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H1: Algemene inleiding 
1. Anatomie vs. fysiologie  

• Anatomie bestudeert structuur 

→ De studie van inwendige en uitwendige structuren en de fysieke relaties tussen 

lichaamsdelen (= ‘opensnijden’) 

• Fysiologie bestudeert de functie /  werking van levende organismen 

= physis (natuur) + logos (studie) 

o Fysiologie (= levende natuur) vs. fysica (= levenloos) 

o Fysiologie (= lichamelijk)  vs. psychologie (= geestelijk) 

o Fysiologie (= functie)   vs. anatomie (= vorm) 

• Soorten fysiologie (volgens organisme) 

o Plantenfysiologie 

o Vergelijkende fysiologie (dier vs. mens) 

o Patho(logische) – fysiologie 

o … 

• Anatomie en fysiologie houden sterk verband met elkaar 

o Anatomische informatie geeft aanwijzingen over mogelijke functies 

o Fysiologische mechanismen kunnen enkel verklaard worden door achterliggende 

anatomie 

→ Fysiologie omvat meer specialisatie dan anatomie, omdat functies van mensen complex zijn   

     & moeilijker te bestuderen dan anatomische functies 

2. Moderne fysiologie  

• Moderne fysiologie is ontstaan in de 19de eeuw 

o Bij de Grieken: Erasistrasus, Galenus, Aristoteles 

o 16de – 17de eeuw: 

▪ Vesalius: moderne anatomie 

▪ William Harvey: werking van de bloedsomloop 

o Claude Bernard: Grondlegger van de moderne filosofie 

▪ Functie van de lever, alvleesklier, glycogeen 

▪ “milieu interieur” 

▪ Fysiologische onderzoeksmethodes 

• Studie van het ontleden ging over naar de studie van de levende processen 

o Later overgang naar geneeskunde 

→ Stijging levensverwachting (blijft nu nog steeds stijgen) 

 Voor Claude Bernard was het allemaal heel beperkt 

3. Gedragsneurowetenschap 

= Biologische of fysiologische psychologie 

• Fysiologie van het gedrag 

• Materialistische en monisme visie (in tegenstelling tot dualisme) 

o Gedrag en geest verklaren via moleculen, werking van het zenuwstelsel, hormonen, … 

o Beperkt door de huidige status van kennis over de hersenen, … 
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• Gedragsneurowetenschapper moet expert zijn in studie van gedrag (psychologie) & studie van 

fysiologie 

• 2 aspecten van wetenschappelijke theorieën 

o Generalisaties → Een wetenschappelijke manier van uitleggen 

= Een algemene conclusie op basis van verschillende observaties van gelijkaardige 

fenomenen 

o Reducties → Een wetenschappelijke manier van uitleggen 

= Een fenomeen wordt beschreven in termen van de meer elementaire onderliggende 

processen 

 Soort specialisatie van wetenschapper beïnvloedt de uitleg van eenzelfde fenomeen 

• De biologische basis van gedrag komt alsmaar meer en meer op 

→ Uiteindelijk zullen we alle menselijk gedrag kunnen verklaren door moleculen en lichamelijke 

processen 

Historiek van gedragsneurowetenschappen  

• Grieken: hart of hersenen?  

o Hart als centrum van gedachten en emoties 

o Hippocrates was de eerste Griek die concludeerde dat deze rol toegeschreven kon 

worden aan de hersenen 

• Descartes (17de eeuw) 

o Reflexen: reacties op uitwendige stimuli via het zenuwstelsel → vereisen geen 

medewerking van denkvermogen, gebeurt automatisch 

o Hij was een dualist: beschreef de pijnappelklier als contactpunt tussen het lichaam en 

de geest 

o Zijn model was bruikbaar omdat het experimenteel getest kon worden 

• Galvani (17de eeuw) 

o Bewees dat Descartes fout was 

o Beschreef de werking van beweging in de spieren door elektrische prikkels  

→ Alle cellen en weefsels activeren met elektrische prikkels, zo ontdekt welke cellen en 

weefsels werken met elektrische prikkels en welke niet 

• Muller (19de eeuw) 

o 1 van de meest belangrijke figuren in ontwikkeling experimentele fysiologie  

o Zijn theorie: de doctrine van specifieke zenuwenergie 

→ Alle zenuwvezels dragen dezelfde soort boodschap, sensorische informatie moet 

verklaart worden via de specifieke zenuwvezels die actief zijn 

▪ De boodschap kan vergeleken worden met codes zoals  1 – 0 – 1 – 0 … bij GSM’s, 

MP3’s, … 

→ Men weet dat het bestaat, maar nog niet waaruit het juist bestaat  

o Muller’s theorie gaf aanleiding tot het begin van het rechtstreeks uitvoeren van 

experimenten op het brein 

• Flourens (19de eeuw) 

o Experimentele ablatie: Functie brein wordt vastgesteld door observatie gedrag dat niet 

vertoond kan worden na beschadiging van een bepaald hersendeel  



3 
 

4. Organisatieniveaus  

• Atomen → moleculen → cellen → weefsel → organen → orgaanstelsels → organismen  

o Kennis over onderdelen van stelsel is nodig om stelsel te begrijpen 

o Steeds bij kleinsten beginnen: moleculen 

• Chemisch (of moleculair) niveau: Atomen die met elkaar reageren, vormen moleculen met een 

complexe vorm 

• Celniveau: Moleculen vertonen interactie zodat er grotere structuren ontstaan 

→ Elk type structuur heeft een specifieke functie in een cel  

 Cellen zijn de kleinste levende eenheden in het lichaam (vb. hartspiercellen) 

•  Weefselniveau: Groepen op elkaar lijkende cellen vormen samen een weefsel met een 

specifieke functie (vb. hartspierweefsel)  

• Orgaanniveau: Organen bestaan uit verschillende weefsels die samenwerken om een specifieke 

functie uit te voeren (vb. hart) 

• Orgaanstelselniveau: Organen werken samen in orgaanstelsels 

Bv: Hart is één onderdeel van cardiovasculaire systeem dat ook het bloed en bloedvaten omvat 

• Organismeniveau: Alle orgaanstelsels werken samen en reageren op elkaar zodat het leven op 

het niveau van het organisme in stand blijft 

5. Biochemie 

• Cellen maken gebruik van vijf soorten basismoleculen 

o Suikers – koolhydraten: vb. glucose als brandstof 

o Vetzuren – vetten: vb. plasmamembraan 

o Aminozuren – eiwitten: vb. enzymen, hormonen, structuureiwitten 

o Nucleotiden – DNA / RNA 

o Energierijke fosfaten 

→ Als we die vijf kennen, kunnen we structuren snappen 

• Cellen bestaan vooral uit water en koolstofhoudende moleculen 

• Cellen zijn enkelvoudig of complex 
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5.1 Andere elementen 

• C, H, O en N komen het meeste voor 

• Eiwitten snappen vergt veel tijd: de kleinste verandering kan grote gevolgen hebben (bv: muco) 

• Zuivere informatiedragers: DNA en RNA 

• Functionele zaken: eiwitten 

• Totale info: ongeveer 23 000 genen → meer dan 100 000 eiwitten 

• Expressie per celtype: ongeveer 5 000 genen → meer dan 10 000 eiwitten 

6. Bouw van de cel  

6.1 Cytoskelet  

= Het inwendige raamwerk van de cel (netwerk van vezels en draden) 

• Zorgt voor de driedimensionale structuur 

• Zorgt voor het verankeren van celorganellen 

• Bijvoorbeeld:  

o Microtubuli voor axonaal transport 

o Filamenten (myosine en actine) in skeletspiercel 
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6.2 Mitochondriën  

• Vast materiaal van de cel omdat ze DNA bevatten 

• Ze produceren energie (ATP) en CO2  

→ Halen dit uit brandstoffen (koolhydraten, vetten en eiwitten) en zuurstof 

• Hebben ongewone dubbele membraan 

o Buitenste membraan omgeeft gehele organel 

o Binnenste membraan bevat talrijke plooien (= cristae) 

6.3 Andere organellen 

• Celkern → Bevat erfelijk materiaal (DNA) 

• Endoplasmatisch reticulum 

o Ruw ER (met ribosomen): Translatie RNA → eiwit 

o Glad ER: synthese van vetten  

• Golgi-apparaat → Regelt eindbestemming van eiwitten 

• Lyosomen & peroxisomen → Vertering & detoxificatie (= Kleine membraanblaasjes) 

6.4 Plasmamembraan  

• Bestaat uit: 

o Een dubbele vetlaag (fosfolipiden) 

▪ Hydrofiele kop en twee hydrofobe staarten (vetzuren) 

▪ Waterig milieu binnen cel 

▪ Vetlaag lost niet op → ondoorlaatbaar voor hydrofiele stoffen, wel voor vetten 

• Hormonen zijn vet-oplosbaar dus zij kunnen vrij passeren 

o Membraaneiwitten: Receptoren, kanalen … 

o Koolhydraten  

• Het plasmamembraan snappen is nodig om synapsen en hormonen te begrijpen 

6.5 Transportmechanismen doorheen het plasmamembraan  

• 2 soorten passief transport (→ Van hoog naar laag, vraagt geen energie) 

o Diffusie 

= Verplaatsing van moleculen van plaats met hoge concentratie (veel botsingen) naar 

gebied met lage concentratie 

→ Gevolg: Moleculen zijn gelijkmatig verdeeld 

o Filtratie  

• Via transporter: 

o Gefaciliteerde diffusie 

= Transport dat door dragerstoffen wordt gemedieerd 

→ Aanwezigheid dragereiwitten in membraan nodig 

o Actief transport 

▪ Van lage naar hoge concentratie 

▪ Ionen of moleculen verplaatsen zich door het membraan door middel van ATP 

▪ Bv: Natrium-kaliumpomp 

 Natrium naar buiten, kalium naar binnen → Kost veel energie 
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o Poortkanalen = Transporters die kunnen openen en sluiten 

Bv: Poort van alleen natrium → Kalium gaat er niet door 

• Vesiculair transport (→ Via vesikels) 

= Stoffen worden in blaasjes verpakt en in of uit de cel verplaatst 

→ Twee soorten 

o Endocytose 

= Transport van een molecule van buiten naar binnen de cel 

o Exocytose 

= Transport van een molecule in de cel naar buiten de cel 

→ Vrijzetting neurotransmitters 

6.6 Stamcellen 

• Er zijn 200 soorten cellen → specialisatie van de cellen = cytologie 

• Menselijke cellen 

o Vooral rode bloedcellen 

o Vetcellen en spiercellen 

o Heel weinig bloedplaatjes 

→ Alle cellen hebben een eigen specialiteit 

• Differentiatie = Selectieve expressie van genen 

o Stamcellen = “kinderjaren van de cel” → Niet-gedifferentieerd, kunnen nog alles worden  

• Elke cel bevat DNA van het volledige genoom 

o Een bevruchte eicel heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot elke soort cel (= 

differentiatie) 

o Sommige stamcellen zijn gedeeltelijk gedifferentieerd 

o Terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet meer terug 

• Voordeel: Veel mogelijkheden voor stamcellen  

Bv: Uit beenmerg halen en in petri-schaaltje laten kweken tot gewenste cel 

→ Door deling blijft er altijd 1 cel achter, dus stamcellen blijven aangevuld 

6.7 Weefsels  

= Een complex van cellen met overeenkomsten in structuur en functie  

→ Weefsels kunnen samen organen vormen 

 

Epitheelweefsel 

- Bedekken uitwendige oppervlakken 

- Bekleden inwendige transportbuizen en compartimenten 

- Vormen klierproducten 

Bindweefsel 

- Opvullen inwendige ruimten 

- Bieden structurele ondersteuning 

- Energieopslag 

Spierweefsel Trekt samen om actieve beweging teweeg te brengen 

Zenuwweefsel 
- Geleidt elektrische impulsen 

- Voortgeleiding informatie 
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6.8 Soorten spiercellen 

• Gladde spieren 

• Hartspier 

• Skeletspier 

o Trage spiervezels 

o Snelle spiervezels 

7. Stelsels  

7.1 Soorten stelsels 

→ Stelsels zijn opgebouwd uit verschillende organen 

Stelsel Functies Medisch specialisme 

Huidlaag 
- Beschermt lichaam tegen gevaren uit omgeving 

- Speelt rol bij regulatie lichaamstemperatuur 
Dermatologie 

Beenderstelsel 

- Biedt stevigheid en bescherming weefsels 

- Opslag mineralen  

- Vorming bloed 

Orthopedie 

Spierstelsel 

(=voortbewegingsstelsel) 

- Zorgt voor beweging en voortbeweging 

- Geeft stevigheid en produceert warmte 
Fysische geneeskunde 

M
et
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Zenuwstelsel 

- Geleiding onmiddellijke reactie op prikkels, 

meestal door coördinatie activiteiten van 

andere orgaanstelsels 

Neurologie 

Hormoonstelsel 
- Reguleert langdurige veranderingen in andere 

orgaanstelsels 
Endocrinologie 

Bloedvatenstelsel 

(= Cardiovasculair) 
- Transporteert cellen en opgeloste stoffen 

- Cardiologie 

- Vasculaire geneeskunde 

Lymfestelsel 

(= Immuunstelsel) 

- Verdedigt tegen infecties en ziekten 

- Zorgt voor terugkeer weefselvocht naar 

bloedsomloop 

Immunologie 

Ademhalingsstelsel 
- Transporteert lucht naar plaatsen waar 

gaswisseling kan plaatsvinden in bloedsomloop 
Pneumologie 

Spijsverteringsstelsel 

- Verwerking voedsel 

- Opname voedingsstoffen 

- Verwijdering afvalproducten 

Gastro-enterologie 

Urinaire stelsel 

(= Uitscheidingsstelsel) 

- Verwijdert overtollig water, zouten en 

afvalstoffen 

- Urologie  

- Nefrologie  

Voorplantingsstelsel 

(= Geslachtsstelsel) 
- Vormt geslachtscellen en hormonen 

- Man: andrologie 

- Vrouw: gynaecologie  
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7.2 Schematische weergave van het menselijk lichaam  

• Lichaam = bad waarin cellen zich bevinden in een constant milieu interieur 

• Stelsels nodig om structuur te brengen 

• Milieu exterieur (longen, maag etc) dat veranderlijk is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Homeostase en feedbacksystemen 

• Homeostase (1930: Walter Cannon) 

o Constant houden van het ‘milieu interieur’ 

o Vele parameters → Moeten allemaal kloppen (= de kern van de fysiologische werking 

van het menselijk lichaam) 

o Dynamisch evenwicht → min of meer constant 

• Negatieve feedback (vb. thermostaat) 

o Beschermt de ‘set-point’ 

o Maakt wijzigingen ongedaan 

• Ziekte betekent vaak ‘falen van de homeostase’ → Falen in constant houden 

Homeostase is het streven naar intern evenwicht  

• Sensor (receptor): detecteert afwijking van ‘set-point’ door (externe) verstoring 

• Integratiecentrum: (=besturing) bepaalt de respons 

• Effector: produceert de respons 

• Normal range: de zone waarin het aanvaardbaar is 

Bv: Lichaamstemperatuur tussen 36,5 en 38°C 
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Negatieve terugkoppeling herstelt de oorspronkelijke situatie  

• Negatieve feedback zorgt voor behoud dynamisch evenwicht 

→ Gebeurt constant 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Iedereen heeft taak om homeostase in stand te houden 

• In extern milieu geldt homeostase niet 

Setpoints van enkele belangrijke bloedparameters  

• Hypoglycemie = te weinig glucose in het bloed 

• Alkalose = te “basis”   acidose =  te “zuur” 

• Uremie = nierfalen 

• Hypercholesterolemie = te veel cholesterol in het bloed 

Positieve terugkoppeling  

• Effectors versterken wijziging (sneeuwbaleffect) → Geen homeostase 

• Meestal deel van grotere negatieve feedback loop  

  
Voorbeeld van verstoorde homeostase: Suikerziekte  

• Na een maaltijd komt er suiker (=glucose) in het bloed 

• Deze ‘verstoring’ van de suikerspiegel (=glycemie) wordt tegengewerkt 

door insuline: te hoog → bètacellen, te laag → alfacellen  

→ Diabetescellen niet meer in staat te regelen, bloedspiegel blijft stijgen 

en suiker kan niet meer weg 

• Bij type-I diabetes is de productie van insuline defect 

• Bij diabetes moet de feedbackloop overgenomen worden door apparaatjes 

o Sensor: glucosemeter (vb. bloedprik) 

o Integratiecentrum: rationele ervaring arts en patiënt 

o Effector: insuline-injectie (→ te veel spuiten kan leiden tot een hypo) 
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7.4 Communicatie tussen cellen  

• Lokaal (= binnen één weefsel) 

o Direct contact tussen cellen (= cellen kunnen met elkaar communiceren) 

→ Gap junctions: ene cel gaat over in andere cel 

o Communicatie via lokale boodschappers:  

Paracriene regeling = boodschapper die lokaal functioneert → gaat niet naar het bloed 

→ vindt enkel plaats onder de cellen die in elkaars buurt liggen 

7.5 Langeafstandscommunicatie  

• Neuronaal: prikkel via kabel (axon) naar de doelcel → heel gericht  

• Hormonaal: molecule via bloedbaan naar alle cellen (heeft enkel effect op de doelcel)  

