
 

 

Nederlandse vertaling Spel bloedsomloop 

Dit is een coöperatief spel waarbij iedereen die meedoet zijn kennis over de bloedsomloop kan 

vergroten. Door het te spelen krijg je inzicht in de rondgang van het bloed door het lichaam en waar 

het zuurstofrijk en zuurstofarm is. 

Plak het model in elkaar. Kleur de slagaderen rood en de aderen blauw. In het echt is het bloed in de 

aderen niet blauw maar wordt dit in alle literatuur zo aangegeven om te laten zien dat er hier 

zuurstofarm bloed door de aderen stroomt. Knip de Aorta en de Vena Cava uit. Snij met een mesje bij 

het hart sleufjes bij de stippellijnen. Schuif daarin de einden van de Aorta en de Vena Cava zoals op 

het plaatje hieronder. 

 

Knip de tekens uit van het spel en laat ieder team zijn eigen kleur inkleuren. Knip de hartdraaier uit 

en plak hem op karton. 

Achtergrondinformatie bij dit spel: 
Dit gaat over het belangrijke werk dat je bloed verricht als het door je lichaam stroomt. In dit spel 
help je het bloed met het opnemen van zuurstof van de longen en voedsel van de ingewanden en 
met het afleveren hiervan aan de cellen overal in het lichaam. Ook afvalstoffen zoals carbondioxide 
worden opgenomen in het bloed en vervoerd naar de longen waar ze uitgeademd kunnen worden of 
naar de nieren waar ze via de urine afgescheiden kunnen worden. 
 
In werkelijkheid doet je bloed veel meer. Dit spel gaat vooral over de rol van de rode bloedcellen. Er 
zijn ook nog witte cellen die infecties tegengaan. Ook zijn er bloedcelen die een rol spelen bij de 
bloedstolling. Je bloed neemt ook enzymen op en vervoert ze naar delen van het lichaam waar ze 



nodig zijn. Er worden mineralen en zouten vervoerd in het bloed maar als we al deze functies van het 
bloed in een spel zouden stoppen zou het te ingewikkeld worden.  
 
Het doel van dit spel is om voedsel en zuurstof naar de cellen te krijgen en afvalstoffen uit te 
scheiden dat van de cellen komt. Dit spel laat maar 1 cel in handen en voeten zien. In werkelijkheid 
zijn er miljoenen cellen. De cellen gebruiken zuurstof en suikers om energie op te wekken. Dit proces 
is te vergelijken met de motor van een auto. Als afvalstof komt er kooldioxide vrij. Proteïnen worden 
gebruikt als bouwstof om cellen te repareren en op te bouwen. De kaartjes waar ‘waste’ op staat zijn 
de afvalstoffen die ontstaan in de cellen als er proteïnen zijn gebruikt om mee te bouwen. Net als op 
een bouwplaats waar ook altijd bouwafval opgeruimd moet worden. Het opruimen van afvalstoffen 
is niet alleen het werk van de nieren. Ook de lever speelt een rol bij de afbraak van afvalstoffen. 
Gifstoffen worden door de lever afgebroken en afgevoerd. In dit spel is de lever weggelaten en gaan 
de afvalstoffen in dit spel direct naar de nieren die de afvalstoffen uitscheiden. Veel plezier met 
spelen en vergeet niet hoe wonderbaarlijk ons lichaam is! 
 
Spelregels: 

 Plaats 2 tekens voor Kooldioxide in of naast de cel in handen voeten en hoofd. 1 kleur van elk 
team. 

 Plaats 2 ‘waste’ (afval) tekens in of naast de cel in handen voeten en hoofd. 1 kleur van elk 
team. 

 Plaats alle suiker tekens in de ingewanden. 

 Plaats alle zuurstoftekens in de longen. 

 Elk team krijgt 5 rode bloedcellen. 
Het doel van het spel is om alle zuurstof en voedsel af te leveren bij de cellen, alle kooldioxide naar 
de longen te vervoeren en alle afval, waste, naar de nieren te brengen. 

 Verdeel de spelers in 2 teams van 1 tot 4 spelers. 

 Het team dat begint draait aan de ‘hart spinner’. Het aantal punten dat hieruit komt staat 
voor het aantal hartslagen. Zoveel plaatsen mag een team tekens verplaatsen. 

 Eerst moeten voedsel en zuurstof naar de cellen worden verplaatst. Je moet de 
zuurstoftekens bovenop een bloedcel leggen. De bloedcellen komen in het spel bovenop de 
‘femur bone’ in het been op de gemarkeerde plekken met een plaatje van een rode bloedcel. 
Dit is de belangrijkste plek waar rode bloedcellen worden aangemaakt. Hier beginnen dus in 
het spel de rode bloedcellen. 

 Je mag zoveel rode bloedcellen inzetten als je zelf wil. In werkelijkheid leven rode 
bloedcellen een aantal weken en worden dan ververst door nieuwe bloedcellen. In het spel 
mogen de rode bloedcellen meerdere rondjes door het lichaam diverse stoffen afleveren. 

 De tekens moete door de aderen en slagaderen circuleren volgens de pijlen. In de longen 
kunnen ze kooldioxide afgeven en zuurstof meenemen, maar 1 tegelijk. Voedsel en afval 
kunnen zelf door de bloedvaten lopen. Dit hoeft niet op een rode bloedcel te liggen. 

 Wanneer een voedselteken of een zuurstofteken gedropt worden in de cel van een hand of 
een voet of in het hoofd dan blijven ze daar voor de rest van het spel. 

 Als er een afalteken wordt gedropt in de nieren blijft het daar ook voor de rest van het spel. 

 Als een rode bloedcel een zuurstofteken aan een cel kan het direct een koolstofdioxideteken 
meenemen. Als een voedselteken wordt gedropt kan direct een afvalteken beginnen. 

 Het is de bedoeling dit handig te doen zonder zetten te verspillen. 

 De winnaar heeft als eerste alle zuurstof in de cellen, alle voedsel in de cellen, alle 
kooldioxide naar de longen en alle afval naar de nieren. 

 


