Woordzoekpuzzel Uitsche iding
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Zoekvan links noor
rechts, von boven noor
benedenen diagonocl
noor woorden diete
maken hebben met de
uífscheding.
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Omcirkelde woorden die
je vindt en kijk welke
beschrijving er bij post.
Tussen hoc{es stoot von
ieder woord hef oontol
lett¿rs.
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in de lever
Afbraakprodukt van eiwjt (5)
Bekend genotsmiddel dat in de lever
wordt afgebroken (7)
Bi j de n'ieren verzamelt de
uiteindelijke urine zich in het
( 10)
Bj nnen het kapsel van
f i gt de
glomerulus (6)
De ejlandjes van
in de

Afbraak van aminozuren

(t2)

alvleesklier produceren hormonen die
de bloedsuikerspiegel regelen (10)
Detox'ificatie 'is

de

wetenschappelijke naam voor
(

10)

nier bestaat uit nierschors,
(8)
nierbekken en
Gal bevat galzure zouten , bi l'i rubi ne
(L2)
en
Galzure zouten vervutlen een rol als
van vetten en oliën (9)
Glomerulus + kapset van Bowman heten
(8)
samen het lichaampje van
Het handhaven van een constante
situatie van evenwicht in ons
lichaam (11)
Hormoon dat de suikerspiegel van het
bloed doet dalen (8)
Hormoon dat de suikerspiegel van het
bloed doet stijgen (8)
Een

Hoeveel woorden heb je
no 3 minuten gevonden?

Voorbeeld van een plasma-eiwit (9)

In de lis van ... vindt terugresorptie

van water uit de voorurìne plaats (5)
Kluwen haarvaten in de nieren waar

de ultraf

iltratie plaatsvindt

(10)

Leverbeschadiging door overmatig

alcoholgebruik (12)
Oranjegele kleurstof die ontstaat
bij de afbraak van hemoglobìne (10)
0rgaan dat stoffen, van belang voor
het goed functioneren van ons tichaam,
afbreekt en aanmaakt (5)
Proces waarbij een aminozuur wordt
omgezet jn een ander type aminozuur
(

14)

Suìker wordt in de vorm van ....... in
de lever opgeslagen (9)
Terugvloe'ien van vooruri ne naar
weefselvloeistof tussen de nefronen
(e)
Tussen
(7)

lever en galblaas zit

de

Uitscheidingsproduct gevormd in de
nieren (6)
Verzameling vaten waar urine wordt
gevormd (6)

l,letenschappelijke naam voor de vorming
van lipiden (10)

Oplossing Woordzoekpuzzel llitscheidíng
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ELANGERHANSE
NGLUCAGON
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ALCOHOL

GALGANG

HOMEOSTATSE

MALPHIGI

TRANSAMINERING

BI LIRUBINE

GLOBULINE

I NSULI NE

NEFRON

BOh'MAN

GLOMERULUS
GLUCAGON
GLYCOGEEN
HENLE

LANGERHANS

NIERBEKKEN
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LEVER
LEVERCIRROSE
LIPOGENESE

NIERMERG
ONTGI FTI NG
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CHLOLESTEROL

DESAMINERING
EMULGATOR