→ Endocrien signaal = komt in het bloed en brengt dit naar overal, enkel de structuren die de 

code verstaan gaan hierop reageren  

7.6 Anatomische vlakken/sneden 

• Transversaal of horizontaal 

• Coronaal of frontaal 

• Sagittaal 

o Midsagittaal: door de middenlijn 

 

7.7 Anatomische richtingen 

Lateraal 
Ver van middenlijn, 

naar buiten toe 
Oren, buitenkant benen 

Mediaal Dicht bij de middenlijn 
Neus, oren, binnenkant 

benen 

Proximaal Naar de romp toe Bovenarm 

Distaal Van de romp weg Onderarm 

Ventraal Naar voren gericht Neus, buik 

Dorsaal Naar achter gericht Naar de rug toe 

Caudaal 
Naar de tenen toe 

(naar beneden) 

Heupen zijn caudaal van de 

buik 

Craniaal 
Naar het hoofd toe 

(naar boven) 

Heupen zijn craniaal van de 

benen 
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8. Evolutie 

8.1 Eigenschappen en drijfveer van levende wezens  

→ Natuurlijke selectie is de kracht om ons systeem in balans te houden  

• Basale functies: 

o Reactievermogen (= prikkelbaarheid) 

o Groei 

o Voortplanting 

o Beweging (= intern transport of voortbeweging) 

o Stofwisseling (= metabolisme) → chemische reacties 

• Sterven van organismen is onontkoombaar  

• Drijfveer is overleven (= zorgen dat de soort niet doodgaat) 

o Korte termijn: organisme 

o Lange termijn: genetisch materiaal van de soort 

• Levensdoel: Lang genoeg overleven voor voortplanting en kinderen op goede weg te zetten om 

hetzelfde te doen  

“A chicken is an egg’s way to make another egg” 

→ Ei = genetische code die tijdelijk in kippen zit, dan in eieren enz → Code blijft hetzelfde 

8.2 Functionalisme om mens te leren begrijpen  

• Functie organismen begrijpen om biologisch fenomeen te kunnen verklaren 

→ Bedoeling zoeken 

 Niet alles heeft nut: Evolutionair relict 

Bv: staartwervels mens, achterpoten walvis, kippenvel 

8.3 Principes evolutietheorie  

1) Er is inter-individuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk 

→ Iedereen ziet er een beetje anders uit 

2) Bepaalde individuen meer overlevend nageslacht omdat overerfbare eigenschappen beter 

aangepast zijn aan omgeving (= natuurlijke selectie) 

3) Eigenschappen die positief zijn voor overleven en voortplanting worden frequenter 

 in een populatie → aantal van die factoren zijn overerfbaar  

8.4 Survival of the fittest  

• Natuurlijke selectie: niet enkel de competitie om te overleven, maar vooral om de genen door 

te geven 

• Fitness = aantal succesvolle nakomelingen 

• Seksuele selectie:  

o Male-male competition (= intraseksuele selectie): Man groter dan vrouw, heeft te 

maken met spiermassa → Vrouw afhankelijk van man 

o  Female choice: Vrouw niet afhankelijk van man → Man moet meer opvallen om haar 

aandacht te trekken   

• Taxonomie: organismen indelen volgens eigenschappen in groepen 

→ 3 domeinen: Eukaryoten, bacteria & archaea (oerbacteriën) 
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• Mutaties en cumulatieve selectie door adaptaties 

o Zonder voorafgaandelijk plan/doel: Stap voor stap groeien → veel fouten in lichaam  

o Zijn enkel variaties op het thema  

8.5 Evolutionair drijfveer: Eten en niet opgegeten worden  

• Plaats in de voedselpiramide 

• Exploiteren van nieuwe ecologische niches 

o Open niches: eiland, lucht, grot etc 

→ Plaats waar je veel kan eten en weinig kans hebt om zelf opgegeten te worden  

o Nieuwe voedselbronnen, bescherming tegen predatoren 

o Vereist adaptatie aan nieuwe omgeving 

• Invloed 

o Klimaat, meteorieten, … 

o Continentendrift 

• Zoogdieren vertonen snelle diversificatie na massa-extinctie → Evolutionaire niche 

8.6 Oorsprong van de Neanderthaler en Homo Sapiens  

• Splitsing tussen chimpansee en hominiden: 5 miljoen jaar geleden 

• Neanderthaler: 0.3 miljoen jaar geleden 

• Homo Sapiens: 0.2 miljoen jaar geleden 

• Mogelijk nog latere menging tussen de Neanderthalers en Homo Sapiens  

o De huidige mens heeft hoogstwaarschijnlijk de Neanderthaler verdreven 

o Ze hebben wel nog gepaard, maar de Homo Sapiens bleek meer voordelen te hebben 

om te overleven 

8.7 Homo Sapiens: het dier met de grote hersenen  

• Er is 1% verschil in DNA tussen de mens en de chimpansee 

• Er is 0.1% verschil in DNA tussen niet-verwante mensen 

 Het hoofd van de huidige soort mens mag niet meer groter worden → zou niet meer door het 

geboortekanaal geraken 

8.8 Het unieke van menselijke hersenen  

• Groter: meer dan 2% van het lichaamsgewicht 

• Meer neuronen per gram weefsel 

• Veel plooien in de cortex door beperkte plaats 

• Veel postnatale rijping tot aan de adolescentie → Voordeel: er is nog veel aanpasbaar 

o Door het kleine geboortekanaal (rechtop lopen) 

o Van 360 gram naar 1400 gram (maar het blijft 100 miljard neuronen) → veel leren en 

beïnvloeding  

• Nadeel postnatale ontwikkeling: we zijn enorm lang hulpeloos in onze maatschappij  
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H2: Het zenuwstelsel 
1. Opdeling zenuwstelsel  

• Twee celtypes in het zenuwstelsel 

o Neuronen → vertegenwoordigen de elektrische activiteit in 

de hersenen 

o Steuncellen (= Glia) → ondersteunen de neuronen 

• Anatomische opdeling zenuwstelsel 

o Centraal zenuwstelsel (CZS): 

▪ Hersenen (staat in verband met de craniale zenuwen) 

▪ Ruggenmerg (staat in verband met de spinale 

zenuwen) 

o Perifeer zenuwstelsel (PZS): 

▪ Craniale zenuwen 

▪ Spinale zenuwen 

1.1 Functionele opdeling van het zenuwstelsel  

• Afferente systeem: informatie die het brein binnen komt, input 

• Efferente systeem: informatie die het brein buiten gaat, output 

→ Opgedeeld in  

o Somatisch zenuwstelsel: bewust sturen bv: skeletspieren 

o Autonoom zenuwstelsel: onbewust bv: hartritme 

 
1.2 Neuronen zijn de functionele eenheden van het ZS  

→ Neuronen = zenuwcellen 

• Dendrieten: opvangen van prikkel (affarent) 

• Cellichaam (integratie van signalen) + celkern 

• Axonheuvel en axon: 

→ Productie en geleiding van impuls (efferent) 
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• Zenuwuiteinden: vrijzetten van chemische stoffen (synaps) → neurotransmitters 

 

  

 

 

 

Classificatie van neuronen 

• Anatomisch 

o Multipolair: Twee of meer dendrieten, 1 axon 

→ Alle motorische zenuwcellen die skeletspieren 

aansturen zijn multipolair 

Bv: Motoneuronen 

o (Pseudo)unipolair: Cellichaam aan 1 zijde, dendriet 

en axon open in elkaar over 

→ Meest sensibele neuronen van PZC zijn unipolair 

Bv: Sensibele neuronen 

o Bipolair: 1 dendriet, 2 uitlopers, 1 axon en cellichaam in het midden 

Bv: Retina van het oog 

• Functioneel 

o Sensibele/Sensorische neuronen (PZC – Info van zenuwcellen) 

o Motorische neuronen (CZS – Impulsen van CZS naar weefsels, organen & orgaanstelsels) 

o Schakelcellen (interneuronen, associatieneuronen,… - Verbinden van neuronen) 

→ Wordt geclassificeerd volgens waar men de neuronen vindt 

1.3 Glia van het perifeer zenuwstelsel  

• Schwanncellen: 

o Vormen myelineschede rond axonen 

o “isolatie” door vele lagen vette plasmamembraan 

o Versnelt de prikkelgeleiding in de axonen → 

“supergeleiders” 

o Knopen van Ranvier → Openingen waar wel nog contact 

met omgeving gemaakt wordt 

• Satellietcellen: 

o Ondersteunen de neuronen in de ganglia (geven 

gestructureerde ondersteuning) 
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Vier soorten glia in het CZS  

• Oligodendrocyten: myelineschede (= witte stof)  

→ Heeft dezelfde functie als de Schwanncellen, enkel kunnen zij meer tegelijk aanmaken 

• Microglia (fagocytose) → Ze breken de bacteriën, virussen,… af + ruimen alles op 

• Ependymcellen  

o Bekleden de inwendige holten 

o Productie van cerebrospinaal vocht (= CSV) 

• Astrocyten 

o Structurele en metabole ondersteuning van de neuronen 

o Vorming van bloed-hersen-barrière  

→ Stoffen in bloed die fataal zijn voor hersenen worden uit de buurt gehouden 

 Uitdaging voor psychofarmaca: Stoffen ontwikkelen die hersenen wel opnemen 

Grijze vs. witte stof –  kernen vs. ganglia  

• Ganglia 

→  Verzameling van cellichamen in de neuronen 

• White matter 

o Kabels met myeline onder  

(witte kleur door myeline) 

o Nerves (zenuwen): bundel van axonen in het PZS 

• White matter organization: hoe kabels lopen 

→ Tracts: Bundels van axonen die eenzelfde functie hebben 

• Gray matter 

→ Ganglia: verzameling cellichamen buiten CZS 

• Gray matter organization (buitenste dunne lag, schors van de hersenen) 

→ Nuclei: verzameling cellichamen 

• “Columns” = met het blote oog te zien  

Bv: In vlees 
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2. Actiepotentialen en prikkelgeleiding 

2.1 De taak van neuronen 

→ De taak van neuronen = prikkels vormen en voort geleiden 

Bundels van axonen = een tractus (“tracts”) 

2.2 Het celmembraan 

• Celmembraan is vaak niet doorlaatbaar voor ionen 

→ Zorgt voor concentratiegradiënten 

o Natrium (Na+) = groter buiten dan binnen de cel 

o Kalium (K+) = groter binnen dan buiten de cel  

→ Natrium en Kalium constant houden = de taak van 

de natrium-kalium pomp 

o Chloor (Cl-) = groter buiten dan binnen de cel 

o Calcium (Ca2) = groter buiten dan binnen de cel 

• Poorten in membraan moeten ionen doorlaten, maar als poorten constant open zijn, verdwijnt 

evenwicht → daarom specifieke poorten die automatisch open en dicht gaan 

Ionenkanalen in celmembraan 

Ionen moeten doorgelaten worden door poorten in membraan 

→ Als poorten constant open zijn, verdwijnt evenwicht 

 Daarom specifieke poorten die automatisch open en dicht gaan  

• Poortkanalen (‘gated’ ion channels) 

o Openen onder invloed van diverse stimuli 

o In-of uitstroom van positief of negatief geladen 

deeltjes (ionen) kan de membraanpotentiaal wijzigen 

o Specifiek voor een bepaald ion 

• Ligandgemedieerde kanaal  

→ Soort sleutel nodig voor ze open gaat 

• Ligandgemedieerd en fosforylatie-gemedieerd zijn beiden 

neurotransmitters 

• Spanningsgevoelig kanaal 

→ Via elektrische prikkels de poorten openen  

Neuronen zijn als batterijen  

• Potentiaalverschil (= verschil in elektrische lading) tussen binnen en buiten de cel 

o Twee kamers met vloeistof; één is positief, één is negatief geladen 

o Overgang van negatief naar positief bij verbinding, tot kamer leeg is(=batterij plat) 

o De cel = negatieve kamer 

o De buitenkant = positieve kamer 

• Via lekkanalen kunnen ze de cel verlaten 

→ Positieve deeltjes gaan weg, dus de cel wordt negatiever 

• Rustmembraanpotentiaal (RMP) = binnen negatiever dan buiten door “fixed anions” (vb. eiwit, 

ATP,…) → fixed anions zitten vast in de cel 
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Elektrische activiteit  in axonen  

• Veranderingen in membraanpotentiaal (MP) enkel in de exciteerbare (elektrisch prikkelbare) 

cellen (vb. neuronen en spiercellen) 

o Meer negatief: hyperpolarisatie (= inhibitie) 

K+ + + + + +  

Na+ - - - - - - -  

o Minder negatief (Dichter naar nul): depolarisatie (= exciterend)  

Na+ - - - - - - - 

K+ + + + + +  

• Door verandering in doorlaatbaarheid van membraan voor Natrium (Na+) of Kalium (K+) 

→  Een cel kan dus meer of minder negatief worden 

Actiepotentiaal  

= Tijdelijke omkering van het membraanpotentiaal 

1. Lichte externe depolarisatie 

→ In de overgang van 1 naar 2 is er een opening van de kanalen voor natrium 

2. Vanaf -60 mV: Na+ kanalen openen  

• Na+ -influx (= instroom van natrium) 

• Depolarisatie tot +30 mV 

→ De positieve deeltjes komen binnen, de cel wordt hierdoor tijdelijk positief geladen (= depolarisatie) 

3. Openen van K+ kanalen (trager) 

• K+ - efflux (= uitstroom van Kalium) 

• Repolarisatie 

→ De cel wordt terug negatief (= repolarisatie) → de polariteit herstelt zich 

4. Hyperpolarisatie 

→ De cel is negatiever dan de rustmembraanpotentiaal 

→ Activatie en inactivatie poortje   

Refractaire periodes verhinderen nieuwe 

actiepotentiaal  

Refractaire periode = Tijd na AP, tijd vooraleer je hetzelfde nogmaals kan gebruiken 



18 
 

• Absolute refractaire periode: 

o Onmogelijk om nieuwe AP te produceren  

o Inactieve fase van ionenkanaal → moet terug naar oorspronkelijke vorm 

• Relatieve refractaire periode: 

o Nieuwe AP kan, maar vereist sterkere stimulus 

o Hyperpolarisatie → verhindert dat er na een paar milliseconden al meteen een tweede 

AP plaatsvindt = rust 

 

• Absolute refractaire periode = duurt slechts 1ms  

→ Depolarisatie 

• Relatieve refractaire periode = duurt slechts 3ms  

→ Repolarisatie + hyperpolarisatie 

De wet van ‘alles of niets’  

• Bij overschrijding van de drempel: maximaal 

potentiaalverschil (= amplitude en duur steeds dezelfde) 

• De intensiteit van de stimulus is afhankelijk van de frequentie van AP (= actiepotentiaal) 

→ De frequentie van de AP = hoe wij gradaties / nuances gaan leren herkennen 

Prikkelgeleiding 

Ongemyeliniseerde axonen 

• Golf (in soort van Mexican wave) 

• Zonder afname in amplitude (= overal gelijk) 

• Traag (= 1 m/s) 

  

• “local current” = lokale contaminatie 

• AP gaat telkens opschuiven 

• Conductie: verplaatsing van de  

prikkel door de cel 

Gemyeliniseerde axonen 

• Saltatoire (= sprongsgewijze) conductie van knoop tot knoop  

→ Overslaan van zaken die het proces toch maar vertragen 

• Hoge concentratie kanalen ter hoogte van de knopen 

• Snel (= tot 100 m/s = max.)  

• Geen in- en uitstroom van natrium en kalium door vetlaag (!)  

