Levend skelet
Van jong tot oud
Alle zoogdieren hebben een skelet. Mensen zijn ook
zoogdieren. Jij hebt dus ook een skelet. Je skelet geeft
stevigheid en vorm aan je lichaam. Het zorgt ervoor dat je
kunt bewegen en beschermt je organen. Erg belangrijk en
handig dus!
Net als de rest van je lichaam, leeft ook je skelet. Het groeit en verandert door de jaren heen.
Kraakbeen: buigzaam, maar niet stevig
Het skelet van een pasgeboren baby bestaat voor het grootste deel nog uit zachte botten:
kraakbeen. Dit weefsel is goed buigzaam, wat erg handig is bij de geboorte. Maar na de
geboorte van een baby moet je daar nog wel rekening mee houden. Kraakbeen is niet zo stevig.
Waardoor de baby bijvoorbeeld makkelijk een hersenkneuzing kan krijgen. Daarom moet je een
pasgeboren baby voorzichtig vasthouden. Mensen die in de kraamverzorging werken moeten
hier natuurlijk goed op letten.
Beenweefsel
Als je ouder wordt, wordt je kraakbeen steeds meer vervangen door beenweefsel. Dit
beenweefsel bestaat weer uit lijmstof en kalk. Lijmstof zorgt voor de buigzaamheid van het
beenweefsel terwijl kalk ervoor zorgt dat het beenweefsel stevig is. Een ideale combinatie!
Kalk
In het beenweefsel van jonge kinderen zit veel lijmstof en weinig kalk. Ook dat is erg handig,
want daardoor kunnen kinderen vaak vallen en gewoon weer opstaan. Je botten kunnen als je
klein bent wel tegen een stootje.
Volgroeid
Ondertussen groeien je botten natuurlijk ook. De uiteinden van de
botten maken steeds een stukje nieuw bot aan totdat je helemaal
volgroeid bent.
Als je heel oud wordt veranderen je botten ook. Beenweefsel van
bejaarden bestaan uit weinig lijmstof en veel kalk. Dat betekent
dat als oudere mensen vallen, ze makkelijk een bot kunnen breken.
Het beenweefsel is gewoon niet meer zo buigzaam. Daardoor
breken ouderen snel een heup of been als ze vallen.

