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1 ALGEMENE INLEIDING 

Doel van onderzoek is generalisatie en reductie. 

1.1 SITUERING VAN FYSIOLOGIE ALS WETENSCHAP 

Fysiologie bestudeert de functie van het lichaam, anatomie bestudeert de structuur van het 

lichaam. 

1.1.1 GESCHIEDENIS 

Moderne fysiologie is ontstaan in de 19e eeuw. 

• Vesalius: moderne anatomie (niet de functie = fysiologie) 

• William Harvey: werking bloedsomloop (°bloed circuleert°) 

• Claude Bernard (19e eeuw): grondlegger van de moderne fysiologie (vivisectie) 

1.2 GEDRAGSNEUROWETENSCHAP 

Hoe we ons gedragen hangt af van de werking van onze hersenen. 

1.2.1 GESCHIEDENIS 

Descartes: “Reflexen zijn reacties op uitwendige stimuli die tot uiting komen via het 

zenuwstelsel”. Hij was een dualist (= dacht dat het lichaam en geest 2 aparte dingen waren 

die in contact stonden met elkaar via de pijnappelklier  KLOPT NIET!)  

Galvani: elektrische prikkels (cfr. galvanische huidreactie) 

Müller: doctrine van specifieke zenuwenergie (= aard van de prikkel geeft specifieke 

informatie door, verpakt in dezelfde elektrische prikkels) 

Flourens: experimentele ablatie (= deeltjes wegnemen uit de hersenen en kijken wat er 

gebeurt) 
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1.3 ORGANISATIENIVEAUS VAN HET LEVEN 

 

Wij kunnen zien tot 1 mm, alles wat kleiner is kunnen wij niet waarnemen. 

Eicel: grootste cel in ons lichaam, beetje kleiner dan 1 mm 

Zaadcel: kleinste cel in ons lichaam 

1.4 DE BOUW VAN DE CEL 

Celtheorie is 

ontwikkeld uit 4 

basale concepten: 

• Cellen zijn de 

bouwstenen van alle 

planten en dieren 

• Cellen zijn de 

kleinste 

functionerende 

eenheden van het 

leven 

• Cellen worden 

gevormd door de 

deling van eerder 

bestaande cellen 

• In elke cel wordt de 

homeostase 

gehandhaafd 
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1.4.1 BIOCHEMIE 

Cellen maken gebruik van 5 soorten basismoleculen: 

• suikers – koolhydraten: glucose als brandstof 

• vetzuren – vetten: plasmamembraan 

• aminozuren – eiwitten: enzymen, hormonen, structuureiwitten 

• nucleotiden: DNA/RNA 

• energierijke fosfaten: ATP (adeninetrifosfaat) 

Biochemische moleculen bestaan vooral uit koolstof (C), waterstof (H), zuurstof (O) en 

stikstof (N). 

DNA  RNA  eiwitten 

We hebben ±23 000 genen, iedere cel gaat op zoek naar de specifieke genen die hij nodig 

heeft om eiwitten te vormen. 

Tussen alle legoblokjes zoek je het juiste thema om je project te bouwen. Lego friends, lego 

ninjago,… 

Een eiwit is een unieke sequentie van 20 soorten aminozuren. 

Eiwitten kunnen o.a. enzymen, transporters, hormonen, antilichamen, structuureiwitten,… 

zijn. 

 

1.4.2 CYTOSKELET 

Zorgt voor de vorm van de cel. 

Bestaat uit: 

• microtubuli (= kleine buisjes): geven de cel sterkte en stevigheid en verankeren de 

organellen, zorgen voor axonaal transport 

• filamenten: in skeletspiercel om beweging te krijgen 

➢ microfilamenten: bestaan uit actine (eiwit). In spiercellen reageren 

microfilamenten met dikke filamenten die uit myosine (eiwit) bestaan. 

➢ Intermediaire filamenten verstevigen de cel en hechten zich vast aan het 

plasmamembraan. 
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Dieren bewegen zich voort, planten niet (belang van 

filamenten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 MITOCHONDRIËN 

Mitochondriën produceren ATP (= adenosinetrifosfaat) (energie) en CO2 uit brandstoffen en 

zuurstof  zuurstof + brandstof = ATP 

Ze hebben 2 membranen: 

• binnenste membraan: cristae (= plooien) 

• buitenste membraan 

 

Samenstelling ATP: 1 adenine + 1 ribose + 3 fosfaatgroepen 

Wanneer levende cellen de ATP afbreken en reduceren tot ADP komt er energie vrij. 

Planten doen exact het omgekeerde van wat dieren doen (fotosynthese). 

Citroenzuurcyclus/Krebs cycle: Koolhydraten, vetten en eiwitten  CO2 + H2O + ATP 

1.4.4 ANDERE ORGANELLEN 

Celkern: bevat erfelijk materiaal (DNA) 
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Endoplasmatisch reticulum (ER): 

• ruw ER: bevat ribosomen, neemt deel aan eiwitsynthese (RNA  eiwit) 

• glad ER: geen ribosomen, plaats waar vetten en koolhydraten gevormd worden 

(synthese membraanlipiden) 

Golgi-apparaat: regelt de eindbestemming van eiwitten 

Lysosomen en peroxisomen: kleine membraanblaasjes die zorgen voor vertering en 

detoxificatie 

1.4.5 PLASMAMEMBRAAN 

Het plasmamembraan is een dubbele vetlaag (fosfolipide). 

• hydrofiele kop (oplosbaar in water): aan buitenkant van cel 

• 2 hydrofobe staarten (oplosbaar in vet): aan binnenkant van cel (foob  fobie  

bang van water) 

Rond de cellen ligt een beschermende vetlaag zodat in water oplosbare moleculen er niet 

doorheen kunnen. 

Je bouwt een huis uit legoblokjes. De muren zorgen ervoor dat niemand zomaar naar binnen 

of buiten kan. 

Membraaneiwitten: structuren die ervoor zorgen dat er interactie is met de buitenwereld 

receptoren, kanalen,… 

Hoe wordt er geïnterageerd met de buitenwereld? 

Hoe kunnen legomannetjes toch naar binnen en naar buiten in het legohuis? 

1.4.5.1 TRANSPORTMECHANISMEN: DIFFUSIE 

Transport kan gebeuren door middel van diffusie en osmose. We bespreken enkel diffusie. 

Diffusie is het bewegen van moleculen van een hoge naar een lage concentratie (gaat 

vanzelf, geen energie nodig) of het bewegen van een lage naar een hoge concentratie (gaat 

niet vanzelf, wel energie nodig). Het is een passief transportmechanisme. 

Gassen (zoals zuurstof) gaan van een hoge naar lage concentratie zonder zonder transporter. 

Een oplossing bestaat uit een oplosmiddel (water)  en een oplosstof (suiker). 

(Suiker lost op in water, maar niet in vet) 

Zuurstof en CO2 verspreiden zich via diffusie. 

Er zijn 2 manieren om aan diffusie te doen: 

1.4.5.1.1 VIA TRANSPORTER 

• gefaciliteerde diffusie (passief transport): hoge concentratie  lage concentratie 
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• actief transport: lage concentratie  hoge concentratie 

Door middel van ATP (levert energie) verplaatsen ionen of moleculen zich door het 

membraan. 

Ionen zijn heel hydrofiel. Het zijn elektrisch geladen deeltjes, die zowel positief als negatief 

geladen kunnen zijn. 

NaCl (keukenzout) ioniseert (lost op) in water en geeft Na+ en Cl-  water is in 2 stoffen 

gesplitst 

(Hydrofiele deeltjes kunnen niet door het plasmamembraan omdat die niet oplossen in vet, 

wel in water. Hydrofobe deeltjes kunnen wel door het plasmamembraan omdat die wel 

oplossen in vet, niet in water. 

Sommige transportkanalen kunnen openen en sluiten: poortkanalen 

Poortkanalen/ionenkanalen zijn specifiek voor een bepaalt ion. 

De transporter herkent welk ion het is, maar het poortkanaal beslist wat er door mag en wat 

niet. 

De beweging van een ion van de ene kant van het membraan naar de andere kant is 

elektriciteit. 

Laag  hoog kost energie 

Alle cellen bevatten ionenpompen. Deze vervoeren 

natrium (Na+), kalium (K+), calcium (Ca2+) en 

magnesium (Mg2+) (de kationen) actief door de 

celmembranen heen, meestal slechts in 1 richting. In 

de cel of uit de cel. 

Uitwisselingspomp: wanneer 1 soort ion zich in de 

ene richting verplaatst en de andere soort verplaatst 

zich in de tegengestelde richting  behoud van 

homeostase 

Natrium-kaliumpomp (Na+-K+-ATPase) 

Natrium: laag -> hoog, kalium: hoog  laag 
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1.4.5.1.2 VIA VESIKELS 

Vesikels zijn gemaakt van een fosfolipide laag (net zoals plasmamembraan). 

Het zijn blaasjes die moleculen opslaan en vervoeren. 

• Endocytose: transport van extracellulaire vloeistof (buiten) naar de cel (binnen) 

Er zijn 3 typen endocytose, ze zijn allemaal vormen van actief transport. 

➢ Receptor-gemedieerde endocytose: vesikels worden gevormd aan het 

membraanoppervlak en laten specifieke doelmoleculen uit de extracellulaire 

vloeistof binnen. 

➢ Pinocytose: “drinken voor de cel”, instulpingen 

➢ Fagocytose: “eten voor de cel”, uitstulpingen 

• Exocytose: transport van de cel (binnen) naar extracellulaire vloeistof (buiten) 

Vrijzetting van neurotransmitters 

 

1.4.6 GEDIFFERENTIEERDE CELLEN 

Wij bestaan uit ongeveer 200 verschillende gedifferentieerde cellen die elk in iets anders 

gespecialiseerd zijn (cytologie). 

Die cellen zijn zich gaan vormen naar hun taak, waardoor zij enkel die taak meer kunnen 

uitvoeren. 

Het grootste aantal cellen in ons lichaam zijn rode bloedcellen. 

 Rode bloedcellen leven 120 dagen, cellen in de maagwand slechts 4 dagen, 

huidcellen leven ook maar een paar dagen. 
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Cellen zijn zeer dynamisch. Zenuwcellen en spiercellen blijven altijd bestaan, maar de 

eiwitten die erin zitten worden wel vervangen. 

Onze genen hebben een selectieve expressie. Dit betekent dat er heel veel differentiatie 

mogelijk is. 

1.4.6.1 STAMCELLEN 

Gedifferentieerde cellen waren eerst allemaal stamcellen. 

Stamcellen zijn “kind”-cellen die nog alles kunnen worden, ze zijn multipotent. 

Elke cel bevat DNA van het volledig genoom. 

De bevruchte eicel heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot elke soort cel (differentiatie). 

Wanneer stamcellen verdubbelen blijft de ene een stamcel (en verdubbelt zich opnieuw), 

de andere stamcel differentieert. 

Een stamcel die gedifferentieerd is (met behulp van hormonen,…) is dit terminaal. 

De gedifferentieerde cellen niet terug stamcellen worden. 

In beenmerg zitten er nog veel stamcellen die “bijspringen” waar nodig. 

Hoe ons lichaam van een eicel naar zo’n complex wezen is gegaan weet de wetenschap nog 

niet tot in detail, omdat dit zo’n complex proces is. 

1.4.7 HISTOLOGIE (WEEFSELLEER) 

cellen  weefsels  organen 

Weefsels zijn een complex van cellen met overeenkomsten in structuur en functie. 

Cellen die zich niet groeperen tot weefsels (nieuw niveau) zijn weinig waard. 

De structuur en werking van een orgaan hangt af van de weefsels waaruit het is opgebouwd. 

Er bestaan 4 soorten weefsels: 

• Epitheelweefsel: binnenbedekking van holle organen (darmen, longen, blaas,…) 

Dit weefsel kan verschillend zijn in elk orgaan, want ze zijn niet allemaal in hetzelfde 

gespecialiseerd. 

• Bindweefsel: vliezen, pezen,… 

• Spierweefsel: 

➢ 1. Gladde spieren: spieren die we niet onder controle 

hebben (baarmoeder, maag,…) 

➢ 2. Hartspier 

➢ 3. Skeletspieren: spieren die aan het 

skelet vasthangen (biceps, 

hamstrings,…) 

• A. Trage spiervezels 

• B. Snelle spiervezels 

• Zenuwweefsel (belangrijkst in de lessen fysiologie) 
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1.4.8 STELSELS 

Stelsel Functie Medisch specialisme 

Huidlaag Beschermt het lichaam tegen gevaren 
vanuit de omgeving. 
Speelt een rol bij het reguleren van de 
lichaamstemperatuur. 

Dermatologie 

Beenderenstelsel Biedt stevigheid, beschermt de weefsels 
(ribbenkast, schedel, bekken,…), opslag van 
mineralen, vorming van bloed. 

Orthopedie 

Spierstelsel Zorgt voor beweging en voortbeweging, 
stevigheid en produceert warmte. 
Zorgt ook voor bescherming (buikwand). 

Fysische 
geneeskunde 

Zenuwstelsel Geleiding van onmiddellijke reactie op 
prikkels, meestal door het coördineren van 
de activiteiten van andere orgaanstelsels. 
Wordt gecontroleerd door de hersenen. 

Neurologie 

Hormoonstelsel Reguleert langdurige veranderingen in 
andere orgaanstelsels. 
Bijna alle weefsels gebruiken 
endocrinologie (communicatie via 
hormonen). 
Ook spieren, vetcellen,… produceren 
hormonen. 

Endocrinologie 

Bloedvatenstelsel Transporteert cellen en opgeloste stoffen, 
met inbegrip van voedingsstoffen, 
afvalstoffen en gassen. 
Het cardiorespiratoire systeem 
transporteert zuurstof en CO2. 

Cardiologie 
Vasculaire 
geneeskunde 

Lymfestelsel 
(imuunstelsel) 

Verdedigt tegen infecties en ziekten 
Zorgt voor terugkeer van weefselvocht naar 
de bloedsomloop. 

Immunologie 
 afweersysteem 

Ademhalingsstelsel Transporteert lucht naar plaatsen waar 
gaswisseling kan plaatsvinden tussen de 
lucht en het bloed in de bloedsomloop. 
Gassen van de buitenlucht transporteren 
naar de cellen. 

Pneumonologie 

Spijsverteringsstelsel Verwerking van voedsel, opname van 
voedingsstoffen, verwijdering van 
afvalproducten. 

Gastro-enterologie 

Urinaire stelsel 
(uitscheidingsstelsel) 

Verwijdert overtollig water, zouten en 
afvalstoffen. 

Urologie 
Nefrologie (nieren) 

Mannelijk 
voorplantingsstelsel 

Vormt geslachtscellen en hormonen. Andrologie 
 

Vrouwelijk 
voortplantingsstelsel 

Vormt geslachtscellen en hormonen. Gynaecologie 
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Schematische weergave van het menselijke lichaam: 

 
Het lichaam is een bad waarin cellen zich bevinden in een constant milieu interieur 

(Claude Bernard). Er zijn stelsels nodig om structuur te brengen. 

Er is ook een mileu exterieur (longen, maag,…), die is veranderlijk. 

1.5 HOMEOSTASE 

Homeostase = evenwicht 

Het streefdoel is het constant houden van het milieu interieur. 

Er zijn heel veel parameters (duizenden) (suikergehalte, temperatuur,…) die in een 

dynamisch evenwicht moeten blijven. 

De homeostase behouden doen we met behulp van feedbacksystemen. 

1.5.1 NEGATIEVE FEEDBACK 

Negatieve feedback beschermt de “set-point”. 

Wanneer een parameter te hoog is zal de 

feedback deze doen dalen en wanneer hij te 

laag is doen stijgen. De negatieve feedback 

maakt wijzigingen dus ongedaan en herstelt 

de oorspronkelijke situatie. 

De sensor of receptor detecteert een 

afwijking van de “set-point” door een 

(externe) verstoring. Het integratiecentrum of 

besturingscentrum bepaalt de respons en de 

effector produceert dan de respons. 

Ziekte is het falen van de homeostase. Wanneer één van de vele parameters niet constant 

blijven dan word je ziek. 
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 Temperatuur (bloedvaten, zweetklieren,…) staan onder invloed van de 

hypothalamus. 

Setpoints van enkele belangrijke bloedparameters: 

Parameter Setpoint Ziekte/symptoom 

Glucose 90 mg/dl 
(tussen 70-110) 

Te hoog: diabetes 
Te laag: hypoglycemie 

pH 7,4 
(tussen 7,35-7,45) 

Te hoog: alkalose 
Te laag: acidose 

Ureum 25 mg/dl Te hoog: uremie 

Zuurstof 20 ml/dl Te laag: hypoxie 

Vetten 600 mg/dl Te hoog: hypercholesterolemie 

Eiwitten 7 g/dl Te laag: ondervoeding, oedeem 

 -emie = concentratie in het bloed 

 hyper- = te veel 

 hypo- = te weinig 

Een homeostase kan enkel bekomen worden als de celtypes met elkaar communiceren. 

1.5.2 POSITIEVE FEEDBACK 

Wanneer een parameter te hoog of te laag is zal deze feedback het verschil doen versterken. 

Effectors versterken de wijziging (sneeuwbaleffect). 

Positieve feedback gebeurt bijna nooit in het lichaam. 

Meestal is positieve feedback een klein deel van de grotere negatieve feedbackloop. 
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Bloedstolling: bloedklonter (korst) op een wonde zodat het bloeden stopt. 

 

Bij een bevalling wordt de pijn steeds heviger. 

Diabetes is een voorbeeld van verstoorde homeostase. Er bestaan 2 soorten diabetes: 

• type 1: immuunsysteem vernietigd bètacellen die insuline aanmaken, productie van 

insuline is defect (aangeboren) 

• type 2: ontstaat door overgewicht of ouderdom 

Na een maaltijd komt er suiker (glucose) in het bloed. Hierdoor stijgt het suikergehalte en 

raakt de homeostase verstoord. Deze verstoring van de suikerspiegel (glycemie) wordt 

tegengewerkt door insuline.  

Bij diabetes moet de feedbackloop overgenomen worden door artificiële apparaten. 

• Sensor: glucosemeter (prikker) 

• Integratiecentrum: rationele ervaring van arts en patiënt 

• Effector: insuline-injectie 

1.6 INTERACTIE TUSSEN CEL EN OMGEVING 

Communicatie tussen cellen gebeurt op 3 niveaus: 

• Lokaal (binnen 1 weefsel): 

➢ Gap junctions: eiwitten die een buis vormen zodat 2 cellen in direct contact 

met elkaar staan (soort siamese tweeling) 

➢ Paracriene boodschappers: geven informatie door aan nabije cellen 

(versus endocriene boodschappers: geven via bloed informatie door aan 

verder gelegen cellen). Testosteron kan paracrien en endocrien functioneren. 

• Neuraal: prikkel gaat via kabel (axon) naar doelcel 

• Hormonaal: molecule gaat via bloedbaan naar alle cellen, maar heeft enkel een effect 

in de doelcel. 

  



FYSIOLOGIE 

13 
 

1.7 ANATOMISCHE RICHTINGEN EN VLAKKEN 

Er zijn 3 soorten anatomische vlakken of sneden: 

• Transversaal of horizontaal (boven- en onderkant gesplitst) 

• Coronaal of frontaal (voor- en achterkant gesplitst) 

• Sagittaal (links en rechts gesplitst) 

➢ Midsagittaal = door middellijn 

 

 

 

 

 

  

 

Er zijn 6 soorten anatomische richtingen: 

• Proximaal en distaal: van dichtbij het lichaam naar ver van het lichaam 

• Craniaal en caudaal: richting hoofd en richting staart 

• Mediaal en lateraal: van het midden naar buiten (zijkant) 

• Dorsaal of posterieur en ventraal of anterieur 

• Superieur en inferieur 

• Links en rechts 

1.8 EVOLUTIE, NATUURLIJKE EN SEKSUELE SELECTIE 

Over het leven kunnen we ons vragen stellen. Wat is leven? Wat is het doel van het leven? 

Wat kunnen levende wezens? Levende wezens hebben gemeenschappelijke basale functies: 

• reactievermogen (prikkelbaarheid) 

• groei 

• voortplanting 

• beweging (intern transport of voortbeweging) 

• stofwisseling (metabolisme) 

Een andere gemeenschappelijkheid is dat we allemaal sterven. 

“De 7 dochters van Eva”: het genetisch, mitochondriaal DNA zal altijd blijven bestaan als we 

ons voortplanten. We zullen dus nooit echt sterven. 

De drijfveer, het doel van ons bestaan is om te overleven. 

• Korte termijn: eten en niet opgegeten worden (overleven van organisme) 

• Lange termijn: voortplanten (overleven van genetisch materiaal van de soort) 
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Natuurlijke en seksuele selectie zijn primaire aspecten die ons gedrag en ons leven 

verklaren. 

Om de evolutie optimaal te laten verlopen moeten we dieren die verstoten zijn of gekwetst 

zijn met rust laten, want die zijn zo met een reden. We moeten hen laten sterven, anders 

planten ze zich voort en blijven er ‘domme’ dieren bestaan ☹☹☹.  

Zwermen spreeuwen doen het ‘vogelballet’ om de roofvogels af te leiden. 

Vlinder met vogelogen: wanneer de vlinder met haar vleugels gesloten zit en er komt een 

vogel naast haar zitten dan spreid ze haar vleugels en toont ze de ogen zodat de vogel 

verschiet en wegvliegt. 

 dit zijn voorbeelden van natuurlijke selectie 

Functionalisme: om een biologisch probleem te begrijpen moeten we de functie ervan voor 

het organisme begrijpen 

Niet alles wat we hebben heeft nog een functie of nut (kippenvel: vroeger diende dit zodat je 

haar ging rechtstaan en er een luchtlaag/thermoslaag over jou kwam, grijpreflex: om in 

bomen te hangen maar dit doen we niet meer). Dingen die geen nut meer hebben, maar nog 

wel steeds bestaan zijn evolutionaire relicten of overblijfselen. 

Ook het begrijpen van aspecten van (menselijk) gedrag vereist inzicht in hun evolutionair 

nut. 

Binnen de evolutietheorie zijn er enkele principes: 

• Er is interindividuele variatie binnen soorten, die zijn gedeeltelijk erfelijk. 

• Bepaalde individuen hebben meer overlevenden in hun nageslacht omdat bepaalde 

overerfbare eigenschappen beter zijn aangepast aan de omgeving (= natuurlijke 

selectie). 

• Eigenschappen die positief zijn voor de overleving en voortplanting worden 

frequenter in de populatie. 

 Survival of the fittest 

Fitness = het aantal succesvolle nakomelingen 

Vrouwen zoeken steeds de beste eigenschappen in een man waarmee ze zich willen 

voortplanten. 

Krabben met 1 grote schaar (sterk) en 1 kleine schaar (om te eten). 

De pauw is een voorbeeld van uit de hand gelopen seksuele selectie. Vroeger gaf een 

langere staart voordeel binnen de overleving, dit is te extreem geworden. 

 dit zijn voorbeelden van seksuele selectie 

Er is ook intraseksuele selectie (male-male competition). Mannen willen hun territorium 

beschermen. De verschillen in de verhouding vet en spieren bij mensen toont aan dat er 

male-male competitie geweest is.  
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2 BIOLOGIE: EIGENSCHAPPEN EN “DRIJFVEER” VAN LEVENDE WEZENS 

Het menselijke gedrag staat heel dicht bij dierlijk gedrag. 

We hebben continu een conflict tussen wat politiek correct en maatschappelijk aanvaard is 

en dierlijk gedrag. 

2.1 TAXONOMIE 

Organismen worden ingedeeld in groepen volgens hun eigenschappen 

Er bestaan 3 grote groepen levende wezens: 

• Eukaryoten 

• Bacteria 

• Archaea 

(oerbacteriën) 

De “homo” bij homo 

sapiens (de mensen) stelt 

het geslacht voor. De mens 

is het enige levende wezen 

met het geslacht “homo”. 

Alle andere wezens met dat 

geslacht zijn uitgestorven. 

De variëteit en complexiteit 

van organismen ontstaan 

door adaptaties. De natuur 

heeft geen uitgangspunt of 

doel wanneer het ergens 

aan begint. De mens is dus 

ontstaan door toevallige 

adaptaties. 

De evolutionaire drijfveer is hier nog steeds van belang: voortplanten, eten en niet 

opgegeten worden. 

Organismen gaan daarom continu op zoek naar nieuwe niches en adapteren zich aan die 

nieuwe omgeving, om zo hun overlevingskansen te doen stijgen. 

Nieuwe niches zijn meestal locaties met veel plaats, zeer dun tot niet bevolkt en waar er dus 

veel voedselbronnen zijn. Ze bieden ook bescherming tegen predatoren. 

Zo zijn bijvoorbeeld vleermuizen ontstaan. Ze zijn gemigreerd naar een grot en hebben de 

echolocatie ontwikkelt omdat het er te donker was om te zien. Ook de mens is zo ontstaan. 

De catfish kwam aan land en adapteerde zich om op het land te kunnen overleven. 

Zoogdieren die leven in het water (walvis, dolfijn,…) zijn voorbeelden van dieren die, nadat ze 

op het land zijn gaan leven, terug naar de zee gemigreerd zijn. 

De continentendrift, het klimaat, meteorieten,… hebben hier een grote invloed op gehad. 
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65 miljoen jaar geleden was er een meteorietinslag die alle dinosaurussen deed omkomen 

(= massa-extinctie). Enkel kleine zoogdieren hebben die inslag overleeft. De overlevenden 

kwamen in een totaal nieuwe niche terecht: weinig voedsel, weinig licht, zeer veel ruimte. 