• Pas nieuw AP in de volgende knoop van Ranvier 

 

 

 

 

De natrium-kalium-ATPase-pomp 
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• De instroom van natrium en uitstroom van kalium tijdens het actiepotentiaal is erg lokaal op 

het axon 

• De ionen worden nadien teruggepompt door de natrium-kalium pomp (ATPase) 

→ Dit verklaart het energieverbruik van de hersenen 

 

 

 

 

 

 

3. Synapsen 

• Synaps = Functionele connectie tussen twee 

neuronen / cellen 

 

• Elektrisch of chemisch? 

o 1921, Loew: meestal chemisch 

o Recent: soms elektrisch (→ gap 

junctions) 

Synapstype 

Afstand tussen pre- 

en post-synaptische 

celmembranen 

Cytoplasmatische 

continuïteit tussen 

pre- en post-

synaptische cellen 

Ultrastructurele 

componenten 

Chemische basis 

van de 

transmissie 

Synaptische 

vertraging 

Richting van de 

transmissie 

Elektrisch 3,5 nm Ja 
Gap-junction 

channels 
Ionenstroom Nagenoeg afwezig 

Meestal 

bidirectioneel 

Chemisch 20-40 nm Nee 

Presynaptische 

vesikels en actieve 

zones: 

postsynaptische 

receptoren 

Neurotransmitter 

Minstens 0,3 ms, 

tot 1-5 ms of 

langer 

Unidirectioneel 

 

• Test: 2 harten, 1 met en 1 zonder zenuw. Zonder zenuw reageert ook → Cellen zijn niet enkel 

via zenuw verbonden, maar ook via chemische verbintenissen van de cellen  

• Hart eruit halen en nieuw hart insteken → hart blijft even traag kloppen 

→ Hartslag wordt bepaald door vagus-stof  

3.1 Elektrische en chemische prikkeloverdracht  

 
• Gap junction verbindt twee elektrisch actieve cellen 

• Elektrische overdracht mogelijk bij rechtstreeks contact → via kanaaltjes die cytoplasma van 

ene naar andere cel laten  
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3.2 De chemische synaps en neurotransmissie  

 

 

 

  

 

 

 

• Synaps: nieuwe poort opent, 

nu voor calcium (→ concentratieverschil is heel groot)  

→ heel sterke instroom van calcium → calcium zorgt voor exocytose → er komt acetylcholine 

in de synaptische spleet 

• Output: Op het einde worden de neurotransmitters vrijgegeven  

 Verloop: 

1. Actiepotentiaal komt aan en 

depolariseert de synapsknop 

 

2. Ca2+ van buiten de cel komt 

synapsspleet binnen en veroorzaakt 

exocytose van ACh 

 

3. ACh bindt zich aan receptoren en 

depolariseert de postsynaptische 

membraan  

 

4. ACh wordt verwijderd door AChE 

acetylcholinesterase 

Neuronale groepen 

• Divergentie - Splitsen  = één neuron met vertakkingen 

(Via efferent systeem)  

→ Signaal vermenigvuldigen naar veel cellen 

• Convergentie - Samenkomen = verschillende cellen gaan 

samenkomen in één cellichaam 

(In afferent systeem) 

Neurale integratie  

→ 2 dingen die kunnen gebeuren bij cellichamen  

• Exciterende post-synaptische potentiaal (EPSP) geeft aanzet tot depolarizatie 

Van actiepotentiaal → neurotransmitter → depolarizatie → nieuw actiepotentiaal (verder tot 

drempel bereikt is) 

• Inhiberende post-synaptische potentiaal (IPSP) geeft aanzet tot hyperpolarizatie 

→ Legt cel lam, waardoor kans op nieuw actiepotentiaal klein is 
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De drempelpotentiaal bepaalt het al dan niet doorgeven van een prikkel  

• Synergisme: A+B → 2 exciterende cellen die samenwerken → start actiepotentiaal 

• Antagonisme: A+C → exciterende en inhiberende cel → spreekt elkaar tegen, geen 

actiepotentiaal 

• Temporele summatie: A+A → neuron A activeert 2x achter elkaar 

• Spatiële summatie: A+B → 2 verschillende neuronen die hetzelfde signaal op 

hetzelfde moment geven 

• Beslissing of er actiepotentiaal zal starten gebeurt in de axonheuvel 

→ Er is sprake van temporele summatie, maar kort na elkaar vuren kan toch de cel activeren 

 

 

- Exciterend (A en B) = depolarisatie 

- Inhiberend (C) = hyperpolarisatie 

- C geeft neurotransmitters vrij 

 → Cel nog minder kans om actief te worden 

 

 

 

3.3 Ionotrope receptoren 

• Snelle en kortdurige werking 

• Ligand-gemedieerde poortkanalen (ionenkanaal) 

• Neurotransmitter gaat binden aan receptoren gelegen in 

post-synaptisch membraan 

• Receptor = eiwit dat specifieke neurotransmitter herkent 

→ Poort opent, zorgt voor ionenstroom 

• Ionenstroom = Positieve deeltjes stromen binnen → cel gaat depolariseren → prikkel wordt 

doorgegeven van de ene naar de andere cel 

• Bv: Nicotine ACh receptoren (= acetylcholine receptoren) 

• Vb. vertrekken uit de startblokken → moet snel gaan 

3.4 Metabotrope receptoren 

• Tragere en langere werking 

• Voorbeeld: muscariene ACh receptor 

o ACh stimuleert de receptor 

o Receptor activeert G-proteïne (= dissociatie → alfa gaat los van bèta en gamma) 

o G-proteïne activeert adenylaat cyclase (= enzyme) 

o Adenylaat cyclase zet ATP om in cyclisch AMP 

o cAMP opent de kalium kanalen (= indirecte ‘gating’) 

o cAMP is ook de tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten  

(= “doorvertellen” aan ionenkanaal) → er is een veelheid aan mogelijkheden, afhankelijk 

van welke 2de boodschappers is er een ander effect 

• Vb. trage hartslag door neerslachtige gevoelens 
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 Metabotrope receptoren gaan de signalen niet rechtstreeks kunnen omzetten in neurotransmitters  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Neurochemie 

4.1 Neurochemie: Er zijn wel honderd verschillende soorten neurotransmitters  

• Verschillende eigenschappen: snel – traag; inhiberend – exciterend; … 

• Receptoren specifiek voor neurotransmitter (= vermijden van ‘cross-talk’) 

• Veel soorten receptoren per neurotransmitter 

→ Afhankelijk van anatomische locatie 

• Bepaalde processen en ziekten zijn gekoppeld aan een neurotransmitter 

• Neurotoxines (natuur), Neurofarmacologie, voeding 

• Meest verspreid: Glutamaat (= exciterend) en GABA (= inhiberend) 

4.2 Categorieën van de belangrijkste neurotransmitters  

 
→ Elke regio in de hersenen bevat 1 of meerdere soorten neuronen die hun eigen neurotransmitter 

hebben 

4.3 Acetylcholine (ACh)  

• Bevindt zich in neuromusculaire junctie (= motoneuron dat aankomt in spiercel),  autonoom 

zenuwstelsel en hersenen (Alzheimer: Afsterven van cholinerge tansmissies) 

• 2 cholinerge receptoren: 

o Nicotine receptoren: nicotine uit tabak = agonist → zorgt voor vernauwing 

navelstrengbloedvaten 

o Muscariene receptoren: muscarine uit giftige paddenstoel = agonist 

(1) 

(2) cAMP (3) 
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• ACh vrijgelaten door exocytose → naar synaptische spleet → kanalen gaan open staan 

→ kanalen moeten terug sluiten 

 Opruiming door acetylcholinesterase 

• Manier op neurotransmissie te stoppen wordt beïnvloed door: 

o Botulinum toxine (botox): Komt uit bacterie, lokaal injecteren → synaps zal niet 

plaatsvinden 

o Curare (uit planten, lianen; op gifpijltjes) 

→ Beiden zorgen ervoor dat de spier niet meer kan activeren 

o Atropine (uit plant, Atropa Belladonna of wolfskers) 

o Zenuwgas blokkeert afbraak ACh → continu alle spieren activeren  

→ Beiden zorgen ervoor dat ACh niet meer afgebroken kan worden, het blijft dus aanwezig 

in de spleet = “spastische verlamming”, de spier kan niet meer relaxeren 

4.4 Monoamines  

Serotonine 

• Vorming uit aminozuur L-tryptofaan (voeding) 

• Afbraak door monoamineoxidase  

• Betrokken bij stemming, eetgedrag,… 

• Laag serotoninegehalte bij depressie → alle soorten (!) 

o Post-natale depressie (= baby blues) 

o Seasonal affective disorder (= winterblues) 

• Veel soorten receptoren 

 

→ Anti-depressiva = serotoninegehalte opkrikken 

• Stijging in serotoninewerking door: 

o Serotonin-specific re-uptake inhibitors (=SSRI → Prozac,..) 

o MAO-remmers ( drijft het ook op = inhiberen de afbraak van dopamine en serotonine) 

o LSD = serotonine mimeticum (= imiteert serotonine) 

• Bv: Mensen enkel nog gelatine geven → na drie dagen depressief 

→ Lichaam heel hard beïnvloeden op vlak van depressie, zelfs via voeding 

Dopamine 

→ 2 belangrijke onderdelen in hersenen die werken via dopamine  

→ Enorme uitdaging om medicatie te ontwikkelen dat maar op 1 van de 2 neuronen werkt 

 

 Nigrostriatale dopaminerge neuronen Mesolimbische dopaminerge neuronen 

Functie - Bewegingscontrole  - Emoties, verslaving 

Plaats - Van hersenstam naar basale nuclei - Limbisch systeem 

Pathologie 
- Ziekte van Parkinson: tekort aan 

dopamine 
- Schizofrenie: teveel dopamine 

Medicatie 
- MAO inhibitoren (agonist) 

- L-Dopa (agonist) 

- Cocaïne (agonist): re-uptake inhibitie 

dopamine 

- Amfetamines (agonist) 
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Noradrenaline (= Norepinephrine)  

= neurotransmitter variant van adrenaline 

→ Komt voor in:  

• Perifeer zenuwstelsel: terminale neurotransmitter van orthosympaticus 

Bv: Stijging van de hartfrequentie 

• Centraal zenuwstelsel: waaktoestand (arousal) stemming, gedrag, … 

4.5 Aminozuur: GABA-erge neurotransmissie  

= inhiberende neurotransmitter → hyperpolarisatie 

• Via opening van het Chloor-kanaal (instroom anionen = hyperpolarisatie) 

• Psychofarmaca kunnen GABA-werking bevorderen via bindingssites op de receptor 

• GABA-agonisten (= versterken het effect van GABA) 

o Benzodiazepines (slaapmiddel, anxiolyticum,… ; vb. valium) → maken de hersenen 

minder actief 

o Barbituraten (anestheticum)  

→ Geldt ook voor alcohol = de hersenen werken minder goed 

• Als GABA bindt op de receptor, dan opent het chloridekanaal 

• Chloor bevindt zich vooral buiten de cel, dus er komt een chloorinstroom → chloor is negatief 

geladen, dus de cel wordt nog negatiever = hyperpolarisatie 

4.6 Peptiden: Axonaal transport van neuropeptiden  

• Peptiden (via DNA-code) worden gemaakt in de cellichamen 

• Transport via vesikels over de microtubuli, doorheen het axon 

•  Exocytose in het zenuwuiteinde 

→ Onhandig, omdat “monteren” van neurotransmitter aan andere kant ligt in vergelijking met het 

“vrijgeven” 
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5. Psychofarmacologie  

5.1 Chemische beïnvloeding van neurotransmissie  

 
• Blauw = Agonist: iets dat ervoor zorgt dat de neurotransmitter beter zijn werk kan doen 

• Rood = Antagonist: belemmert de werking van de neurotransmitter 

5.2 Effect op productie van neurotransmitters  

• Synthese neurotransmitters stimuleren door aanbieden van precursor (= een grondstof 

waarmee men een neurotransmitter maakt) 

Bv: L-Dopa (= Levodopa) bij Parkinson patiënten  

o Passeert wel de bloed-hersen-barrière  

o De neuronen maken hier dan dopamine van 

• Synthese remmen door de inhibitie van enzymes in het synthese pathway 

5.3 Effect op synaptische vesikels  

• Neurotransmitter kan niet opgeslagen worden in de vesikels (= blokkering van transporters) 

• Effect op de exocytose van de vesikels 

o Agonist (vb. gif van zwarte weduwe – ACh) 

o Antagonist (vb. Botulinum toxine – ACh) 

5.4 Effect op post-synaptische receptoren: 4 mogelijke bindingen  

Competitieve (=directe) binding Niet-competitieve binding 

- Agonist: Mimeticum = “Sleutel namaken” 

→ Imiteert werking neurotransmitter 

- Antagonist: Receptor blocker = “Bedekt het 

sleutelgat, maar krijgt deur zelf ook niet open” 

 

= 2 bindingsplaatsen op de receptoren 

- Indirecte neuromodulatoren = “Blokkeert de 

deur” 

- 2 varianten: Agonist of antagonist 
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5.5 Effect op heropname en afbraak van neurotransmitters  

• Inactivatie (= beëindigen) van de neurotransmissie is even belangrijk als activatie 

o Door afbraak van de neurotransmitter (vb. AChE, MAO) 

o Door heropname in het pre-synaptisch neuron (= re-uptake) 

o Stoffen die deze processen remmen zijn agonisten 

• Bv: Knie strekken (= spier geactiveerd), knie terug plooien (= spier relaxeren = NT afbreken) 

5.6 Drugs (genotsmiddelen)  

 Stimuleert … neurotransmitter (receptor) Effect 

Alcohol (Ethanol) 
Glutamaat 

GABA 

Antagonist 

Agonist (dus inhibitie brein) 

Nicotine Acetylcholine Agonist 

Cannabis (marijuana): THC Cannabinoid R (lipide NT) Agonist 

Opiaten: opium, morfine, 

heroïne 
Opioid (peptide NT) Agonist 

Cocaïne 

Amfetamine (speed) 
Monoamines Agonist (re-uptake inhibitie) 

LSD Serotonine analoog: hallucinogeen Agonist 

5.7 Middelenverslaving 

• Positieve bekrachtiging 

→ Vrijzetting van dopamine in de nucleus accumbens 

o Natuurlijk: vb. voedsel voor hongerige 

o Drugs 

• Tolerantie 

o Verminderde gevoeligheid van de receptoren 

o Compensatie van het lichaam 

• Risico’s 

o Ontwenningsverschijnselen bij stoppen 

▪ Tegenovergesteld aan effect van drugs 

▪ Craving en hervallen 

o Dosering: Overdosis 

→ Verslaving verloopt altijd volgens hetzelfde mechanisme 

6. Functionele neuroanatomie: Centraal zenuwstelsel  

6.1 Centraal zenuwstelsel (CZS) 

• Bevindt zich in hersenen en ruggenmerg 

• 100 miljard neuronen (+ nog meer glia) 

• 1,4 kilogram; 20% bloedtoevoer in rust 

• Drie grote functies: 

o Input uit sensorische neuronen 

o Integratie door interneuronen 

o Output via onder andere de motorneuronen 
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6.2 Algemene structuur 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Brain stem = Hersenstam 

• Cerebellum = De kleine hersenen  

• Cerebrum = De grote hersenen (LH + RH) 

• Diencephalon = De tussenhersenen 

 

→ De mens heeft veel meer kronkelingen = meer neuronen 

opgeborgen in plooien 

6.3 Hersenvliezen (= Meninges)  

→ Bestaat uit drie delen 

• Dura mater (= Harde, buitenste vlies) 

o Stevig 

o Grote bloedvaten 

o Epidurale verdoving (ruggenmerg) 

• Arachnoïdea (= Spinnenwebvlies) 

o Subarachnoïdale ruimte bevat CSV 

• Pia mater (= Zachte, binnenste vlies) 

o Sterk doorbloed: uitwisseling met hersenweefsel 

o Heel dun vlies 

o Gaat mee in alle kronkels 
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Cerebrospinale vloeistof (CSV)  

• CSV of liquor 

o Productie in choroid plexus (geven af met een snelheid 

van 500ml/d) 

o Circuleert rond ruggenmerg en hersenen 

o Opvangen in grote hersenader 

• Functies 

o Schokbreker 

o Homeostase 

• Ventrikels: holtes gevuld met CSV 

6.4 De grote hersenen (= Cerebrum)  

• Grootse deel van de hersenen (= 80%) 

• Verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken (vb. cerebraal type) 

• Linker en rechterhemisfeer verbonden met balk (= corpus callosum) 

• Basale kernen (= basale nuclei, vooral betrokken bij motorische taken) zijn onderdeel van grote 

hersenen 

• Hersenschors (= cortex) bestaat uit vijf kwabben 

o Frontale kwab 

o Pariëtale kwab 

o Temporale kwab 

o Occipitale kwab 

o Insula  

• Cortex is opgebouwd uit windingen (gyri) en groeven (sulci) 

De kwabben zijn genoemd naar de onderdelen van de schedel  

• Bij een tumor komt er druk onder de schedel, dit zorgt voor hoofdpijn 

• Maar, bij een kind niet → de botten zijn nog niet toegegroeid dus ze bewegen mee  

(= waterhoofd) 
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Motorische regio’s op de cortex  

• Precentrale gyrus (primaire motorische cortex) 

stuurt alle spieren aan, geeft motorische bevelen  

→ Axonen vertrekken die richting geven aan 

verschillende skeletspieren van ons lichaam 

• Premotorische cortex = associatiegebied voor 

primaire motorische cortex 

• Prefrontale kwab = niet motorisch gedeelte van 

de frontale kwab 

→ Regelt persoonlijkheid, keuzes maken 

• Homunculus geeft de verhouding weer hoeveel 

neuronen er bestemd zijn om spier aan te sturen 

→ Bepaalde delen van het lichaam bevatten meer spieren en zijn fijngevoeliger → de handen vereisen 

veel meer plaats in de hersenen = representatief voor de taak die je moet aansturen 

Somatosensorische cortex: somatotope organisatie  

 

Links: Motorisch (spieren) 

Rechts: Sensorisch (huid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Somatotope organisatie: De plaatsen van het lichaam worden op de hersenen teruggevonden 

• Prikkel aangekomen in postcentrale gyrus (primaire sensorische cortex) → we worden 

sensorische informatie gewaar 

• Bij afbeelding: lichaamsdelen in verhouding met gevoeligheid, bv: lippen zeer gevoelig 

Spiegelneuronen  

• In beide associatiegebieden (premotorische cortex en inferieure pariëtale kwab) 

• Actief bij eigen beweging, maar ook bij het zien van deze beweging bij anderen 

o Primaire motorische cortex  

▪ Actief bij eigen bewegingen 

▪ Niet actief bij zien van anderen hun beweging 

o Spiegelneuronen  

▪ Actief bij eigen bewegingen 

▪ Actief bij zien van anderen hun beweging 
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• Belangrijk voor imitatievermogen op jonge leeftijd, begrijpen van intenties, het (motorisch) 

leervermogen, empathie en taalontwikkeling 

• Verstoord bij autisme 

→ De mens leert vooral via imitatie! 

