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agenda
20 april 1991 Hedel
Nationale EHBO-dag
voor zowel EHBO-ploegen
als individuelen.
Inschrijven voor
1 maart 1991.
Inf: 04199-2086 tussen
18.00 en 19.00 uur.
4 mei 1991 Utrecht
Jaarvergadering van de
Kadergroep Oranje Kruis.
Inf: 070-3549111.
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Algemene Vergadering 1991
voor leden van de
Kon. Ned. Ver. EHBO.
Inf: 03432-3004.
25 mei 1991 Venlo
Nationale wedstrijd voor
districtsploegen van de
Kon. Ned. Ver. EHBO.
Inf: 03432-3004.
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Met je oren op de blote buik
OVER GEWRICHTEN, SPIEREN, BINDWEEFSEL EN STEUNWEEFSEL
P.J. Woortman, arts
In het OK boekje moest de redaktie erg
spaarzaam zijn met feiten, die - hoewel
zeer interessant - voor de ehbo'er niet
direkt ter zake dienen.
Zo nu en dan wil de Voorpost zijwegen
opgaan, om eens van een ander uitzicht
te genieten. Vandaar...
Het eerste begin
Bij de vroege ontwikkeling van de kiem
ontstaan drie kiembladen. Uit het buitenste
kiemblad formeren zich huid, zintuigen en
zenuwstelsel. Het binnenste levert darmstelsel en klieren, terwijl het middelste kiemblad
de bestemming heeft deze beide met elkaar
te verbinden. Uit dit kiemblad ontwikkelen
zich bindweefsel, vet, steunweefsel (botten
en kraakbeen), spieren, bloedvaten (hart,
slagaders en aders) en bloed.
BINDWEEFSEL
Het bindweefsel doet wat de naam al
aangeeft: het zorgt voor het verband tussen
de cellen. In littekens bindt het de wondranden aan elkaar.
In het vroegste stadium is het slijmig, net als
een kwal. Maar die kan zich handhaven in
het water, evenals de oester, die ook nog
door een schelp wordt beschermd. Ons
slijmbolletje krijgt in de loop van de ontwikkeling stevige vormen, zodat wij in staat
zullen zijn om rechtop te gaan.
Vanuit de oorspronkelijke bindweefselcellen
worden draden uitgestoken, die zich al spoedig met elkaar vervlechten, zoiets als bij
watten. Of ze vormen samen een vlies, dun
maar erg straf buikvlies, de vliezen o m spieren etc. De elastische vezels in het onderhuidse bindweefsel in de slagaders; de
zware pezen, die de spieren met de botten
verbinden, zijn voorbeelden van de rijkdom
aan vormen van het bindweefsel.
STEUNWEEFSEL
Dat is voornamelijk kraakbeen en botweefsel, maar ook vet, dat als steunvet bekend
staat.
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ontwikkeling uit drie kiembladen

Het steunvet in de oogkassen, op de wangen
en op de slapen verdwijnt bij ondervoeding.
Het beeld van mensen met holle ogen en
ingevallen wangen en slapen is ons maar al
te goed bekend uit de hongersnoodgebieden.
Er zijn grote verschillen tussen bot en kraakbeen.
Kraakbeen
In kraakbeen komen geen bloedvaten voor.
De kraakbeencellen liggen ver van elkaar af,
met veel tussenstof, waardoor kraakbeen
veerkrachtig is. Het komt voor op gewrichtsvlakken, in de tussenwervelschijven, oor- en
neusschelpen, de neuspunt, de aanhechting
van de ribben aan het borstbeen en de
kraakbeenrïngen in de wand van de lucht3