Deze verandering van niche heeft gezorgd voor een explosie aan nieuwe soorten zoogdieren 

(= diversificatie). 

2.2 KOLONISATIE 

Het homo geslacht is in Afrika ontstaan, daaruit is de mens ontstaan. 

Mensen zochten steeds nieuwe niches en daarom gingen zij dus steeds verder weg van de 

bevolking gaan wonen en zijn zij steeds meer land gaan ontdekken en veroveren 

 kolonisatie. 

2.3 ONTWIKKELING EN EVOLUTIE VAN DE MENS EN MENSELIJKE HERSENEN 

• 4500 miljoen jaar geleden: ontstaan aarde 

• 3800 miljoen jaar geleden: eerste leven 

• 360 miljoen jaar geleden: eerste gewervelden (amfibieën) op land 

• 65 miljoen jaar geleden: uitsterven dinosaurussen, opkomst primaten 

• 25 miljoen jaar geleden: eerste mensapen (hominiden) 

• 2 miljoen jaar geleden: homo habilis/homo erectus (rechtop lopende mens) 

• 0,1 miljoen jaar geleden: homo sapiens 

2.3.1 OORSPRONG VAN DE NEANDERTHALER EN DE HOMO SAPIENS 

Neanderthalers (homo neanderthalensis) waren de laatste soort van het homo-geslacht die 

wij gekend hebben. Zij hebben waarschijnlijk een tijd parallel met ons geleefd. 

De neanderthaler en de homo sapiens zijn beiden een aftakking van de homo erectus 

(rechtop lopende mens). 
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Mens spreekt van het geslacht homo vanaf dat de hersencapaciteit aanzienlijk begon toe te 

nemen. 

Genetische verschillen tussen de mens en de mensapen zijn heel klein, we hebben voor 98-

99% identiek DNA. De chimpansee ligt dichter bij de mens dan bij een orang-oetang. 

De grootste eigenschap dat de mens van dieren onderscheid is het feit dat we slimmer zijn. 

De mens is dus eigenlijk gewoon een slim dier. 

2.3.2 MENSELIJKE HERSENEN 

De menselijke hersenen zijn heel uniek. Omdat onze hersenen niet groter kunnen worden 

(dat is biologisch niet haalbaar, de baby zou niet meer door het geboortekanaal passen) 

hebben wij meer neuronen per gram hersenweefsel. In onze cortex zitten er ook veel 

plooien om toch zoveel mogelijk hersenen in ons hoofd te krijgen. Zo kunnen we neuronen 

gaan stapelen. 

De mens heeft (in tegenstelling tot andere dieren) nog heel veel postnatale ontwikkeling van 

de hersenen. Dit komt omdat onze hersenen anders te groot zouden zijn om door het 

geboortekanaal te komen. De hersenen groeien na de geboorte van 350 gram naar 1400 

gram. Deze postnatale ontwikkeling heeft voor- en nadelen: 

Voordelen: Nadelen: 

We kunnen nog heel veel leren We kunnen ook heel veel kapot maken 

 De opvoeding is een zeer intensief proces 

 Om de mensen zo slim te maken moet de mens “prematuur” geboren worden zodat 

de baby nog door het geboortekanaal past. 
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3 ZENUWSTELSEL 

3.1 OPDELING, ZENUWCELLEN & STEUNCELLEN 

 

Afferent = komt het brein binnen/input 

Efferent: gaat het brein buiten/output 

Via receptoren komen prikkels binnen. Die worden opgemerkt door het PZS en doorgegeven 

aan het CZS. Het CZS verwerkt de prikkel en stuurt een respons naar het PZS. Het PZS voert 

de respons uit. 

 Opdeling van het zenuwstelsel: 

 

3.1.1 NEURONEN 

Neuronen (zenuwcellen) zijn de functionele eenheden van het ZS. 

Een neuron bestaat uit: 
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• dendrieten: opvangen van prikkels (afferent) 

• cellichaam + celkern: integratie van signalen 

• axonheuvel en axon: productie en geleiding van impuls/prikkel (efferent) 

(= prikkelconductie) 

• zenuwuiteinden = synapsen: sturen door het vrijzetten va chemische stoffen prikkels 

door van de ene cel naar de andere 

 

Anatomische classificatie van neuronen: 

• multipolair: 2 of meer dendrieten en 1 

axon. Komt het meeste voor in het 

CZS. 

motorische zenuwcellen (sturen 

skeletspieren aan) 

• (pseudo)unipolair: dendrieten en axon 

lopen in elkaar over 

sensibele neuronen in PZS 

• bipolair: 2 uitlopers. 1 dendriet en 1 

axon met cellichaam ertussen. Deze 

neuronen zijn zeldzaam. 

retina van het oog 

Functionele classificatie van neuronen: 

• sensibele/sensorische neuronen: 

afferente gedeelte van het PZS. Sturen 

info door naar het CZS. 

• schakelcellen (interneuronen): in 

hersenen en ruggenmerg. Verbinden 

sensibele en motorische neuronen. 

Kunnen soms inhiberend zijn. 

• motorische neuronen: in het efferente 

gedeelte. Geleiden impulsen uit het CZS 

naar andere weefsels of organen. 
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3.1.2 GLIA (STEUNCELLEN) 

Glia in het PZS: 

• Schwanncellen: 

➢ vormen myelineschede rond axonen 

➢ versnelt prikkelgeleiding in axonen 

➢ “isolatie” door vele lagen vette plasmamembraan 

➢ alsof een platte pannenkoek verschillende keren 

rond een axon gewikkeld is 

➢ knopen van Ranvier: zijn de plaatsen waar de ene 

Schwanncel stopt en de andere begint (klein stukje 

zonder myelineschede) 

• Satellietcellen: 

➢ ondersteunen neuronen in ganglia (= verzameling cellichamen in het PZS) 

➢ maken het leven van neuronen mogelijk, ze helpen waar nodig 

Glia in het CZS: 

• Oligodendrocyten: 

➢ vormen myelineschede rond axonen 

• Microglia: kleine steuncellen. Dwalen rond en helpen waar nodig. soort klusjesman 

• Ependymcellen: 

➢ bekleden inwendige holtes van de hersenen (cfr. epitheelcellen: bekleden 

inwendige holtes van organen) 

➢ productie cerebrospinaal vocht (CSV) 

• Astrocyten: (aster  ster  stervormige cel): soort rechterhand van de neuronen 

➢ structurele en metabole ondersteuning van neuronen 

➢ vorming van bloed-hersen-barrière 

Ze maken contact met de neuronen en bloedvaten. De eindplaatjes van de 

asterocyten vormen de bloed-hersen-barrière. Die zorgen ervoor dat er geen 

lekkage is van het bloed dat naar de hersenen stroomt. Er is ook geen 

uitwisseling van stoffen naar 

de hersenen. Dit heeft voor- 

en nadelen. Een voordeel is 

dat er ook geen toxische 

stoffen naar de hersenen 

kunnen, maar het is dan ook 

moeilijk om bijvoorbeeld 

medicatie tot de hersenen te 

krijgen. 
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Microscopisch heb je axonen en neuronen, macroscopisch heb je witte stof en grijze stof. 

Witte stof = axonen 

Grijze stof = neuronen 

In de hersenen zit de witte stof vanbinnen en de grijze stof vanbuiten, in het ruggenmerg is 

dit omgekeerd. Daar zit de grijze stof vanbinnen en de witte stof vanbuiten. 
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3.2 ACTIEPOTENTIALEN EN PRIKKELGELEIDING 

Het verschillen tussen iemand die dood of levend is, is of iemand nog elektrische activiteit 

doorgeeft in de hersenen. 

Stroom is het geleiden van elektrisch geladen deeltjes. 

Celmembraan is vaak niet doorlaatbaar voor ionen omdat ionen oplossen in water, niet in 

vet zoals een celmembraan (hydrofoob).  

De concentratie van stoffen zal dus verschillend zijn binnen de cel (= intracellulair) en buiten 

de cel (= extracellulair). 

Ionen kunnen zich niet zomaar door het plasmamembraan bewegen, zij hebben hiervoor 

een “kanaaltje” nodig. Bij een cel in rust zijn de kanalen dicht en is er dus geen uitwisseling 

van stoffen mogelijk.  

3.2.1 IONENKANALEN IN CELMEMBRAAN 

De poortkanalen openen onder invloed van diverse stimuli. 

De in- of uitstroom van positief of negatief geladen deeltjes kan de membraanpotentiaal 

wijzigen.  
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Je kan de poortkanalen op 4 verschillende 

manieren openen: 

• Ligandgemedieerd: met behulp van 

receptoren. sleutel past in sleutelgat en 

opent de poort  

• Fosforylatiegemedieerd: er wordt een 

extra ion toegevoegd zodat het 

poortkanaal opengaat 

• Spanningsgevoelig: elektrische deur, de 

lading wordt verwisselt (negatief in cel, 

positief buiten cel) 

• Mechanisch: de deur forceren 

 

3.2.2 ACTIEPOTENTIAAL 

 natrium (Na+) zit buiten de cel, kalium (Ka+) zit binnenin de cel 

 de positieve kant zit buiten de cel, de negatieve kant zit binnenin de cel 

Potentiaalverschil = verschil in elektrische lading 

Membraanpotentiaal (MP) = het verschil in elektrische lading buiten en binnen de cel 

Rustmembraanpotentiaal (RMP): het feit dat de lading binnenin de cel negatiever is dan 

buiten de cel door “fixed anions” (= negatief geladen deeltjes die in de cel vastzitten). 

 positief geladen deeltjes worden aangetrokken door negatief geladen deeltjes 

Stel: je maakt een natriumpoort in de cel. 

Het natrium (sodium) zal de cel binnenkomen door 2 conventies: 

• diffusie: deeltjes zullen zich altijd verplaatsen van hoge naar lage concentratie 

• elektrische aantrekking: Na+ wordt aangetrokken door – 

Bij kalium (potassium) is het complexer. Als er een kaliumpoort zou zijn in het celmembraan, 

dan nog zou de kalium naar buiten stromen, ondanks dat + en + elkaar afstoten. De kracht 

van diffusie is dus sterker. 

De kaliumpoort heeft 

een tragere 

reactiesnelheid dan de 

natriumpoort 

waardoor het 

membraanpotentiaal 

even verwisselt 

(+ binnen, - buiten). 
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Er is enkel een verandering in het membraanpotentiaal in exciteerbare (= doorgeven) cellen. 

neuronen en spiercellen 

Een externe prikkel zet het 

actiepotentiaal op gang. Het 

rustpotentiaal (-70) wordt 

verstoord en er treedt een 

langzame depolarisatie (= cel 

wordt minder negatief: exciterend) 

op tot de drempelwaarde (-60). 

Hier gaat het natriumkanaal open 

en gaat de natrium in de cel (= Na+-

influx). Daar versnelt de 

depolarisatie tot de binnenkant van 

de cel positief is en de buitenkant 

negatief (membraampotentiaal is 

verwisselt). Vervolgens is er een 

snelle repolarisatie (het 

membraanpotentiaal in de cel 

wordt herstelt) (+30). Hier opent 

het kaliumkanaal zich en verlaat de 

kalium de cel (K+-efflux). Dan is er even een hyperpolarisatie (= cel wordt meer negatief: 

inhiberend)(-75), maar deze wordt snel hersteld (-70). Dit komt omdat de kaliumpoort een 

tragere reactiesnelheid heeft. Het duurt dus even voor de poort doorheeft dat er genoeg 

kalium de cel heeft verlaten en het evenwicht herstelt is. Dit alles gebeurt innen een 

tijdframe van 1 milliseconde. -70  -60 +30  -75  -70 

3.2.2.1 REFRACTAIRE PERIODES 

Het natriumkanaal heeft een activatie- en inactivatieperiode. Wanneer het natriumkanaal 

zich in een geïnactiveerde periode bevind, dan kan het actiepotentiaal niet starten. Tijdens 

de relatieve refractaire periode is de kans op het activeren van een actiepotentiaal klein, 

maar niet onmogelijk. 

• absolute refractaire periode: 

➢ onmogelijk om nieuwe actiepotentialen 

te reproduceren 

➢ inactieve fase van het ionenkanaal 

• relatieve refractaire periode: 

➢ nieuwe actiepotentialen kunnen, maar 

vereisen sterkere stimuli 

➢ bij hyperpolarisatie 

3.2.2.2 WE WET VAN “ALLES OF NIETS” 

Vanaf de drempel overschreden wordt is er een maximaal potentiaalverschil. De amplitude 

en de duur zijn dus steeds hetzelfde. 
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De intensiteit daarentegen hangt af van de frequentie, en niet van de amplitude. 

Hoe sterker de kracht, hoe meer actiepotentialen. 

1 actiepotentiaal kan niet verschillen van kracht, hij kan alleen meer voorkomen of vaker 

overschreden worden. 

3.2.3 PRIKKELGELEIDING 

3.2.3.1 ONGEMYELINISEERDE AXONEN 

Prikkelgeleiding bij 

ongemyeliniseerde axonen 

gebeurt in een golfbeweging. 

Het actiepotentiaal start in 

de axonheuvel en neemt niet 

af in amplitude. Eens een 

actiepotentiaal gestart is zal 

deze met dezelfde sterkte doorgegeven 

worden.  

Een stimulus zet de natriumpomp open, 

waardoor het plasmamembraan 

depolariseert. De natrium die de cel 

binnenstroomt blijft niet op één plaats, maar 

verplaatst zich, er ontstaat een lokale 

stroming. Het actiepotentiaal zal zich dus 

voortbewegen. De reden waarom het 

actiepotentiaal maar in 1 richting beweegt, is 

omdat de natriumkanalen refractaire 

periodes hebben. Tijdens deze periodes 

repolariseren de kanalen en kunnen zij geen 

actiepotentiaal starten. Tegen dat die refractaire periode om is heeft het actiepotentiaal zich 

al ver genoeg in de andere richting verplaatst. 

Het nadeel bij prikkelgeleiding door ongemyeliniseerde axonen is dat deze heel traag is (1 

meter per seconde). Met deze snelheid van reacties zouden mensen niet kunnen en dus 

heeft de natuur hier een oplossing op gevonden, de gemyeliniseerde axonen. 
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3.2.3.2 GEMYELINISEERDE AXONEN 

Prikkelgeleiding bij 

gemyeliniseerde axonen gebeurt 

via saltatoire conductie van knoop 

tot knoop. Dit betekent dat het 

actiepotentiaal de 

gemyeliniseerde stukken van het 

axon overslaat, want dit deel van 

het axon is uitgeschakeld. Door de 

sterke lokale stroming komen de 

natriumelementen tot de 

volgende knoop, waar een hoge 

concentratie kanalen zit, en zet 

het actiepotentiaal zich verder. 

Omdat het actiepotentiaal de 

gemyeliniseerde stukken 

(Swanncellen of oligodendrocyten) 

overslaat is deze prikkelgeleiding 

veel sneller (100 meter per 

seconde). 

Met deze snelheid kunnen mensen 

sneller reageren en hebben ze dus een grotere kans op overleven. Maar voor grote dieren 

blijft deze snelheid nog steeds een probleem. Dit heeft bijgedragen tot het uitsterven van de 

meeste grote diersoorten. 

3.3 SYNAPSEN 

Het zenuwstelsel is een complex van geconnecteerde neuronen. 

Een synaps is de functionele connectie tussen 2 neuronen. 

Men vroeg zich af hoe cellen elektrische signalen doorgeven. 

Het hart heeft een eigen ritme. De hersenen geven via de nervus vagus 

impulsen door die het hart sneller of trager doen kloppen. 

Experiment: 

Men legde het hart met de nervus vagus in een bad met vloeistof (in vitro). Het hart slaat 

dan gemiddeld 80-90 keren per minuut. Met een elektrische prikkel stimuleerden ze de 

nervus vagus en ze zagen dat het hart dan versnelde of vertraagde. 
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Loewi geloofde dit niet, hij stelde dat dit meestal chemisch gebeurde. Hij voerde een 

gelijkaardig experiment uit: 

Hij legde het hart met de nervus vagus in een bad met vloeistof (in vitro). Met een 

elektrische prikkel stimuleerde hij de nervus vagus en de hartslag steeg of daalde. Wanneer 

hij daarna het hart uit de vloeistof haalde en er een ander hart in legt, dan klopte dit hart 

ook trager. Dit toont aan dat er een chemische stof is vrijgelaten in het water die het 

hartritme doet dalen. Zenuwcellen kunnen elkaar dus ook beïnvloeden door vrijgave van een 

chemische stof. 

Cytoplasmatische continuïteit is het feit dat het cytoplasma hetzelfde blijft over alle cellen. 

Synaptische vertraging is de vertraging die optreed bij het doorgeven van een prikkel 

3.3.1 PRIKKELGELEIDING 

3.3.1.1 ELEKTRISCHE PRIKKELGELEIDING 

Door gap junctions zijn cellen elektrisch verbonden met 

elkaar. Die gap junctions zijn 12 eiwitten (6 van de ene 

cel en 6 van de andere) die een soort van buis vormen 

zodat informatie uitgewisseld kan worden. 

De elektrische synaps bestaat in 

een ander deel van het hart. 

Wanneer je 1 hartspier cel 

activeert, dan worden alle andere 

hartspiercellen geactiveerd, want 

ze hangen vast met elektrische 

synapsen. Er is dus sprake van 

elektrische prikkelgeleiding. 

3.3.1.2 CHEMISCHE PRIKKELGELEIDING 

Chemische synapsen komen het vaakste voor (onder invloed van neurotransmitters). 

Microscopen waren vroeger niet sterk genoeg, daarom dacht men vroeger dat cellen aan 

elkaar vasthingen. 

De presynaptische cel geeft via een synaps de prikkel door aan een postsynaptische cel. 
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Het actiepotentiaal loopt door tot het 

einde van een axon. Het 

actiepotentiaal activeert de 

ionenkanalen en zet de calciumkanalen 

open. Calcium is positief geladen (de 

binnenkant van de cel is negatief) en 

stroomt de cel binnen 

(spanningsgevoelig en diffusie). Door 

de calciuminstroom gaan de vesikels 

bewegen (= exocytose) en komen de 

neurotransmitters vrij in de 

synaptische spleet ( = acetylcholine). 

Vervolgens gaan de neurotransmitters 

binden op de receptoren van een volgende cel (ligandgemedieerde kanalen) waardoor de 

natriumkanalen van die cel opengezet worden. Zo treed er weer depolarisatie op en dat is 

het begin van een nieuw actiepotentiaal. De natriumkanalen sluiten weer als de 

neurotransmitters weer uit de synaptische spleet gehaald zijn. Dit gebeurt door AChE (= 

acetylcholinerase). 

Chemische prikkelgeleiding start dus met een elektrische prikkel 

die omgezet wordt in een chemisch signaal. Dat signaal wordt 

vervolgens terug omgezet in een elektrische prikkel. 

Op het einde van een neuron zit een verdikking. Dit heet het 

terminaal button. Hierin zitten mitochondriën, blaasjes en 

endoplasmatisch reticulum. 

Wanneer de presynaptische cel actiepotentiaal doorgeeft naar de postsynaptische cel 

verdwijnt de prikkel even wanneer hij overgaat van de ene naar de andere cel. 

3.3.2 NEURALE GROEPEN 
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3.3.2.1 DIVERGENTIE 

Divergente processen zijn efferent (= output). Ze gaan vanuit onze hersenen naar hun 

doelcel. 

Stel dat je hersenen 6000 spiercellen in de benen willen activeren. Dan moeten je hersenen 

geen 6000 neuronen activeren om naar de doelcellen te gaan. Door divergentie kan 1 

neuron soms zelfs 1000 spiercellen prikkelen omdat de neuronen zich steeds opsplitsen. 

3.3.2.2 CONVERGENTIE 

Convergente processen zijn afferent (= input). We gaan afferente informatie comprimeren, 

dit doen we heel vaak, maar meestal staan we er niet bij stil. 

Wanneer we iets waarnemen zien we slecht een grove schets, onze hersenen vullen die 

informatie verder aan. 

3.3.2.3 NEURALE INTEGRATIE 

Een axon is de efferente uitloper van een cellichaam. Een synaps kan gemaakt worden met 

een axon en een dendriet van de volgende cel of een cellichaam (soma). 

Als een cellichaam informatie krijgt via de synaps van een ander neuron kan deze leiden tot 

depolarisatie of hyperpolarisatie. 

Exciterende postsynaptische potentiaal (EPSP) leidt tot depolarisatie. Wanneer deze 

depolarisatie de drempel overschrijd start hier een actiepotentiaal. 

Inhiberende postsynaptische potentiaal (IPSP) leidt tot hyperpolarisatie. Dit betekent dat de 

lading verder van de drempel verwijdert wordt. Er zal dus geen actiepotentiaal plaatsvinden. 

Cellen kunnen inhiberend (negatief geladen) of exciterend (positief geladen) zijn. 

De drempelpotentiaal bepaalt het al dan niet doorgeven van een prikkel. 

1 cel kan informatie ontvangen van verschillende andere cellen. 
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Synergisme: A (exciterend) + B (exciterend) = depolarisatie = start actiepotentiaal 

Antagonisme : A (exciterend) + C (inhiberend) = spreken elkaar tegen, geen actiepotentiaal 

Temporele summatie : A (exciterend) + A (exciterend) = depolarisatie = start actiepotentiaal 

Spatiële summatie : A (exciterend) + B (exciterend) = depolarisatie = start actiepotentiaal 

We krijgen zoveel sensoriële informatie binnen dat het onmogelijk is voor onze hersenen om 

alle informatie tot ons bewustzijn te laten komen. Daarom bestaat er excitatie en inhibitie. 

De beslissing of een actiepotentiaal zal starten gebeurt in de axonheuvel. 

3.3.2.4 RECEPTOREN 

We hebben ionotrope receptoren en metabotrope receptoren. 

Ionotrope receptoren: 

• Directe boodschappers 

• Elementen binden aan ligandgemedieerde poortkanalen 

• Snelle en kortdurende werking 

• Nicotine receptoren, ACh receptoren,… 

Metabotrope receptoren: 

• Indirecte boodschappers 

• Neurotransmitters binden aan receptoren en via 2e boodschappers worden de 

kanalen geactiveerd (2e boodschapperssysteem) 

• Trage en lange werking 

• Muscariene ACh receptor: ACh bindt op receptor  receptor activeert eiwit (G-

proteïne)  eiwit activeert enzyme (adenylaat cyclase)  enzyme zet ATP om in AMP 

 cAMP opent kalium kanalen 

 Deze procedure is omslachtiger en vraagt meer tijd, maar het laat wel veel meer 

regelingen toe en het kan meer nuances brengen. 

3.4 NEUROCHEMIE 

Er zijn zeer veel verschillende neurotransmitters. Al deze neurotransmitters hebben 

verschillende eigenschappen (snel – traag, inhiberend – exciterend,…) 

Neurotransmitters kunnen verschillende receptoren hebben, maar receptoren zijn wel 

specifiek voor elke neurotransmitter (vermijden van cross-talk). 

De neurochemie is ook afhankelijk van de anatomische locatie, sommige stoffen vinden we 

slechts op enkele plaatsen in ons lichaam. 

Bepaalde processen en ziektes zijn gekoppeld aan neurotransmitters. Schizofrenie: te veel 

dopamine, ziekte van Parkinson: te weinig dopamine, depressie: te weinig serotonine,… 

In de neurochemie bestaan er agonisten en antagonisten. Agonisten versterken de werking 

van neurotransmitters, antagonisten doen het tegengestelde van de neurotransmitters. 



FYSIOLOGIE 

31 
 

 

3.4.1 ACETYLCHOLINE (ACH) 

ACh bevindt zich in de neuromusculaire junctie (= motoneuron die aankomt in de spiercel), 

het AZS en de hersenen (Alzheimer: afsterven van cholinerge transmissies). 

De transmissie van acetylcholine is cholinerg. 

Er zijn 2 cholinerge receptoren: 

• nicotine receptoren: nicotine uit tabak is een agonist. Dit zorgt ervoor dat de 

navelstrengbloedvaten gaan vernauwen. Dit is niet enkel zo wanneer je zelf rookt 

tijdens de zwangerschap, maar ook wanneer iemand in jou buurt rookt. 

• muscariene receptoren: muscariene uit giftige paddenstoelen is een agonist 

ACh werd vrijgelaten door exocytose. Deze kwam dan terecht in de synaptische pleet. De 

kanalen gaan dan open staan, maar om de poortkanalen terug te sluiten moet de ACh weer 

uit de synaptische spleet gehaald worden. Dit gebeurt met acetylcholinerase (AChE). 

AChE zorgt dus voor de opruiming van neurotransmitters. 

Elke neurotransmitter heeft, naast een manier om een postsynaptische cel te activeren, ook 

een manier om die neurotransmissie terug te stoppen (door enzymes). 

Die wordt beïnvloed door: 

• Botulinum toxine (botox): komt uit een bacterie. Botox zorgt ervoor dat de exocytose 

van ACh niet kan plaatsvinden. De neurotransmitter wordt dus niet vrijgegeven wat 

leidt tot verlamming van de spieren. Omdat rimpels verkrampte spieren zijn gaan de 

rimpels dus weg na het inspuiten van botox. Botuline toxine remt de cholinerge 

transmissie (antagonist). 
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• Curare: komt uit planten en lianen. Het wordt in de geneeskunde gebruikt als 

ontspanner van de skeletspieren bij epilepsie, ECT,… Het remt de binding met de 

nicotine receptor (antagonist). 