Functionele magnetische resonantie imaging (fMRI)  

→ Activatie hersenen aantonen via verschillende zuurstofgehaltes in het bloed 

• Activiteiten uitvoeren en kijken waar in de hersenen het plaatsvindt  

(= neuronen actief → die plaats heeft meer zuurstof nodig) 

• Elk deeltje van de primaire motorische cortex staat in voor een deel van 

het lichaam 

o Linker hemisfeer voor rechterkant van lichaam  

o Rechter hemisfeer voor linkerkant van lichaam 

 

 

  

 

 

 

 

Basale nuclei (= ganglia)  

• Nuclei / kernen 

o Nucleus caudatus (= meer mediaal) 

o Nucleus lentiformis (= meer lateraal) 

▪ Putamen 

▪ Globus pallidus (= bleke bol) 

→ Alles samen = Corpus striatum  

• Staan in voor controle van willekeurige bewegingen 

• Voert bewegingen uit die hersenschors als bevel geeft  

• Achteruitgang van nucleus caudatus leidt tot chorea (= onwillekeurige bewegingen van de 

ledematen, hyperkinesie) Bv: Ziekte van Huntington 

→ Bijsturen door basale nuclei werkt niet meer, men moet dit nu bewust doen en dit lukt niet  

De hemisferen zijn niet identiek  

• Motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist (= decussatie) 

• Verbinding tussen de hemisferen: Corpus callosum (= balk, 200 miljoen axonen)  

→ Hierdoor aan beide hemisferen verschillende specialisaties  

• Linker hemisfeer = dominant, omdat zij meeste belangrijke taken uitvoert 

→ In feite geen dominantie, maar complementariteit  

o Links: spreken, schrijven, rekenen, redeneren 

o Rechts: visuospatieel, patroonherkenning, (vb. componeren,..) 

• Split brain experimenten als behandeling voor epilepsie  

  



31 
 

Split-brain 

• Vroeger hersenbalk doorsnijden (= Split brain patiënten) als behandeling voor epilepsie 

→  Hieruit de functies van hersenbalk geleerd 

• Kunnen algemeen gezien vrij goed functioneren 

• Corpus callosum beschadigt waardoor geen communicatie tussen de hemisferen  

→ Geeft problemen bij specifieke taken  

Bv: Woord niet kunnen waarnemen in linker visueel veld, maar wel tekening van woord kunnen 

maken  

• Neus = Enige systeem zonder kruising van de banen 

Afasie-patiënten gaven inzicht in neurale sturing van spraak  

(= vroeger, nu: fMRI) 

• Fasciculus arcuatus ligt tussen Broca- en Wernickegebied 

o Geeft informatie door van Wernicke- naar 

Brocagebied 

o Intact bij Broca-afasie 

o Niet intact bij Wernicke-afasie  

• Zenuwbanen van fasciculus arcuatus lopen op grens van 

temporale, pariëtale en occipitale kwab  

• Lesie in motorisch spraakcentrum = Broca-afasie (Linker inferieure frontale gyrus) 

→ Patiënten spreken slecht of traag, maar wel zinvol  

• Lesie in sensorisch spraakcentrum = Wernicke-afasie (Linker superieure temporale gyrus) 

→ Patiënten spreken vlot, maar zinloos (missen woord- en taalbegrip) 

• Gyrus angularis 

o Zet gelezen woord om in (interne) fonetische versie van het woord 

o Ligt op grens met temporale, pariëtale en occipitale kwab 

o Lesie: Lezen en schrijven gaat moeilijk (visuele input)  

Emotie en het limbisch systeem  

→ Basale nuclei en banen rond hersenstam vormen limbisch systeem  

• Nuclei en banen rond de hersenstam 

o Amygdala: Koppelt emoties aan herinneringen 

o Hippocampus: Van belang bij leren en informatie opslaan in langetermijngeheugen 

o Reukbanen (rhinencefalon) 

▪ Tractus olfactorius 

▪ Olfactorische cortex 

• Limbisch systeem regelt emoties 

o Woede, angst, seksuele opwinding… 

o Hypothalamus stuurt uitdrukking van emoties aan, luistert wel naar LS 

→ Ook via autonoom zenuwstelsel (amygdala) 

• Relatief weinig controle vanuit cortex naar limbisch systeem  

• Reukzin is enigste zintuig dat rechtstreeks inwerkt op het brein en het limbisch systeem 

→ Geuren beïnvloeden emoties 



32 
 

Geheugen en leren: de plasticiteit van de hersenen  

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

→ Amnesie (geheugenverlies) kan optreden 

• Declaratief geheugen bevat kennis over feiten en gebeurtenissen  

• Info eerst opslaan in korte termijngeheugen 

• Daarna omzetten in lange termijngeheugen 

o Gebeurt in mediale temporale kwab 

o Hippocampus en amygdala (vb. angst) spelen hierbij een rol 

o Activatie van genen; bouwen van nieuwe synapsen 

• Consolidatie (= opslaan van informatie) in cortex: Lange-termijnopslag 

o Links: visueel geheugen 

o Rechts: visuo-spatiële informatie 

o Prefrontale kwabben: mathematische berekeningen 

Hippocampus en de werking van het geheugen 

 

 

→ Zaken die sterke emoties oproepen, onthouden we beter  

 

 

Leren en synaptische plasticiteit  

→ Leren door neuroplasticiteit, drie zaken vervormbaar 

• Synapsen kunnen versterken (= Hebbiaanse synaptische plasticiteit) 

→ Synapsen vaak gebruiken zorgt ervoor dat ze makkelijker opnieuw gebruikt kunnen worden  

• Nieuwe synapsen maken 

• Nieuwe neuronen maken  

Langetermijnpotentiëring (LTP)  

→ Versterking van de synaptische verbinding  

• Glutamaat (uit vesikels) bindt aan (ionotrope) receptor, waardoor calcium binnenstroomt 

→ Start actiepotentiaal  

• Actiepotentiaal activeert AMPA-receptoren (= extra receptoren voor lange-termijn versterking) 

→ Prikkel wordt volgende keer sneller doorgegeven  
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Neuroplasticiteit  bij volwassenen 

• We kunnen nieuwe connecties maken tussen neuronen die ervoor niet verbonden waren 

• Bij amputatie worden neuronen die niet meer gebruikt worden, voor iets anders gebruikt 

→ Reorganisatie van thalamische neuronen 

Bv: blinden ontwikkelen een betere tast 

Neurogenese bij volwassenen 

→ Aanmaak nieuwe neuronen  

• Vroegere visie = neuronen gaan dood en worden niet vervangen 

• Recent = bewijs voor vorming van nieuwe neuronen (= neurogenese) 

• Gebeurt vooral in de hippocampus en bulbus olfactorius 

• Nieuwe neuronen gemaakt van stamcellen 

• Experiment met ratten: Ratten in 2 verschillende kooien. Rat A in lege, kale kooi, rat B in kooi 

met enriched environment. Rat B had uiteindelijk meer neuronen 

→ Beweging zou neurogenese stimuleren, maar men weet rol in geheugen nog niet 

6.5 De tussenhersenen (= diëncefalon)  

De tussenhersenen bevatten regelcentra voor autonoom zenuwstelsel  

• Thalamus = tussenstation voor sensorische informatie → mogelijk om info te selecteren en 

verwerken (deel blokkeren, aandacht richten,…) 

• Epithalamus (maakt hormonen) 

o Choroid plexus = productie CSV 

o Epifyse (= pijnappelklier) = secretie van melatonine (= slaaphormoon) 

• Hypothalamus (= controlecentrum autonoom zenuwstelsel) → homeostatisch zeer belangrijk 

o Opgebouwd uit vele kernen 

o Regelt eetgedrag, vochtbalans, thermoregulatie, biologische klok etc (→ Reacties van 

het orthosympatisch en parasympatisch zenuwstelsel) 

o Emotioneel gedrag ook deels geregeld (zie: lymbisch systeem) 

o Zorgt ook voor hormonale veranderingen via de hypofyse 

• Thalamus regelt voor sensorische info (behalve reukzin) wat naar cortex gaat en wat 

geblokkeerd wordt (→ Reukzin kan niet geblokkeerd worden) 

• Choroid plexus maakt hersenvocht aan  

+ Cursus voor ligging & kernen hypothalamus 

6.6 De hersenstam bevat drie delen  

• Middenhersenen (= mesencefalon) 

o Superior colliculus: Reguleert visuele reflexen 

o Nucleus rubra en substantia nigra: Zorgen voor motorische controle 

• Pons (= brug) 

o Controle van ademhaling (onder andere apneucenter) → = onbewust 

• Medulla oblongata (= verlengd merg) 

o Verbinding tussen cerebrum en ruggenmerg 

o Regelt autonome functies (= cardiac control center → bloeddruk constant houden) 
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6.7 Het cerebellum (= kleine hersenen) coördineert bewegingen  

• Groot, oud hersendeel → Is bij veel diersoorten even sterk ontwikkelt 

 In het cerebellum zijn er veel functies die dieren ook hebben 

• In contact met andere motorische regio’s 

• Belangrijke structuur voor evenwicht, motorische controle etc (Proprioceptieve informatie) 

• Noodzakelijk voor motorisch leren en controle (= automatisch) 

• Bestaat uit vele gyri 

7. Functionele neuroanatomie: Perifeer zenuwstelsel  

7.1 Spinale zenuwen 

= Zenuwen die vertrekken vanuit het ruggenmerg 

Via ruggenmerg communiceren hersenen met de rest van het lichaam  

→ Centrale zenuwstelsel = hersenen + ruggenmerg 

• Spinale zenuwen 

o 31 paar volgens de wervels 

o 2 wortels die door ruggenmerg lopen 

▪ Dorsale wortel: vervoert sensorische informatie (afferent) 

▪ Ventrale wortel: vervoert motorische informatie (efferent) 

 

 

  

 

  

 

 

 

De wervelkolom en de spinale zenuwen  

• Ruggenmerg = heel kwetsbaar → wervels breken zorgt voor 

verlamming 

• Rug bestaat uit 

o 7 cervicale wervels (Halswervels) 

o 12 thoracale wervels (Borstwervels)   

o 5 Lumbale wervels (Lendewervels) 

o 5 Sacrale wervels → zijn vergroeid tot heilig been  

• Aan borstwervels hangen de 12 ribben 

• Na ruggenwervel: twee paar spinale zenuwen (links en rechts) 

→ Efferent (afvoerend) en afferent (aanvoerend)  

7.2 Twaalf paar craniale of hersenzenuwen  

→ Zenuwen die rechtstreeks vanuit de hersenen vertrekken  

• I (reuk), II (visus), VII (evenwicht, gehoord), X (nervus vagus) 

• Ontstaan in tussenhersenen en hersenstam 

• Meestal zowel afferent als efferent 
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Efferente zenuwbanen kunnen bewuste of onbewuste taken st uren 

• Somatisch zenuwstelsel stuurt bewuste, willekeurige taken  

o Zoals bewegingen (= bewust) 

o Stuurt skeletspieren aan 

o Steeds exciterend (= kunnen activeren) 

• Autonoom zenuwstelsel stuurt onbewuste, onwillekeurige taken 

o Zoals vegetatieve functies (= zaken die je niet bewust kan controleren) 

o Stuurt hart, gladde spieren (organen), klieren (= maken hormonen) aan  

o Zowel exciterend als inhiberend 

 

 

• Somatisch ZS  

→ zenuw in 1 rechte 

lijn naar hersenen 

• Autonoom ZS  

→ zenuw maakt 

synaps naar andere 

zenuw in ganglion 

(buiten het centraal 

ZS) 

 

 

 

8. Bewegingscontrole en skeletspieren  

8.1 Bewegingscontrole  

Motorische controle gebeurt op diverse niveaus in het CZS  

• Motorische cortex 

o Bewust – willekeurig 

o Doelgericht – flexibel 

o Aanpassing aan omstandigheden 

o Bijsturing door cerebellum en basale ganglia 

• Hersenstam = automatismen 

• Ruggenmerg = reflexen 

• Sensorische informatie uit spieren of uit zintuigen (→ om uitvoering beweging bij te sturen) 

Motorische banen sturen de skeletspieren aan 

• Pyramidale banen (corticospinaal) 

o Zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg → rechtstreeks naar de spieren 

o Fijne gecontroleerde bewegingen (= volledige aandacht nodig) 

• Extrapyramidale banen (mediale en laterale banen) 

o Via hersenstam, basale nuclei,… 

o Grove bewegingen (= automatismen) 

o Vereisen minder bewuste bewegingen  
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Motorische controlecentra en hun aandoeningen  

• Motorische cortex domineert: geeft info → De rest voert uit 

• Corticospinale baan: van motorische cortex naar medulla spinalis 

• Voor elk niveau zijn er ziekten  

o Aandoening = hemiplegie door CVA (= beroerte) 

o Ataxie = moeite met evenwicht 

o Parkinson/Huntington = moeilijk coördineren  

o ALS = stelselmatig verlammen (motorische neuronen sterven af) 

o Spierdystrofieën = spier kan de commando’s niet uitvoeren 

• Door hersenbloeding is 1 deel van een lichaamshelft verlamd 

8.2 De skeletspieren 

 

Organisatie skeletspiercel (-vezel)  

• Skeletspier is dwarsgestreept: Bestaat uit deels overlappende filamenten die elkaar afwisselen  

→ afwisseling dun-, dik-, dun filament = sarcomeer 

• Myofibril = bundels van filamenten 

→ 2 soorten filamenten, met bijhorende eiwitten 

o Dunne filamenten bestaan uit actine 

o Dikke filamenten bestaan uit myosine 

• Zone of overlap = Filamenten in elkaar verstrengeld → Goede organisatie en structuren  

• Myosine = langwerpig gedeelte met kopje er aan 

→ Kopje kan inklappen om spier te verkorten  
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Theorie van glijdende filamenten  

• Contractie leidt tot verkorting van de sarcomeren 

o Dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar 

o I-band en H-zone worden korter en Z-schijven komen 

dichter bij elkaar 

o A-band blijft even breed  

• Myosineknopen (= dik) maken contact met actine (= dun) en vormen  

dwarsbruggen (= kruisbruggen) 

• ‘Power stroke’ = trekken actine naar het centrum van het sarcomeer 

De chemische synaps tussen neuron en spiercel  

(= neuromusculaire junctie) 

• Motorneuron = Neuron dat aankomt in de spiercel 

o Heeft ACh als neurotransmitter 

o Heeft nicotine ACh receptoren om op te binden  

• Axon stuurt actiepotentiaal naar skeletspier 
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→ Neuromusculaire junctie  

• Uiteinde van motorneuron maakt op 1 plaats contact met spiercel 

→ Elektrisch signaal wordt op die plaats doorgegeven  

• Het doorgegeven actiepotentiaal op de axon (voortgeleiding) is hetzelfde als die op het 

membraan (van de spiercel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excitatie van een skeletspiervezel  

→ Instroom van natrium zorgt ervoor dat de spieren gaan contrageren  

 

Excitatie-contractiekoppeling  

(= prikkelen – samentrekken) 

• Geleiding van een prikkel (= depolarisatie) tot in de t-tubuli 

→ T-tubuli = inkepingen in de spiercel die actiepotentiaal tot diep in spiercel brengen 

• Ca++ vrijgave in het sarcoplasmatisch reticulum (= bevat veel calcium) 

o Stapelt zich op in Ca++ reservoirs 

o Diffusie via release channels wanneer actiepotentiaal passeert 

• Als actiepotentiaal t-tubuli passeert, laat sarcoplasmatisch reticulum calcium los → t-tubuli 

staat in verbinding met sarcoplasmatisch reticulum  

• Calcium in cel gaat de filamenten verbinden  

Contractie en relaxatie  

Start contractie  

1. ACh vrijlating en binding aan receptoren 

2. Actiepotentiaal komt aan in t-tubuli 

3. Vrijlating calcium 

4. Binding actine met myosine 

5. Contractie  

Einde contractie (minder belangrijk) 

1. Opruiming ACh door AChE 

2. Calcium terug opgenomen  

3. Kruisbrug gaat terug weg 

4. Contracties eindigen  

5. Spier gaat terug ontspannen  

Vrijlating van ACh 

Actiepotentiaal komt aan in 
de synaps  

ACh bindt  Actiepotentiaal in sarcolemma 
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De motorische eenheid (ME)  

• Alle spiervezels van één motorische eenheid zijn van hetzelfde 

vezeltype  

• Van 2 tot 2 000 spiervezels per motorische eenheid 

→ Hoe minder spiervezels ME activeert, hoe nauwkeuriger en fijner 

de beweging  

2 soorten reflexen 

Eenvoudige reflexen 

→ Spier vanuit ruggenmerg aangestuurd omdat de reflexen best zo snel mogelijk verlopen 

• Afbeelding = Reflexboog met twee synapsen 

• Sensorische info via dorsale wortel binnen 

• Motorische info via ventrale wortel buiten  

Bv: Je legt je hand op een hete kookplaat en trekt het onmiddellijk terug  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexere reflexen 

→ Tussenneuron activeert de buigers van de arm en inhibeert de strekkers 

Bv: 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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9. Het autonoom zenuwstelsel  

9.1 De twee takken van het autonoom zenuwstelsel hebben vaak tegengestelde effecten  

• Orthosympaticus of sympaticus 

o Flight-or-fight 

o Cardio-respiratoire activatie 

o Actie: luchtwegen gaan uitzetten, hartslag verhoogt, spieren contrageren… 

• Parasympaticus 

o Rest-and-digest → geen energie naar de spieren = alles naar de vertering 

o Activatie van de spijsvertering 

o Rust  

• SZS krijgt prioriteit: wanneer SZS geactiveerd wordt, wordt PSZS stilgelegd 

• Hersenen geven opdrachten aan bepaalde stelsels door meer bloed en zuurstof er naartoe te 

sturen 

• Inwendige organen luisteren naar hypothalamus die 

opdrachten doorgeeft via parasympatische of 

sympathische zenuwen 

• Prioriteiten stellen = Belangrijk voor de survival 

o Alle energie gebruiken die uit eten gehaald werd 

o De hersenen moeten de algemene condities van 

het lichaam goed kennen → zo weten wat aangestuurd moet worden 

9.2 Anatomie van het autonoom zenuwstelsel  

(Ortho)Sympathicus  

→ Zorgt voor aansturing organen die verbonden zijn met thoraco-lumbale regio van ruggenmerg 

