Combipuzzel Stevigheid en bewegíng
Wat hoort bij wot? Vul de juiste letter in.
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SCHARNIERGEI"IRICHT B

3. KNEUZING
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Als het kapsel van het schoudergewricht door
een val beschadigt en zwelt spreken we van een
Bij een voetbalknie is een stukje kraakbeen
gescheurd. Hoe heet dit stukje kraakbeen?
Bij welke type beenverbinding 'is de meeste
beweging mogelijk?
l,lordt de strekspierin de rechterarm biJ het
strekken van deze arm dikker of dunner?
!'lordt de bui gspì er Í n de rechterarm bi j het
buigen van deze arm korter of langer.
Bij welk type gewricht draait het ene bot in de
lengteas om het andere bot?
Bevatten de beenderen van bejaarden veel
kalkzouten of veel lijmstof?
Bìj welke beenverbinding zitten de beenderen
onbeweeglijk aan elkaar vast?
Bij welk type gewricht is beweging mogelijk
in verschitlende richtingen?
Bestaat een menïscus uit been of uit kraakbeen?

Welk type gewricht bevÍndt zich tussen het
opperarmbeen en ellepijp?
Als door een val bij het schaatsen kapselbanden
scheuren en de arm uit de kom schiet spreken we van
Welk deel van een gewrìcht geeft het
gewrichtssmeer af?
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A. Als het kapsel van het schoudergewrìcht door
een val beschadigt en zwelt spreken we van een
SCHARNIERGEWRTCHT B. Bij een voetbalkn'ie is een stukje kraakbeen
gescheurd. Hoe heet dit stukje kraakbeen?
KNEUZING
C. Bij welke type beenverbinding is de meeste

ROLGEWRICHT

beweging mogelijk?
!,lordt de streksp'ier i n de rechterarm bi j het
strekken van deze arm dikker of dunner?
M
5
GEI",RICHTSKAPSEL E. k'tordt de buigspier in de rechterarm bij het
bu'igen van deze arm korter of langer.
I
6
KOGELGEV^,RICHT F. Bij welk type gewricht draait het ene bot jn de
lengteas om het andere bot?
c
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G. Bevatten de beenderen van bejaarden veel
kalkzouten of veel lijmstof?
L
I oNTI,RICHTING H. Bij welke beenverbinding zitten de beenderen
onbeweeglijk aan elkaar vast?
B
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MENISCUS
T. BÍj welk type gewricht is beweging mogelìjk
jn verschillende richtingen?
H -10. NMDVERBINDING J. Bestaat een meniscus uit been of uit kraakbeen?
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K. !'lelk type gewricht bevindt zich tussen het
opperarmbeen en ellepijp?
L. A1s door een val bij het schaatsen kapselbanden
scheuren en de arm uit de kom schiet spreken we van
M. t"lelk deel van een gewricht geef t het
gewrichtssmeer af?