• Atropine: komt uit een plant, Atropa Belladonna of wolfskers. Het wordt vaak 

gebruikt bij oogheelkunde omdat het, wanneer je het in de ogen druppelt, de pupil 

openzet. Het remt de binding met de muscariene receptor (antagonist). 

• Zenuwgas: blokkeert de afbraak van ACh waardoor je continu alle spieren activeert. 

Hierdoor krijg je een grote kramp. Ook de harstspier en longspieren verkrampen, 

bijgevolg sterf je aan een blootstelling aan zenuwgas (agonist). 

 ”Russische dubbelspion en zijn dochter zijn vermoord met zenuwgas.” 

Sarin, VX,… zijn soorten zenuwgas (LD50: median lethal dose, 50% die met die 

hoeveelheid zenuwgas in aanraking komt sterft, de andere 50% overleeft het (70mg 

per 70kg) 

Novishock is een Russisch product en is nog dodelijker: 1mg per 70kg 

Wat doet het?  Remt acetylcholinesterase waardoor ACh in het lichaam blijft. ACh 

wordt niet afgebroken en het hele lichaam verkrampt, je hartslag daalt,… en je sterft. 

Tegengif keert de oorzaak chemisch om: zenuwgas = agonist voor ACh, 

atropine = antagonist voor ACh 

3.4.2 MONOAMINES 

Monoamines zijn afgeleid van een aminozuur. 

3.4.2.1 SEROTONINE 

De transmissie van serotonine is serotonerg. 

Serotonine is betrokken bij de stemming, het eetgedrag,… Er bestaan verschillende soorten 

depressies. Post-natale depressie, Seasonal affective disorder,… Bij alle soorten depressies 

hebben mensen laag serotoninegehalte. 

Serotonine wordt gevormd uit het aminozuur L-tryptofaan. We halen dit aminozuur uit onze 

voeding. Wanneer we 3 dagen enkel voeding eten waarin slechts 19 van de 20 eiwitten zitten 

(geen tryptofaan), dan krijgen we een tekort aan tryptofaan en dus bijgevolg ook een tekort 

aan serotonine. Dan worden we dus depressief. 

Wanneer mensen met een depressie medicatie krijgen, dan willen we dat die medicatie de 

werking van serotonine stimuleert. Antidepressiva zijn dus agonisten van serotonine. 

Serotonine (en dopamine) wordt afgebroken door MAO (monoamineoxidase). Deze stof 

komt voor in het presynaptisch neuron. 
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3.4.2.2 DOPAMINE 

De transmissie van dopamine is dopaminerg. 

Dopamine zit in 2 belangrijke onderdelen: 

 Nigrostriataal systeem Mesolimisch systeem 

Anatomisch 
(locatie) 

van de substabtia nigra 
(= hersenstam en middenhersenen) 
naar de basale nuclei (striatum) 

VTA (= ventral tegmental area), 
amygdala (= limbisch systeem) en de 
nucleus accumbens 

Functie bewegingscontrole Emotie, reward/beloning, verslaving 

Pathologie 
(ziekte) 

Ziekte van Parkinson (door een 
tekort aan dopamine) 

Schizofrenie (door een teveel aan 
dopamine) 

Farmaca 
(medicatie) 

MAOI (agonist) 
L-Dopa (agonist) 

Cocaïne (agonist) 
Amfetamines (agonist) 

 

 

3.4.2.3 NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE) 

De transmissie van noradrenaline is adrenerg. 

Noradrenaline zit zowel in het PZS als in het CZS. 

• PZS: dient als terminale neurotransmitter van orthosympaticus (stijging van de 

hartfrequentie). Het hart zal dan dus weer trager gaan kloppen. 

• CZS: zorgt ervoor dat we in een waaktoestand gaan, laat de arousal stijgen en regelt 

de stemming, het gedrag,… 
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3.4.3 AMINOZUREN 

3.4.3.1 GABA 

De transmissie van GABA is GABAerg. 

GABA komt in de vel via chloorkanalen en zit buiten de cel. Het is negatief geladen (= anion). 

Wanneer de chloorkanalen opengaan dan stroomt ook de GABA naar binnen en zorgt voor 

hyperpolarisatie, want de cel zelf is ook negatief geladen. De hyperpolarisatie van de cel 

zorgt voor inhibitie van de prikkelgeleiding, want wanneer een cel hyperpolariseert is die 

nog negatiever dan anders. Het is bijgevolg ook veel moeilijker om de drempelwaarde te 

bereiken. 

GABA-agonisten stimuleren de werking van GABA en inhiberen de prikkelgeleiding. 

• Benzodiazepines: slaapmiddel, anxiolyticum (= angstremmers). Diazepam (Valium) 

• Barbituraten: anestheticum 

• Alcohol 

 GABA is de meest gekende inhiberende neurotransmitter. 

3.4.4 PEPTIDEN 

De transmissie van peptiden is peptiderg. 

Een peptide is een keten van aminozuren. 

Het voordeel van peptiden is dat je een eindeloos palet aan mogelijke neurotransmitters 

hebt. 

Peptiden worden aan de hand van de DNA-code gemaakt in het cellichaam. Het axonaal 

transport gebeurt via vesikels door de microtubuli. Op het zenuwuiteinde (einde van het 

axon) laten de vesikels de neurotransmitters vrij door aan exocytose te doen. 

3.5 PSYCHOFARMACOLOGIE 

Het doel van psychofarmaca is dat ze door de bloed-hersen-barrière geraken, want daar 

moeten ze hun werk doen. Dit is niet de bedoeling bij andere farmaca, want dat kan leiden 

tot bijwerkingen. 

Therapeutische farmaca is een onderdeel van psychofarmaca. Daaronder vallen ook de 

genotsmiddelen, deze kunnen soms misbruikt worden (doping). Je kan een neurotransmitter 

altijd steunen of tegenwerken, los van het feit of de neurotransmitter inhiberend of 

activerend is. Dus met andere woorden bestaan er zowel voor inhiberende als voor 

activerende neurotransmitters agonisten en antagonisten. 
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3.5.1 THERAPEUTISCHE FARMACA 

Psychofarmaca hebben een effect op: 

• de productie van neurotransmitters: (precursor  neurotransmitter) 

➢ precursoren: een stof die nog aangepast moet worden om een 

neurotransmitter te zijn. We kunnen precursoren inhiberen door de enzymes 

die nodig zijn om van een precursor een neurotransmitter te maken te 

inhiberen. Of we kunnen precursoren toevoegen waardoor de hoeveelheid 

neurotransmitters ook zal stijgen. 

L-Dopa werkt als een precursor voor de synthese van dopamine. L-Dopa lijkt 

goed op dopamine, hij moet nog maar 2 van de 3 aanpassingen ondergaan. 

Die aanpassingen gebeuren in de hersenen. 

➢ enzymes: neurotransmitters worden gemaakt uit enzymes, wanneer we de 

enzymes gaan stimuleren of afbreken zal ook de hoeveelheid 

neurotransmitters aangepast worden. 

• synaptische vesikels: 

➢ neurotransmitters kunnen niet opgeslagen worden in de vesikels (inhibitie 

transporters) 

➢ exocytose van vesikels beïnvloeden. 

Agonist: gif van zwarte weduwe (spin) op ACh 

Antagonist: botulinum toxine (botox) op ACh 
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• post-synaptische receptoren: 

➢ competitieve binding: 

Agonist: mimeticum. LSD zal het effect van serotonine overnemen 

Antagonist: receptor blocker. Gaat binden op de receptor, maar gaat de 

poortkanalen niet openen. 

➢ niet-competitieve binding: indirecte neuromodulatoren. Hier bestaan er ook 

agonisten en antagonisten. 

• afbraak van neurotransmitters: ACh, MAO,… 

MAOI/MAO-remmers: remmen de MAO, serotonine zal dus minder afgebroken 

worden 

LSD: serotonine mimeticum, lijkt op serotonine (zelfde sleutel) en zal dus ook binden 

op MAO waardoor die minder serotonine zal afbreken 

• heropname van neurotransmitters: dit gebeurt in het presynaptisch neuron. 

SSRI (Serotonin-Selective Reuptake Inhibitors): blokkeren de heropname van 

serotonine waardoor die langer zijn werk kan doen. 

 Er zijn dus veel mogelijkheden om de werking van neurotransmitters te inhiberen of 

activeren. 

3.5.2 DRUGS (GENOTSMIDDELEN) 

 

Een verslaving ontstaat door positieve bekrachtiging. Wanneer je toegeeft aan je “craving” 

zorgt dit voor vrijzetting van dopamine in de nucleus accumbens, daar bevindt zich het 

beloningscentrum. 



FYSIOLOGIE 

37 
 

Dit mechanisme hebben wij omdat het een evolutionair nut had. Het zette ons aan om te 

zoeken naar voedsel en water. Dit hebben we nu in overvloed, maar het mechanisme 

bestaat nog steeds. 

Drugs nemen activeert het beloningscentrum, daarom is het zo verslavend. 

Wanneer we verslaafd zijn aan iets dan willen we dat product steeds vaker innemen. Ons 

beloningscentrum zal dan veel vaker dan nodig actief worden. Het lichaam zal daarop 

reageren door het aantal receptoren te verminderen. Dit fenomeen heet tolerantie. Ons 

lichaam zal steeds meer van deze stof nodig hebben dan voordien, want onze receptoren 

zijn er minder gevoelig voor. 

Dit brengt 2 grote risico’s met zich mee: 

• Ontwenningsverschijnselen: omdat onze hersenen zich aangepast hebben aan het 

feit dat we die drug zo vaak innemen is het veel moeilijker om er mee te stoppen. 

Ons beloningscentrum zal nooit meer zo actief als het was voor de verslaving. Dit 

leidt tot een heel groot verlangen/craving naar de drug dat maakt de kans op herval 

groot. 

• Overdosis: men heeft steeds meer drugs nodig tot op het moment dat het gevaarlijk 

wordt. Mensen met terminale kanker sterven vaak niet aan de kanker zelf, maar aan 

een overdosis morfine om de pijn te verlichten. 

 Oplossing: een farmaca dat inwerkt op de nucleus accombens (bestaat nog niet). 

3.6 FUNCTIONELE NEUROANATOMIE 

3.6.1 CENTRAAL ZENUWSTELSEL 

Het centraal zenuwstelsel bevat de hersenen en het ruggenmerg. Er zitten ongeveer 100 

miljard neuronen en nog meer glia. 

De hersenen wegen 1,4 kilo en bevat 20% van onze bloedtoevoer in rust. 

Het hart pompt 5 liter bloed per minuut, dit betekent dat er 1 liter naar de hersenen gaat. 

Het CZS heeft 3 grote functies: 

• Input uit sensorische neuronen 

• Integratie door interneuronen 

• Output via onder andere motoneuronen 
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Dit een foto van sagittale doorgesneden hersenen, we zien de linkerhemisfeer (LH). 

Diencephalon zijn ze tussenhersenen, ze liggen tussen de hersenstam en de grote hersenen. 

We zullen de anatomie bespreken voor van buiten naar binnen te werken, het wordt steeds 

specifieker. 
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3.6.1.1 HERSENVLIEZEN 

De hersenvliezen liggen tussen de 

schedel en de eigenlijke hersenen, 

het bestaat uit 3 lagen: 

• Dura mater: dit is de 

buitenste laag. Hij is stevig en 

heeft grote bloedvaten. 

Wanneer er epidurale 

verdoving wordt gegeven, 

wordt die in de dura mater 

van het ruggenmerg geprikt. 

• Arachnoïdea: dit is de 

middelste laag (arachnafobie 

= angst voor spinnen  zoals 

een spinnenweb). De 

subarachnoïdale ruimte bevat 

cerebrospinale vloeistof 

(CSV). 

• Pia mater: dit is de binnenste 

laag. Deze is sterk doorbloed 

en er is uitwisseling met 

hersenweefsel. 

 Een hersenvliesontsteking/meningitis kan gevaarlijk zijn. Bij een bacteriële infectie 

kan je een infuus krijgen met antibiotica, maar bij een virale infectie kan je niks doen 

(wanneer je de griep hebt zegt de dokter dat je moet uitzieken), omdat het CSV een 

warme temperatuur heeft en het vochtig is zal de virale infectie zich snel 

verspreiden. 

3.6.1.1.1 CEREBROSPINALE VLOEISTOF 

CSV of liquor wordt geproduceerd in het choroid 

plexus. De CVS circuleert in de hersenen door 

“aquaducten”. Wanneer de banen geblokkeerd 

worden (door een tumor) komt er een ophoping van 

CSV en dit zorgt voor helse hoofdpijn. De hersenen 

willen zich uitzetten, maar het lukt niet. 

 Een waterhoofd is het gevolg van een 

probleem met de circulatie van CSV. Omdat 

de schedel van een baby nog niet volledig aan 

elkaar gegroeid is kunnen de hersenen zich 

wel uitzetten. 
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Het CSV dient vooral als schokbreker. Het vervoert ook voedingsstoffen, hormonen en 

afvalstoffen en zorgt dus voor een homeostase in ons lichaam. 

De ventrikels zijn “lege” holtes in onze hersenen die gevuld zijn met CSV. 

3.6.1.2 DE GROTE HERSENEN (CEREBRUM) 

De grote hersenen zijn typisch voor homo sapiens, de mens.  Vele dingen die typisch 

menselijk zijn, zijn dan ook daar gelokaliseerd. 

De grote hersenen zijn het grootste deel van de hersenen en zijn verantwoordelijk voor de 

hogere mentale processen (denken, taal,…). 

De linkerhemisfeer (LH) en rechterhemisfeer (RH) zijn gekoppeld met een soort balk, die 

heet het corpus callosum. 

Ook de basale nuclei (vooral betrokken bij motorische taken) zijn een onderdeel van de 

grote hersenen. 

De hersenschors (cortex) bestaat uit vijf kwabben (opgedeeld aan de hand van de 4 stukken 

schedel): 

• Frontale kwab 

• Parietale kwab 

• Temporale kwab 

• Occipitale kwab 

• Insula 

De cortex is opgebouwd uit windingen of kronkels (gyri: komt van 1 gyrus) en groeven (sulci: 

komt van 1 sulcus). 
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3.6.1.2.1 MOTORISCHE REGIO’S OP DE CORTEX 

De centrale sulcus (de groef 

die de frontaalkwab en de 

parietaalkwab scheidt) is de 

scheidinglijn tussen de 

primaire motorische cortex 

(precentrale gyrus) en de 

primaire sensorische cortex 

(postcentrale gyrus). 

Vanuit de primaire motorische 

cortex vertrekken axonen 

richting de verschillende 

skeletspieren van ons lichaam. 

Hier starten intentionele 

bewegingen. 

 Axonen kunnen tot wel 10cm lang worden, maar ze zijn zo dun dat we ze niet kunnen 

zien met het blote oog. 

Voor de primaire motorische cortex of precentrale gyrus ligt het somatisch motorisch 

associatiegebied. 

3.6.1.2.2 SENSORISCHE REGIO’S OP DE CORTEX 
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De homunculus van de primaire motorische cortex geeft in verhouding weer hoeveel 

neuronen er bestemd zijn om die spier aan te sturen. 

De homunculus van de sensorische cortex geeft in verhouding weer hoeveel neuronen er 

bestemd zijn voor sensaties in die lichaamsdelen. 

Binnen de somatosensorische of sensorische cortex is er een somatotope organisatie. Dit wil 

zeggen dat de plaatsen van het lichaam op de hersenen worden teruggevonden. 

Op het moment dat wij sensorische informatie gewaarworden is de prikkel aangekomen in 

de postcentrale gyrus of de primaire sensorische cortex. 

Achter de primaire sensorische cortex of postcentrale gyrus ligt het somatisch sensorisch 

associatiegebied. 

In beide associatieregio’s (premotorische cortex en inferieure parietale kwab) zitten 

spiegelneuronen. Dit is een neuraal circuit dat actief wordt wanneer we zelf een beweging 

maken, maar ook wanneer we iemand anders zien die diezelfde beweging maakt. 

Spiegelneuronen zijn belangrijk voor het imitatievermogen op jonge leeftijd, maar ook voor 

het begrijpen van intenties, het (motorisch) leervermogen, empathie en taalontwikkeling. 

Er is evidentie voor het feit dat de spiegelneuronen bij mensen met autisme niet goed 

functioneren. 

3.6.1.2.3 BASALE NUCLEI (GANGLIA) 

Basale nuclei zijn vooral betrokken bij 

motorische taken. 

Wanneer we grijpen naar iets zijn we niet 

bewust bezig met wat de volgende stap is. In ons 

bewustzijn (motorische cortex) starten we een 

intentie, maar de handeling zelf gebeurt 

onbewust (basale nuclei). 

De basale nuclei bestaan uit een nucleus 

caudatus en daaronder ligt de nucleus 

lentiformis. De nucleus lentiformis bestaat uit 

een globus pallidus (= bleke bol) en een 

putamen. 

Alles samen worden ze ook wel het corpus 

striatum genoemd. 

Basale nuclei staan in voor de controle van 

willekeurige bewegingen. 

Degeneratie van de nucleus caudatus leidt tot chorea (= onwillekeurige bewegingen van de 

ledematen, hyperkinesie) Ziekte van Huntington. 
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3.6.1.2.4 HEMISFEREN 

De linker- en rechterhemisfeer 

zijn niet identiek in 

tegenstelling tot ledematen. 

De aansturing van de linker 

lichaamshelft gebeurt door de 

rechterhemisfeer de 

aansturing van de rechter 

lichaamshelft gebeurt door de 

linkerhemisfeer. 

Motorische en sensorische 

banen lopen meestal gekruist 

(decussatie). 

Het corpus callosum 

(hersenbalk) verbindt de 2 

hemisferen. In de corpus 

callosum zitten ongeveer 200 

miljoen axonen. 

Soms wordt de LH dominant 

genoemd omdat zij de meest 

belangrijke taken uitvoert, maar in feite is er geen dominantie, maar een complementariteit. 

 Als behandeling van epilepsie werd vroeger de hersenbalk doorgesneden. Hieruit 

hebben ze geleerd wat de functies allemaal zijn van de hersenbalk. Mensen bij wie de 

hersenbalk is doorgesneden noemen we “Split Brain” patiënten. 

Lateralisatie is wanneer slecht 1 hersenhelft die functie heeft, de andere niet. 

Linkerhemisfeer  Rechterhemisfeer 

Spreken  
Taal 

Visuospatieel 

Schrijven Patroonherkenning 

Redeneren  

Rekenen  

 Schrijven is een functie van de LH en dus zijn bijgevolg de meeste mensen 

rechtshandig. 

Een denkfout die velen maken is dat de functies van de hemisferen bij linkshandigen 

omgekeerd zitten. Dit is niet het geval! Dit is slechts zo bij een zeer klein percentage van de 

linkshandigen. 
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Afasiepatiënten gaven inzicht in 

de neurale sturing van spraak. 

Een laesie in het motorisch 

spraakcentrum leidt tot Broca-

afasie (linker inferieure frontale 

gyrus). Patiënten weten wat ze 

willen zeggen, maar kunnen fysiek 

geen woorden vormen. Ze spreken 

niet of slecht en traag, maar wel 

zinvol. 

Een laesie is het sensorisch 

spraakcentrum leidt tot Wernicke-

afasie (linker superieure 

temporale gyrus). Patïenten kunnen fysiek alle woorden uitspreken, maar kunnen geen 

betekenis meer vormen. Ze spreken vloeiend, maar nonsense-taal. 

De fasciculus arcuatus ligt tussen het Broca- en Wernickegebied. Zij geeft informatie door 

van het Wernicke- naar het Brocagebied. Bij patiënten met Broca-afasie is de fasciculus 

arcuatus dus nog intact, dit is niet zo bij patiënten met Wernicke-afasie. 

De zenuwbanen van de fasciculus arcuatus lopen op de grens van de temporale, parietale en 

occipitale kwab. 

De gyrus angularis zet een gelezen woord om in een (interne) fonetische versie van het 

woord. De gyrus angularis ligt tussen het Wernickegebied en de visuele cortex. Bij een laesie 

aan de gyrus angularis kunnen patiënten moeilijk lezen en schrijven (visuele input). 

3.6.1.2.5 EMOTIE EN HET LIMISCH SYSTEEM 

De basale nuclei en de banen rond de hersenstam vormen het limbisch systeem. 

Het limbisch systeem regelt 

de emoties (woede, angst, 

seksuele opwinding,…). 

Het koppelt ook de 

bewuste, intellectuele en 

rationele emoties van de 

cortex aan de onbewuste, 

autonome, dierlijke en 

instinctieve functies van de 

hersenstam. 

We kunnen niet volledig 

van ons limbisch systeem 

leven. We moeten ons aan 

regels houden en onze 

driften onderdrukken. 
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Het limbisch systeem kan commando’s geven aan het autonoom zenuwstelsel. 

Dit systeem is ouder dan de cortex. Er is relatief weinig controle vanuit de cortex naar het 

limbisch systeem. 

Het limbisch systeem bevat de: 

• amygdala: koppelt emoties aan herinneringen  

• (geheugen) 

• hippocampus: van belang bij het leren en informatie opslaan in het 

langetermijngeheugen (LTG) 

• reukbanen (rhinencefalon): 

➢ tractus olfactorius 

➢ olfactorische cortex 

Alle sensoriële gewaarwordingen worden eerst gefilterd op nut voor ze de hersenen 

binnenkomen. Dit is niet zo bij geur. Geur kan via de olfactorische tractus rechtstreeks 

binnendringen in de hersenen en dus de emoties sterk beïnvloeden. 

Verdere uitdrukkingen van emoties gaan via de hypothalamus en het AZS. 

3.6.1.2.6 GEHEUGEN EN LEREN 

Om dingen te leren moeten we kunnen herinneren, daar hebben we ons geheugen voor 

nodig. 

Feiten en gebeurtenissen (kennis over de wereld) slaan we op in ons declaratief geheugen. 

Die bevat een kortetermijngeheugen (KTG) en een langetermijngeheugen (LTG). 

In ons geheugen kan er amnesie (geheugenverlies) optreden. 

Info wordt eerst opgeslagen in ons KTG, daarna wordt die verplaatst naar het LTG. Dit 

gebeurt in de mediale temporale kwab, de hippocampus en amygdala (angst) spelen hierbij 

een rol. 

Consolidatie (= opslaan van informatie) in de cortex: 

• LH: visueel geheugen 

• RH: visuo-spatiele informatie 

• Prefrontale kwabben: mathematische berekeningen 

Hebbian learning: “neurons that fire together wire together” 

 kennis en herinneringen zitten niet in neuronen, maar in verbindingen tussen neuronen. 

Als we info willen opslaan in ons geheugen dan moeten we genen activeren die gaan zorgen 

voor de opbouw van nieuwe synapsen (die een verbinding vormen). 
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Hebbiaanse synaptische plasticiteit: activiteitsafhankelijke versterking van de verbinding 

tussen neuronen. Wanneer je enkele verbinding vaak gebruikt zullen deze sterker worden en 

zal je dus sneller informatie kunnen ophalen

 

Langetermijnpotentiëring (LTP) is 

een langdurige verhoging van 

doeltreffendheid van een synaps 

(versterking van de synaptische 

verbinding). 

Glutamaat (uit de vesikels) bindt 

aan de (ionotrope) receptor 

waardoor calcium zal 

binnenstromen, waarop een 

actiepotentiaal start. Het 

actiepotentiaal activeert de 

AMPA-receptoren (extra 

receptoren voor lange-termijn 

versterking) zodat de prikkel de 

volgende keer sneller 

doorgegeven wordt. 

 

We kunnen we ook nieuwe verbindingen maken tussen neuronen die normaal niet 

verbonden zijn. 

 Bij amputatie worden de neuronen in de hersenen die niet meer gebruikt kunnen worden 

gebruikt voor iets anders (blinden hebben betere tast). 

3.6.1.2.7 NEUROGENESE BIJ VOLWASSENEN 

Vroeger dacht men dat we geboren werden met een aantal neuronen, maar dat die enkel 

afstierven gedurende de levensloop, we kunnen geen nieuwe neuronen aanmaken. 

Recent is er bewijs gevonden voor de vorming van nieuwe neuronen (= neurogenese). Dit 

zou vooral in de hippocampus (gyrus dendatus) en bulbus olfactorius gebeuren. 

Die nieuwe neuronen zouden worden gemaakt van stamcellen (stamcellen differentiëren 

zich tot neuronen°. 
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Ratten werden in 2 verschillende kooien gestoken. Rat A werd in een lege, kale kooi gestoken 

en rat B in een kooi met een enriched environment. Rat B had uiteindelijk meer neuronen. 

Beweging is zeer belangrijk, het zou de neurogenese stimuleren. 

We weten nog niet welke rol dit speelt in het geheugen. 

3.6.1.3 TUSSENHERSENEN (DIENCEFALON) 

De tussenhersenen bevatten de regelcentra voor het AZS, ze liggen tussen het cerebrum en 

de hersenstam. 

Onder de tussenhersenen vallen: 

• thalamus: werkt als een filter voor sensorische informatie 

• epithalamus:  

➢ choroid plexus: productie van CSV 

➢ epifyse (= pijnappelklier): secretie van melatonine (= slaaphormoon) 

• hypothalamus: is het controlecentrum van het AZS, ligt onder de thalamus 

De hypothalamus is opgebouwd uit vele kernen en regelt ons eetgedrag, de vochtbalans, 

thermoregulatie, biologische klok,… (reacties van het orthosympatisch en parasympatisch 

zenuwstelsel). Ook ons 

emotioneel gedrag wordt 

deels geregeld door de 

hypothalamus. 

