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Belangrijkste arteriën en venen 

Geef elk vakje een kleurtje en kleur het goede bloedvat in! Sommige bloedvaten komen in 
meerdere afbeeldingen tegen: Tip = geef ze een standaardkleur! 
 
De schuingedrukte termen komen niet voor in de video Belangrijkste arteriën en venen, 
maar staan wel (een klein stukje) afgebeeld: Dus voor bonuspunten kan je deze ook 
inkleuren!! 
 
 

  
Arteriën van thorax en abdomen: 

 aorta ascendens 

 arcus aortae 

 aorta descendens 

 truncus brachiocephalicus 

 a. subclavia 

 a. carotis communis 

 a. vertebralis 

 a. thoracica interna 

 aa. intercostales 

 truncus thyrocervicalis 

 truncus coeliacus 

 a. hepatica communis 

 a. lienalis 

 a. gastrica links 

 a. mesenterica superior 

 a. renalis 

 a. ovarica / testicularis 

 a. mesenterica inferior 

 a. iliaca communis 

 a. iliaca interna 

 a. iliaca externa 

 

 

Arteriën van thorax en armen: 

 b 
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Arteriën van thorax en buitenzijde 

hoofd/gezicht: 

 aorta  

 truncus brachiocephalicus 

 a. subclavia 

 a. carotis communis 

 a. carotis interna 

 a. carotis externa 

 a. thoracica interna 

 a. vertebralis 

 a. facialis 

 a. maxillaris 

 a. occipitalis 

 a. temporalis superficialis 

(ramus parietalis, ramus frontalis) 

 

Arteriën van thorax en binnenzijde 

hoofd/hersenen: 

 aorta  

 truncus brachiocephalicus 

 a. subclavia 

 a. carotis communis 

 a. carotis interna 

 a. carotis externa 

 a. thoracica interna 

 a. vertebralis 

 a. spinalis anterior 

 Cirkel van Willis* 
* zie volgende pagina 

 

Arteriën van thorax en abdomen:  
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Cirkel van Willis: 
(Hersenen van onderen bekeken) 

 a. vertebralis 

 a. spinalis posterior 

 a. spinalis anterior 

 a. basilaris 

 a. inferior anterior cerebelli 

 a. labyrinthi 

 aa. pontis 

 a. superior cerebelli 

 

 

 

 a. cerebri posterior 

 a. communicans posterior 

 a. carotis interna 

 a. cerebri media 

 a. choroidea anterior 

 a. cerebri anterior 

 a. communicans anterior 
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Arteriën van de benen 

 aorta 

 a. iliaca communis 

 a. iliaca interna 

 a. iliaca externa 

 a. femoralis 

 a. profunda femoralis 

 a. poplitea 

 a. tibialis anterior 

 a. tibialis posterior 

 a. peronea (fibularis) 

 a. dorsalis pedis 

 a. arcuata 

 aa. digitales plantares 

 

 

Arteriën van de arm: 

 a. subclavia 

 a. axillaris 

 a. brachialis 

 a. profunda brachii 

 a. collateralis ulnaris superior 

 a. radialis 

 a. ulnaris 

 arcus palmaris profundus 

 arcus palmaris superficialis 

 aa. digitales palmares 
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De grote bloedvaten : 

 truncus pulmonalis 

 a. pulmonalis 

 v. pulmonalis 

 aorta 

 truncus brachiocephalicus 

 a. subclavia 

 a. carotis communis 

 vena cava inferior 

 vena cava superior 

 v. brachiocephalicus 

 

 

 

Coronairarteriën en -venen: 

 LCA – Linker coronair arterie 

 LAD – Linker anterior descendens 

 RCX – Ramus circumflex 

 RCA – Rechter coronair arterie 

 vv. coronariae 

 

* niet zichtbaar: Sinus coronarius, 

grootste ader van het hart (ligt aan de 

achterkant van het hart) 
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Venen van thorax en abdomen: 

 v. cava superior 

 v. brachiocephalicus 

 v. subclavia 

 v. jugularis interna 

 v. jugularis externa 

 v. vertebralis 

 v. azygos 

 v. hemiazygos 

 v. hemiazygos accessoria 

 v. cava inferior 

 v. iliaca communis 

 v. iliaca interna 

 v. iliaca externa 

 vv. hepaticae 

 v. renalis 

 v. ovarica/testicularis 
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Venen van thorax en hoofd: 

 v. cava superior 

 v. brachiocephalicus 

 v. subclavia 

 v. jugularis interna 

 v. jugularis externa 

 v. vertebralis 

 v. facialis 

 v. occipitalis 

 v. temporalis 

 

 Durale sinussen: 

 sinus transversus 

 sinus cavernosus 

 sinus rectus 

 sinus sagittalis superior 

 sinus sagittalis inferior 

  

 v. magna cerebri 

 vv. internae cerebri 

 v. basalis 
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Venen van de arm: 

 v. subclavia 

 v. axillaris 

 v. cephalica 

 v. basilica 

 vv. brachiales 

 v. mediana cubiti 

 v. mediana antebrachii 

 v. radialis 

 v. ulnaris  

 veneuze bogen 

 vv. digitales 

 

Venen van de benen: 

 v. cava inferior 

 v. iliaca communis 

 v. iliaca interna 

 v. iliaca externa 

 v. femoralis 

 v. profunda femoris 

 v. saphena magna 

 v. poplitea 

 v. tibialis anterior 

 v. tibialis posterior 

 v. saphena parva 

 arcus venosus dorsalis pedis 

 arcus venosus plantaris 
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Dit zijn natuurlijk niet alle bloedvaten van ons lichaam.  
 

Wil je meer gedetailleerd bekijken welke bloedvaten we in ons lichaam 

hebben? Blader dan eens in een boek als Prometheus! (een 3-delige serie die ik 

ook mijn hele studie heb gebruikt, en nu als bron voor dit anatomie kleurboek)  

 

Vragen? Mail me op info@jufdanielle.nl 

       Groetjes, Danielle 

Teken eerst de organen in: 

 lever (hepar) 

 maag (gaster) 

 milt (lien) 

 alvleesklier (pancreas) 

 dunne darm (intestinum)* 

 dikke darm (colon)* 

 endeldarm (rectum) 

* Klein deel weergegeven 

 

Poortadersysteem: 

 v. porta 

 vv. gastricae 

 v. gastroepiploica 

 v. lienalis 

 v. mesenterica inferior 

 v. mesenterica superior 
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