• Grensstreng (sympatische ketting = ketting van zenuwknopen) 

• Collaterale (prevertebrale) ganglia  

• Bij sympathicus wordt synaps gemaakt tussen preganglianair neuron vanuit hersenen en 

postganglianair neuron die tot organen gaat 

→ 1 uitzondering: de bijnieren  

o Bijnieren behoren tot sympathio-adrenaal systeem en maken geen synaps 

o Preganglianair neuron loopt tot bijnieren  

o Maken adrenaline en lossen die in het bloed 

De bijnier secreteert adrenaline als deel van de orthosympaticus  

• Ganglia zijn tussenstations tussen preganglianair 

en postganglianair neuron 

→ Bij alle ganglia van sympathicus is noradrenaline 

de neurotransmitter 

• Vesikels gevuld met neurotransmitters liggen over 

lengte van hele axon → vesikels laat 

neurotransmitters vrij als actiepotentiaal passeert 

• Ook emoties kunnen werking zenuwstelsel 

beïnvloeden  
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Parasympaticus  

→ Zorgt voor aansturing organen die verbonden zijn met cranio-sacrale regio’s van het ruggenmerg  

• Bij craniale zenuwen wordt synaps gemaakt met preganglianair neuron uit hersenen en 

terminaal ganglion ter hoogte van doelorgaan 

• ACh is neurotransmitter bij alle ganglia van parasympaticus 

• N X = Nervus vagus = belangrijke zenuw voor besturing van het lichaam 

• Parasympaticus neemt vooral over bij depressie en verdriet  

• Craniale zenuwen: III, VII, IX en X 

• Sacrale zenuwen: S2-S4 (rectum, blaas, genitalia) 

Beide systemen gaan de organen bezenuwen, maar met andere functies  

 

 

• Meest belangrijke parasympatisch 

o Verminderde ademhaling 

o Vertraagde hartslag 

→ RUST 

• Meest belangrijke (ortho)sympathisch 

o Verhoogde ademhaling 

o Verhoogde hartslag  

→ ARBEID 

 

 

 

9.3 Acetylcholine en noradrenaline zijn de neurotransmitters van het autonoom 

zenuwstelsel 

 

• Acetylcholine = vagusstof uit de nervus vagus  → 

Ter hoogte van de doelorganen 

• ACh = parasympaticus actief 

Noradrenaline = sympathicus actief  

 

 

 

 

 

• Synapses en passent = anders dan voordien → 1 

neuron kan verschilllende plaatsen dienen 

• Bv: spiercel in darm = samentrekken bij ACh + 

rusten bij noradrenaline  
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9.4 Hartfrequentie als  voorbeeld van autonome regeling  

• Stijging door orthosympaticus door adrenaline en noradrenaline 

• Daling door parasympaticus via nervus vagus (craniale zenuw X): acetylcholine 

• Hart heeft eigen frequentie van 90 slagen per minuut (als deze niet wordt beïnvloed door 

hormonen)  

o Activatie PS in rust (60 slagen per minuut), vagale syncope 

o Activatie OS tijdens inspanning (tot 200 slagen per minuut), stress, arousal 

9.5 Emotionele uitdrukking via het autonoom zenuwstelsel  

→ Expressie van emoties is autonoom, we kunnen het niet beheersen  

• Orthosympaticus (lichamelijke arousal) 

o Bij woede, angst, opwinding, blijheid 

o Stijging bloeddruk, hartritme, zweetsecretie en ademhalingsritme; dilatatie pupillen… 

• Parasympaticus 

o Bij verdriet, verveling 

o Daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie… 

→ Sympathicus en parasympaticus werken niet zwart-wit: we kunnen bv huilen van blijdschap  

• Gestuurd door hypothalamus 

• Toepassing bij meten van emoties 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autonoom zenuwstelsel = alles wat gestuurd wordt door je lichaam en waar je je niet bewust 

van bent 

• Lichamelijke expressie van emoties wordt ook volledig door het autonoom zenuwstelsel 

geregeld 

o Neutraal = zwart 

o Regio’s die meer bloed krijgen worden geel, rood, wit 

o Regio’s die minder bloed krijgen worden blauw 
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H3: Zintuiglijke waarneming 
1. Algemeen  

1.1 Zintuigen zijn cellen of zenuwuiteinden die reageren op een prikkel  

• Een prikkel is een plotse verandering van uitwendige toestand (= mechanisch, chemisch,…) 

o Gewaarwording → komt in hersenen, maar onbewust  

o Waarneming → bewustwording  

• 2 soorten zintuigen 

o Algemene zintuigen: somatosensoren, interosensoren 

▪ Geven informatie over het eigen lichaam (intern) 

▪ Temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling), proprioceptie 

(lichaamshouding) 

▪ Cellen over ganse lichaam verspreid 

o Speciale zintuigen: exterosensoren 

▪ Geven informatie over dingen buiten het lichaam (extern) 

▪ Visus, gehoor, smaak, reuk, evenwicht  

▪ Gespecialiseerde organen 

Baroreceptoren (drukreceptoren) en regeling van autonome functies  

• Vrije zenuwuiteinden die zich vertakken binnen elastische weefsels in wanden van rekbare 

organen → als druk verandert: vorming dendrieten waardoor snelheid AP wijzigt  

• Snelle adaptie: output gaat langs afferente vezels geleidelijk naar normale niveau terugkeren 

• Delen lezen op figuur, minder belangrijk  

Sensoren kunnen zenuwuiteinden zijn of afzonderlijke cellen  

• Unipolaire neuronen (dendrieten -axonen) krijgen 

informatie uit dendrieten  

• Afferent neuron naar het brein 

o Ofwel dendrieten zelf → sensor 

o Ofwel specifieke cellen → receptorcellen 

• Receptormembraan is deel dat in staat is om 

sensorische informatie te coderen  

→ Hier start actiepotentiaal en wordt intensiteit 

van stimulus bepaald  

• Waarneming van aard van die prikkel is afhankelijk van route waarlangs actiepotentialen in CZS 

binnenkomen en waar in cortex die signalen aankomen 

 

→ hoe harder de cel depolariseert, 

hoe intenser de prikkel en hoe 

hoger de fequentie 

actiepotentialen  
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Eigenschappen van sensoren 

• Specificiteit 

o Adequate prikkel (sensor goed ontwikkeld) heeft laagste drempel 

→ Heel weinig van nodig om op te  merken  

Bv: licht zien met de ogen  

o Valse prikkel heeft hogere drempel  → meer van nodig 

Bv: door druk op ogen kunnen we ook licht zien 

• Adaptatie  

o Tonische receptor: prikkel blijven gewaarworden 

Bv: Pijn / Iets dat piept blijven we horen, ook al proberen we onze aandacht te verzetten   

o Fasische receptor: prikkel na een tijd niet meer gewaarworden  

Bv: Geur, bij bakker eerst geur van vers brood ruiken, daarna verdwijnt die geur 

o Combinatie tonisch-fasisch, bv: temperatuur 

o Centrale inhibitie van prikkeloverdracht, bv: waarnemen van geluid  

→ Tonische en fasische sensoren adapteren/wennen aan stimulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Hersengebieden voor waarneming 

→ Zie cursus voor tekening!  

Sensibele banen: dorsale kolom  

• Dorsale kolom 

o Krijgt afferente, sensorische info binnen via dorsale wortels (input) 

o Laat efferente, motorische info buiten via ventrale wortels (output) 

• Sensorische neuronen van 1ste, 2de en 3de orde 

o 1ste orde: afferente info komt ruggenmerg binnen via dorsale wortel 

Prikkel van 1ste orde maakt synaps met neuron van 2de orde 

o 2de orde: prikkel naar thalamus voeren (tussenstation → thalamus filtert informatie) 

Synaps gemaakt met neuron van 3de orde 

o 3de orde: Synaps brengt prikkel van thalamus naar gewenste locatie in cortex 

→ Waar prikkel terecht komt geeft info over de oorsprong van de prikkel  

• Geldt enkel voor tastzin, trilling, proprioceptie → Niet voor geur 

Stimulus 

Receptor 

Axon of 

sensorische 

neuron 

 a) Trage adaptatie 

tonische receptor    
b) Snelle adaptatie 

fasische receptor   
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Aandacht en thalamische gating 

→ Thalamus filtert sensorische informatie die naar de cortex gaat  

• Thalamus = tussenstation voor sensorische info: synaps maken → beslissen om prikkel door te 

laten of niet 

• Thalamische gating: zintuigelijke info laten samenkomen in thalamus → beslissen om bepaalde 

info voorrang te geven en andere te blokkeren → geeft mogelijkheid tot aanpassing  

 Thalamus redt ons van overstimulatie van brein  

• Thalamus als sluis tussen onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste corticale perceptie 

• Aandacht en concentratie komen vanuit associatieve cortex 

2. Tastzin en pijn 

2.1 Pijnreceptoren  

• Pijnzintuigen zijn gevoelig voor 

o Extreme temperaturen 

o Mechanische beschadiging 

o Opgeloste chemicaliën, vb. afgeven door beschadigde cellen 

• Pijn als reactie op beschadiging, om verdere beschadiging te voorkomen 

Pijn kan waargenomen worden door nociceptoren  

• A-delta vezel (= stekende pijn) 

o Snelle geleiding (= gemyeliniseerd) 

o Op specifieke, gedefinieerde plaats 

o Adaptatie (= A)  

• C-vezels (= brandende pijn) 

o Trage geleiding (= ongemyeliniseerd) 

o Geen specifieke plaats, diffuse lokalisatie 

o Geen adaptatie 

o Chronisch (= C) 

• A-bèta vezel (= geen pijnsensor) 

o Mechanische stimulus: Pijn verzachten door er 

druk op uit te oefenen → zijn 2 inhiberende 

prikkels die elkaar opheffen, volledige inhibitie 

valt dus weg  

• Pijnstillers hebben op bepaalde neurotransmitters effect 

• Afleiding (bv snoepje aan kind) = werken via thalamus: centrale inhibitie van pijn  

Simultane mechanische druk kan pijn verzachten (“gate control”)  

• Bij beschadiging weefsel vaak ook bloedvaten 

 beschadigd → daarop drukken stopt bloeding 

• Daardoor vindt er geen synaps plaats 

• Verdere verergering van toestand vermijden 

• Daarom waarschijnlijk mechanisme ontstaan  

waar druk de pijn verlicht  

 



46 
 

Gerefereerde pijn 

= Pijn in de ingewanden  

• Pijn in de ingewanden loopt via dezelfde ruggenmergzenuwen als pijn in lichaamsoppervlak 

Bv: pijn in linkerarm duidt mogelijk op hartkwaal 

• Pijnreceptoren in de ingewanden, maar veel meer in de huid 

• Moeilijker om inwendige, gerefereerde pijn te lokaliseren 

2.2 Huidsensoren  

→ 2 soorten huidsensoren  

• Thermoreceptoren 

o Regelen warmte en koude in ons lichaam 

o Vrije zenuwuiteinden in bovenste laag (huid, hypothalamus) → liggen in opperhuid 

• Tast- en drukreceptoren 

o Vrije zenuwuiteinden (zoals noci- en thermo-) 

o Rond haarwortel 

o Aanhoudende druk (tonisch): Merkelcellen, Ruffini-uiteinden 

o Trillingen (fasisch): Meissner- en Pacini-lichaampjes → dendriet verpakt in allerlei lagen, 

bij druk gaan lagen zich herorganiseren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen één sensorische eenheid (= Receptorveld) 

• Discriminerend vermogen hangt af van de grootte van het receptorveld 

 → Hoe groter het receptorveld, hoe kleiner het onderscheidingsvermogen  

 

 

 

→ Info van neuronen van 

1ste orde bundelen 

 

 

 

 

Vrije zenuwuiteinden  

 
Ruffini-uiteinden 

 
Merkelcellen 

 

 

Meissner-lichaampjes 

Pacini-lichaampjes 
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Grootte van receptieve veld hangt af van de huidlocatie (2 -punts-drempel)  

• 2-punts-drempel = Afstand tussen 2 punten die we kunnen voelen als apart van elkaar  

• Bv: Vinger heeft meeste plaats nodig in hersenen → heel veel neuronen  

3. Smaakzin en reukzin 

→ Smaak- en reukzin hebben chemische receptoren  

3.1 Reukzin 

Reukzin is het oudste zintuig  

→ Geur = molecule waarvoor we een receptor hebben 

• Geuren zijn chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies 

• Reukepitheel (gespecialiseerd weefsel) met reukcellen (chemoreceptoren) 

o 1ste neuron: synaps in bulbus olfactorius (glomeruli), deel van de cortex 

o 2de neuron: tractus olfactorius naar cortex en limbisch systeem (verband tussen 

geheugen – emotie en reuk) 

→ Bulbus olfactorius en tractus olfactorius registreren informatie van reukcellen  

• Geur komt rechtstreeks in cortex en limbisch systeem, loopt niet over thalamus 

→ Geur heeft dus grote invloed op emoties en gemoedstoestand  

• 1 000 soorten receptoren (genen) voor meer dan een biljoen verschillende geuren 

• Receptoren herstellen zichzelf bij beschadiging 

• Functies: 

o Voedselcontrole: Voedsel herkennen door geur → geur niet kunnen waarnemen 

betekent mindere onderscheiding en appreciatie  

o Sociale informatie 

• Zeer gevoelig 

Zenuwbanen vanuit de bulbus olfactorius lopen niet over de thalamus  

 
 

→ Voor sommige zaken hebben we geen receptor 

Bv: Aan aardgas wordt iets toegevoegd zodat we het wel kunnen ruiken  

 

 

Neusholte  

Reukepitheel 
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Onderscheidingsvermogen van menselijke reuk, kleurenzicht en gehoor  

 

• Geur heeft fenomenaal onderscheidingsvermogen: Experten kunnen tot 1 000 geuren 

onderscheiden 

• Enorm geavanceerd systeem met 1 000 verschillende receptoren, elk met eigen gen  

3.2 Smaakzin 

→ Lage drempel, zeer gevoelig 

• Zintuigcel = chemoreceptor (exteroceptor) 

o  Informatie van smaakknopjes worden door afferente hersenzenuw VII en IX 

geregistreerd  

o Gaan dan naar thalamus, dan gyrus postcentralis (smaakcortex) 

o Gelinkt aan limbisch systeem 

• 5 soorten smaakreceptoren: 

o Zout (Na+ -influx) 

o Zuur (H+ - influx) 

o Zoet (suikerreceptoren) 

o Bitter (vb. kininereceptor): gevoelig (toxines) 

o ‘Umami’ (= glutamaatreceptor) 

→ Zoet en umami zorgen voor blijdschap tijdens eten (nutitioneel nut) 

→ Meer afkeer voor zuur en bitter door hun waarschuwingsfunctie  

• Functies in voedselcontrole: 

o Bescherming 

o Secretie van speeksel en maagsap 

• Hoofdsmaken kan je overal op de tong waarnemen, maar hebben wel gespecialiseerde zones 

• Smaakpapil bestaat uit 

verschillende plooien 

→ Smaakknoppen in wand van 

plooien 

 

Smaak en reuk werken samen! 
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Smaakknop 

• In de wand van de groeven van de  

papillen 

• 50-100 smaakcellen + steuncellen 

• Smaakporie 

 

 

 

 

  

Depolarisatie → openzetting van calciumkanaal 

→ vrijzetting van neurotransmitter 

G-proteïne dissocieert → wordt 2de 

boodschapper → sluit kaliumkanalen → 

depolarisatie → vrijzetting van 

neurotransmitter 

4. Zicht  

• Licht = elektromagnetische energie (300.000 km/s) → We 

zien slechts een klein deeltje van het elektromagnetisch 

spectrum  

• Zichtbaar licht heeft golflengte van 400 tot 700 nanometer 

 

• Oog werkt als een camera  

  

 

 

 

4.1 Anatomie van het oog  

De oogwand bevat 3 lagen   

• Tunica fibrosa 

o Sclera (= oogwit): geeft structuur, 

aanhechting oogspieren 

o Cornea (= hoornvlies): doorzichtige 

voorzijde 
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• Tunica vasculosa 

o Choroid (= vaatvlies) → waar bloedvaten lopen 

o Iris (= regenboogvlies): 

▪ Opening = pupil 

▪ Bepaalt hoeveelheid invallend licht (bevat pigment) door diameter pupil 

groter/kleiner te maken 

▪ Bevat circulaire en radiale spiervezels 

o Straalvormig lichaam (ciliaire spieren): regelt spanning lenskapsel → lens vlakker/boller 

maken  

• Retina (= netvlies): eigenlijke zintuigcellen 

 

• Variatie in kleuren van iris: blauwe ogen hebben minder pigmentkorrels → meer licht doorlaten  

• Albino’s hebben geen pigment → laten al het licht door, geeft vaak oogproblemen  