Via de hypofyse (ligt onder 

de hypothalamus) zorgt de 

hypothalamus ook voor 

hormonale veranderingen. 

 Heel veel basale 

functies in je 

lichaam worden 

gecoördineerd in 

de thalamus. 
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3.6.1.4 HERSENSTAM 

De hersenstam bestaat uit 3 onderdelen: 

• middenhersenen (mesencefalon): 

➢ superior colliculus: reguleert de visuele reflexen 

➢ nucleus rubra en substantia nigra: zorgen voor motorische controle 

• pons (brug): reguleren de ademhaling (onder andere het apneucenter) 

• medulla oblongata (verlengd merg): verbindt het cerebrum en het ruggenmerg, het 

regelt ook de autonome functies (cardiac control center). 
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3.6.1.5 CEREBELLUM (KLEINE HERSENEN) 

Het cerebellum is een groot, oud hersendeel. 

Het is een belangrijke structuur voor evenwicht, motorische controle,… (proprioceptieve 

info) en is bij dieren ook evengoed ontwikkelt. 

Het cerebellum staat in contact met andere motorische regio’s en is noodzakelijk voor het 

motorisch leren en voor controle. 

Het bestaat uit vele gyri. 

3.6.2 PERIFEER ZENUWSTELSEL 

Via het ruggenmerg communiceren de hersenen met de rest van het lichaam. 

3.6.2.1 SPINALE ZENUWEN 

Spinale zenuwen zijn de zenuwen die vertrekken vanuit het 

ruggenmerg. 

Er zijn 31 paar spinale zenuwen (volgens de wervels) en 2 

wortels die door het ruggenmerg lopen. De dorsale wortel 

vervoert sensorische informatie, de ventrale wortel 

vervoert motorische informatie. 

 

Het ruggenmerg is een heel belangrijke structuur om 

stevigheid aan je lichaam te geven. Neuronen hebben de 

taak om sensorische informatie naar de hersenen te 

sturen, wanneer je verlamd bent kan je je niet bewegen 

én heb je geen gevoel meer. 
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Afhankelijk van waar de laesie zit ben je 

verlamd. 

De mens heeft: 

• 7 cervicale wervels 

• 12 thoracale wervels 

• 5 lumbale wervels 

• ±5 sacrale wervels, vergroeid: heilig been 

Aan de borstwervels (thoracale wervels) hangen 

de 12 ribben. 

 

 

 

3.6.2.2 CRANIALE ZENUWEN 

Craniale zenuwen of hersenzenuwen vertrekken vanuit de hersenen. 

Er zijn 12 paar craniale zenuwen in de hersenen, we moeten er slechts enkele kennen: 

• I (reuk): nervus olfactorius 

• II (visus): nervus opticus 

• VIII (evenwicht, gehoor): nervus vestibulocochlearis 

• X (vagus): nervus vagus 

 De craniale 

zenuwen ontstaan in 

de tussenhersenen 

en hersenstam. 

Zenuw I, II en VIII 

zijn afferent (input), 

zenuw X is efferent 

(output). 

Maar de meeste 

craniale zenuwen 

zijn zowel afferent 

als efferent. 

 

 

 We hebben 300 skeletspieren in ons lichaam. 
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Efferente zenuwbanen kunnen bewuste of onbewuste taken sturen. 

Het somatisch zenuwstelsel (SZS) stuurt bewuste, willekeurige taken zoals bewegingen. 

Het stuurt de skeletspieren aan. Dit is steeds exciterend (exiterend = depolariserende prikkel 

 start actiepotentiaal). 

Het autonoom zenuwstelsel (AZS) stuurt onbewuste, onwillekeurige taken zoals de 

vegetatieve functies. Het stuurt het hart, de gladde spieren (organen) en klieren aan. 

Dit kan zowel exciterend als inhiberend zijn. 

Het SZS heeft 1 kabel, het AZS 2. 
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3.7 BEWEGINGSCONTROLE 

Motorische controle gebeurt op diverse niveaus in het CZS: 

• motorische cortex: 

➢ bewust – willekeurig, doelgericht – flexibel 

➢ aanpassen aan omstandigheden 

➢ bijsturing door cerebellum en basale ganglia 

• hersenstam: automatismen 

• ruggenmerg: reflexen 

• sensorische informatie uit spier of zintuigen 

In het ruggenmerg lopen axonen, die kunnen wel 10 cm lang 

zijn. 

Motorische banen sturen de skeletspieren aan: 

• pyramidale banen (corticospinale banen): (zie figuur) 

➢ van cortex naar ruggenmerg zonder tussenstation 

➢ zorgt voor bewuste, fijne en gecontroleerde 

bewegingen 

• extrapyramidale banen (mediale en laterale banen): 

➢ van cortex naar ruggenmerg via hersenstam, basale 

nuclei,… 

➢ onbewuste sturing (tonus = spanning van de spier) 

➢ automatismen 
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De corticospinale banen zijn niet de enige banen die betrokken zijn bij bewegingscontrole. 

Veel sensorische informatie wordt door lagere hersencentra geïntegreerd (automatisch). 

Motorische controlecentra en hun aandoeningen: 

 

Bij CVA sterft een deel van je hersenen af (hemiplegie = halfzijdige verlamming). 

 ALS is het afsterven van motoneuronen 

3.8 SKELETSPIEREN 
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Organisatie van de skeletspiercel of skeletspiervezel: 

 

 

Het plasmamembraam van een spiercel noemt men het sarcolemma. 

Myofibrillen zijn een soort van trekhaken, die zorgen ervoor dat een cel kan samentrekken 

en terug langer worden. 

Dikke en dunne filamenten zijn in elkaar gehaakt. Elk dik filament is omgeven door 6 dunne 

filamenten en elk dun filament is omgeven door 3 dikke filamenten. 
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Dikke filamenten bestaan uit een soort eiwit, de myosinemolecule. Het heeft een lange 

staart en een kop. Met behulp van ATP kan het kopje inklappen. 

Dunne filamenten bestaan uit verschillende eiwitten, de actines. 

Theorie van de glijdende filamenten: 

• contractie leidt tot verkorting van de sarcomeren: 

➢ dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar 

➢ de I-band en de H-zone worden korter 

en Z-schijven komen dichter bij elkaar 

➢ de A-band (zone van dikke filamenten) 

blijft even breed 

• myosinekoppen maken contact met actine en 

vormen dwarsbruggen (kruisbruggen) 

• “power stroke” (trekken actine naar centrum 

sarcomeer) 

Wanneer we een spier laten contrageren is dat alsof 

dikke filamenten op een touw kruipen. Dikke 

filamenten kunnen vastgrijpen op dunne filamenten., 

de myosine bindt op de actinemoleculen. “Je trekt aan 

het touw en laat het daarna weer los”. 

De chemische synaps tussen een neuron en een spiercel is de neuromusculaire junctie. Een 

neuron die aankomt in de spiercel is een motoneuron. Een motoneuron heeft altijd ACh als 

neurotransmitter en nicotine ACh receptoren om op te binden. 

Excitatie van een skeletspiercel: 
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De excitatie-contractiekoppeling is de geleiding van een prikkel (depolarisatie) tot in de 

t-tubuli. We willen een elektrisch signaal omzetten in beweging. 

T-tubuli zijn inkepingen in de spiercel, zij brengen het actiepotentiaal tot diep in de spiercel. 

In het sarcoplasmatisch reticulum wordt calcium vrijgelaten. Die stapelt zich op in de 

calciumreservoirs. Wanneer een actiepotentiaal passeert komt er calcium diffusie via release 

channels en dit start de beweging. 

 Vertrekt van een elektrisch signaal in de zenuwcel  chemisch  elektrisch  

chemisch (in t-tubuli), calcium zorgt voor beweging 

 
Myosine- en actinefilamenten trekken in elkaar en er komt een contractie. 

ME = Motorische Eenheid 

Alle spiervezels van 1 ME zijn van hetzelfde vezeltype. 

1 ME (motoneuron) kan 2 tot 2000 

spiervezels tegelijk enerveren. 

Hoe minder spiervezels een ME 

activeert, hoe nauwkeuriger en 

fijner de beweging. 
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3.8.1 REFLEXEN 

Er bestaan 2 soorten reflexen: 

• eenvoudige reflexen 

• complexere reflexen 

Eenvoudige reflexen: 

Vanuit het ruggenmerg heb je 

vertakkingen, elke spiercel heeft 1 

synaps met een motoneuron en 

een skeletspiercel. 

Normaal gezien sturen de 

hersenen de spieren aan. 

Wanneer de spieren zichzelf 

aansturen, dan wordt dit een 

reflex genoemd. 

Je legt je hand op een hete 

kookplaat en trekt je hand 

onmiddellijk terug. 

Afferente informatie komt het ruggenmerg binnen via de dorsale wortel, efferente 

informatie verlaat het ruggenmerg via de ventrale wortel. 

Complexere reflexen: 

Wanneer je op 1 been staat en op een punaise gaat staan, dan is de reflex om je been op te 

trekken, maar tegelijkertijd om je andere been terug op de grond te zetten. 
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3.9 AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

Het AZS bevat nog een onderverdeling in 2 takken, die hebben vaak tegengestelde effecten: 

• (ortho)sympaticus: sympatisch zenuwstelsel (SZS) 

➢ fight or flight 

➢ cardio-respiratoire activatie 

➢ actie: luchtwegen gaan uitzetten, hartslag verhoogt, spieren contrageren,… 

• parasympaticus: parasympatisch zenuwstelsel (PSZS) 

➢ rest and digest 

➢ activatie spijsvertering 

➢ rust 

 Het SZS krijgt prioriteit, dit betekent dat, wanneer het SZS geactiveert wordt, het 

PSZS wordt stilgelegd. 

“Niet zwemmen na het eten”: je SZS wordt geactiveerd waardoor je spijsvertering 

(PSZS) wordt stilgelegd. Je eten zal dus niet verteren. 

 Hersenen geven opdrachten aan bepaalde stelsels door er leer bloed en zuurstof 

naartoe te sturen. 

 Prioriteiten stellen is belangrijk voor de survival. 

Het is beter dat we weglopen bij het zien van een gevaarlijk beest dan dat we ons 

eerst bedenken dat we moeten plassen. 

 Alle inwendige organen luisteren naar de hypothalamus die opdrachten doorgeeft via 

de parasympatische of sympathische zenuwen. 
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3.9.1 ANATOMIE VAN HET AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

3.9.1.1 SYMPATHICUS 

Het SZS zorgt voor de aansturing van de organen die verbonden zijn met de thoraco-lumbale 

regio van het ruggenmerg.

 

• Grensstreng (sympatische ketting = ketting van zenuwknopen) 

• Collaterale (prevertebrale) ganglia 

Bij de sympathicus wordt er een synaps gemaakt tussen een preganglianair neuron vanuit de 

hersenen en een postganglianair neuron die tot de organen gaat. 

Er is 1 uitzondering: de bijnieren 

Zij behoren tot het sympatho-adrenaal systeem en maken geen synaps. Het preganglianair 

neuron loopt tot de bijnieren. Zij maken adrenaline (hormoon) en lossen die in het bloed. 

Adrenaline doet je hartslag stijgen, het is een hormoon en werkt dus trager, maar langer. Je 

hartslag zal dus ook langer hoog blijven. 
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Ganglia zijn de tussenstations tussen het preganglianair en postganglianair neuron. 

Bij alle ganglia van de sympathicus is noradrenaline de neurotransmitter. 

Vesikels gevuld met neurotransmitters liggen over de lengte van het hele axon. Wanneer 

een actiepotentiaal passeert laten de vesikels de neurotransmitters vrij. 

Het zijn niet enkel inspanningen en rust die onze hartslag doet veranderen. De frequentie 

ontstaat in het brein (hypothalamus), emoties kunnen dus ook de werking van ons 

zenuwstelsel beïnvloeden. 

3.9.1.2 PARASYMPATICUS 

Het PSZS zorgt voor de aansturing van organen die verbonden zijn met de cranio-sacrale 

regio’s van het ruggenmerg (= rechtstreeks uit het brein of het heilig been). 

• Terminale ganglia 

Bij de parasympaticus wordt er bij de craniale zenuwen een synaps gemaakt met een 

preganglianair neuron uit de hersenen en een terminaal ganglion ter hoogte van het 

doelorgaan. Bij de sacrale zenuwen komt het preganglianair neuron tot de organen, zij 

maken geen synaps. 

Bij alle ganglia van de parasympaticus is ACh de neurotransmitter. 

ACh en noradrenaline zijn varianten van elkaar en verschillen niet zo veel. 

Craniale zenuwen: III, VII, IX, X (= vagus) 

Sacrale zenuwen: S2-S4 (rectum, blaas, genitalia) 
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De hartfrequentie is een autonome regeling. De hartslag stijgt door de sympathicus 

(adrenaline en noradrenaline) en daalt door de parasympaticus (nervus vagus, ACh). 

Zenuwen moduleren onze hartfrequentie. Wanneer deze zenuwen beschadigt zijn zal onze 

hartslag niet meer fluctueren maar altijd constant blijven. 
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• Hartslag bij parasympaticus in rust: ± 60 bpm, vagale syncope 

• Hartslag bij sympathicus tijdens inspanning: tot 200 bpm, stress, arousal,… 

De expressie van emoties is autonoom, we kunnen het niet beheersen. 

• Sympathicus (lichamelijke arousal): 

➢ woede, angst, opwinding, blijheid 

➢ stijging bloeddruk, hartslag en ademhaling, zweetsecretie, dilatie pupillen,… 

• Parasympaticus: 

➢ verdriet, verveling 

➢ daling hartslag, constrictie pupillen, traansecretie,… 

 De sympathicus en parasympaticus werken niet zwart-wit. We kunnen huilen van 

blijdschap. We kunnen soms bizar en ongecontroleerd reageren. 
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4 DE ZINTUIGEN 

De vorige hoofdstukken gingen over de output, dit hoofdstuk gaat over de input. 

Het is afferente sensorische informatie die onze hersenen prikkelt. 

Zintuigen zijn cellen of zenuwuiteinden die reageren op een prikkel. 

Een prikkel is een plotse verandering van een uitwendige toestand. De prikkel moet een 

plotse verandering zijn, want anders vallen ze niet op. Prikkels kunnen mechanisch, 

chemisch,… zijn. 

We hebben 2 soorten zintuigen: 

• algemene zintuigen: somatosensoren, interosensoren 

➢ geven informatie over het eigen lichaam (intern) 

➢ temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling), proprioceptie 

(= lichaamshouding) 

➢ cellen zijn over het hele lichaam verspreid 

• speciale zintuigen: exterosensoren 

➢ geven informatie over dingen buiten het lichaam (extern) 

➢ visus, gehoor, smaak, reuk, evenwicht 

➢ cellen zitten in gespecialiseerde organen 

We willen begrijpen hoe een externe prikkel omgezet wordt in een actiepotentiaal. 

Sensoren zijn de startpunten van de negatieve feedbackloop. 

Sensoren (sensibele neuronen) kunnen 

zenuwuiteinden zijn of afzonderlijke cellen. 

Unipolaire receptoren (dendrieten – axonen) 

krijgen informatie uit de dendrieten. Meestal zijn 

de dendrieten meer gespecialiseerd. 

 Het receptormembraan is het deeltje dat 

in staat is om sensorische informatie te coderen 

(I en 0). Hier start het actiepotentiaal en wordt 

de intensiteit van de stimulus bepaalt (frequentie 

van de golven, niet de amplitude). 

De waarneming van de aard van die prikkel is afhankelijk van de route waarlangs de 

actiepotentialen binnenkomen in het CZS en waar in de cortex die signalen aankomen. 

Hoe harder de cel 

depolariseert, 

hoe intenser de 

prikkel en hoe 

hoger de 

frequentie 

actiepotentialen. 
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Eigenschappen van sensoren: 

• specificiteit: 

➢ een adequate prikkel heeft de laagste drempel (snelste, beste respons) 

licht zien met de ogen (fotoreceptoren) 

 geur is ook een adequate prikkel met een zeer gevoelige receptor. De drempel 

van de receptor ligt zeer dicht bij het RMP (= rustmembraanpotentiaal). 

➢ een valse prikkel heeft een hogere drempel 

door druk op de ogen kunnen we ook licht zien (baro- of drukreceptoren) 

• adaptatie: 

➢ tonische receptor: blijven we gewaarworden 

wanneer iets piept blijven we dit horen, we kunnen onze aandacht verzetten 

maar de gewaarwording gaat niet weg. Pijn is ook een voorbeeld. 

➢ fasische receptor: hevige start van een prikkel maar naargelang van tijd 

worden we die niet meer gewaar 

wanneer je een bakker binnenloopt zal je eerst de geur van vers brood ruiken, 

daarna verdwijnt die geur. 

➢ combinatie van 

tonische en fasische 

prikkel: temperatuur 

➢ centrale inhibitie van 

prikkeloverdracht: 

tonische en fasische 

sensoren adapteren 

aan een stimulus 

 

 

 

 

Sensibele banen lopen door de dorsale kolom. De dorsale kolom krijgt afferente, sensorische 

info binnen via de dorsale wortels (input) en laat efferente, motorische info buiten via de 

ventrale wortels (output). 

 Axonen = witte stof, cellichamen = grijze stof 

Er bestaan sensorische neuronen van 1e, 2e en 3e orde. 
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Afferente informatie komt via de dorsale wortel het ruggenmerg binnen. Via de dorsale 

kolom (axonen) gaat de prikkel van 1e orde naar de medulla oblongata en maakt daar een 

synaps met een neuron van 2e orde, die vervoerd de prikkel naar de thalamus. Daar wordt 

nog een synaps gemaakt met een neuron van 3e orde. Die brengt de prikkel van 3e orde van 

de thalamus naar de gewenste locatie. Waar de prikkel terecht komt geeft info over de 

oorsprong van de prikkel. 

De thalamus is altijd de voorlaatste stap, het laatste tussenstation voor je naar de cortex 

gaat. Als we willen dat prikkels tot de cortex geraken, dan moeten we ze door de thalamus 

laten gaan.  

De thalamus is als een sluis tussen de onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste 

corticale perceptie. 

We kunnen deze prikkels ook tegenhouden. De thalamus stelt ons in staat om bepaalde info 

bewust wel of niet door te laten. 

Aandacht en concentratie komen vanuit de associatieve cortex. 

 

4.1 TASTZIN EN PIJN 

Baroreceptoren (= drukreceptoren) regelen autonome functies: 

• geven informatie over de bloeddruk aan hartregulatie- en ademhalingscentrum 

• geven informatie over de spanning van de maag en darmen, activeren reflectorische 

bewegingen 

• geven informatie over de uitrekking van de long en regelt zo onze ademhaling 

• geven informatie over de spanning van de blaas, zo weten we wanneer we naar het 

toilet moeten 
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4.1.1 PIJNRECEPTOREN 

Pijnzintuigen zijn gevoelig voor: 

• extreme temperaturen 

• mechanische beschadiging: op de beschadiging drukken kan de pijn verlichten 

• opgeloste chemicaliën: wanneer een cel beschadigt raakt geeft die chemicaliën af die 

pijn induceren 

Pijn kan waargenomen worden door nociceptoren (= pijnreceptoren): 

• fasische pijn (stekende pijn): 

➢ snelle geleiding (gemyeliniseerde axonen) 

➢ op een specifieke, 

gedefinieerde plaats 

➢ adaptatie 

• tonische pijn (brandende pijn): 

➢ trage geleiding 

(ongemyeliniseerde axonen) 

➢ geen specifieke plaats, 

diffuse lokalisatie 

➢ geen adaptatie 

➢ pijn verminderen door 

medicatie, thalamische 

cating (= er geen aandacht 

op vestigen),… 

• bij een mechanische stimulus kan je 

de pijn verzachten door er druk op 

uit te oefenen omdat er 2 

inhibiërende prikkels zijn, die heffen 

elkaar op en dus valt de volledige 

inhibitie weg 

Simultane mechanische druk kan de pijn verzachten: als er een beschadiging is van een 

weefsel zijn er vaak bloedvaten beschadigd. Door daarop te drukken stop je de bloeding. 

Waarschijnlijk is daarom zo’n mechanisme ontstaan waar druk de pijn verlicht (gate control). 

Gerefereerde pijn is pijn in de ingewanden. Het loopt via dezelfde ruggenmergzenuwen als 

pijn op het lichaamsoppervlak. 

We hebben ook pijnreceptoren in de ingewanden, maar er zitten er meer in de huid. 

Het is ook veel moeilijker om inwendige, gerefereerde pijn te lokaliseren. 

Door de uitwendige structuur van de dendrieten aan te passen kan je ervoor zorgen dat een 

sensorisch neuron fasisch is. 
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4.1.2 HUIDSENSOREN 

Er zijn 2 soorten huidsensoren: 

• thermoreceptoren: 

➢ regelen de warmte en koude in ons lichaam 

➢ in de bovenste laag bevinden zich vrije zenuwuiteinden (huid, hypothalamus) 

• tast- en drukreceptoren: 

➢ kunnen vrije zenuwuiteinden zijn, maar ze zijn meestal gespecialiseerd 

➢ rond de haarwortel 

Het haar gebruiken we als zintuig, we voelen ermee. Rond de haarwortel 

zitten er zenuwuiteinden. Dus wanneer iets ons haar aanraakt dan beweegt 

het, door mechanische prikkeling zullen de zenuwuiteinden dat voelen en het 

doorgeven naar onze hersenen. 

➢ aanhoudende druk (tonisch): Merkelcellen en Ruffini-uiteinden 

➢ trillingen (fasisch): Meissner- en Pacini-lichaampjes 

 

Met deze receptoren kunnen we alle soorten tast ervaren, maar plaatsen zijn 

gespecialiseerd in bepaalde vormen van tast. Dit komt omdat wij sensorische informatie 

comprimeren naar een neuron van 1e orde. We 

bundelen verschillende prikkels naar 1 axon. 

Wanneer prikkels zich binnen hetzelfde 

receptorveld/receptieve veld bevinden, dan 

worden ze gecomprimeerd tot 1 prikkel. We 

doen dit niet overal (cfr. 2-puntsdrempels, 

homunculus). 

De grootte van het receptieve veld hangt af van 

de huidlocatie (2-puntsdrempel) 
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4.2 REUK- EN SMAAKZIN 

Smaak- en reukzin hebben chemische receptoren. 

4.2.1 REUKZIN 

De reukzin is een heel gevoelig zintuig. 

Geuren zijn chemische stoffen die oplosbaar zijn in slijmvlies. 

We hebben reukepitheel (gespecialiseerd weefsel) dat reukcellen (chemoreceptoren) bevat. 

De neuron van 1e orde maakt in de bulbus olfactorius een synaps met een neuron van 2e 

orde, de tractus olfactorius. De tractus olfactorius gaat rechtstreeks naar de cortex en het 

limbisch systeem. 

De bulbus olfactorius en de tractus olfactorius registreren de informatie van de reukcellen. 

 Geur komt rechtstreeks terecht in de cortex en het limbisch systeem en loopt niet 

over de thalamus. Geur heeft dus een grote invloed op onze emoties en 

gemoedstoestand. 

We hebben 1000 soorten receptoren (genen) voor meer dan een biljoen geuren. Elke soort 

receptor staat voor een andere geur en door de receptoren te combineren krijg je nog 

andere geuren. We hebben 22 000 genen in ons lichaam, 1000 daarvan dienen voor geur. 

Deze receptoren regenereren zichzelf. Dit betekent dat ze zichzelf terug herstellen bij 

beschadiging. 

4.2.1.1 BEKOMEN VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL 

De aanwezigheid van een chemische molecule zorgt voor een activatie van receptoren, 

waardoor er een depolarisatie komt. Zo start het actiepotentiaal 

1000 van de 22 000 receptoren dienen voor de geur. 
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Functies van reukzin. 

• voedselcontrole: we herkennen voedsel meer door de geur dan door de smaak. Als 

we geen geur kunnen waarnemen dan kunnen we ook geen voedsel meer 

onderscheiden, appreciëren,… Deze 2 zintuigen werken heel sterk samen. 

• sociale informatie 

Reuk is de meest gespecialiseerde zintuig, maar we gebruiken hem het minst. 

Iedere cel kan 1 molecule registreren, in de bulbus olfactorius tellen we de moleculen op en 

bekomen we een samengestelde geur. 

Wij kunnen geen feromonen meer ruiken omdat we dat orgaan niet meer hebben. 

 

4.2.2 SMAAKZIN 

De smaakcellen zijn ook chemoreceptoren. 

Informatie van de smaakknopjes wordt door de afferente hersenzenuwen VII en IX 

geregistreerd. 

Prikkels: hersenzenuw VII en IX  thalamus  gyrus postcentralis (smaakcortex) 

Er zijn 5 basissmaken die je overal op je tong kunt waarnemen (in tegenstelling tot de 

moderne mythe). 

Functies van smaakzin in voedselcontrole: 

• bescherming 

• secretie (= afscheiden) van speeksel en maagsap 

Smaakpapillen zijn een soort plooien. In die plooien komt speeksel, die komt in contact met 

smaakknopen. Die zintuiglijke cellen maken contact met neuronen die een synaps maken. 
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In de wand van de groeven van de papillen zitten 50-100 smaak- en steuncellen. 

De smaakreceptoren zijn een soort smaakporiën. 

 

Er zijn 5 soorten smaakreceptoren: 

• zout 

• zuur 

• zoet 

• bitter 

• umami 

4.2.2.1 BEKOMEN VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL 

4.2.2.1.1 ZOUT 

Het zout lost op in speeksel. Dat speeksel gaat in de porie en 

maakt contact met de smaakcel. De smaakcel registreert het 

zout en maakt contact met een neuron. Hierna start het 

actiepotentiaal. 

