plaatsvindt. 
De botten zijn omgeven door een dun vlies van bindweefsel waarin veel 



bloedvaten en zenuwen lopen, het zogenaamde beenvlies of ‘periost'. Het 
beenvlies bekleedt het bot tot aan het gewrichtskraakbeen. Banden, pezen en 
spieren hechten zich aan het beenvlies. De vorm, lengte en sterkte van een bot 
zijn voor het grootste deel erfelijk bepaald. Iemand die bijzonder fijn gebouwd 
is en slanke, dunne botten heeft, zal nooit dikkere botten krijgen. Wel is het zo, 
dat de botten zich aanpassen aan de mate van belasting. Als ze regelmatig zwaar 
belast worden, zal de stevigheid van de botten toenemen. Evenzo zullen botten 
die niet belast worden, op den duur broos worden. 

Het kraakbeen: 

Kraakbeen is een steunend weefsel. Het is elastisch en vervormbaar. Dat kunt u 
goed voelen bij bijvoorbeeld uw oorschelp. Kraakbeen functioneert als 
aanhechting tussen spieren en beenderen. 
De uiteinden van de botstukken die een gewricht vormen, zijn bekleed met 
kraakbeen: het gewrichtskraakbeen. Bij volwassenen wordt dit gedeelte van het 
gewricht niet meer van bloed voorzien, en het geneest daarom ook slecht. Bij 
kinderen die nog in de groei zijn, is er nog wel sprake van bloedtoevoer naar het 
kraakbeen (de groeischijven). 
In sommige gewrichten zijn bovendien hulpstructuren van kraakbeen 
aangebracht. Een bekend voorbeeld in de knie is de meniscus. Dit is een 
kraakbeenring die er voor zorgt dat de gewrichtsvlakken zo goed mogelijk op 
elkaar aansluiten. Zulke kraakbeenringen doen bovendien dienst als 
schokbrekers. Net als het gewrichtskraakbeen zijn deze ringen niet doorbloed. 
Ze herstellen dus ook niet uit zichzelf na een blessure. Dat is ook de reden 
waarom zoveel meniscusblessures uiteindelijk operatief behandeld moeten 
worden. 

Gewrichten en banden: 
De verschillende botstukken in ons lichaam worden met elkaar verbonden door 
gewrichten en banden. De belangrijkste taak van de gewrichten is het mogelijk 
maken van beweging. Sommige gewrichten kunnen echter nauwelijks bewegen, 
zoals de ribben aan het borstbeen; in dat geval hebben ze een beschermende 
stootkussenfunctie. De gewrichten worden bijeen gehouden door sterke banden 
van een buigzaam weefsel: de gewrichtsbanden of ‘ligamenten'. 

De belangrijkste gewrichtstypen zijn: 

• Vezelachtige gewrichten, zoals de naden van de schedelbeenderen; de 
botstukken worden bijeen gehouden door een strakke gewrichtsband. 
Deze gewrichten laten weinig tot geen beweging toe maar dienen als 
stootkussen.  



• Kraakbeengewrichten, zoals de gewrichten tussen de wervels en de beide 
helften van het bekken. De uiteinden van een dergelijk gewricht worden 
van elkaar gescheiden door een dik kussen van kraakbeen. Deze 
gewrichten hebben een beperkt bewegingsvermogen.  

• Synoviaalgewrichten, gewrichten met gewrichtsvocht, gevormd door 
uiteinden van botstukken die bekleed zijn met glad gewrichtskraakbeen. 
De uiteinden raken elkaar in een gewrichtsholte, omgeven door vezelige 
banden die aan de binnenkant bekleed zijn met een vettig en glad vlies, 
dat de gewrichtsvlakken ‘smeert'. Deze gewrichten, zoals het 
schoudergewricht en het kniegewricht, hebben een grote beweeglijkheid.  

Aangezien de synoviaal gewrichten van groot belang zijn voor het bewegen, 
beschrijven we deze soort wat uitgebreider. 

Synoviaal gewrichten: 
De synoviaal gewrichten zijn niet eenvoudig van bouw. Om een gewricht te 
vormen zijn minimaal 2 botstukken nodig. De uiteinden van die botstukken zijn 
bekleed met kraakbeen: het gewrichtskraakbeen. Bij volwassenen wordt dit 
kraakbeen niet van bloed voorzien, het geneest daarom bij een blessure slecht of 
helemaal niet. 
Om het gewricht heen ligt een kapsel met gewrichtsbanden, die de verschillende 
onderdelen bij elkaar houden. Deze banden bestaan uit vezelig, elastisch 
bindweefsel. Zij zijn daardoor in staat om mee te rekken en tegelijkertijd 
stevigheid te geven; een soort superelastiek. Sommige gewrichten, zoals de knie, 
hebben bovendien banden die binnenin het gewricht lopen. Bij de knie zijn dat 
de kruisbanden. De gewrichtsbanden zijn niet goed doorbloed en zullen zich na 
een blessure dan ook traag herstellen.  
De binnenkant van het kapsel heeft een speciale weefsellaag die kenmerkend is 
voor de synoviaal gewrichten: de ‘synovium'. Deze laag scheidt een smeer- en 
voedingsmiddel voor de gewrichten af, genaamd ‘synovia'. In sommige 
gewrichten is nog een hulpstructuur aanwezig, bijvoorbeeld de meniscus in de 
knie. Deze hulpstructuur bestaat uit kraakbeenringen, die ervoor zorgen dat de 
gewrichtsvlakken zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Bovendien doen ze 
dienst als schokbreker. 
 