Regeling van pupilgrootte door autonoom zenuwstelsel  

• Pupil is een opening (gat) in de iris 

• Bij het nemen van een foto zijn ogen rood → komt door hoeveelheid licht dat reflecteert op 

bloedvaten aan achterkant oog 

 

• Autonoom zenuwstelsel = 

gladde spieren 

• Sympathicus 

o Meer lichtinval 

o Radiale spieren trekken 

pupil open  

o Straalvormige spieren 

verkleinen  

o Diameter vergroten 

• Parasympaticus 

o Circulaire spieren laten 

samentrekken  

o Uiteinden hangen aan elkaar vast 

o Diameter verkleinen 

• Atropil = grote pupil door overbelichting  

4.2 De lens  

Dikte van lens wordt bepaald door ciliaire spier  

• Lens is van nature elastisch: automatisch dik, uitrekken maakt smaller 

• Lensbanden aangespannen → diameter kringspier groot (= ontspannen) → lens dun 

→ Goed voor ver zicht 

• Lensbanden niet gespannen → diameter kringspier klein (=samentrekken) → lens dik 

→ Goed voor nabije zicht  

→ Aanpassing van dikte van lens is functioneel om aan accommodatie te doen  

Zwak licht Fel licht 
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Accommodatie 

= Het continu veranderen van de lensspanning om beelden scherp te stellen  

 → Om scherp te zien moet het brandpunt samenvallen met de retina 

a) Hoe dichter bij de lichtbron, hoe groter de brandpuntafstand (dikke lens) 

b) Hoe boller de lens, hoe kleiner de brandpuntafstand (platte lens)  

c) / 

d) Ciliaire spieren samengetrokken, bolle lens voor dichtbij zien 

e) Ciliaire spieren ontspannen, platte lens voor ver zien  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodatieproblemen 

→ Correctie van lensdysfunctie door externe lens (bril of contactlens) 

• Emmetropie = nomaal zicht  

• Myopie = bijziendheid  

o Goed van dichtbij, slecht ver zien  

o Oogbol te diep → beeld op afstand van retina 

geprojecteerd (holle, negatieve lens) 

o Correctie: divergente lens of lasercorrectie  

• Hyperopie = verziendheid 

o Goed van ver, moeite met dichtbij zien 

o Oogbol te ondiep of lens te plat → beeld te ver van retina (bolle, positieve lens) 

o Correctie: convergente lens  

4.3 Fotoreceptoren  

Het netvlies bestaat uit zenuwcellen en lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren)  

• Licht valt op netvlies → treedt oogkamer binnen → stimuleert fotoreceptoren 

• Daarna sterft prikkel uit op gepigmenteerde laag van cellen  

o Zwart absorbeert licht volledig, daarom in het zwart 

o Bij wit wordt licht gereflecteerd en die reflectie bereikt ons netvlies  

• Zintuiglijke cellen (= staafjes en kegeltjes) reageren op licht = fotoreceptoren 

• Ondersteunende cellen vangen licht op en sturen het signaal door (= bipolaire en ganglion 

cellen) 
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Staafjes en kegeltjes 

(De twee soorten fotoreceptoren) 

• Staafjes: voornamelijk rand van de retina 

o Lage drempel, zeer lichtgevoelig: schemerzintuigen  

→ Minder licht nodig om staafjes te stimuleren  

o Geen kleuren (enkel zwart-wit) 

o Meerdere staafjes per zenuwcel → slechte lokalisatie 

• Kegeltjes: voornamelijk centrum van de retina 

o Drempel hoger: dagzintuigen 

o Kleurenzicht: 3 soorten kegeltjes 

→ Blauw, groen en rood 

• Membraanschijven bevatten lichtgevoelige rodopsine die licht 

omzetten in actiepotentiaal 

• In de schijven zit de molecule die reageert op licht (= chemische reactie)  

• Het belangrijkste gebeurt in het buitenste segment 

Drie soorten kegeltjes laten tri-chromatisch zicht toe  

• Mensen hebben tri-chromatisch zicht → we zien samenstellingen 

van de drie primaire kleuren (rood, groen en blauw) 

• Overdag cellen in kleur zien, ’s nachts cellen enkel zwart-wit zien  
 

• Sommige mensen hebben dichromatisch zicht → 1 van de kegels 

ontbreekt (= Kleurenblind, vaak rood-goen kleurendeficiëntie) 

o Gen voor rode en groene kegeltjes op X-chromosoom 

→ Mannen vaker kleurenblind dan vrouwen: 

▪ Mannen defect gen → maar 1 X-chromosoom 

▪ Vrouwen defect gen → hebben 2 X-chromosomen, dus 1 back-up 

o Sommige vogels zijn tetrachromatisch → kunnen extra kleur zien: UV-licht 

Staafjes zijn gevoeliger dan kegeltjes vanwege convergentie  

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

• Staafjes bevinden zich niet in fovea → kunnen zich niet scherpstellen door convergentie 

 ’s Nachts scherp zien is moeilijk = Averted vision 

• Kegeltjes doen veel minder convergentie  

• Kegeltjes in fovea doen helemaal geen convergentie  
(Convergentie = samenbundelen) 

We zien enkel scherp op de fovea  

Fovea = plaats op het netvlies waar ons zicht het beste is 

→ 3 redenen 

• In fovea zitten enkel kegeltjes die geen convergentie doen 

• Gelegen in verlengde optische as 

• Minder storing door ganglion en bipolaire cellen (→ Cellen worden opzij gestuurd zodat licht 

recht op kegels kan schijnen) 
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• Fovea centralis in macula lutea (= gele vlek) = focus → Loodrecht op de visuele as (= meeste 

lichtinval) 

o In verlengde optische as, bevat enkel kegeltjes 

o Één kegeltje per zenuwcel = zeer nauwkeurige lokalisatie (= optimale resolutie) 

• Papil = blinde vlek = uitgang oogzenuw en bloedvaten 

o Bevat geen fotoreceptoren: geen visuele informatie  

o Axonen van ganglioncellen verlaten oogbol 

o Fovea en blinde vlek bevinden zich op een bepaalde afstand van elkaar 

o Valt niet op als je met twee ogen kijkt, door binoculaire zicht  

Bekomen van een actiepotentiaal 

Fotoreceptie via rodopsine  

→ Rodopsine = molecule in de schijven van het membraan in het buitenste segment van de kegeltjes en 

staafjes 

• Rodopsine bestaat uit het eiwit opsine (= verschillend voor 

staafjes en drie kegeltjes) en het pigment retinal (= afgeleid 

van vitamine A → Vitamine A eten is dus goed voor de ogen) 

• Foton doet vorm van de retinal wijzigen (oorspronkelijke 

vorm = geen lichtinval) 

→ Zetten 11-cis-retinenen (met vertakkingen) om in all-

trans-retinenen (zonder vertakking) 

Bleaching 

= Splitsen van rodopsine in opsine en retinal, veroorzaakt door 

lichtinval  

• Tot de resynthese (weer samenkomen) van rodopsine is de 

fotoreceptor ongevoelig voor nieuwe lichtprikkels  

(→ Tijdelijk verblind door hoeveelheid licht) 

• Nadat retinal verandert van structuur: 2e boodschapper nodig 

o Gaat G proteïne activeren  

o Alpha gedeelte gaat zich afscheiden van de rest 

• Dit wordt verder doorgegeven naar phosphodiesterase 

→ Gaat cGMP omzetten naar GMP, hierdoor sluiten de 

natriumkanalen  

Fotoreductie en dark current  

• Dark current als het donker is 

• Hierdoor instroom van natrium en een polarisatie 

• Donker: Staafjes en kegeltjes scheiden neurotransmitter af 

die inhiberend gaat werken → Staafjes en kegeltjes dus 

toch actief 

• Licht: inhiberende neurotransmitter valt weg en 

depolarisatie kan plaats nemen  

→ Actiepotentiaal kan gemaakt worden  
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4.4 Neurale banen van de visus  

• Optisch chiasma = plaats waar oogzenuwen uit beide ogen kruisen 

→ Verklaart waarom de beelden omgedraaid binnenkomen  

• Nucleus geniculatum laterale (75% van de signalen gaan hier naartoe) 

o Geniculostriataal systeem = ‘Wat zien we?’ 

o Naar visuele cortex 

• Colliculus superior (25% van de signalen gaan hier naartoe) (= lage hersenzone) 

o Tectaal systeem = ‘Waar zien we iets?’ 

o Handig voor visuele reflexen  

4.5 Visuele cortex is gelegen in de occipitale kwab 

• Cortex striatus (= Brodmann regio 17) 

→ De eigenlijke visuele cortex  

• Visuele associatie regio’s (18 en 19) 

• Evolutie van het oog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gehoor en evenwicht  

5.1 Anatomie van het oor  

Het binnenoor bevat het gehoororgaan (cochlea) en de eve nwichtsorganen 

• Het oor bestaat uit 3 delen: 

1) Binnenoor 

2) Middenoor 

3) Buitenoor 

• Cochlea (slakkenhuis)  

= Gehoorszintuig 

• Geen receptoren voor snelheid bij 

constant tempo 

• Vestibulum = evenwichtszintuig 

• Oorschelp: ontvangen van 

geluidsgolven 

• Buitenste gehoorgang gebruikt oorsmeer om dingen die er niet horen buiten te houden 

• Trommelvlies = grens tussen buiten- en middenoor 

• Vestibulocochleaire zenuw brengt info van de cochlea en vestibulum naar de hersenen → 

Probleem bij 1 van de 2 geeft vaak ook probleem bij andere, ze zijn gekoppeld in buitenoor  
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• Evenwicht geregistreerd door olietorganen en 

halfcirkelvormige kanalen 

• Gehoor geregistreerd door cochlea  

• Utriculus, sacculus en de halfcirkelvormige 

kanalen vormen samen het vestibulair apparaat 

(= evenwichtszintuig) 

• De cirkel rechts is een doorsnede van een 

semicirculair kanaal 

 

5.2 Actiepotentiaal: Omzetting van beweging in actiepotentiaal in sensorische haarcellen  

→ Voor beide organen hetzelfde  

• Mechano-elektrische transductie = Beweging van haartjes omzetten in 

actiepotentiaal  

o Beweging van zintuigharen zorgt voor depolarisatie of 

hyperpolarisatie 

o Via mechanische ionenkanalen 

▪ Haartjes naar links → onder druk, poorten openen 

▪ Haartjes naar rechts → kanalen sluiten 

• Synaps naar afferent neuron 

• Sensory nerve ending = zintuiglijke cel, verbonden met afferent neuron 

die signaal naar de hersenen stuurt 

5.3 Evenwicht  

→ Evenwichtsorganen geven informatie over beweging en ruimtelijke positie  

→ Twee vormen van evenwicht: Statisch en dynamisch evenwicht  

Statisch evenwicht in de otolietorganen: utriculus en sacculus  

• Utriculus en sacculus zijn olietorganen: organen waarin otolieten zitten 

o Utriculus registreert horizontale versnelling 

o Sacculus registreert verticale versnelling  

• Otolieten = Calcietkristallen gelegen op gelatineuze laag (soort membraan) 

• Gelatinelaag bevat haarcellen met haartjes  

→ Staan zeer labiel, want extra gewicht van otolieten zorgen voor 

slecht evenwicht  

 Zijn zeer gevoelig  

• Gewicht van otolieten leidt tot stimulatie van haarcellen in utriculus  

o In normale positie (step 1) gebeurt er niets met haarcellen 

o Bij kanteling (stap 2) worden haartjes onder spanning gezet 

door zwaartekracht 

→ Poortkanalen gaan openen 

o Taak utriculus: Stand van hoofd vertellen door bekijken van 

otolietorganen 
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Dynamisch evenwicht in de semicirculaire banen / halfcirkelvormige kanalen  

• Semicirculaire banen gevuld met endolymph (vloeistof) 

→ Endolymph stimuleert cupula (soort zeil)  

• Bepaalde richting bewegen: endolymph duwt tegen cupula → cupula klapt dicht en 

actiepotentiaal start  

• Geven enkel dynamische informatie, vertellen in welke richting ons hoofd staat 

→ Drie mogelijkheden 

o Anterieur (ja knikken) 

o Posterieur (nee knikken) 

o Lateraal (van oor naar oor) 

• Endolymph beweegt traag → als we stoppen met ronddraaien, 

hebben we nog even het gevoel dat we aan het ronddraaien zijn  

5.4 Gehoor 

Het oor zet luchttrillingen om in zenuwimpulsen  

• Geluid = luchttrillingen (stemvork) 

o Toonhoogte (hoog/laag): Frequentie van de golven (uitgedrukt in Hz) 

o Toonsterkte (luid/stil): Amplitude van de golven (uitgedrukt in Db) 

• Gehoororgaan (= Cochlea) 

o Buitenoor: opvangen 

o Middenoor: geleiden, versterken 

o Binnenoor: omzetten in elektrisch signaal (actiepotentiaal in sensorisch neuron) 

• Detectie tussen 16 en 20.000 Hz, en tussen ongeveer 0 en 120 dB 

→ Boven 20.000 Hz = ultrasoon (wij horen dit niet, maar honden wel) 

Het gehoororgaan bevat drie anatomische delen  

• Buitenoor (= uitwendig oor) 

o Oorschelp (auricle): kraakbeen 

o Gehoorgang (external auditory meatus): 2 cm 

o Trommelvlies (tympanic membrane) 

• Middenoor 

o Gehoorsbeentjes (zorgen voor transmissie van signalen van midden- naar binnenoor) 

▪ Hamer (malleus) 

▪ Aambeeld (incus) 

▪ Stijgbeugel (stapus) 

o Buis van Eustachius 

→ Energie van trommelvlies versterken en converteren, daarna doorsturen naar ovale venster  

• Binnenoor (cochlea): in temporaal bot 

o Begin: ovaal venster – einde: rond venster 

o Scala vestibuli en scala tympani: perilymf (vloeistof) 

o Scala media (Reissnerkanaal): endolymf (vloeistof 

• Ovale venster is ook overgang van midden- naar binnenoor 

• Basilaire membraan = gehoorzintuig, basis voor orgaan van Corti 
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→ Zie cursus voor stappen bij opvangen van geluid en proces van horen  

• Malleus vangt trillingen op van trommelvlies → klopt op aambeeld → geeft trillingen door aan 

steigbeugel → stijgbeugel geeft info via trillingen aan middenoor  

Middenoor 

• De buis van Eustachius verbindt het middenoor met 

de keelholte (oren “klaren” bij wijziging in luchtdruk) 

→ zonder deze buis kan je de luchtdruk niet 

aanpassen aan de druk in de buitenwereld 

• De gehoorbeentjes versterken trilling van  

het trommelvlies naar het ovaal venster 

• Stapediusspier beschermt tegen te luide (schadelijke) 

tonen door stijgbeugel weg te trekken van ovale 

venster → ontkoppelt functie middenoor  

Binnenoor 

Het orgaan van Corti is het eigenlijke gehoorzintuig  

• Het slakkenhuis (cochlea) bevat drie wenteltrappen met elk drie buizen (scala) 

• Orgaan van Corti bevindt zich tussen Reissnerkanaal en scala tympani 

• Op basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (= haarcellen) 

• Trilling doet tectoriële membraan bewegen ten opzichte van het basilaire membraan  

→ prikkelt de haarcellen (= sensorpotentiaal) 

• Tectorieel membraan = bedekkingsmembraan 

• Orgaan van Corti = eigenlijke gehoorzintuig 

o Hier bevinden zich de haarcellen, die tikken tegen het bedekkingsmembraan 

o Opent door beweging van basilaire membraan de mechanisch gereguleerde 

poortkanalen 

o Laat positief geladen deeltjes binnen 

o Wat zorgt voor depolarisatie van haarcel 

o Via neurotransmitter gaat signaal dan naar afferente neuronen 

Spectrale analyse van geluid in cochlea (= interpretatie van toonhoogtes)  

• Hoe verder naar uiteinde cochlea, hoe lager 

de tonen 

• Afhankelijk van toonhoogte van geluid zal er 

activatie zijn op een andere plaats in 

cochlea  

o A = gemakkelijk gestimuleerd door 

hoge tonen 

o D: makkelijk gestimuleerd door lage 

tonen,  weinig volume nodig  
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Gehoorbanen gaan via hersenstam en thalamus naar de auditieve cortex  

• Auditieve reflexen via colliculus inferior (middenhersenen)  

o Inferior colliculus: Auditieve reflexen, hier gebeurt de 1ste 

synaps van de cochlea op weg naar de auditieve cortex 

→ Kan meteen voor motorische reactie zorgen zonder 

tussenkomst van cortex (bv: omhoog springen bij een knal) 

o Middenhersenen: Plaats waar (auditieve) stimulatie aankomt 

in de hersenen 

→ Zorgt ervoor dat we tonen kunnen onderscheiden 

• Tonotope representatie: Elke toon heeft apart deeltje op (auditieve) 

cortex 

• Thalamus: synaps van 2e naar 3e orde  

Lokalisatie van geluidsbron door links/rechts verschillen  

• Voor ons: gelijke aankomsttijd van geluid in beide oren 

• Naast ons: aankomsttijd sneller in 1 oor 

• Geluid is niet zo snel, er is een waarneembaar verschil in aankomsttijd (echo) 

→ Gevolg: Actiepotentialen starten niet op hetzelfde moment  

→ Coincidence detectors detecteren verschil in aankomsttijd om geluid te lokaliseren (werkt 

ook bij geuren) 

Diverse oorzaken van doofheid  

• Geleidings- of conductiedoofheid 

o Probleem in buiten- of middenoor 

o Oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade… 

o Vaak onafhankelijk van frequentie 

→ Hoorapparaat: versterkt trillingen 

• Perceptie- of zenuwdoofheid  

o Probleem in binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal) 

o Presbycusis = doofheid van ouderdom, doof geboren… 

o Frequentiegevoelig 

→ Cochleair implantaat: vervangt cochlea, geeft elektrische signalen door in slakkenhuis via 

elektrode  

• Zenuwdoofheid is moeilijker op te lossen  

Blootstelling aan te luide geluiden beschadigt haarcellen van binnenoor  

→ Gehoorprobleem bij meer dan één uur boven 100 dB of één minuut boven 

120 dB (nut van oordopjes!) 