Zout is natriumchloride, die splitst in Na+ en Cl-. 

Het natrium komt de cel binnen waardoor die nog positiever 

wordt (depolarisatie). Dit is de start van het actiepotentiaal. 

Natrium komt binnen  cel depolariseert  calciumkanalen 

gaan open  vesikels gaan open  exocytose van 

neurotransmitter. 

H+ gaat in de cel waardoor die positiever wordt en depolariseert. Hier start het 

actiepotentiaal. 

We hebben een rewardsysteem die begint te werken wanneer we stoffen opnemen die we 

nodig hebben. 

Vroeger waren zout en suiker schaars en die stoffen hadden we nodig, ze geven een 

positieve associatie. 
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Wanneer we een beetje zout binnenkrijgen krijgen we een goed gevoel, bij te veel zout niet. 

4.2.2.1.2 ZUUR 

De neutrale zuurtegraad (PH-waarde) is 7. 

Alles wat lager is is een zuur, wat hoger is is basisch. 

De Ph meet het aantal H+ moleculen in je mond. 

Hoe lager de PH-waarde, hoe meer protonen (H+) in de 

mondholte. 

Zuur geeft een negatieve associatie want wat zuur was vroeger 

was altijd bedorven of slecht. Dit is een evolutionaire 

bescherming. 

 

4.2.2.1.3 ZOET 

Zoet moet met een 2e boodschapper werken, de G-proteïne. 

Suikers binden met een receptor die ervoor zorgt dat de 

kaliumkanalen sluiten zodat kalium+ de cel niet meer kan 

verlaten. Er is depolarisatie en een actiepotentiaal start. 

Zoetstof is een stof die bindt aan een suikerreceptor, het is een 

suiker mimeticum. 

Wanneer we suiker eten activeert dit ons rewardsysteem, het 

geeft een positieve associatie. 

 

4.2.2.1.4 BITTER 

Kinine bindt met een receptor die ervoor zorgt dat Ca2+ wordt 

vrijgelaten in het endoplasmatisch reticulum. De cel 

depolariseert en er start een actiepotentiaal. 

Bitter geeft een negatieve associatie, want wat bitter is was 

vroeger giftig. Dit is de evolutie die ons beschermt. 

 

 

 

4.2.2.1.5 UMAMI 

Umami is een smaak die we ervaren wanneer we eiwitrijk voedsel eten. 

Glutamaat bindt dan aan de G-proteïne en geeft een signaal om te laten weten dat er veel 

eiwitten in dat voedsel zitten. 
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4.3 ZICHT 

We hebben maar een zeer beperkt zicht, we zien slechts een klein deeltje van het 

elektromagnetisch spectrum. 

Licht is een vorm van 

elektromagnetische energie die we 

kunnen zien met het menselijke 

oog. 

Om dit deel van het spectrum waar 

te nemen hebben we een zintuig 

ontwikkelt. 

Al deze stralen komen grotendeels 

uit de ruimte, licht specifiek komt 

voornamelijk uit de zon. 

Licht heeft kosmische eigenschappen. 

Licht is elektromagnetische energie die reist met een snelheid van 300 000 km per seconde. 

Zichtbaar licht heeft een golflengte tussen de 400 en 700 nanometer. 

Energiedeeltjes van licht noemen we fotonen. 

Een oog werkt als een camera: 

Camera obscura = donkere kamer (Latijn) 

Camera  Oog 
Diafragma (F-stop) = Pupilgrootte (iris) 
Lens (afstand, zoom) = Cornea, lens (dikte) 
Film (zwart-wit) = Retina (staafjes) 
Film (kleur) = Retina (kegeltjes) 

4.3.1 ANATOMIE VAN HET OOG 

In het oog zit kamervocht (cavity). 
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Het oog bestaat uit 3 grote delen: 

• Tunica fibrosa: 

➢ Sclera (oogwit): zorgt voor structuur, hier hechten oogspieren aan vast 

➢ Cornea (hoornvlies): doorzichtige laag 

• Tunica vasculosa: 

➢ Choroïd (vaatvlies) 

➢ Iris (regenboogvlies): 

• het gekleurde deel van de ogen  

• opening in de iris noemen we de pupil  

• bevat circulaire en radiale spiervezels 

radiale spieren trekken samen  pupil wordt groter 

circulaire spieren trekken samen  pupil wordt kleiner 

Dit wordt geregeld door het AZS. 

orthosympathicus actief: pupil wordt groter, je wilt meer lichtinval 

parasympaticus actief: pupil wordt kleiner, je wilt minder lichtinval 

➢ Ciliaire spieren: regelt de spanning en de dikte van de lens 

• Retina (netvlies): eigenlijke zintuigcellen 

➢ Staafjes: worden gebruikt in het donker, zwart-wit zien, niet scherp 

➢ Kegeltjes: worden gebruikt in daglicht, kleur zien, scherp 

 Wat betekent de variatie in kleuren van de iris? 

Andere rassen en dieren hebben allemaal bruine ogen. 

In de iris zit pigment die het licht tegenhoudt, want we willen een camera obscura 

bekomen. Iemand met blauwe ogen heeft minder pigmentkorrels dan iemand met 

bruine ogen en zal dus meer licht doorlaten. 

 Albino’s hebben helemaal geen pigment en laten dus al het licht door. Zij hebben dan 

ook veel vaker oogproblemen of zijn blind. 

 Lux is de eenheid van licht (1 lux = een kaars) 

 

De pupil is gewoon een opening (een gat) in de iris. 

Wanneer je een foto neemt en je ogen zijn rood, dan komt dat omdat de hoeveelheid licht 

reflecteert op de bloedvaten aan de achterkant van je ogen. 
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 David Bowie heeft een probleem met pupilconstrictie: de bezenuwing van de 

circulaire spieren van David Bowie zijn defect. 

De craniale zenuwen (parasympaticus) zijn beschadigt (door het vechten). Daarom 

heeft hij vaak 1 rood oog op foto’s. 

Regeling van pupilgrootte door AZS: 

 

De dikte van de lens wordt bepaald door de ciliaire spier: 

De lens is van nature dik. Die kan uitgerokken worden (smaller en strakker, meer spanning) 

door de lensbandjes samen te trekken en de ciliaire spier te ontspannen. 

Wanneer de lens dik is dan zijn de lensbandjes ontspannen en de ciliaire spier opgespannen. 

De ciliaire spier: 

De lens is automatisch dik, die kan uitgerokken worden (smaller en strakker) door de 

lensbandjes aan te spannen. Dit kan als de diameter groot is, dan is de ciliaire spier 

ontspannen (lensbandjes opgespannen). 

 

Ver zien 

 

 

 

Dichtbij zien 

 

De aanpassing van de dikte van de lens is functioneel om aan accommodatie te doen. 
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4.3.2 ACCOMODATIE 

Accommodatie is het continu veranderen van de lensspanning om beelden scherp te stellen. 

Wanneer een lichtstraal verandert van medium breekt de hoek van het licht. Alle lichtstralen 

komen samen in het brandpunt. Om scherp te kunnen zien moet het brandpunt 

samenvallen met de retina, anders is het beeld wazig. 

 

Als je naar iets kijkt wat dichtbij is moet het licht veel breken en heb je dus een dikke lens 

nodig. 

Als je naar iets kijkt wat veraf is moet het licht minder breken en heb je dus een smallere 

lens nodig. 

Dit veranderd continu en gebeurt automatisch  accomodatiereflex 

Soms gaat het mis en ligt het brandpunt niet op de retina. Een bril of contactlenzen moeten 

dan de fout die het oog maakt corrigeren. 

Er zijn 2 soorten slechtziendheid: 

• Myopie (bijziend): dichtbij goed, ver slecht. De lens breekt te veel en is te dik. Om dit 

te corrigeren heb je een holle lens nodig (brandpunt voor retina). 

• Hyperopie (verziend): ver goed, dichtbij slecht. De lens breekt te weinig en is te dun 

en strak. Om dit te corrigeren heb je een bolle lens nodig (brandpunt na retina). 

Hier hebben oudere mensen vaak last van. Alles is minder elastisch, de ciliaire spier is 

versleten en kan minder goed opspannen, waardoor de lens dun en strak blijft staan. 

Het netvlies bestaat uit zenuwcellen en lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren). De 

waarneming begint pas echt bij de fotoreceptoren, die geven actiepotentialen door aan 

bipolaire cellen die ze op hun beurt doorgeven aan ganglioncellen. 
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Licht valt op je netvlies, treedt de oogkamer binnen en stimuleert de fotoreceptoren (op de 

retina). Daarna sterft de prikkel uit op een gepigmenteerde laag van cellen, anders blijft het 

licht voor altijd aanwezig in de ogen en worden de ogen continu geprikkeld. 

 De kleur zwart absorbeert het licht volledig, daarom in het zwart. 

Bij wit wordt het licht gereflecteerd en die reflectie bereikt ons netvlies. 

Er zijn 2 soorten fotoreceptoren: 

• Staafjes: parafovea (rond fovea, rand retina) 

➢ lage drempel, zeer lichtgevoelig  schemer-, nachtzintuigen 

➢ kunnen geen kleur waarnemen 

➢ meerdere staafjes per zenuwcel, slechte lokalisatie 

➢ convergentie  niet scherp zicht, lage resolutie 

• Kegeltjes: fovea, gele vlek (centrum retina) 

➢ hogere drempel  dagzintuigen 

➢ nemen kleuren waar 

(3 soorten kegeltjes) 

RGB: groen, blauw, rood. 

Met deze 3 kleuren kunnen we 

het volledige zichtbare elektro-

magnetische spectrum zien. 

➢ 1 kegeltje per zenuwcel, zeer 

nauwkeurige lokalisatie 

➢ geen convergentie  altijd 

scherp zicht, maximale resolutie  

In de buitenste laag zitten membraanschijven. 

Die bevatten lichtgevoelige rodopsine. Hier 

begint het actiepotentiaal. 
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De fovea bevind zich naast het zenuwuiteinde, 

in het verlengde van de optische as en bevat 

enkel kegeltjes.  

Iedereen heeft ook een blinde vlek of papil. Die 

bevind zich op de uitgang van de oogzenuw en 

de bloedvaten. Hier zitten helemaal geen 

fotoreceptoren. 

Mensen hebben een trichromatisch zicht. We 

zien samenstellingen van de 3 primaire kleuren 

(rood, groen, blauw). 

Sommige mensen hebben een dichromatisch zicht, dan is 1 van de 3 soorten kegeltjes defect 

en is die persoon (deels) kleurenblind (vaak rood-groen kleurendeficiëntie). 

Deze erfelijke aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het defecte gen ligt 

op het X-chomosoom. Omdat mannen er maar 1 hebben hebben zij meer kans op een defect 

gen. Bij vrouwen is er altijd een tweede chomosoom als back-up. 

Sommige vogels hebben een tetrachromatisch zicht. Zij kunnen nog een extra “kleur” zien. 

Zij kunnen UV-licht waarnemen. 

 Hoe meer we comprimeren/convergeren, hoe meer gezichtsscherpte we verliezen. 

 

’s Nachts scherp zien is moeilijk want in het donker treden de staafjes in werking. Staafjes 

bevinden zich niet in de fovea en kunnen zich dus niet scherpstellen omdat er 

geconvergeerd wordt. 
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Onze ogen zijn eigenlijk ongelukkig geconstrueerd. De lagen van de retina staan in de 

verkeerde volgorde. Het zou handiger geweest zijn als het licht meteen bij de 

gepigmenteerde laag kon geraken. Deze fout is een voorbeeld van een unintelligent design. 

4.3.3 BEKOMEN VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL 

Licht omzetten in actiepotentiaal wordt ook wel fototransductie genoemd. 

Dit gebeurt aan de hand van de rodopsinemolecule. 

Rodopsine is een chemische molecule, het bestaat uit een eiwit (opsine) en een pigment 

(retinal). 

 Retinal wordt afgeleid van vitamine A. Vitamine A eten is dus goed voor de ogen. 

 Nachtblindheid komt door een tekort aan retinenen, wat komt door een tekort aan 

vitamine A. Meer vitamine A (wortels,…) opnemen zou hier tegen moeten helpen. 

De energie van de fotonen doet de vorm van het 

retinal wijzigen. 

De fotonen zijn in staat om 11-cis-retinenen (met 

vertakking) om te zetten in all-trans-retinenen 

(zonder vertakking). 

Bleaching is het splitsen van rodopsine in opsine en 

retinal. Dit wordt veroorzaakt door lichtinval. 

Tot de resynthese (weer samenkomen) van rodopsine is de fotoreceptor ongevoelig voor 

een nieuwe prikkel (tijdelijk verblind door de hoeveelheid licht). 

In de membraanschijven zit de molecule rodopsine, als er licht valt op rodopsine dan worden 

de 11-cis-retinenen omgezet in all-trans-retinenen. De rodopsine stimuleert dan de G-

proteïnes die het enzym fosfodiesterase activeert. 

Fosfodiesterase zet cyclische GMP om in GMP. 

 Cyclische GMP activeert de natriumkanalen, deze continue stroom wordt de  

dark current genoemd. 

De natriumkanalen zijn dus continu actief en de neurotransmitters worden continu 

vrijgegeven wanneer er geen licht op de ogen valt. 

De neurotransmitter die wordt 

vrijgegeven is inhiberend. Daarom komt 

die informatie niet tot de hersenen. 

Wanneer de dark current wordt stopgezet 

valt de inhiberende neurotransmitter weg 

en kan het licht de ganglioncellen 

activeren die dan een actiepotentiaal 

starten die de informatie tot de hersenen 

brengt. 
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Elke fotoreceptor doet dit onafhankelijk van elkaar. 

4.3.4 NEURALE BANEN VAN DE VISUS 

We hebben een gezichtsveld. Een deel kunnen we enkel zien met ons linker oog, een ander 

deel met beide ogen en nog een deel is enkel met ons rechter oog te zien. 

Waar in de hersenen die informatie terecht komt hangt niet af van het oog waarmee je het 

ziet, maar van welke kant van het gezichtsveld het object ligt. 

Alles links van het focuspunt gaat naar de rechter hemisfeer, alles rechts van het focuspunt 

gaan naar de linker hemisfeer. 

Die informatie van onze ogen gaan via 2 neurale banen naar de cortex striatus, de eigenlijke 

visuele cortex. Daar worden de actiepotentialen omgezet in beelden. 

Die 2 banen kruisen elkaar omdat ze naar de tegenovergestelde hemisfeer gaan. Het punt 

waar de 2 neurale banen elkaar kruisen wordt het optisch chiasma genoemd. 

Er zijn verschillende “kabels” die van de ogen naar de hersenen lopen. 

Ongeveer 25% van die kabels gaan naar de hersenstam, de colliculus superior. Dit is het 

tectaal systeem. Informatie zoals waar iets zich bevindt, met welke snelheid het op je af 

komt,… wordt hier verwerkt. 

De overige 75% van de kabels passeren de nucleus geniculatum laterale. Dit is het 

geniculostriataal systeem. De belangrijkste informatie zoals wat we zien wordt hier 

verwerkt. Die kabels gaan door tot in de visuele cortex. 

De visuele cortex bestaat uit: 

•  cortex striatus 

• visuele associatieregio’s 

De visuele cortex is gelegen in de occipitale kwab, de cortex striatus is het onderste deel van 

de occipitale kwab. 

4.4 EVENWICHT EN GEHOOR 
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Het gehoororgaan (cochlea) en de evenwichtsorganen bevinden zich beide in het binnenoor. 

Ze gebruiken ook dezelfde receptoren en cellen. Dat zijn mechanoreceptoren en haarcellen. 

4.4.1 BEKOMEN VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL 

Een actiepotentiaal wordt in beide zintuigen op een zelfde manier gestart. 

De beweging van de haartjes omzetten in actiepotentiaal wordt mechano-elektrische 

transductie genoemd en gebeurt via mechanische ionenkanalen. 

De haartjes bevinden zich in het 

slakkenhuis (gehoor en in de 

otolietorganen en de halfcirkelvormige 

kanalen (evenwicht). 

De haartjes hangen vast met tip links. 

De haartjes kunnen zich in beide 

richtingen bewegen. 

Wanneer ze van kort naar lang op elkaar 

steunen is er een grote spanning en 

zullen de mechanische poortkanalen 

open gaan. 

Hierdoor komt er een depolarisatie en 

start er een actiepotentiaal. 

 

 

4.4.1.1 EVENWICHT 
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4.4.1.1.1 OTOLIETORGANEN 

De utriculus en de sacculus zijn otolietorganen. Dat zijn organen waarin otolieten zitten. 

Otolieten zijn een soort van steentjes (calcietkristallen). 

Die steentjes liggen op 

een gelatineuze laag 

(soort membraan). In die 

gelatinelaag zitten de 

haarcellen met de 

haartjes. Die staan zeer 

labiel, want het extra 

gewicht van de otolieten 

zorgen voor een slecht 

evenwicht. Ze zijn dus zeer gevoelig. 

Het gewicht van de otolieten leidt tot een 

stimulatie van haarcellen in de utriculus. 

Otolietorganen (statolietorganen) zijn statisch en 

dynamisch. 

We hebben geen orgaan om lineaire snelheid 

waar te nemen, een versnelling kunnen we wel 

waarnemen omdat de otolieten op de haartjes 

dan bewegen. 

De utriculus neemt een (lineaire) horizontale 

versnelling waar. 

De sacculus neemt een (lineaire) verticale 

versnelling waar. 

4.4.1.1.2 HALFCIRKELVORMIGE KANALEN/SEMICIRULAIRE BANEN 

De semicirculaire banen zijn gevuld met endolymph (vloeistof). Die stimuleert de cupula (een 

soort zeil). Als we in een bepaalde richting gaan bewegen dan gaat het endolymph tegen de 

cupula duwen. De cupula klapt dan dicht en het actiepotentiaal start. 

De semicirculaire kanalen geven enkel dynamische info. Vertellen ons in welke richting ons 

hoofd staat, voor elke richting bestaat er een kanaal. Er zijn 3 mogelijkheden: 

• anterieur (ja knikken) 

• posterieur (nee knikken) 

• lateraal (van oor naar oor) 

De vloeistof beweegt traag, dus wanneer we stoppen met 

ronddraaien zullen we nog even het gevoel hebben dat 

we nog steeds rond aan het draaien zijn. 
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4.4.1.2 GEHOOR 

Het gehoororgaan wordt soms ook de cochlea genoemd. 

Geluid heeft een medium nodig om zich voort te zetten. Normaliter is dit medium de lucht, 

maar ook onder water kan geluid doorgegeven worden, het gaat alleen moeilijker. 

 In de ruimte is er geen lucht en dus ook geen geluid. 

Geluid is beweging, het zijn trillingen in de lucht. 

Wanneer je klopt op een plaat gaat die trillen. Die trilling zet zich verder in de lucht en dat is 

geluid. 

De lucht wordt continu samengeperst en uit elkaar getrokken. Je creëert eigenlijk steeds 

kleine gebieden van hoge en van lage druk. 

• Toonhoogte (hoog/laag): frequentie van de golven (veel = hoog, weinig = laag) 

Toonhoogte wordt uitgedrukt in Hertz (Hz) – trillingen per seconde. 

 Alles wat hoger is dan 20 000 Hz is ultrasoon (horen mensen niet). Sommige dieren 

kunnen dit wel horen. 

 Een echo werkt met ultrasoon geluid. 

• Toonsterkte (luid/stil): amplitude van de golven (hoog = luid, laag = stil) 

Toonsterkte wordt uitgedrukt in decibel (Db) – logaritmische schaal. 

• Timbre (klankkleur): een geluidsgolf is samengesteld uit een basisfrequentie en een 

aantal boventonen. Die boventonen maken een stem uniek, zo kunnen we stemmen 

herkennen. 

Het volledige gehoororgaan bevat 3 anatomische delen: 

• Buitenoor (uitwendig oor): 

➢ oorschelp (auricle): kraakbeen 

➢ gehoorgang (external auditory meatus): ±2 cm 

➢ trommelvlies (tympanic membrane) 

• Middenoor: 

➢ gehoorbeentjes: 

• hamer (malleus) 

• aambeeld (incus) 

• stijgbeugel (stapus) 

➢ buis van Eustachius 

• Binnenoor (cochlea): in temporaal bot, slakkenhuis 

➢ ovaal venster (begin) – rond venster (einde) 

➢ scala vestibuli en scala tympani: perilymph (vloeistof) 

➢ scala media (Reissnerkanaal): endolymph (vloeistof) 
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4.4.1.2.1 MIDDENOOR 

De buis van Eustachius verbindt 

het middenoor met de 

keelholte. 

Op het vliegtuig moet je slikken 

om je oren te “klaren”. De 

overdruk in je oren (luchtdruk in 

de oren past zich niet zo snel 

aan) kan zorgen voor oorsuizen 

omdat de luchtdruk niet overeen 

komt met die in het vliegtuig. 

Door te slikken komen deze 

terug op gelijke druk. 

De gehoorbeentjes zetten de trilling om van het trommelvlies naar het ovaal venster en 

versterken die trilling (energie concentreren op kleiner vlak) 

De stapediumspier hangt vast aan de stijgbeugel (stapes) en aan de wand van de midden-

oorkamer. Bij zeer luid lawaai trekt de spier samen en komt de stijgbeugel los van het ovale 

venster. Je kan de hele geluidssequentie afkoppelen. Dit dient als bescherming. 

Bij plotse knallen heeft de spier niet genoeg tijd om samen te trekken en kan er dus sneller 

gehoorschade ontstaan. 

Gehoorschade ontstaat wanneer haarcellen irreversibel beschadigt zijn en zich vervangen 

door littekenweefsel. 

 



FYSIOLOGIE 

84 
 

4.4.1.2.2 BINNENOOR 

Het orgaan van Corti is het eigenlijke gehoorzintuig. 

Het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen (opgerold) met elk 3 buizen (scala). 

• scala vestibuli 

• scala tympani 

• scala media (Reissnerkanaal) 

Het orgaan van Corti bevindt zich tussen het Reissnerkanaal en de scala tympani. 

Hierop bevinden zich de haarcellen. Die gaan mechanische informatie via zenuwen (VIIe 

hersenzenuw) omzetten in actiepotentialen. 

Het basilaire membraan is het membraan tussen de scala. Hierop zitten de eigenlijke 

zintuigcellen met haartjes. 

Boven het basilair membraan ligt het tectorieel membraan. Trillingen doe de vloeistof 

bewegen, die op zijn beurt de membranen doet bewegen. Tussen de 2 membranen liggen de 

haartjes en die voelen de beweging. De beweging prikkelt de haarcellen (sensorpotentiaal). 

 

Hoge tonen hebben een hogere frequentie. Die golven botsen dus meer met moleculen in 

de lucht waardoor zij minder ver geraken. De bas (laag) van een fuif hoor je tot heel ver. 

Hoge tonen zorgen voor de start van een actiepotentiaal dicht bij het ovale venster 

(adequate receptor zit in het begin). 

Lage tonen veroorzaken een actiepotentiaal ver van het ovale venster (adequate receptor zit 

verder). 
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Verschillende gaan naar verschillende delen van de auditieve cortex (hoge tonen worden in 

een ander deel verwerkt dan de lage tonen. Elke toon heeft een aparte plaats op de cortex. 

Tussenstations naar de auditieve cortex: 

• thalamus (synaps van 2e naar 3e orde) 

• hersenstam (colliculus inferior): deel van de auditieve informatie die we gebruiken 

voor auditieve reflexen (gaan niet tot de cortex) 

Lokalisatie van geluidsbronnen: 

• voor ons: gelijke aankomsttijd van geluid in beide oren 

• naast ons: aankomsttijd sneller in 1 oor 

Geluid is niet zo snel (in vergelijking met licht), er zit een waarneembaar verschil in 

aankomsttijd (echo). 

Een verschil in aankomsttijd heef tot gevolg dat de actiepotentialen ook niet op hetzelfde 

moment starten. Coincidence detectors slagen erin om het verschil in aankomsttijd van 

geluid om te zetten in een verschil in plaats van waar de prikkels komen. 

 Ook van geur kunnen we een locatie bepalen. 

Doofheid: 

• Geleidings- of conductiedoofheid: 

➢ probleem in buiten- of middenoor 

➢ oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade,… 

➢ vaak onafhankelijk van frequentie 

 hoorapparaat: versterkt trillingen 

• Perceptie- of zenuwdoofheid: 

➢ probleem in binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal) 

➢ presbycusis = doofheid door ouderdom, doof geboren 

➢ frequentiegevoelig 

 cochleair implantaat: vervangt cochlea 

geeft elektrische signalen door in het slakkenhuis via een elektrode 
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5 HET HORMOONSTELSEL 

Dingen die snel en dringend moeten doorgegeven worden doen dat via neuronen. Alle 

informatie die niet zo dringend is wordt doorgegeven via de hormonen. 

Alle weefsels kunnen informatie doorgeven, maar hormonen zijn de hoofdboodschappers in 

ons lichaam. 

Bijna al ons gedrag is terug te leiden tot onze hormonen, de invloed van hormonen op ons 

gedrag is heel groot. 

 Ook in de hersenen zitten endocriene klieren, dat is de belangrijkste moderator voor 

het coördineringssysteem. 

Endocriene klieren hebben 

interne secretie (= afscheiding) 

hypofyse. 

Exocriene klieren hebben 

externe secretie traanklier. 