Werking van cochleair implantaat  

• Stimuleren van afferent neuron met behulp van kleine elektroshocks  

• Buisje dat elektrische ontladingen geeft zodat afferente neuronen 

gestimuleerd worden (vervangt de haarcellen) 
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H4: Het hormoonstelsel 
1. Werkingsprincipe van hormonen 

• Endocriene klier geeft hormoon vrij in bloedbaan → gaat zo door hele lichaam 

→ Enkel regio die dat signaal kan ontvangen, ontvangt de stof  

• Afgifte van stof die door bloed wordt doorgegeven, enkel regio die dat signaal kan ontvangen 

ontvangt de stof 

• Constante communicatie nodig: alles wat niet snel moet gaan, gaat via hormonen 

1.1 Soorten hormonen (verschillen in chemische structuur)  

• 3 soorten hormonen 

o Peptidehormonen (vb. ADH, insuline, Glucagon,…) 

▪ Grootste groep hormonen 

▪ Hydrofiele aminozuurketens (→ kort eiwit) 

o Vetderivaten: Steroïden (vb. testosteron, oestrogeen,…) 

▪ Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol 

o Aminozuurderivaten (vb. adrenaline, thyroxine,…) 

▪ Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur (vb. tyrosine) 

• Slikken of spuiten? 

o Steroïdhormonen worden geabsorbeerd, niet verteerd → daarom pillen  

Bv: anticonceptiepil 

o Polypeptiden verteren wel en gaat uit lichaam bij orale inname → daarom inspuiten  

Bv: insulinespuit 

• Hydrofiele hormonen kunnen niet door 

celmembraan dat uit vet bestaat 

→ Werken via receptoren in op 

celmembraan en 2e boodschappers (G-

proteïnes) 

• Lipofiele hormonen kunnen wel door 

celmembraan 

→ Werken via intracellulaire receptoren  

(= binden aan receptoren in cel) 

1.2 Regeling van hormoonafgifte  

1. Centrale coördinatie vanuit de hersenen met behulp van drie mechanismen 

o Hypothalamus 

o Hypofysevoorkwab 

o Hypofyseachterkwab 

→ + functies cursus  

2. Ook lokale, humorale regeling (vb. glycemie → insuline) 

 

• Hypothalamus kan hormoonafgevende klieren aanzetten tot vrijgeven via hypofysevoorkwab 

• Hypofyseachterkwab gaat zelf hormonen produceren  

  

Hydrofiele hormonen Lipofiele hormonen 
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2. Centrale rol van hypothalamus en hypofyse in endocriene regeling  

• Hypothalamus controleert bijna alle hormonen, stuurt hypofyse aan 

• Organen geven hun hormoon pas vrij na commando van hersenen (hypothalamus) 

2.1 Hypofysevoorkwab  

→ Trofines zetten doelorganen aan tot groei/secretie:  

• Groeihormoon (GH): algemeen (trofine dat inwerkt 

op veel plaatsen tegelijk)  

• Prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie 

• Thyroid-stimulerend hormoon (TSH): schildklier 

(aanzet tot maken van zijn hormoon) 

• Adrenocorticotroop hormoon (ACTH): bijniercortex 

• Follikel-stimulerend hormoon (FSH) 

o Testes: spermatogenese 

o Ovaria: follikelrijping (oestrogeen)  

• Luteïniserend hormoon (LH)   

o Testes: vrijstelling testosteron  

o Ovaria: eisprong (progesteron) 

→ FSH en LH samen worden gonadotrofines (Gn) genoemd: maken geslachtshormonen   

Stoornissen in groeihormoon 

• Te veel groeihormoon → gigantisme door hypofyse tumor  

• Te weinig groeihormoon → groeiachterstand 

Hypothalamus controleert hypofysevoorkwab via releasing 

hormonen (RH) 

• Hypothalamus produceert releasing hormone (RH) om 

hormoonproductie van andere klieren te stimuleren  

• Regeling vindt plaats via negatieve feedback 

(homeostase) 

2.2 Hypofyseachterkwab 

• Hypothalamus produceert 2 hormonen 

o Anti-diuretisch hormoon (ADH) 

▪ Retentie van water in de nieren (antidiurese) 

→ Houdt water bij en zorgt dat je dorst krijgt 

▪ Afhankelijk van situatie meer of minder zout/water afgeven 

o Oxytocine 

▪ Vrouw: 

• Melkafscheiding tijdens het zogen 

• Contractie van de baarmoeder tijdens bevallen 

▪ Man en vrouw: 

• Komt vrij bij orgasme 

• Liefde, paarvorming (Oxytocine = liefdeshormoon?) 
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3. De schildklier 

3.1 Schildklierhormonen 

• Schildklierfollikels = Thyroxine (T4) en trijoodthyronine (T3) 

• Werking: 

o Passeert de membraandoelcel en bindt aan de mitochondriën in celkern 

o Calorigeen effect: basaal metabolisme, zuurstofverbruik, warmte → veel brandstof 

erdoor (hoog metabolisme = makkelijk op gewicht blijven, traag metabolisme = dik 

worden) 

o Bij kinderen: ontwikkeling beender-, spier-, en zenuwstelsel 

• Regeling secretie: 

o Hypothalamus → hypofyse-voorkwab → schildklier 

o Gestimuleerd door koude en stress → veel stress = makkelijker lichaamsgewicht 

behouden, maar dit is niet altijd gezond 

• C-cellen (tussen de follikels) produceren calcitonine: induceert de afname van 

calciumconcentratie in de lichaamsvloeistoffen 

Bv: bij kernramp: zoveel mogelijk onschadelijke jodium innemen zodat het schadelijk jodium niet 

meer opgenomen kan worden 

3.2 Bijschildklier 

→ Gelegen aan achterkant schildklier 

• Parathormoon (PTH) 

• Regelt (verhoogt) de calciumconcentratie in het bloed (= calciëmie) 

o Meer opname van calcium uit de darmen 

o Meer afgifte van calcium uit het skelet 

o Minder excretie van calcium via de nieren 

• Tegengesteld effect als calcitonine 

 

 

 

 

• Alles wordt geregeld via negatieve 

terugkoppeling (homeostase) 

• Calcium uit botten halen  

• Minder calcium in urine 

• Toename absorptie van calcium uit voeding 

→ Efficiënter opnemen 
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4. De bijniercortex en -medulla 

→ Bijnier bestaat uit 2 verschillende organen 

• Bijnierschors of -cortex 

• Bijniermerg of -medulla 

• Bijnier heeft niets met nieren te maken, naam komt door locatie  

4.1 Bijniercortex 

• Bijniercortex secreteert 20-tal corticosteroïden (bijnierschorshormoon) 

o Mineralocorticoïden: Concentratie van mineralen in lichaam regelen  

▪ Aldosteron: Na+ retentie (= verhoogt het bloedvolume) → veel water opslaan 

o Glucocorticoïden: Inwerken op suikerspiegel  

▪ Cortisol (hydrocortisone) 

• Verhoogt glycemie (= inhibitie glucoseverbruik) 

• Onderdrukt immuunreactie en ontsteking 

• Vrijgave onder invloed van stress: meer energie mobiliseren 

o Androgenen (kleine hoeveelheden): Geslachtshormonen 

• Secretie gebeurt onder invloed van ACTH (= hormoon dat vrijgegeven wordt in hypofyse) 

• HPA-as = hypothalamo-hypofysaire-adrenale as  

4.2 Bijniermerg 

• Staat in voor endocriene secretie van adrenaline (80%) en noradrenaline (20%) 

• Secretie gebeurt onder invloed van preganglionaire neuronen orthosympaticus (‘fight-or-flight’) 

• Hormonaal gedeelte van sympatho-adrenaal systeem werkt trager maar langer  

Bv: hartslag nog steeds hoog een uur na een ongeval 

• Adrenaline en cortisol zijn 2 belangrijke stresshormonen 

5. Pancreas 

• Geen endocriene klier, maar bestaat voor 99% uit exocrien weefsel (acini) 

→ Steunend orgaan in spijsvertering, geeft sap af aan 

buitenwereld 

• Endocrien: Eilandjes van Langerhans bevatten 3 soorten cellen 

o Alfa cellen: secretie glucagon 

o Bèta cellen: secretie insuline 

→ Zijn defect bij mensen met type I diabetes 

o (Delta cellen: secretie somatostatine) 

• Insuline en glucagon werken elkaar tegen 

o Insuline komt vrij bij hyperglycemie 

o Glucagon komt vrij bij hypoglycemie 

→ Negatieve feedback om homeostase te behouden 

• Meer opnemen, meer verbruiken en meer opslaan 

• ’s Nachts constant glucagon aanspreken om evenwicht te 

behouden → reserves gebruiken → insuline en glucagon 

wisselen elkaar constant af 
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6. Andere organen met endocriene functie  

• Gastro-intestinaal: Gastrine, secretine, ghreline 

• Vetweefsel: Leptine en resistine (adipokines) 

• Nier: Erytropoëtine (EPO) 

→ Aanmaak van rode bloedcellen regelen 

• Hart: Atriaal natriuretisch peptide (ANP) 

• Thymus (zwezerik): Thymosinen 

o Ontwikkeling afweerreacties 

o Degenereert na kindertijd 

• Geslachtsorganen 

→ Alle cellen willen met alle andere cellen 

communiceren = honderden hormonen 

 

 

7. Hormonale regeling van eetgedrag (lichaamsgewicht)  

• Lichaamsgewicht is de balans tussen energie-inname en energieverbruik 

o Inname > verbruik = verdikken 

o Verbruik > inname = vermageren 

→ Balans behouden tussen die twee 

• Energie-inname: Maronutriënten + alcohol 

• Energieverbruik 

o Basaal metabolisme (man: 1 kCal/uur/kg, vrouw: 0.9 kCal/uur/kg) 

o Lichaamsbeweging/arbeid (= zuurstofverbruik) 

7.1 Regeling eetgedrag en hongergevoel  

• Hedonistisch systeem bepaalt de keuze van maaltijd (genot, lekker) 

• Homeostatisch systeem (regelt de noodzaak)  

o Hypothalamus 

▪ Laesie: hyperfagie of hypofagie afhankelijk van de regio 

o Neuropeptiden in de hypothalamus die hongergevoel uitlokken 

▪ Neuropeptide Y 

▪ Orexine 

→ Hedonistisch systeem overruled homeostase  

7.2 Perifere signalen van regeling eetlust  

• Kortetermijn hongergevoel door ghreline 

o Secretie door lege maag → “Ik wil eten” 

• Langetermijn verzadigingsgevoel door leptine 

o Secretie door vetcellen (= adipostaat) → remmen vetopslag 

o Inhibitie van neuropeptide Y 

o Als dit niet goed werkt, kan dit een oorzaak zijn van overgewicht → vetweefsel 

produceert dit niet meer of leptine wordt niet goed opgenomen  
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Adipostaat: vetcellen remmen vetopslag  

• Vetweefsel geeft signaal dat er genoeg is en men niet meer 

moet eten 

• Leptine = ultieme vermageringspil? 

→ kan alleen voor mensen waarbij het niet zelf wordt 

aangemaakt 

• Het probleem bij anderen zit in het feit dat vb. de 

receptoren niet goed werken,… 

7.3 Hormonen induceren anabole of catabole status in het lichaam  

• Insuline: anabool → doet ons lichaam groeien, 

stockeert vet, glucageen 

• Glucagon: catabool → doet het omgekeerde: van de 

complexe opslagmoleculen terug bouwstenen 

maken 

• Stress = induceren van de catabole staat 

 

 

8. Hormonen en stress 

• Stress = lichamelijke of emotionele situatie die de homeostase bedreigt 

o Ziekte, letsel 

o Angst, depressie 

o Omgeving: warmte, koude 

o Stofwisseling bv: verhongering 

• Algemeen principe: Catabole hormonen induceren mobilisatie (afbraak) van energiereserves  

• Stress-reactie (algemeen adaptatiesyndroom) 

o Alarmfase (acuut): orthosympaticus/adrenaline (fight-flight) 

o Weerstandsfase (chronisch): glucocorticoïden (cortisol), schildklierhormoon, 

groeihormoon, glucagon 

o Uitputtingsfase (= falen in homeostase) 

• Je kan stress niet oneindig blijven gebruiken om de catabole staat te induceren → leidt 

uiteindelijk tot de uitputtingsfase (= vb. burn-out,…) 
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H5: 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 

• Versmelting van zaadcel en eicel (haploïde cellen) zorgt voor een zygote (diploïde cel) 

• Accessoire klieren en organen = buizen en kanalen om geslachtscellen te vervoeren 

• Belangrijkste verschil man en vrouw: Vrouwen hebben al hun voorplantingscellen (gameten) al 

van bij de geboorte 

1. Man 

1.1 Mannelijke geslachtsorganen   

• Onlogisch traject van de zaadleider = unintelligent design: 

Zaadballen zijn met de tijd gedaald (vroeger in de 

buikwand) omdat er buiten het lichaam een betere 

temperatuur was voor de zaadcellen → daardoor een 

lange zaadleider in een kronkel 

• Urethra: Leiding urine naar buiten 

• Prostate gland: Hierlangs komen urine en sperma + bijhouden urine (pipi inhouden) 

• Ductus deferens = zaadleider 

Scrotum, zaadbal en bijbal  

• Scrotum (= balzak) 

o Cremaster spier: bepaalt de grootte van de teelbal 

(warm = ver van het lichaam, koud = dicht bij het 

lichaam) → Niet ingedaald = geen zaadcellen 

kunnen produceren 

• Zaadbal (= testis) 

o Testiskanaaltjes (tubuli seminiferi) 

➢ Spermatogenese  

➢ Elk kanaaltje in een andere fase → zo blijft 

er een continue aanvoer van nieuwe 

spermatozoa 

➢ Enige plaats waar een meiotische deling plaatsvindt 

o Sertoli-cellen: inhiberen secretie wanneer er te veel testosteron in het lichaam zit 

o Interstitiële cellen (= Cellen van Leydig): Maken 99% van de testosteron bij de man 

→ Teelballen weg: Geen normale ontwikkeling tijdens puberteit  

• Bijbal (= epididymis) 

o Opslag en rijping van spermatozoa 

o Bevat buis van 7 meter, transittijd om door die buis naar de zaadleider te gaan bedraagt 

2 weken 
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• Bepaalde beroepen zorgen voor mindere vruchtbaarheid (= Subfertiliteit), bv: Kok altijd bij de 

warmte van het fornuis, strakke broeken dragen, altijd laptop op de schoot,…) 

Zaadleider en accessoire klieren  

• Zaadleider (ductus deferens) 

o Gladde spierwand 

o Zeer sterk gespierd 

o Ritmisch samentrekken bij ejaculatie 

• Accessoire klieren 

o 95% van het zaadvocht (slechts 5% zaadcellen in sperma) 

o Zaadblaasjes 

➢ Onder andere fructose (= energie) 

➢ Picknickzak voor de zaadcellen 

o Prostaatvocht = beschermende omgeving voor de zaadcellen, tegen infecties  

o Cowperklier = pH buffer tegen urinezuur 

• Activatie/capacitatie van zaadcellen: gebeurt op het moment dat het vocht bij de cellen wordt 

gevoegd 

• Bij ejaculatie gaan al die klieren contrageren, samen trekken  

1.2 De penis en erectie 

• Urinebuis (urethra) in corpus spongiosum 

• Erectie 

o Corpora cavernosa (= zwellichamen) vullen zich met bloed 

→ Kunnen zich niet uitzetten, want gladde spier en bindweefsellaag rond zwellichamen 

zitten heel strak  

o Onder invloed van stikstofoxide (NO), die afgegeven wordt door parasympatische 

zenuwen, ontspant gladde spier zich en verwijden de bloedvaten (=vasodilatatie) 

→ Vlies is niet rekbaar → Druk neemt toe en zorgt voor erectie 

o Beëindigen erectie door afbraak cGMP (cyclisch GMP) via fosfordiësterase (PDE) 

o Sildenafil (Viagra,…) inhibeert PDE 

Mechanisme van erectie en Viagra  

• Krijgen van erectie gebeurt deels neuraal 

(parasympatische zenuwen) 

• Parasympaticus zet continu ACh vrij  

• NO werkt met 2de boodschapper: cGMP (cyclisch GMP) 

• cGMP sluit calciumkanalen zodat actiepotentiaal stopt 

en spier relaxeert  

• Viagra remt afbraakenzym af, waardoor erectie langer 

blijft  

• Ontdekt door serendipiteit (Toevalligheid) 
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1.3 Spermatogenese en ejaculaat  