De endocriene klieren geven 

hormonen af in het bloed, die 

dan op de doelcellen binden en 

het gewenste effect in gang 

zetten. Dit wordt verder 

uitgelegd in dit hoofdstuk. 

Er zijn 3 soorten hormonen, ze verschillen in chemische structuur: 

• Peptidehormonen: antidiuretisch hormoon (ADH), insuline, glucagon,… 

Hydrofiele aminozuurketens (oplosbaar in water), DNA  RNA  eiwit, een lang 

eiwit (vele peptideketens) is een aminozuur. Het is de grootste groep hormonen. 

• Vetderivaten: steroïden testosteron, oestrogeen,… 

Lipofiele moleculen (oplosbaar in vet), ze zijn afgeleid van cholesterol. Cholesterol is 

een essentieel onderdeel om ons lichaam te laten werken, te weinig vet = 

vetderivaten kunnen niet werken. 

• Aminozuurderivaten: adrenaline, thyroxine,… 

Kleine moleculen, afgeleid van aminozuren. serotonine is afgeleid van tryptofaan, 

dopamine is afgeleid van tyrosine,… 

Niet alle hormonen worden opgenomen als we ze oraal innemen, sommige hormonen 

moeten we inspuiten. Het hangt af van de hormonen of we ze moeten inspuiten of inslikken. 

Steroïdhormonen of vetderivaten worden geabsorbeerd, niet verteert. Daarom zijn er pillen 

voor. anticonceptiepil 

Polypeptidenhormonen verteren wel en gaan dus uit het lichaam als we ze oraal innemen, 

daarom spuiten we ze in. insulinespuit 

Hydrofiele hormonen kunnen niet door het celmembraan dat uit vet bestaat. Ze werken via 

receptoren in op het celmembraan en 2e boodschappers (G-proteïnes). 
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Lipofiele hormonen kunnen wel door het celmembraan. Ze werken via intracellulaire 

receptoren (= binden aan receptoren in de cel). 

 Hormonen stapelen zich op in onze vetreserves. 

Hydrofiele hormonen:         Lipofiele hormonen: 

    

De chemische structuur bepaalt hoe hormonen werken in de cel en hoe we bepaalde 

hormonen kunnen toedienen. 

De hersenen zijn het commandocentrum van het AZS, maar ook van het hormonaal systeem. 

De centrale coördinatie en de regeling van hormoonafgifte gebeurt in de hersenen met 

behulp van 3 mechanismen: 

• hypothalamus 

• hypofysevoorkwab (HVK) 

• hypofyseachterkwab 

(HAK) 
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Naast de hersenen die hormonen regelen is er ook een lokale, humorale regeling (glycemie 

 insuline). Hier nemen de organen zelf de beslissing om spontaan hormonen aan te maken. 

 Bij het bijniermerg wordt informatie eerst voor een deel neuraal doorgegeven, 

daarna hormonaal. 

De 4 meest bekende endocriene organen in ons lichaam zijn de hypofyse, schildklier, bijnier 

en de pancreas. 

5.1 HYPOFYSE 

De hypothalamus controleert bijna alle hormonen. Hij stuurt de hypofyse aan. De hypofyse 

is opgedeeld in de hypofysevoorkwab (HVK) en de hypofyseachterkwab (HAK). De 

hypothalamus geeft aan beide kwabben commando’s. 

5.1.1 HYPOFYSEVOORKWAB 

De hypothalamus controleert de HVK via releasing 

hormonen (RH). Die RH komen terecht in de HVK. Daar 

zitten receptoren die“ de vraag begrijpen”. De HVK maakt 

dan trofines (hormoon) aan. Dat hormoon gaat naar het 

doelorgaan die daaropvolgend zijn hormoon aanmaakt. 

Dit systeem wordt constant gehouden bet behulp van 

negatieve terugkoppeling. Door de vele niveaus van regeling 

is dit vrij gemakkelijk. 

Trofines: zetten doelorganen aan tot secretie 

• Groeihormoon (GH): algemeen, zet de lever aan om 

andere groeihormonen te maken die ervoor zorgen 

dat alle andere weefsels beginnen te groeien 

• Prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie (groei van doelweefsel) 

• Thyroid-stimulerend hormoon (TSH): stimuleert de schildklier 

• Adrenocorticotroop hormoon (ACTH): stimuleert de bijniercortex 

• Follikel-stimulerend hormoon (FSH) 

➢ Testes: spermatogenese 

➢ Ovaria: follikelrijping  (oestrogenen) 

• Luteïniserend hormoon (LH) 

➢ Testes: vrijstelling testosteron 

➢ Ovaria: eisprong (progesteron) 

 FSH en LH worden gonadotrofines genoemd. 

Ze werken in op de gonaden (primaire 

geslachtsorganen) en maken 

geslachtshormonen. 

Stoornissen in het groeihormoon kunnen leiden tot 

gigantisme of een groeiachterstand. 
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5.1.2 HYPOFYSEACHTERKWAB 

De hypothalamus vormt 2 hormonen: 

• Antidiuretisch hormoon (ADH): houdt de urine op. Het heeft te maken met de 

nierfunctie, die moetenafhankelijk van de situatie meer of minder water, zout,… 

afscheiden. Als je lang niet gedronken hebt zal ADH hoog zijn. 

• Oxytocine: zorgt bij de vrouw voor melkafscheiding tijdens het zogen en zorgt voor 

contractie van de baarmoeder tijdens het bevallen. 

Bij zowel mannen en vrouwen komt dit hormoon vrij bij een orgasme. 

Deze 2 hormonen worden opgeslagen in de HAK. De HAK zorgt voor de vrijzetting van die 

hormonen. 

5.2 SCHILDKLIER 

De schildklier zal schildklierhormonen produceren als de hypofyse hem dat vraagt. De 

hypofyse geeft een trofine vrij die de schildklier stimuleert om schildklierhormonen te maken. 

De schildklier geeft dan hormonen vrij die effect hebben op verschillende zaken. 

De schildklier bestaat uit follikels (blaasjes). Die follikels zijn gevuld met thyroidhormonen. 

 Jodium stapelt zich op in de schildklier. 

 Bij een nucleaire ramp moeten we jodiumpillen nemen. Daarin zit niet-radioactieve 

jodium die zich zal opstapelen in de schildklier, zodat er minder plaats is voor de 

schadelijke jodium. 
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Er zijn 2 soorten schildklierhormonen: 

• trijoodthyronine (T3): bevat 3 jodiumatomen 

• thyroxine (T4): bevat 4 jodiumatomen 

Schildklierhormonen gaan door het celmembraan in de doelcel. Daar binden ze aan 

mitochondria en wordt de ATP productie versneld. Hierdoor neemt de 

stofwisselingssnelheid (= basaal metabolisme) en het zuurstofverbruik toe. De cel zal dus 

meer energie verbruiken (= calorigeen effect). Doordat de cel meer energie verbruikt stijgt 

de lichaamstemperatuur. 

Hoe meer schildklierhormonen de cel binnenkomen, hoe beter de schildklier werkt, hoe 

meer calorieën je lichaam verbrand en hoe sneller je dus zult afvallen. 

Als je schildklier trager werkt zal je minder calorieën verbranden en dus trager afvallen. 

(goede schildklier  snel metabolisme  mager) 

(slechte schildklier  traag metabolisme  dik) 

Bij kinderen is de werking van de schildklier heel belangrijk bij de ontwikkeling van het 

beender-, spier- en zenuwstelsel. 

Regeling: hypothalamus  HVK  schildklier 

De regeling kan worden gestimuleerd door koude en stress. 

Tussen de follikels zitten C-cellen. Die C-cellen produceren calcetonine, dat is een hormoon 

die de calciumconcentratie in de lichaamsvloeistoffen doet dalen. 

5.2.1 BIJSCHILDKLIER (PARATHYROID) 

Aan de achterkant van de schildklier 

zitten een soort “knopen”. Dit is de 

bijschildklier. 

De bijschildklier maalt parathormoon 

(PTH). Die heeft de tegengestelde 

werking van calcetonine. PTH doet 

de calciumconcentratie in het bloed 

stijgen (calciëmie). 

Dit kan op verschillende manieren 

gedaan worden: 

• Meer opname van calcium uit 

de darmen 

• Meer afgifte van calcium uit 

het skelet (negatief voor de 

botsterkte) 

• Minder excretie van calcium 

via de nieren (minder calcium 

uitplassen) 

Calcetonine en PTH houden met een negatief feedbacksysteem de calciumwaarde constant. 
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5.3 BIJNIER 

De bijnier bestaat uit 2 verschillende organen: 

• bijnierschors of -cortex 

• bijniermerg of -medulla 

 De bijnier heeft niks met de nieren te maken, het heeft zijn naar te danken aan de 

locatie in het lichaam 

5.3.1 BIJNIERSCHORS 

De bijniercortex secreteert een 20-tal soorten corticosteroïden (= bijnierschorshormoon), 

vetderivaten of steroïdhormonen. 

• Mineralocorticoïden: regelen de concentratie van mineralen in het lichaam. 

Aldosteron (belangrijkste) houdt natrium vast in het lichaam  water vast in het 

lichaam  verhoogt het bloedvolume  bloeddruk stijgt (controleert de bloeddruk) 

• Glucocorticoïden: werken in op de suikerspiegel of glycemie. 

Cortisol (hydrocortisone) verhoogt de glycemie door inhibitie van het glucoseverbruik. 

Daarnaast heeft het anti-inflammatoire effecten. Het onderdrukt de immuunreactie 

en ontstekingen (dit is niet goed, want het vertraagt het genezingsproces). Cortisol 

wordt vrijgegeven onder invloed van stress. 

• Androgenen (kleine hoeveelheden): geslachtshormonen 

De secretie van de bijnierschorshormonen gebeurt onder invloed van ACTH een hormoon 

dat wordt vrijgegeven in de hypofyse. 

HPA-as: hypothalamo-hypofysaire-adrenale as (de volgorde van de hormonen tot de bijnier) 

5.3.2 BIJNIERMERG 

Het bijniermerg staat in voor de endocriene secretie van adrenaline (80%) en noradrenaline 

(20%). 

De secretie gebeurt onder invloed van preganglionaire neuronen (deels neuronaal). 

Orthosympaticus (fight-or-flight) 

Het kan vergeleken worden met een schrikreactie, maar het werkt trager en langer. Het is 

het hormonaal gedeelte van het sympatho-adrenaal systeem. 

 Adrenaline en cortisol zijn de 2 belangrijkste stresshormonen. 

5.4 PANCREAS 

De pancreas is eigenlijk geen endocriene klier, het bestaat voor 99% uit exocrien weefsel 

(acini). Het is een steunend orgaan in de spijsvertering. 

De endocriene cellen (1%) heten de eilandjes van Langermans. Ze bevatten 3 soorten cellen: 

• 𝛼-cellen: secretie of productie glucagon 

• 𝛽-cellen: secretie insuline 

• 𝛥-cellen: secretie somatostatine 
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 De 𝛽-cellen zijn defect bij 

mensen met type I diabetes. Ze 

kunnen geen insuline meer 

aanmaken. 

Insuline en glucagon werken elkaar 

tegen. Insuline komt vrij bij 

hyperglycemie en glucagon komt vrij 

bij hypoglycemie  negatieve 

feedback om de homeostase te 

behouden. 

Insuline zorgt ervoor dat glucose 

omgezet wordt in glycogeen (het 

bouwt een legomuur). Dat is een 

stapelproduct, een soort 

suikervoorraad (we doen ook aan 

eiwit- en vetopstapeling). 

Glucagol breekt de glycogeen terug 

af tot glucose (legomuur terug 

afbreken tot legoblokjes) en 

transporteert het naar het bloed. 

 Alle organen met een endocriene functie kunnen hormonen afbreken, maar die 

zullen we niet bespreken. 

5.5 ANDERE ORGANEN MET ENDOCRIENE FUNCTIE 

• Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline 

• Vetweefsel: leptine en resistine (adipokines) 

• Nier: erytropoëtine (EPO) 

• Hart: atriaal natriuretisch peptide (ANP) 

• Thymus (zwezerik): thymosinen 

➢ Ontwikkeling afweerreacties 

➢ Degenereert na kindertijd 

• Geslachtsorganen 

• Pijnappelklier: melatonine 

5.6 HORMONALE REGELING VAN EETGEDRAG (LICHAAMSGEWICHT) 

Het lichaamsgewicht blijft stabiel wanneer de energie-inname en het energieverbruik in 

balans is (inname > verbruik = verdikken, inname < verbruik = vermageren). 

We nemen macronutriënten zoals koolhydraten, vetten, suikers,… en alcohol volledig op. 

Bijna alle voedsel dat we eten zetten we zo efficiënt mogelijk om in energie. We kunnen 

energie niet uitplassen, enkel verbruiken. 
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We verbruiken energie aan de hand van het basaal metabolisme. Bij mannen is dit ongeveer 

1 calorie per uur per kilogram, bij vrouwen 0,9 calorieën per uur per kilogram. 

Naast het basaal metabolisme bepaalt ook onze lichaamsbeweging en arbeid hoeveel 

energie we verbruiken. 

Ons eetgedrag wordt geregeld door 2 systemen: 

• Hedonistisch systeem: bepaalt de keuze van de maaltijd (genot). We kunnen onze 

hersenen doen verleiden om meer energie te eten en op te nemen dan nodig. 

• Homeostatisch systeem: regelt de noodzaak 

➢ Een laesie in de hypothalamus kan leiden tot hyperfagie of hypofagie 

afhankelijk van de regio. 

Hyperfagie: verhoogde eetlust  verdikken 

Hypofagie: verhoogd verzadigingsgevoel  vermageren 

➢ Er zijn neuropeptiden in de hypothalamus die het hongergevoel uitlokken. 

Dit homeostasesysteem is beter bij dieren dan bij de mens, bij ons werkt dit systeem niet zo 

goed. Het hedonistisch systeem overruled het homeostatisch systeem. 

 Dieren blijven in de natuur goed op gewicht, het is pas wanneer we die dieren uit de 

natuur trekken dat het misloopt. 

5.7 PERIFERE SIGNALEN VOOR EETGEDRAG 

Ghreline is een hormoon die ons maag doet grommen, dit is een kortetermijn hongergevoel, 

secretie wordt geactiveerd door een lege maag. 

Leptine is een hormoon die zorgt voor een verzadigingsgevoel op lange termijn, secretie 

wordt geactiveerd door vetcellen (adipostaat). Daarnaast inhibeert leptine de neuropeptide 

Y (zorgt voor hongergevoel en verminderde activiteit). 

Elke vetcel produceert leptine. Leptine geeft aan de hersenen door hoeveel vet er zich in het 

lichaam bevindt. Wanneer er te veel vet in het lichaam zit zal het verzadigingshormoon in 

werking treden en zal je stoppen met eten (negatieve feedback). 

 Leptinedeficiëntie: vetweefsel produceert geen leptine, je hebt dus nooit een 

verzadigd gevoel. 

Het is geen oplossing voor overgewicht. De meeste mensen met overgewicht produceren 

wel leptine, maar reageren er niet op omdat die hormonen kapot zijn of omdat het 

hedonistisch systeem sterker is. 

Leptinedeficiëntie: vetweefsel produceert geen leptine  leptine extern toedienen. 

Maar dit is geen oplossing voor overgewicht. Bij de meeste mensen die zwaar zijn produceer 

je wel leptine, maar je reageert er niet op omdat de hormonen kapot zijn of omdat het 

hedonistisch systeem sterker is. 
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5.8 HORMONEN INDUCEREN ANABOLE OF CATABOLE STATUS IN HET LICHAAM 

Anabole status: van bouwstenen (legoblokjes) maken we complexe structuren (muren) die 

we stockeren in ons lichaam (opbouw). 

Catabole status: van complexe structuren (muren) maken we terug bouwstenen 

(legoblokjes) die in ons bloed terecht komen (afbraak). 

 

Stress is een lichamelijke of emotionele situatie die de homeostase bedreigt (ziekte, 

depressie, angst, koude, verhongering,…). 

Bij stress induceren catabole hormonen de mobilisatie (afbraak) van energiereserves. Dit is 

een proces van enkele jaren, tot je lichaam en de energiereserves “op” zijn. 

Stress manifesteerd zich in 3 fases: 

• Alarmfase (acuut): orthosympaticus, adrenaline, continu gespannen zijn 

• Weerstandsfase (chronisch): afbraak van reserves (glucocorticoïden, 

schildklierhormoon, groeihormoon, glucagon,…) 

 Stresshormonen kunnen gemonitord worden in bloed, speeksel,… 

• Uitputtingsfase (falen in de homeostase): de reserves zijn op 
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6 HET VOORTPLANTINGSSTELSEL 

 Man Vrouw 

Gameten (voortplantingscellen) Zaadcellen (spermatozoa) Eicel (oöcyt) 

Gonaden Testes Ovaria 

Kanalen of buizen Bijbal, zaadleider Eileider 

Accessoire klieren en organen Prostaat, zaadblaasjes Baarmoeder 

Externe geslachtsorganen Penis Schaamlippen, clitoris 

6.1 MAN 

6.1.1 MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN 

 

Het scrotum of de balzak bevat de cremaster 

spier. Dit is een spier die regelt hoeveel de 

teelballen buiten het lichaam zitten of hoe 

dicht ze bij het lichaam blijven. De ideale 

temperatuur van de teelballen is lager dan de 

lichaamstemperatuur, daarom hangen ze uit 

het lichaam. Als het koud is zal de cremaster 

spier de teelballen tegen het lichaam duwen, 

als het warm is zullen de teelballen meer uit 

het lichaam hangen. 
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De zaadbal of teelbal (testis) bevat 

testiskanaaltjes (tubuli seminiferi). In die 

testiskanaaltjes wordt aan spermatogenese 

gedaan. Alle kanaaltjes zitten in een ander 

stadium van de vorming, zo blijft er een 

continue aanvoer van nieuwe spermatozoa. 

Die spermatozoa worden in de binnenholte 

van de kanaaltjes vrijgegeven en zo vinden 

ze hun weg naar de bijbal. De spermato-

genese wordt gestimuleerd door FSH. Er is 

een paracriene regeling (niet via bloed, 

maar via naburige cellen) onder invloed van 

testosteron. 

Teelballen zijn de belangrijkste plaats voor 

de productie van testosteron (99%). Meer specifiek zijn de interstitiële cellen of cellen van 

Leydig verantwoordelijk voor de secretie van testosteron. 

Wanneer er te veel testosteron in het lichaam zit zullen de sertoli-cellen die secretie 

inhiberen (negatieve feedback). 

In de bijbal (epididymis) zullen de spermatozoa verder rijpen en gestockeerd worden. 

In de bijbal zit een lange buis van ongeveer 7 meter. De transittijd om door die buis naar de 

zaadleider te gaan bedraagt 2 weken. 

De zaadleider (ductus deferens) maakt een grote omweg (unintelligent design). 

De zaadleider heeft een gladde spierwand (autonoom). 

De accessoire klieren voegen vocht toe aan de spermatozoa. 

95% van het vocht komt van de accessoire klieren. 

De zaadblaasjes voegen onder andere fructose toe, dat zal 

dienen als energie voor de te overbruggen afstand voor de 

spermatozoa. 

Daarna passeert het de prostaat, die voegt prostaatvocht toe. 

Ter hoogte van de prostaat komen de urinebuis en de 

zaadleider samen. 

Tot slot gaat het langs de Cowperklier. Die voegt een pH buffer 

toe zodat de spermatozoa niet sterven van het urinezuur. 

Dan volgt er een capacitatie (= activatie) van de zaadcellen. Dat 

gebeurt door het zaadvocht dat aanwezig is. 

Na de zaadleider komt het zaadvocht terecht in de urinebuis (urethra), die bevindt zich in de 

penis in het corpus spongiosum. 
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6.1.2 ERECTIE 

Bij een erectie vullen de corpora cavernosa 

(zwellichamen) zich met bloed. Deze kunnen 

niet uitzetten want de gladde spier en de 

bindweefsellaag rond die zwellichamen zit 

heel strak. Onder invloed van stikstofoxide 

(NO) die afgegeven wordt door de 

parasympatische zenuwen ontspant de gladde 

spier zich en verwijden de bloedvaten 

(= vasodilatatie). Hierdoor neemt de druk toe 

en krijg je een erectie. 

Het krijgen van een erectie gebeurt voor een 

deel neuraal (parasympatische zenuwen). 

De parasympaticus zet continu ACh vrij waardoor de calciumkanalen openblijven (het 

actiepotentiaal blijft op een piek). De NO werkt met een 2e boodschapper, het cyclisch GMP. 

cGMP doet de calciumkanalen sluiten zodat het actiepotentiaal stopt en de spier relaxeert. 

De erectie wordt beëindigt door het cGMP af te breken. Fosfodiesterase (PDE) doet dit. 

Sildenafil (werkend product in Viagra) inhibeert PDE, hierdoor zal het cGMP trager 

afgebroken worden en blijft de erectie langer duren. 

 Dit werd ontdekt door serendipiteit (toevalligheid). 

6.1.3 EJACULAAT 

Het ejaculaat wordt ook nog het zaadvocht of semen genoemd. 

Een ejaculaat bestaat uit ongeveer 2 tot 5 milliliter vocht. 

Er zijn 60 tot 200 miljoen zaadcellen per milliliter vocht. 

10% van de Vlaamse mannelijke bevolking lijdt aan subfertiliteit, dit kan door 3 problemen: 

• Aantal: < 20 miljoen/ml 

• Motiliteit (beweeglijkheid): <50% voorwaarts 

• Vorm: < 30% normaal 

 Wanneer 1 van deze 3 problemen optreden in de grootteorde zoals beschreven 

spreken we van subfertiliteit. 

Een spermacel heeft de vorm die hij heeft afhankelijk van 

de functie. 

• Acrosoom: om de wand van de eicel te doorboren 

• Middenstuk: energie om te zwemmen 

• Staart: om te zwemmen 
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Hoe meer promiscue (iedereen doet het met iedereen, geen partner,…) een aapachtige is, 

hoe groter de teelballen zijn in verhouding met het lichaam, hoe meer spermatozoa er in de 

semen zitten en hoe sneller de zwemsnelheid is. Kortom, hoe beter de voortplanting. 

Bij strikt monogame aapachtigen zijn de teelballen veel kleiner, zijn er veel minder 

spermatozoa en hun zwemsnelheid is veel trager. 

 De mens ligt tussen de 2 uitersten (chimpansee en gorilla). 

6.1.4 MANNELIJKE GESLACHTSHORMONEN (ANDROGENEN) 

De meeste geslachtshormonen zijn steroïdhormonen. Dit zijn vetderivaten, ze zijn dus 

afgeleid van vet, cholesterol (3 hexagons (6), een pentagon (5) en zijketens). 

De meeste geslachtshormonen zijn afgeleid van 

cholesterol. Wanneer er te weinig vet in het 

lichaam zit kan er geen cholesterol gemaakt 

worden en kunnen er bijgevolg ook geen 

geslachtscellen gemaakt worden. 

Alle mannelijke geslachtsorganen worden 

onderhouden door testosteron, wanneer 

iemand dus geen testosteron meer aanmaakt 

zullen de geslachtsorganen verschrompelen. 

Om testosteron in oestrogeen (estradiol) te 

doen veranderen heb je maar 1 eiwit nodig, aromatase. Bij transgenders kunnen we dus 

gemakkelijk dat eiwit toevoegen (man  vrouw) of inhiberen (vrouw  man). 

Testosteron wordt gesecreteerd door de Leydigcellen onder invloed van LH 

Het testosterongehalte is bij mannen 15 keer zo hoog als bij vrouwen en zorgt voor 

geslachtsdifferentiatie. Het beïnvloed ook de ontwikkeling van secundaire 

geslachtskenmerken (baardgroei, stemwisseling), de spiergroei, het libido, gedrag,… 

Het is een constante concentratie (geen maandcyclus, wel een circadiaan ritme of dagritme). 

De concentratie wordt weer constant gehouden door negatieve feedback. 

Wanneer men gaat “spelen” met testosteron (testosteron inspuiten) gaat het lichaam 

stoppen met FSH aan te maken omdat het denkt dat er voldoende spermacellen zijn. Als er 

geen FSH meer is zullen er dus geen spermacellen meer aangemaakt worden en wordt je 

onvruchtbaar. Dus te veel exogene testosteron innemen stopt de zaadproductie.  

Het testosterongehalte neemt af met de leeftijd. 
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6.2 VROUW 

6.2.1 VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN 

6.2.1.1 INWENDIG 
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• Eierstokken (ovaria): primaire follikels, geslachtsorganen (gonaden). Oestrogeen en 

progesteron worden hier gemaakt en geslachtscellen worden hier geproduceerd. 

• Eileider (tuba) en fimbriae: de eileider ondersteund de eierstokken, fimbriae zijn 

tentakels in de eileider die de follikel opvangen en verder leiden naar de baarmoeder 

• Baarmoeder (uterus): is ongeveer de grootte van een tennisbal. Bestaat uit een 

cervix (baarmoederhals) en een corpus. De opening van de cervix verweekt 1 keer 

per maand en bij het bevallen, dan heeft het een opening van 10 cm. 

• Baarmoederwand: bestaat uit het 

myometrium en het endometrium. Het 

myometrium is een gladde spier die zeer 

sterk kan uitrekken (bij zwangerschap 8 

keer zo groot). Deze spier lokt de 

geboorte uit, zorgt voor de weeën. Het 

endometrium is de laag waar de eicel zich 

innestelt bij zwangerschap. Als je niet 

zwanger bent verlies je het endometrium 

elke maand tijdens de menstruatie. 

 Endometriose is een ziekte waar er bij het afbrokkelen van het endometrium een 

deel terecht komt in de kleine bekken en andere plaatsen waar het niet hoort. Daar 

vormt het cystes en die kunnen zeer pijnlijk zijn en leiden tot een verminderde 

vruchtbaarheid. 

• Schede (vagina)  

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 UITWENDIG 

• Clitoris 

• Schaamlippen (grote en kleine) 

Het perineum bij de vrouw wordt de vulva 

genoemd. 

Functies van de vagina: 

• Afvoeren van menstruatiebloed 

• “Ontvangen” van penis en zaadcellen 

• Is het onderste deel van het 

geboortekanaal. 
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6.2.2 EICELRIJPING 

 Voordat de eicel in de baarmoeder terecht komt moet hij al bevrucht zijn. De 

bevruchting gebeurt bijna altijd in de eileider. 

Primordiale follikels zijn de voorlopers 

van de eigenlijke eicellen. Bij de 

geboorte hebben we er hier meer dan 

een miljoen van. Bij de puberteit zijn 

dit er nog maar 400 000. In ons leven 

ovuleren we ongeveer 400 keer, we 

hebben dus maar 400 eicellen nodig, 

de rest sterft. 

1 keer in de maand hebben we een 

menstruatie. Deze is een deel van de 

ovariële cyclus. 

Ovariële cyclus: 

• Folliculaire fase: dag 1 tot 14 

➢ Men begint te tellen bij de start van de menstruatiebloeding 

➢ Secundaire follikel  tertiaire (Graafse) follikel door FSH 

• Eisprong (ovulatie): 14e dag 

➢ Door LH 

➢ Vruchtbaar tussen de 11e en 15e dag 

• Luteale fase: dag 14 tot 28 

➢ De overschot van de follikel ontwikkelt zich tot corpus luteum. Bij 

zwangerschap blijft deze groeien, als er geen zwangerschap optreedt 

degenereert het corpus luteum tot corpus albicans en sterft deze af. 

Tijdens de cyclus rijpt de follikel (primordiaal  primair  secundair  tertiair), daarna 

volgt de eisprong. Dan groeit het corpus luteum of sterft hij af (corpus albicans). 
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6.2.3 VROUWELIJKE GESLACHTSHORMONEN 

Er zijn 4 geslachtshormonen: 

• Oestrogenen 

• Progesteron 

• Prolactine 

• Oxytocine 
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6.2.3.1 OESTROGENEN 

Oestrogeen is het equivalent van testosteron bij de mannen. 

Er zijn verschillende soorten oestrogenen, het is een hormonengroep: 

• Estradiol (E2) 

• Oestron (E1) 

• Oestrion (E3) 

Oestrogenen worden vrijgelaten door een rijpend follikel, hoe groter de follikel wordt, hoe 

hoger de oestrogeenconcentratie in het bloed (hoge waarden bij zwangerschap). De 

oestrogenen zelf stimuleren de verdere rijping van het follikel (positieve feedback). De 

follikel secreteert zijn eigen stimulans. 

Oestrogeen zal het LH (2e gonadotrofine) (en het FSH) doen stijgen. LH induceert dan de 

eisprong, de follikel springt open. Eens het follikel gesprongen is wordt het corpus luteum 

gemaakt. Het corpus luteum of het gele lichaam produceert progesteron. 

 Oestrogeen begint te stijgen in de folliculaire fase (1ste helft van de menstruele 

cyclus), dan komt er een eisprong en begint progesteron te stijgen in de luteale fase 

(2e helft van de menstruele cyclus). 

6.2.3.2 PROGESTERON 

Progesteron stimuleert het endometrium om de bevruchte eicel te “ontvangen”. Oestrogeen 

helpt het endometrium groeien. 

Progesteron zorgt ervoor dat het GnRH (Gonadotrofine Releasing Hormone) wordt 

geïnhibeert, waardoor ook de vorming van LH en FSH geremd wordt. 

Als het gele lichaam afsterft dan daalt de concentratie oestrogenen en progesteron 

opnieuw. Hierdoor wordt de productie van GnRH niet langer geremd en stijgt deze 

concentratie weer. Dit leidt tot een stijging van het FSH-gehalte waarna de ovariële cyclus 

opnieuw begint. 
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6.2.3.3 HORMONEN VAN HET VOORTPLANTINGSSTELSEL 

Hormoon Herkomst Regeling van afgifte Belangrijkste effecten 

GnRH Hypothalamus Man: geremd door 
testosteron 
Vrouw: geremd 
door oestrogenen 
en/of progesteron 

Bevordert FSH-afgifte en LH-
productie 

FSH Hypofyse-
voorkwab 

Man: gestimuleerd 
door GnRH, geremd 
door inhibine en 
testosteron 
Vrouw: 
gestimuleerd door 
GnRH, geremd door 
oestrogenen en/of 
progestagenen 

Man: bevordert spermatogenese 
en spermiogenese door inwerking 
op sertolicellen 
Vrouw: stimuleert ontwikkeling 
follikels, oestrogeenproductie en 
rijping eicellen 

LH Hypofyse-
voorkwab 

Man: gestimuleerd 
door GnRH 
Vrouw: vorming 
gestimuleerd door 
GnRh, afgifte door 
oestrogenen 

Man: stimuleert interstitiële 
cellen tot afgifte testosteron 
Vrouw: stimuleert ovulatie, 
vorming gele lichaam en afgifte 
progesteron 

Androgenen 
(voornamelijk 
testosteron) 

Interstitiële 
cellen van de 
testis 

Gestimuleerd door 
LH 

Vorming en behoud van 
secundaire geslachtskenmerken 
en seksueel gedrag, bevordert 
rijping van spermacellen, remt 
afgifte GnRH 

Oestrogenen 
(voornamelijk 
oestradiol) 

Follikelcellen 
van ovaria; 
gele lichaam 

Gestimuleerd door 
FSH 

Stimuleert afgifte LH (bij hoge 
concentraties), vorming en 
behoud van secundaire 
geslachtskenmerken en seksueel 
gedrag, stimuleert herstel en 
groei van endometrium, remt 
afgifte GnRh 

Progestagenen 
(voornamelijk 
progesteron) 

Gele lichaam Gestimuleert door 
LH 

Stimuleert groei van 
endometrium en afgifte 
klierproducten, remt afgifte 
GnRH 

Inhibine Sertolicellen 
van testis en 
follikelcellen 
van ovarium 

Gestimuleerd door 
FSH en factoren die 
worden afgegeven 
door ontwikkelende 
spermacellen (man) 
of ontwikkelende 
follikels (vrouw) 

Remt afgifte FSH (en mogelijk 
GnRH) 
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6.2.3.3.1 TIJDENS ANTICONCEPTIEPIL 

Je neemt progesteron en oestrogenen samen in, wanneer er veel geslachtshormonen zijn 

heeft het lichaam niet de neiging om nog meer hormonen aan te maken. 

(Oestrogeen en progesteron zorgen samen voor inhibine.) 

Wanneer je de anticonceptiepil inneemt heb je bij het begin van de cyclus al hoge 

oestrogeen- en progesteronwaarden. Je simuleert dus eigenlijk de luteale fase waardoor de 

hersenen denken dat er een bevruchte eicel is. Door negatieve feedback zullen de hersenen 

geen FSH en LH vrijgeven en zal er dus geen eisprong plaatsvinden (in de eierstokken 

gebeurt er niks). 

 De hormoonconcentraties zijn wel hoog en het endometrium wordt wel gevormd, 

maar verder gebeurt er niks. 

 In de baarmoeder gebeurt er wel iets, in de eierstokken niet. 

Wanneer je stopt met de pil in te nemen zal het endometrium afsterven en weggaan zonder 

bevruchte eicel en eisprong. 

6.2.3.3.2 TIJDENS ZWANGERSCHAP 

Bij de zwangerschap zal het corpus luteum niet afsterven, bijgevolg blijft de 

progesteronwaarde hoog. Het embryo (de eicel) zal een signaal geven dat hij is ingenesteld 

en dat het endometrium niet mag afsterven. Het progesterongehalte zal hoog blijven en zal 

zelfs nog verder stijgen. Het endometrium sterft niet af en je bent “over tijd” 

(maandstonden blijven uit). 

In de hele cyclus is negatieve feedback een cruciaal gegeven. 

Door de negatieve feedback komt er geen einde aan de vorige cyclus, maar wordt er ook 

geen nieuwe cyclus gestart omdat er geen FSH en LH aangemaakt worden. 
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6.2.3.3.3 TIJDENS PUBERTEIT EN MENOPAUZE 

Deze hormonen hebben verschillende effecten: puberteit 

• anders beginnen denken 

• groeispurt 

• secundaire geslachtskenmerken vinden plaats 

• anabole effecten op botten en spieren (minder hevig dan bij mannen) 

Tijdens de puberteit heeft oestrogeen enorme effecten. Progesteron is hier minder 

belangrijk. 

Bij de menopauze is er geen menstruele cyclus meer. Het oestrogeengehalte zal dalen en 

dus de botten niet meer kunnen aansterken (osteoporose). 

6.2.3.4 GESLACHTSHORMONEN BEPALEN DE SEKSUELE ACTIVITEIT 

De vruchtbare periode wordt de estrus genoemd. 

Bij mannen zorgt het testosterongehalte voor 

de zin in seks. In de puberteit is dit gehalte 

hoger en heeft men dus meer zin in seks. Voor 

de rest blijft de zin ongeveer gelijk. 

Vrouwen hebben het meeste zin in seks rond de 

eisprong. Dit heeft een evolutionair voordeel 

omdat ze dan het meeste vruchtbaar zijn. 

Omgekeerd kunnen ze ook angst hebben voor 

zwangerschap. 

Dit proces is veel beter zichtbaar bij dieren dan bij mensen. 

6.2.3.5 SEKSUEEL FUNCTIONEREN 

Het ultieme doel is om zich voort te planten. 

Er zijn 4 fases in seksuele respons: 

• Opwinding: parasympaticus (actie) 

➢ door psychologische stimuli en aanraking in erogene zones 

➢ erectie van penis of clitoris 

➢ secretie van vaginaal vocht 

➢ verhoogde gevoeligheid voor zintuigelijke prikkeling 

• Plateau: versterking van de opwinding 

• Orgasme: orthosympathicus (rust) 

➢ secretie oxytocine 

➢ ritmische contracties van perineumspieren (genot) 

➢ stijging van bloeddruk, hartslag en ademhaling 

➢ man: emissie en ejaculatie, vrouw: contracties baarmoeder en vaginawand 

• Herstel 
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6.2.4 BEVRUCHTING 

Na de ejaculatie van ongeveer 300 miljoen 

zaadcellen bereiken slechts 100 de eileider 

(afvalrace). 

Het acrosoom van de zaadcel bevat enzymes die 

een kanaal maken (verteren) door de zona 

pellucida. Dan komt er een fusie van de zaadcel 

met het plasmamembraan van de eicel (terug 46 

chromosomen, 2n) en wordt de eicel opnieuw 

afgesloten voor andere zaadcellen (zonareactie). 

 

 Men vermoed dat er een verband is tussen het succes van de zaadcel om bij de eicel 

te geraken en de kwaliteit van het DNA (weinig ziektes,…)  natuurlijke selectie. 

6.2.4.1 MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING 

Door hormoon-stimulatie kunnen we koppels waarbij het zwanger worden niet lukt 

assisteren bij de voortplanting. 

In vitro fertilisatie (IVF): eicellen worden met een naald uit de eierstokken gehaald voordat 

ze springen (= eisprong) (na FSH-kuur). Dan worden ze in een plas sperma gelegd. Daar 

ontwikkelt een embryo en deze wordt terug in de baarmoeder geplaatst. 

Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI): 1 zaadcel opzuigen en injecteren in de eicel. Het 

proces van natuurlijke selectie wordt hier overgeslagen. 

 10-15% van de koppels zijn onvruchtbaar. 

6.2.4.2 BLASTOCYSTEVORMING 

Hoe de bevruchting ook gebeurt, 2 haploïde cellen worden gefusioneerd tot 1 diploïde cel. 

Na 30 uur splitst de zygote door mitose (klievingsdeling). De cellen beginnen zich te delen en 

vermenigvuldigen, maar blijven wel nog steeds samen. Wanneer er 1 cel loskomt en 

verdwaalt raakt kan daaruit een nieuwe baby ontstaan (1-eiige tweeling). 

Die gedeelde cellen die samenblijven noemen we blastomeren. Die ontwikkelen zich op de 

3e-4e dag tot morula. Later wordt dit een blastocyst. 

Een blastocyst bevat gedifferentieerde cellen (hebben al een “eindbestemming” gekozen): 

• Binnenkant: foetus 

• Buitenkant (chorion): placenta 

De blastocyst nestelt zich in de baarmoederwand rond de 5e-7e dag. 

Blastomeer  morula  blastocyst 
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6.2.5 ZWANGERSCHAP 

6.2.5.1 ZWANGERSCHAPSHORMOON 

HCG of Humaan Chorionisch Gonadotropine is het zwangerschapshormoon. 

Dit hormoon wordt gesecreteerd door het chorion (buitenste laag van de placenta). 

HCG werkt zoals LH en houdt het corpus luteum in stand. Het zorgt ook voor hoge 

oestrogeen- en progesteronwaarden en verhindert de menstruatie. 

Voor de moeder is dit een ingrijpende gebeurtenis. 

Zij heeft nog nooit HCG gekend, dus de reacties 

hierop kunnen verschillen. De eerste 3 maanden zijn 

de HCG waarden hoog, dat kan zorgen voor 

ochtendmisselijkheid, rare eetgewoonten,… 

Na deze 3 maanden is de zwangerschap “mooi en 

leuk”. 

Bij een zwangerschapstest wordt de aanwezigheid 

van HCG gemeten in de urine. Dit is zichtbaar vanaf 

de 6e-8e dag na de bevruchting. 

 

6.2.5.2 PLACENTA, AMNION EN NAVELSTRENG 

De placenta of moederkoek is ontwikkelt vanuit de chorion. Het bevat chorionvilli (van het 

kind) en bloedvaten van het endometrium (van de moeder). Er is geen direct contact tussen 

het bloed van het kind en de moeder, maar er is wel diffusie. Zo krijgt het kind zuurstof, 

suikers, eiwitten,… zodat hij of zij kan groeien. 
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Dit gebeurt door de navelstreng. Die bevat 2 slagaders en 1 ader. Het is de enige manier om 

aan die stoffen te geraken. De bloedvaten van de moeder creëren een zone van maternaal 

bloed waar het zuurstofrijkbloed wordt toegevoegd en zuurstofarm bloed wordt afgevoerd. 

Een stof die de doorbloeding van de navelstreng negatief beïnvloed is nicotine. Daardoor is 

het belangrijk dat je niet rookt tijdens de zwangerschap (ook niet passief roken). Want dan 

wordt de navelstreng toegenepen en verstik je je kind eigenlijk. 

Het amnion is het binnenste vlies van de vruchtzak. Het amnion omgeeft het embryo en 

bevat vruchtwater (amnionvocht). De vruchtzak zorgt voor de homeostase en beschermt je 

tegen schokken. Uiteindelijk wordt de vruchtzak te klein en begint deze te duwen tegen de 

baarmoederhals. Wanneer de vruchtzak scheurt is “je water gebroken”. 

 

6.2.6 GEBOORTE 

Na 38-40 weken is de baby voldragen en scheurt je vruchtzak. Er komen ritmische 

contracties van de baarmoeder (weeën). Dit gebeurt onder andere onder invloed van 

oxytocine (knuffelhormoon), dit hormoon stijgt terwijl het progesterongehalte daalt. Er komt 

een dilatatie van de baarmoederhals of cervix (10 cm).  Arbeid is de manier om een kind naar 

buiten te duwen. Dit gebeurt door een positieve feedback, de arbeid/weeën worden steeds 

heviger. Dan komt het kind naar buiten, daarna is er nog een nageboorte van de placenta 
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6.2.7 BORSTEN 

Borsten zijn voor de kinderen een alternatief voor de 

navelstreng. De melkklieren zijn afhankelijk van 

hormonen. Melkproductie (lactatie) in de melkklieren 

gebeurt onder invloed van prolactine, het vrijgeven van de 

melk gebeurt onder invloed van oxytocine. 

De melk gaat door afvoergangen (ducti lactiferi) naar de 

tepel. Daarnaast bevat de borst ophangligamenten en een 

vetkussen (als bescherming). 

 Oxytocine helpt ook bij het terug samentrekken 

van de baarmoeder, dus als je borstvoeding geeft 

en oxytocine gebruikt dan zal je baarmoeder sneller krimpen. 

Zogen gebeurt door een reflexmechanisme bij de moeder (wanneer je je kind hoort wenen 

kan de melkvrijgave in gang schieten). Het kind zelf heeft een zuigreflex. 

De eerste 2-3 dagen is de moedermelk colostrum of voormelk. Die bevat veel antistoffen. 

De moeder heeft honderden antistoffen in haar lichaam voor verschillende ziektes. Via de 

navelstreng heeft de baby die antistoffen meegekregen, maar deze gaan uiteindelijk weg. 

Daarom is het belangrijk dat we deze antistoffen via de moeder, via borstvoeding, verder 

krijgen. 
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Wanneer de borstvoeding stop dan moet 

de baby leren om zelf antistoffen aan te 

maken. Het kind verliest dan de 

bescherming van de moedermelk en 

daarom is de kans veel groter om ziek te 

worden. Het kind moet die ziektes 

doormaken om zijn eigen 

immuunsysteem te ontwikkelen. 

De toeschietreflex is de reflex waardoor 

er melk wordt vrijgegeven. 

Receptoren in tepels gestimuleerd  via ruggengraat worden impulsen doorgegeven aan 

hypothalamus  oxytocine wordt vrijgegeven  moedermelk wordt gelost. 

6.2.8 MENOPAUZE 

De menopauze treedt op rond de 45-55 jaar door gebrek aan secundaire follikels? 

Dit komt door atrofie van de ovaria, ze reageren dan niet langer op gonadotrofines en 

sterven af omdat de eicellen op zijn. Je maakt wel nog FSH aan om de follikel te doen rijpen, 

maar er is geen follikel meer, de eierstok reageert niet. De hersenen zullen hierop reageren 

door nog meer FSH, LH en GnRH aan te maken. Hierdoor zullen de oestrogeen- en 

progesterongehaltes dalen en de gonadotrofines stijgen. Deze verhoogde concentratie 

gonadotrofines zorgen voor dezelfde problemen als bij het begin van een zwangerschap. 

Symptomen: 

• Amenorroe: uitblijven van menstruatie 

• Opvliegers/vapeurs 

• Atrofie vaginaslijmvlies: afsterven van het vaginaslijmvlies  droog 

• Osteoporose: botontkalking 

Er bestaat een Hormone Replacement Therapy (HRT), dit bestaat uit het blijven doornemen 

van de anticonceptiepil tijdens de menopauze. Dit zorgt voor een verhoogd risico op kanker. 

Het percentage van miskramen begint exponentieel te stijgen vanaf 33-35 jaar. 

 Mannen hebben geen penopauze of andropauze, wel een climacterium. Dit betekent 

dat zij zich niet meer kunnen voortplanten. Dit is vaak pas na de 80 jaar. 
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6.2.9 GEBOORTEBEPERKING 

Er zijn verschillende methoden voor geboortebeperking: 

• Hormonale anticonceptie (99% veilig): 

➢ Combinatie van synthetische progesteron (en oestrogeen) 

➢ Negatieve feedback op gonadotrofinesecretie  geen ovulatie 

➢ Neveneffecten 

➢ De pil (cyclisch: 3 weken innemen, 1 week niet) 

➢ Maandelijke injecties, wekelijkse pleisters, vaginale ring 

➢ Morning-afterpil: bevat een hoge dosis van de anticonceptiepil 

• Vaginale barrièremiddelen (pessarium) (95% veilig) 

• Spiraaltje (95% veilig): stimuleert prostaglandines in baarmoeder en remt innesteling 

• Condoom (90% veilig) 

• Periodieke onthouding (75% veilig) 

• Chirurgische sterilisatie 

➢ Man: vasectomie 

• is soms reversibel 

• seksuele functies blijven intact 

➢ Vrouw: chirurgische ligatie 

 

 

 

 

  

 

6.3 GESLACHT 

Er zijn heel wat processen die de differentiatie tussen geslachten kunnen verklaren. Het is 

minder zwart-wit dan we denken. 

Ook bij dieren heeft seks een veel grotere functie dan enkel voortplanting. 

Het verschil tussen mannen en vrouwen is oorspronkelijk heel klein, maar het heeft een heel 

grote biologische impact. 

In de eerste weken van de embryonale ontwikkeling zijn we ongeslachtelijk. Daarna worden 

de gonaden ofwel testes, ofwel ovaria. Dit gebeurt aan de hand van de SRY (Sex 

determinating Region of Y). Het SRY-gen ligt op het Y-chromosoom. Met andere woorden, 

als je het SRY-gen hebt wordt je een man, anders wordt je vrouw. Later neemt testosteron 

de taak van het SRY-gen over. 



FYSIOLOGIE 

114 
 

 

6.3.1 XY-VROUWEN 

XY-vrouwen hebben het Androgen Insensitivity Syndrome (AIS). 

Deze vrouwen hebben een X en een Y chromosoom. 

Het SRY-gen zorgt normaal gezien voor testes, maar bij die vrouwen zijn de 

androgeenreceptoren kapot. Hierdoor kan de testosteron zijn werk niet doen en krijgen zij 

een vrouwelijk lichaam en vrouwelijke secundaire geslachtsorganen. Ze hebben wel 

teelballen (in het lichaam), maar ze hebben ook een vagina, baarmoeder,… 

De incidentie is 1 op 50 000. 

Deze vrouwen hebben toch vrij mannelijke lichaamsproporties. Dit komt door andere genen 

op het Y-chromosoom. 

Niet enkel het hormonale systeem in het lichaam van het kind is belangrijk, maar ook het 

hormonale systeem in de baarmoeder. Baby’s die aan veel testosteron zijn blootgesteld in 

de baarmoeder zullen zich anders gaan ontwikkelen. 

Wanneer een baby aan een hoge concentratie testosteron wordt blootgesteld heeft zij een 

verhoogde kans op een lesbische geaardheid. 

Hoe meer oudere broers iemand heeft, hoe hoger de kans op een homoseksuele 

geaardheid. Dit “verklaart 15% van alle homo’s. Zoiets zien we niet bij vrouwen/zussen. 

Maternale immunisatie hypothese: 

Wanneer een vrouw zwanger is van haar eerste zoon zal zij een deel van die testosteron in 

zich opnemen. Bij een tweede zoon zal ze dit weer afgeven aan haar zoon, waardoor hij aan 

meer testosteron blootgesteld wordt dan de eerste zoon. 

 De hormonale invloed bij de foetus bepaalt deel de seksuele geaardheid. 
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6.4 PUBERTEIT 

De hersenontwikkeling verhoogt de GnRh secretie en gevoeligheid hiervoor. Hierdoor stijgt 

het FSH en LH. 

Er worden gameten gevormd en meisjes krijgen hun 

menarche (eerste menstruatie). De waarden van de 

geslachtshormonen stijgen (testosteron en estradiol) en 

de secundaire geslachtskenmerken worden gevormd 

(borsten, schaamhaar, acne, gedrag,…). 

Er treedt ook een groeispurt op. Vrouwen krijgen deze 

eerder dan mannen. Bij de vrouw hangt de leeftijd 

waarop zij hun groeispurt krijgen af van het lichaamsvet 

en het activiteitsniveau (topsporters lopen achter op hun 

ontwikkeling). 

 

Door een radiografie te nemen van de pols kan men zien hoeveel je nog gaat groeie, men 

kan je eindlengte voorspellen. Als de groeischijven volledig gesloten zijn zal je niet meer 

groeien. De ontwikkeling is gespreid over de ganse groeiperiode. 

Biologische maturiteit wordt gemeten aan de hand van een referentie-atlas met normale 

waarden: 

• Gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 

• Vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd + 1 jaar 

• Laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd – 1 jaar 

6.5 VOORTPLANTINGSSUCCES 

Bij mannen is vooral kwantiteit belangrijk. Zij kunnen veel zaad verspreiden en moeten de 

baby geen 9 maanden dragen. De voorplanting is niet beperkt dor het aantal gameten. Zij 

willen zo veel mogelijk zaad verspreiden om het voortplantingssucces te garanderen. 

Bij vrouwen is kwaliteit belangrijk. Zij kunnen slechts 1 nakomeling maken per jaar. Voor hen 

is de kwaliteit van het zaad dus belangrijk. Ze willen zaad dat leidt tot succesvolle een 

nakomeling. 

Als je 1 jaar 1 man met 10 vrouwen op een eiland zet of 1 vrouw met 10 mannen, welke 

groep zal eindigen met de meeste kinderen? 

Evolutionaire verklaringen voor seksuele jaloezie: 

Vrouwen hebben angst voor emotionele binding van de partner met een minnares. Hierdoor 

zullen ze de relatie verlaten. Dit heeft als nadeel dat het kind de vaderzorg verliest (minder 

overlevingskansen). Het feit dat de vader bastaardkinderen zou hebben bij zijn minnares 

brengt geen nadeel met zich mee en dat vinden vrouwen dan ook minder erg. 

Bij mannen heeft het overspel van de vrouw een groot nadeel. De man weet dan niet of het 

zijn eigen kind is dat hij opvoedt. Hij wil geen energie steken in andermans genen. Mannen 

zijn meer achterdochtig tijdens de ovulatie van de partner.  
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7 CARDIO-RESPIRATOIR SYSTEEM 

Cardiovasculaire circulatie (bloedsomloop): 

• Pomp = hart (pompt 5 liter per minuut in rust door ons lichaam) 

• Buizen = bloedvaten (arteriën en venen) 

• Transportmiddel = bloed (5 liter) 

➢ Plasma 

➢ Gevormde elementen 

 Het lymfesysteem is een tweede circulatiesysteem. De stroming daarvan gaat een 

stuk trager. Er is ook een vloeistof (lymfe) en buizen. 

 

Uitleg: 

Je hebt een linker en een rechter hart. Deze bestaan beide uit een kamer (= ventrikel) en 

een voorkamer (= atrium). Je linker hart (ventrikel) pompt zuurstofrijk bloed naar de aorta, 

dat bloed vertakt tot de kleine bloedvaten en er vindt een gasuitwisseling plaats (grote 

bloedsomloop, systemische circulatie). Het zuurstofrijk bloed (rode kleur) wordt zuurstofarm 

(blauwe, zwarte kleur) (zuurstofarm bloed-bevattende aders zijn blauw). Het zuurstofarm 

bloed gaat terug naar je (rechter) hart. Van je rechter hart gaat het bloed naar je longen 

waar er weer een gasuitwisseling plaatsvindt (kleine bloedsomloop). Van je longen gaat het 

bloed terug naar je linker hart waar de cyclus opnieuw begint. 
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7.1 BLOED 

Bloed is het transportmiddel van ons lichaam. 

Ons bloed wordt getransporteerd door 90 000 km bloedvaten (2 keer rond de aarde). 

Ze transporteert gassen (O2 en CO2) en nutriënten (uit de spijsvertering). 

Ze zorgt voor excretie van afvalproducten naar de nieren. 

Het nadeel van de bloedsomloop is dat ook toxines, virussen en metastasen (tumorcellen: 

wanneer ze geen plaats meer hebben gaan ze naar een ander deel van het lichaam) tot bij 

alle cellen geraken. 

De regulatie van de bloedsomloop verloopt endocrien (communicatie tussen organen via 

hormonen). Bij thermoregulatie is er een verschil tussen diepe en oppervlakkige bloedvaten. 

7.1.1 SAMENSTELLING VAN HET BLOED 

Wanneer er een bloedstaal genomen wordt en deze zit niet in een speciale buis (met anti-

klonterstof) dan zal het bloed beginnen klonteren (door fibrinogeen). Het bloed zal zich 

scheiden, vanonder zullen de bloedklonters liggen en daarboven zal een vloeistof liggen, dat 

wordt serum genoemd. 

 

Wanneer het afgenomen bloed wel in een speciale buis wordt geplaatst met anti-klonterstof 

dan wordt de bovenste laag plasma genoemd, de onderste laag zijn de rode bloedcellen. 

Het dunne laagje in het midden bestaat uit bloedplaatjes en witte bloedcellen. Het middelste 

laagje en de onderste laag samen noemen we de gevormde elementen. Fibrinogeen is een 

stof die ervoor zorgt dat bloed klontert, deze stof is hier dus verwijdert uit het bloed. 

Wanneer je met deze staal schudt dan zal het bloed zich terug mengen. 

 Serum: komt van bloed met fibrinogeen 

 Plasma: komt van bloed zonder fibrinogeen 

Hematocriet is de verhouding van het volume rode bloedcellen (erythrocyten) op het totaal 

bloedvolume. Normaal is dit 40-45%. 

 Bij +50% mag je niet deelnemen aan een wielerwedstrijd, je hebt dan waarschijnlijk 

aan doping gedaan. Een normale waarde van +50% is zeer uitzonderlijk. 
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7.1.1.1 PLASMA 

Plasma bestaat uit water en opgeloste stoffen. 

Plasma bevat alle hormonen, maar ook enzymes, organische moleculen, nutriënten (suikers, 

aminozuren, lipiden,…) en ionen (Na+ is het meest voorkomend). 

In het plasma zitten ook opgeloste eiwitten (8% van het plasma). Die eiwitten worden 

geproduceerd in de lever. 

Er zijn 3 categorieën eiwitten: 

• Albumines: meest voorkomend 

• Globulines: antistoffen (immunoglobulines), deze zijn het moeilijkste om artificieel na 

te maken, het is een complexe groep moleculen 

• Fibrinogeen: stollingsmiddel, zorgt voor bloedstolling 

7.1.1.2 RODE BLOEDCELLEN (ERYTHROCYTEN) 

Rode bloedcellen zijn platte, biconcave schijven (2 putjes). Deze vormt zorgt voor een 

optimale diffusie (ze kunnen op elkaar geconcentreerd worden). De rode bloedcellen 

hebben geen celkern en geen mitochondria. 

De productie ervan gebeurt in het beenmerg onder invloed van erythropoïetine (EPO). 

De levensduur van een rode bloedcel is ongeveer 120 dagen. Ze zijn continu aan het werk en 

hebben slecht 1 taak, dat is hemoglobine (ijzer) rondbrengen in het lichaam. 

Rode bloedcellen worden afgebroken door fagocytose in de lever, milt en in het beenmerg. 

Ziektes:  

Anemie = te weinig rode bloedcellen (ijzertekort) 

Nierpatiënten hebben hier last van want EPO wordt in de nieren gemaakt. 

Kankerpatiënten hebben hier last van omdat de celdeling wordt stopgezet (niet enkel bij 

slechte cellen, ook bij goede cellen). Maar ook gewone mensen kunnen anemie hebben. 

Polycythemie = te veel rode bloedcellen 

7.1.1.2.1 HEMOGLOBINE 

Hemoglobine bestaat uit 4 polypeptideketens (2 alfa en 2 bèta globines) en 4 heme-groepen. 

In het midden van die heme-groep zit een ijzeratoom die bindt met 1 O2 (zuurstof) molecule. 

Zuurstof kan dus op ijzer binden. 1 hemoglobine bevat 4 heme-groepen, daarop kunnen dus 

4 zuurstofelementen op binden. 1 hemoglobine is een taxi met 4 zitplaatsen voor zuurstof. 

Zuurstof zal dus op het ijzeratoom binden en mee door het lichaam reizen, zo brengen we 

zuurstof rond. 

• Deoxyhemoglobine = hemoglobine zonder zuurstof (lege taxi) 

• Oxyhemoglobine = hemoglobine met zuurstof (volle taxi) 

• Carboxyhemoglobine = met CO, door CO-vergiftiging, smog, roken,… (taxi met CO) 
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CO zijn de favoriete klanten van de taxi, zij krijgen voorrang op zuurstof. 

Wanneer CO gebonden wordt aan het ijzer kan dat gevaarlijk zijn, want zo krijgt het lichaam 

minder zuurstof dan nodig is. 

Het al dan niet gebonden zijn van zuurstof aan ijzer is de reden waarom de kleur van je bloed 

verandert. 

De O2-transportcapaciteit van het bloed is afhankelijk van de hemoglobineconcentratie. 

De O2-binding op hemoglobine (hemoglobineconcentratie) is afhankelijk van de PO2 

(= partiële druk van zuurstof). 

Gassen kunnen opgelost zijn in een vloeistof. Wanneer je een fles bruis opendoet ontstaan er 

bubbels die naar de oppervlakte komen. Dit is CO2 die eerst opgelost was in het water. 

CO2 is een maat voor de hoeveelheid gas er is opgelost in een bepaalde vloeistof. 

Zuurstof lost minder makkelijk op dan CO2. 

Als je zuurstof probeert op te lossen dan krijg 

je maar 0,3 ml zuurstof per 100 ml. Daarom 

hebben we hemoglobine. Zo kunnen we bij 

diezelfde PO2 toch meer zuurstof in het bloed 

hebben. 

Zuurstof rondbrengen met bloed kan alleen 

met rode bloedcellen. Daarom is een tekort 

(anemie) een probleem, want dat zorgt 

ervoor dat er meer bloed naar je rechter hart 

gaat. 
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7.1.1.2.2 GASUITWISSELING IN DE LONGEN 

 

 

De luchtpijp vertakt in transportbuizen. Die hebben de bedoeling om de verse lucht van de 

buitenwereld naar de longblaasjes (alviolen) te brengen. 

Een longblaasje is continu bedekt met een laagje bloed. Via diffusie kan de verse lucht naar 

het bloed, ze staan dus met elkaar in contact. In de blaasjes is er een gasuitwisseling 

mogelijk tussen het bloed en de buitenlucht. Vooral de respiratoire zone is hierbij belangrijk. 
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Door de opwarming van de aarde komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer terecht. 

20% is zuurstof en bijna 80% is stikstof. 

De wet van Dalton zegt dat de totale druk in een gasmengsel de som is van de drukken die 

door elk gas afzonderlijk worden uitgevoerd. 

 Totale druk in gasmengeling = som van de partiële drukken (deel-drukken) 

De parameter die gebruikt wordt voor deze druk is kwik (mmHg). 

Op zeeniveau hebben we een enorme hoeveelheid lucht die op ons duwt. Met die lucht 

kunnen we kwik 60 cm in de lucht duwen, zo zwaar is luchtdruk. 

Van de grote hoeveelheid samengeperste lucht is 21% zuurstof. 

PO2 op zeeniveau = 159 mmHg 

PO2 in alviolen = ± 150 mmHg 

 We slagen erin om bijna 100% van de PO2 in de lucht op te nemen in onze alviolen. 

We ademen enkel om de PO2 op te trekken van 40% naar 100%. 

Dan slagen we erin om alle taxi’s te vullen met zuurstof. 

Als de lucht ijler wordt dan zal de parameterdruk dalen. De hoeveelheid zuurstof in de lucht 

blijft 20%, maar er is gewoon minder lucht waardoor we ook minder zuurstof hebben. 

We kunnen leven tot op ongeveer 5000 meter hoogte. 

We hebben 2 verschillende 

gasuitwisselingen omdat we 2 

capillaire netwerken hebben. 

Gasuitwisseling 1: O2 in het bloed en 

CO2 in de longblaasjes. 

In de uitgeademde lucht zit een 

bepaald percentage CO2. 

Gasuitwisseling 2: O2 in 

organen/cellen en CO2 in het bloed. 

Cellen hebben zuurstof nodig, want 

zij kunnen met behulp van 

mitochondria van zuurstof ATP 

maken en zo actiepotentialen 

starten. 
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Arteriële PO2 is een goede indicator van de longfunctie, het zegt iets over hoe de longen 

werken. Je verrijkt het zuurstofgehalte in je bloed via de ademhaling. De zuurstofsaturatie 

(= hoeveelheid oxyhemoglobine) hangt af van de PO2. 

Een goede PO2 hebt betekent dat je een goede longfunctie hebt, maar het zegt niets over 

hoe goed je zuurstof kan rondpompen (cfr. anemie, rode bloedcellen). 

Bij de arteriën is de PO2 100% (zuurstofrijk bloed). 

Bij de venen gaan is de PO2 40% (zuurstofarm 

bloed). 

De oxyhemoglobine dissociatiecurve toont het 

verband tussen de PO2 en saturatie, deze is niet 

lineair. 

“Loading” in de longen en “unloading” in de 

weefsels. 

7.1.1.3 WITTE BLOEDCELLEN (LEUKOCYTEN) 

Witte bloedcellen worden onderverdeeld volgens de aanwezigheid van granules en de 

reactie op verschillende kleuringen (eosine, basen). 

• Granulocyten: bevatten granules 

➢ Neutralen: kleuren niet 

➢ Eosinen: kleuren door eosine 

➢ Basofielen: kleuren door basen 

• Agranulocyten: bevatten geen granules 

➢ Lymfocyten 

➢ Monocyten 

Witte bloedcellen bestaan uit een kern en mitochondria. 

Ze beschermen ons tegen infecties. 

Immunologie houdt zich bezig met het onderzoeken van witte bloedcellen en hun functies. 

Als we ziek zijn meet men alle witte bloedcellen om te kijken of de verhoudingen juist zijn. 
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De witten bloedcellen zijn ons leger aan verdedigingssystemen. Ze zijn slimmer dan rode 

bloedcellen, want ze kunnen ook leren (en hebben een kern en mitochondria). Ze herkennen 

virussen zodat ze weten dat ze die “ziekmakers” de volgende keer niet meer mogen 

toelaten. 

Leukocyten verlaten de bloedbaan doorheen de capillairwand (extravasatie). Ze wonen vaak 

permanent in weefsels en eten bacteriën. 

Wanneer je een schaafwonde hebt treedt het leger van leukocyten in actie en eten ze de 

bacteriën uit de wonde op. 

Er is ook een mobiele dienst van witte bloedcellen, die leven in het bloed. Wanneer er een 

probleem is (een wonde) geven de vaste bloedcellen een signaal aan de mobiele dienst dat 

ze moeten komen helpen. Wanneer het bloed met de leukocyten het probleem passeert 

treden ze door de capillairwand (= amoeboïde beweging) en helpen bij het gevecht. 

Ook bij infecties wordt de mobiele dienst aangetrokken zodat zij kunnen meehelpen bij de 

fagocytose van de microben (= opeten van de microben en bacteriën). 

7.1.1.4 BLOEDPLAATJES (TROMBOCYTEN) 

Er bestan erythrocyten (rode bloedcellen, leukocyten (witte bloedcellen) en trombocyten 

(bloedplaatjes). Dat zijn eigenlijk geen cellen op zich, maar het is een fragment van een cel 

(megakaryocyt). 

Bloedplaatjes worden geproduceerd in het beenmerg. 

Ze bevatten geen celkern en leven slechts 5 tot 10 dagen. 

Ze maken amoeboïde bewegingen (verlaten de bloedbaan) en hebben als taak om het bloed 

te stollen. 

Het is belangrijk dat je altijd een juiste hoeveelheid bloedplaatjes hebt. 

Te veel trombocyten: kans op trombose ( hartaanval, embolie,…) 

Te weinig trombocyten: hemofilie (geen bloedstolling) 

Bloedplaatjes of trombocyten zijn eigenlijk loodgieters. Ze zwemmen hun hele leven rond in 

het bloed en controleren of alle buizen nog intact zijn en of er geen lekken zijn. 

Wanneer het bloedvat lekt komt het bloedplaatje in contact met collageen. Het bloedplaatje 

wordt dan geactiveerd en produceert plaatjesfactoren, die trekken andere bloedplaatjes aan 

(positieve feedback)  Door een sneeuwbaleffect komt er een ophoping van bloedplaatjes en 

ontstaat er een prop van bloedplaatjes (negatieve feedback). 

Bij een beschadiging aan een bloedvat (laesie) treedt er bloedverlies op. Het lichaam 

reageert daarop: 

• Vasoconstrictie: het bloedvat vernauwt 

• Vorming trombocytenprop 

• Fibrinenetwerk: sterk netwerk van fibrinedraden over de wonde die krimpt en het 

bloedvat terug dichtmaakt (coagulatie) 

 Bloedstolling 
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Microscopie van een bloedklonter: 

• Groene dragen: fibrine (eiwit, voorloper van fibrinogeen) 

• Rode cellen : erythrocyten 

• Paarse vlekken: trombocyten 

 

Een arteriële bloeding (bloeding in slagaders) kunnen we niet stoppen met trombocyten 

omdat de druk te groot is, trombocyten kunnen enkel bloedingen in de venen stoppen. 

7.1.2 BLOEDGROEPEN 

Tot WO I waren er problemen met bloedtransfusies. Bij sommige mensen werkte dit (blijven 

leven), bij anderen niet (sterven). 

Rode bloedcellen bevatten antigenen die als vreemd herkend kunnen worden door het 

immuunsysteem (antilichamen) van een andere persoon. 

Een problematische transfusiereactie kan dan 

agglutinatie zijn. Dit is wanneer de rode bloedcellen 

gaan samenklonteren zonder hulp van de 

bloedplaatjes. 

Als je antigen A bent dan heb je antistoffen voor B, 

als je antigen B bent heb je antistoffen voor A. 

Als je antigen AB bent dan heb je geen antistoffen 

voor A en ook niet voor B. 

Ontvanger Donor 

  A B AB O 

A + - - + 

B - + - + 

AB + + + + 

O - - - + 

- = transfusiereactie (negatief) 

+ = geen transfusiereactie (positief) 

AB is een universele ontvanger (kan van iedereen krijgen). 

O is een universele donor (kan aan iedereen geven). 

Dit is enkel het geval wanneer we veronderstellen dat de bloedgroep het enige is wat we 

krijgen, maar in realiteit is dit niet het geval. We krijgen namelijk ook de Rhesus factor mee 

van het bloed. 

De Rhesus factor is een antigen dat op de rode bloedcellen zit. Die heb je (+) of die heb je 

niet (-). 
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Dit is belangrijk voor de zwangerschap. Bij de geboorte is er uitwisseling tussen het bloed 

van de moeder en het bloed van het kind. Stel dat de moeder Rh- is en het kind Rh+. De 

moeder zal dan een antistof ontwikkelen voor het Rh+ antigen. Dit is allemaal geen 

probleem. Het wordt pas een probleem wanneer de moeder een tweede kind krijgt met Rh+. 

Want de moeder zal haar antistoffen tegen Rh+ aan het kind geven. Het kind wordt dus 

eigenlijk allergisch tegen zijn eigen bloed. 

 De moeder krijgt tijdens de zwangerschap een medicijn die de antistof tegen de Rhesus 

factor (antigen) inactief maakt. 
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7.2 HART 

 
Het hart is een spier die constant werkt. 

Ventrikel = kamer, atrium = voorkamer 

We hebben een linker en een rechter ventrikel en een linker en rechter atrium. 

Het linker hart pompt via de aorta bloed naar het bovenlichaam, dat bloed gaat daarna naar 

het onderlichaam. Het hart heeft hartkleppen om het bloed in de juiste richting te sturen. 

1-weg-kleppen zijn een voorwaarde om een pomp te hebben die de circulatie stimuleert. 

De hartkleppen zitten tussen het atrium en de ventrikel en bij de slagaders. Het hart heeft 

dus 4 kleppen. 

7.2.1 BLOEDVATEN 

• Slagaders: arteriën en arteriolen (= kleinere slagaders, vertakt van arterie) 

(bevatten zuurstofrijk bloed, hart  lichaam) 

• Haarvaten: capillairen 

• Aders: venulen en venen (bevatten zuurstofarm bloed, lichaam  hart) 

De aders en slagaders bestaan uit 3 tunica (= lagen): 

• Tunica externa: bindweefsel 

• Tunica media: gladde musculatuur (spierweefsel) 

• Tunica interna: endotheel 
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Capillairen bevatten enkel de endotheellaag. 

Dankzij elastinevezels blijft het bloed continu 

stromen terwijl het eigenlijk in horten gepompt 

wordt. 

Ons hart pompt bloed enkel door druk te 

ontwikkelen. Elke keer als ons hart contraheert 

drijven we de druk op tot boven de druk aanwezig 

in de arteriën. Zo ontstaan pulsaties. 

 Alle plaatsen waar je je hartslag kunt 

voelen zijn arteriën, in venen en venules 

zijn er geen pulsaties. 

De meeste slagaders zitten diep in de organen ter bescherming, want een slagaderlijke 

bloeding is heel gevaarlijk. 

Venen liggen oppervlakkig en hebben een grotere diameter (lumen), maar een dunnere 

wand. Het bloed in de venen loopt heel traag, daarom moet de wand niet zo dik zijn. 
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De doorbloedingssnelheid is in het 

begin zeer sterk, maar valt zo goed 

als bijna volledig weg. Dit komt 

omdat de oppervlakte plots zoveel 

vergroot. Een trage stroming en een 

dunne wand is de sleutel tot diffusie. 

Enkel in de haarvaten is er 

uitwisseling tussen het bloed en het 

interstitium mogelijk, nergens 

anders. 

De hersenen zijn hebben een eigen 

variant die veel minder passage 

doorlaat (BBB door asterocyten). 

Capillairen hebben een dunne wand en een kleine diameter, ze zijn niet zichtbaar met het 

blote oog. Het bloed stroomt er zeer traag. 

Eens het bloed bij de capillairen aangekomen is is de druk niet groot, maar toch moet het 

bloed (tegen de zwaartekracht in) terug naar het hart. Hiervoor hebben we geen pomp 

meer, daarom maken we een eigen pomp, de spierpomp. 

Venen hebben kleppen, 

daardoor kan het bloed zich 

slechts in 1 richting bewegen. 

Maar om die kleppen te openen 

en te sluiten moeten de spieren 

contraheren (venen zitten ook 

tussen de spieren). Als je lang 

stilzit kan het bloed niet naar je 

hart, maar kan het ook niet weg. 

Hierdoor kan het bloed minder 

zuurstof rondbrengen en val je 

uiteindelijk flauw. Daarom is lang stilzitten niet gezond. 

7.2.2 CORONAIRE CIRCULATIE 

Alle organen moeten bloed krijgen, het hart zelf ook. Het hart 

krijgt prioriteit. Het hart tapt bloed af bij de overgang waar het 

bloed van het ventrikel naar de slagader gaat. 

Kransslagaders of coronairen zijn slagaders die bloed naar het 

hart sturen. 

          kransslagaders 

Een hartaanval is wanneer een kransslagader vernauwt 

waardoor het hart geen zuurstof meer krijgt en afsterft. 
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Vroeger plaatste men een overbrugging bypass, nu plaatst men stents (soort ballonnetjes). 

Via de lies plaatst men de stents in het hart, op de juiste plaats blazen ze dat ballonnetje op. 

Een vernauwing in het hart is een hartinfarct, in de hersenen heet dit een beroerte. 

7.2.3 HARTDEBIET 

Het hartdebiet of het hartminuutvolume is het bloedvolume dat het hart pompt per minuut 

door elk ventrikel. Dit is functie van het aantal slagen per minuut (HF) en het bloedvolume 

uitgestoten per slag (SV). 

Dit is gemiddels 5600 ml/minuut 

7.2.4 HARTCYCLUS 

 

Diastole: hart rust 

Sistole: hart trekt samen 

Tijdens een hartcyclus vullen de atria en ventrikels zich. Die trekken samen waardoor het 

bloed in de slagaders gepompt wordt. 

Atrium  ventrikel  arterie. 

7.2.4.1 PRIKKELGELEIDING IN HET HART 

Hartspiercellen van de atria hangen aan elkaar vast en hartspiercellen van de ventrikels 

hangen ook. Dit allemaal via gap junctions, dus 1 stimulans kan verschillende cellen 

stimuleren. 
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Het hartritme ontstaan in de 

sinusknoop (SA knoop). Die 

bevindt zich in het rechter 

atrium. Door de gap junctions is 

er een snelle verspreiding in de 

atria (1 m/s), maar niet naar de 

ventrikels, die zijn gescheiden 

door bindweefsel. 

De atrio-ventriculaire knoop 

(AV knoop) geeft de prikkel van 

het atrium door naar de 

ventrikel. Er treedt wel een 

kleine vertraging op (0,04 m/s). 

 

SA knoop  rest van atria  AV knoop  

bundel van His  Purkinjevezels 

De contractie van de ventrikels gebeurt 0,1 tot 0,2 

seconden later dan de contractie van de atria. 

 

7.2.5 DOORBLOEDING 

De doorbloedingssnelheid (ml/minuut) is positief afhankelijk van: 

• 𝛥P: het drukverschil (arteriële bloeddruk) 

• r4: de straal van het bloedvat tot de 4e macht 

 Kleine verschillen in de diameter gaan een grote invloed hebben op de 

doorbloedingssnelheid. 

De diameter van de bloedvaten wordt bepaalt door de spieren. We kunnen de doorbloeding 

aanpassen naar nood (inspanning). Dit doen we op basis van vasoconstrictie en 

vasodilatatie. 

De doorbloeding in onze hersenen blijft altijd constant, die krijgen altijd prioriteit. 

Ongeveer 15% van ons rondgepompte bloed gaat naar onze hersenen (750 ml/minuut in 

rust). Als de doorbloeding toch niet constant blijft val je flauw. 

Als de bloeddruk daalt treedt er meestal vasoconstrictie op. Iedereen krijgt dan minder 

bloed, behalve de hersenen, die krijgen prioriteit (myogene controle). Er treed dan 

vasodilatatie op in de cerebrale arteriolen en de hersenen krijgen een groter aandeel van het 

beschikbare bloed. Bij een te hoge bloeddruk treedt er vasoconstrictie op. 

Binnen de hersenen zijn er wel verschillen in de doorbloeding tussen actieve en niet-actieve 

regio’s (metabole controle) (= principe bij fMRI). 
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7.2.5.1 BLOEDTOEVOER NAAR HERSENEN 

De bloedtoevoer naar de hersenen gebeurt via de halsslagaders (carotis). Ze vertakken in de 

carotis sinus en de carotis interna en gaan naar de hersenen. 

Omdat de hersendoorbloeding zo belangrijk is is er een back-upsysteem ontstaan. Dit is een 

bloedtoevoer die via de wervelslagader en de cirkel van Willis de hersenen bereikt. 

7.2.6 ARTERIËLE BLOEDDRUK 

De arteriële bloeddruk is afhankelijk van het hartdebiet en de totale perifere weerstand. 

De baroreceptorreflex zorgt voor de instandhouding van de goede bloeddruk in het lichaam. 

In de aortaboog en de carotis sinus zitten rekreceptoren. 

Een stijging in de bloeddruk induceert rek en verhoogt de frequentie actiepotentialen in de 

sensorische neuronen. 

De orthosympaticus en parasympathicus regelen de hartslag (HF) en het hartdebiet en dus 

ook de bloeddruk (= effector van negatieve feedback). 