• Ejaculaat = zaadvocht of semen 

• Spermatozoom: Een pakketje dat een boodschap bevat, de informatie 

o Acrosoom: Soort drilboor om door de wand van de eicel te gaan  

→ Bevat enzymen die vrijkomen bij contact met eicel 

o Middenstuk: Energie om te zwemmen 

o Staart om te zwemmen 

• Spermatogenese  

o In lumen van tubuli seminiferi (stimulus = FSH) 

o Paracriene regeling onder invloed van testosteron uit de Leydig cellen (stimulus = LH) 

• Ejaculaat (semen) 

o Bestaat uit 2-5 milliliter vocht (prostaat en zaadblaasjes) 

o 60-200 miljoen zaadcellen per milliliter vocht 

• Subfertiliteit (10%) – steriliteit 

o Aantal <20 miljoen/ml → minder kans op bevruchting 

o Motiliteit: <50% voorwaarts 

o Vorm: <30% normaal → de meerderheid is abnormaal gevormd 

Homo sapiens: Promiscue of monogaam?  
 Chimpansee Mens Gorilla 

Teelbalgrootte 64 ml 20 ml 14 ml 

Aantal spermatozoa 1 miljard/ml 100 miljoen/ml 5 miljoen/ml 

Zwemsnelheid 

spermatozoa 
0,7 m/u 0,2 m/u 0,1 m/u 

Historiek 
Promiscue  

(geen vaste partner) 

Gemengd/ Serieel 

monogaam 

Strikt monogaam 

(Sterk/harem) 

• Hoe meer promiscue, hoe groter de teelballen, hoe meer spermatozoa en hoe sneller de 

zwemsnelheid → Hoe beter de voortplanting 

1.4 De mannelijke geslachtshormonen (androgenen)  

→ De meeste geslachtshormonen zijn steroïdhormonen 

• Meeste geslachtshormonen afgeleid van cholesterol, 

meest voorkomend: 

o Testosteron 

o Progesteron 

o Estradiol 

• Te weinig vet in lichaam → geen aanmaak cholesterol → 

geen aanmaak geslachtscellen 

• Testosteron veranderen in oestrogeen (estradiol): 

Toevoeging aromatase-enzym  

→ Dit inhiberen of stimuleren maakt verschil tussen mannelijk of vrouwelijk 
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• Testosteron 

o Gesecreteerd door de Leydigcellen onder invloed van LH  

o 15 maal hoger bij man dan vrouw → zorgt voor geslachtsdifferentiatie  

o Secundaire geslachtskenmerken (baardgroei, stemwisseling,..), spiergroei, libido, gedrag 

o Constante concentratie (geen maandcyclus, wel circadiaan ritme → ’s ochtends iets 

meer testosteron dan ‘s avonds) 

o Neemt af met de leeftijd → geen plotse stop zoals de menopauze 

 

• Dihydrotestosteron, DHEA (bijniercortex) 

• Paracriene regeling = lokaal tussen twee 

cellen die naast elkaar liggen → 

interstitiële cellen produceren 

testosteron, die gaat een werking hebben 

op de naastliggende sertolicellen  

• LH = afgifte testosteron, FSH = rijping 

spermatozoa 

• Steroïden spuiten = stilleggen van LH en 

FSH → Teelballen worden kleiner + 

onvruchtbaarheid  

• Negatieve feedback zorgt ervoor dat alles 

in evenwicht is  

2. De vrouw 

2.1 Vrouwelijke geslachtsorganen  

Inwendige geslachtsorganen 

• Eierstok (ovarium) = primaire follikels 

o Vorming vrouwelijke gameten 

o Afgifte vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron) 

o Afgifte inhibine 

→ Functioneel en hormonaal de belangrijkste functies  

• Eileider (tuba) en fimbriae: Transport van oöcyten door combinatie van beweging van trilharen 

en peristaltische contracties van glad spierweefsel → langzaam naar uterus gebracht (1-2d), 

hier moet bevruchting + deel van ontwikkeling plaatsvinden om daarna in baarmoeder te 

kunnen innestelen 

• Baarmoeder (uterus): corpus en cervix (hals) 

o Slechts paar dagen per maan dopen 

o Sperma blijft ongeveer 5 dagen leven aan begin van baarmoeder en kunnen als back-up 

gebruikt worden 

o 3 connecties: 2 eileiders en de baarmoederhals  

• Baarmoederwand 

o Endometrium (= plaats waar een bevruchte eicel zich gaan innestelen) 

▪ Groeit aan tijdens de cyclus 

▪ Brokkelt dan weer af tijdens de menstruatie → heel dynamisch weefsel 
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▪ Bij afbrokkelen kan endometrium terecht komen in 

buikholte en cystes vormen op eierstokken of darmen 

→ Endometriose, kan leiden tot onvruchtbaarheid  

o Myometrium: Sterke, gladde spier die kan samentrekken & 

zeer sterk kan uitrekken 

• Schede (vagina) 

→ Nooit gemengd met de urinebuis 

Uitwendige geslachtsorganen  

• Clitoris 

• Schaamlippen 

• Vulva = perineum bij de vrouw (ruitvormig gebied) 

• Functies vagina: 

o Afvoeren menstruatiebloed 

o Ontvangen penis en zaadcellen 

o Onderste deel geboortekanaal 

• Hymen (= maagdenvlies) 

2.2 Eierstokken en eicelrijping  

• Aantal eicellen (in primaire follikels): geboorte: 4 miljoen, puberteit: 400 000 

• 400 ovulaties: Afwisselend links en rechts, 1 follikel rijpen per maand 

• Verandering van volume van holtes die gevormd worden 

• Ovariële cyclus 

1. Folliculaire fase: dag 1 – 14  

o Menstruatiebloeding = start 

o Primair follikel → secundair follikel → Graafs (tertiair) 

follikel 

o FSH stimuleert follikelrijping: gonadotrofine hormoon uit 

hypofysevoorkwab  

→ Concentratie FSH hoogst in 1ste fase van cyclus 

o Groeien en delen: Afgifte steroïdhormoon 

(oestrogeen) 

2. Eisprong (ovulatie): dag 14 

o Door LH 

o Vruchtbaar tussen dag 11-15 (Zaadcellen kunnen 

vijf dagen overleven en toch nog de eicel 

bevruchten) 

3. Luteale fase: dag 14-28 

o Corpus luteum (geel lichaam) 

o Corpus albicans (witte lichaam): Ontstaat wanneer 

geel lichaam verschrompeld door niet bevrucht te 

zijn 
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2.3 Vrouwelijke geslachtshormonen 

• Oestrogenen = Groep van 3 hormonen 

o Bestaat uit: Estradiol (E2), oestron (E1) en oestrion (E3) 

o Estradiol wordt geproduceerd door follikel 

o Induceert rijping van de follikels: Hoe rijper, hoe hoger concentratie in bloed 

→ Produceert eigen stimulans om rijp te worden 

o Positieve feedback: stimuleert secretie van gonadotrofine (GnRH) en LH 

o Vrouwelijke geslachtskenmerken 

o Menopauze: afzwakking botten omdat je minder oestrogeen hebt 

• Progesteron  

o Geproduceerd door gele lichaam 

o Stimuleert endometrium 

▪ Voorbereiding voor ontvangst bevruchte eicel 

▪ In stand houden van zwangerschap 

o Negatieve feedback: inhibeert secretie GnRH en LH 

• Prolactine en oxytocine 

Regulatie van vrouwelijke voortplanting  

1. Afgifte van gonadotropin releasing hormone 

• Begin ovariële cyclus 

• GnRH stimuleert: 

o Productie en secretie van FSH 

o Productie van LH 

2. Folliculaire fase van ovariële cyclus 

• Follikel ontwikkelt zich tot Graafs follikel 

• FSH-gehalte daalt als gevolg van negatieve terugkoppeling door inhibine 

• Follikels scheiden oestrogeen af 

• Oestrogenen remmen in lage concentraties de secretie van LH 

3. Luteale fase van ovariële cyclus 

• Verhoogde oestrogeengehaltes stimuleren LH-secretie 

• Rond dag 14 piekt LH-gehalte  

• Geel lichaam scheidt progesteron af  

→ Stimuleert endometrium 

• Na ovulatie: Stijging progesterongehalte en daling  

oestrogeengehalte 

→ Onderdrukt GnRH-secretie
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• Aangestuurd door gonadotrofines LH en FSH 

• FSH hoog in folliculaire fase, laag in luteale fase 

• LH stijgt enorm vlak voor de ovulatie  

• FSH wordt gemaakt in hypofysevoorkwab  

• Follikel ontwikkelt zich tot Graafs follikel → Geel lichaam 

komt en sterft af bij geen bevruchting 

• Positief feedbacksysteem 

o Groeiend follikel maakt oestrogeen aan 

o Oestrogeen stimuleert rijping van follikel  

• Oestrogeengehalte is laag en gaat gradueel stijgen tot en 

met de eisprong 

→ Zorgt ervoor dat LH omhoog schiet = Eisprong 

• Geel lichaam maakt progesteron 

→ Progesterongehalte is hoog in luteale fase 

• Proliferatiefase: groeien/aandikken van endometrium 

• Secretiefase: Endometrium klaarmaken → Progesteron 

daalt 

• Geen bevruchte eicel = afbrokkeling menstruatie → begin 

nieuwe cyclus 

LH piek → Kort daarna temperatuurstijging = vruchtbaar 
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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 bij mannen en 

vrouwen 

FSH Hypofysevoorkwab 

- 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 Hypofysevoorkwab 

- 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 Gestimuleerd 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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Geslachtshormonen bepalen seksuele activiteit (ook bij  mensen)  

• Bij de man: testosteron 

o Bv: Puberteit 

o Castraten 

• Bij de vrouw: rond eisprong 

o Evolutionair voordeel 

o Omgekeerd bij ‘angst voor zwangerschap’ 

o Subtiele signalen van vruchtbare periode: Fooien verdiend door vrouwelijke lap-dancers 

▪ Hoogst bij ovulatie 

▪ Onderdrukt door anticonceptie 

Seksueel functioneren en coïtus  

→ Vier fases in seksuele respons 

1. Opwinding: parasympathicus (actie) 

o Psychologische stimuli en aanraking erogene zones 

o Erectie van penis/clitoris en secretie van vaginaal vocht 

o Verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkeling 

2. Plateau: versterking van opwindingsfase  

3. Orgasme: orthosympathicus, oxytocine (grotendeels neuraal) 

o Ritmische contracties perineumspieren (= genot) 

o Stijging bloeddruk, hartslag ademhaling 

o Man: emissie – ejaculatie (contractie zaadleider, prostaat, zaadblaasjes) 

o Vrouw: contracties uterus, vaginawand 

4. Herstel 

o Man: Afname erectie doordat het bloed wegtrekt  

o Alles terug in zijn normale verloop 

 Parasympaticus en orthosympathicus zijn meestal contradictorisch, maar hier werken ze 

samen 

2.4 Bevruchting 

• Kan enkel wanneer secundaire oöcyt in contact komt met spermacellen, gedurende de eerste 

12-24 uur nadat deze is afgegeven 

• Na ejaculatie van 300 miljoen zaadcellen bereiken slechts 100 de eileider (afvalrace) 

→ Natuurlijke selectie: Degene die winnen bevatten meestal goed DNA 

• Acrosoom van zaadcel bevat enzymen die kanaal maken (verteren) door zona pellucida 

• Fusie van zaadcel met plasmamembraan van eicel (terug 46 chromosomen, 2n) → Afsluiten 

voor andere zaadcellen (zonareactie: ondoordringbare barrière)  

 Heel systeem ontwikkelt dat enkel één zaadcel de eicel kan bevruchten 

Medisch geassisteerde voortplanting  

• Hormoon-stimulatie: FSH om toch een eisprong te krijgen 

• In vitro fertilisatie (IVF) = “proefbuisbaby”: Eicel wordt met naald uit eierstok gehaald → wordt 

in plas met sperma gelegd → embryo zal ontwikkelen → embryo terug in baarmoeder plaatsen, 

in de hoop dat die zal innestelen in het endometrium 
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• Intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) 

o Eicel wordt op zijn plaats gehouden door pipetpuntje 

o 1 zaadcel opzuigen met naald en injecteren in eicel 

→ Geen natuurlijke selectie, maar toch kijken naar de actiefste  

• 10-15% van de koppels is “onvruchtbaar” (>1 jaar vruchteloos proberen) 

 Het is een hele wetenschap op zich 

Delingen en blastocystevorming  

• Fusie van celkernen: 2 haploïde cellen worden 1 

diploïde cel, zygote (46 chromosomen) 

• Na 30u splitst de zygote door mitose (= 

klievingsdeling) → Verdubbeling aantal cellen, 

enorme exponentiële groei 

• Wanneer 1 cel los komt, kan daaruit een baby 

ontstaan  

• Blastomeren = Gedeelde cellen die samenblijven  

(Toepassing bij pre-implantatie genetische diagnostiek1) 

→ Dag 3-4 = blastomeren ontwikkelen tot morula → wordt later een blastocyst  

• Blastocyst bevat gedifferentieerde cellen (hebben al een eindbestemming gekozen) 

o Binnenkant = foetus 

o Buitenkant (chorion) = placenta 

• Innesteling van blastocyst in de baarmoederwand op dag 5-7 

2.5 Zwangerschap  

Zwangerschapshormoon: HCG (Humaan Chorionisch Gonadotropine)  

• Chorion secreteert HCG 

o Werkt zoals LH 

o Houdt de corpus luteum in stand 

o Stijging van oestrogeen en progesteron 

o Verhindert menstruatie 

• Zwangerschapstest: aanwezigheid HCG in de urine 

(vanaf dag 6-8 na de bevruchting) 

• Signaal dat er een embryo is en het weefsel moet blijven  

bestaan (= geen menstruatie) → dit gebeurt door geel lichaam 

• Progesteron en oestrogeen blijven stijgen 

• Vanaf 3 weken begint HCG te stijgen (zorgt voor misselijkheid tot 3 maanden) 

• Gevaar: Buiten baarmoederlijke zwangerschap, wanneer de embryo zich begint te ontwikkelen 

in de tuba 

• 2e trimester: HCG normaliseert, mooiste periode van de zwangerschap 

 

                                                             
1 Pre-implantatie genetische diagnostiek: 1 cel afhalen met volledige genoom en kijken welke genen er aanwezig zijn, dan 

beslissen of het een goed embryo is of niet → kiezen voor het beste embryo bij IVF 
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Placenta, amnion en navelstreng  

• Placenta 

o Villi van chorion (kind) 

o Bloedvaten van endometrium (moeder) 

o Geen direct contact tussen bloed van kind en 

moeder, wel diffusie 

→ Zo krijgt kind zuurstof, suikers, eiwitten etc 

zodat het kan groeien 

• Amnion (= vruchtwaterzak) 

o Omgeeft de embryo 

o Bevat vruchtwater (= amnionvocht) → beschermt tegen schokken en zorgt voor 

homeostase 

• Navelstreng (twee slagaders, één ader): Zorgt voor aan- en afvoer van stoffen 

• Nicotine kan doorbloeding van navelstreng negatief beïnvloeden: Navelstreng wordt 

toegeknepen en kind wordt verstikt 

→ Daarom belangrijk dat je niet rookt tijdens de zwangerschap 

2.6 Geboorte 

• Na 38-40 weken (Langer dan dit zou niet gaan, kind zou niet meer door geboortekanaal kunnen) 

• Weeën/arbeid: Contracties van uterus (myometrium) 

• Dilatatie van de baarmoederhals (cervix) 

• Daling van progesteron, stijging oxytocine: eerst harde buik (oefenweeën), later echte weeën 

• Positieve feedback 

• Baring: Arbeid om baby naar buiten te duwen 

• Nageboorte placenta 

1. Verlies van de cervicale prop, de baarmoeder  

wordt weker en begint samen te trekken 

 

2. Arbeid om baby steeds dieper in het 

geboortekanaal te duwen  

 

3. Cervicale dilatatie = ontsluiting  

(volledig op 10cm) 

 

4. Nageboorte 

 

2.7 Borsten 

• Melkproductie (lactatie) in de melkklieren onder invloed van prolactine 

→ Melkklieren zijn afhankelijk van hormonen 

• Melk via afvoergangen (ducti lactiferi) naar de tepel 

• Borst bevat ook ophangligamenten en vetkussen als bescherming 

• Vroeger gemiddeld 2 jaar zogen 
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Zogen 

• Zuigreflex bij pasgeborene 

• Eerst colostrum (= voormelk) 

o Eerste 2-3 dagen 

o Veel antistoffen: Unieke zaken die men niet kan imiteren met poeders 

→ Daarom aangeraden om minstens een aantal weken te zogen  

• Dan moedermelk: Water, eiwitten, vetten, suikers, zouten,… 

• Toeschietreflex: Als je baby honger heeft, ga je melk produceren door oxytocine vanuit de 

hypofyse 

Immunologische bescherming van baby door moeder  

1) Antistoffen passeren de placenta 

2) Antistoffen in de moedermelk 

3) Eigen immuunsysteem baby 

• Het kind komt ter wereld en is immuun voor allerlei ziektes 

→ Toevoer van antistoffen via de placenta stopt, de 

borstvoeding komt ter vervanging 

• Vandaag: na zwangerschapsverlof stoppen met borstvoeding 

→ het kind gaat naar de crèche en wordt ziek → moet nu zelf antistoffen opbouwen  

3. Geslacht 

3.1 Genetische bepaling van geslacht  

• 22 paar autosomale en één paar geslachtschromosomen 

• Diploïde oudercellen ondergaan meiose en vormen haploïde 

gameten 

• Het sperma bepaalt om je XX of XY wordt 

• TDF (Testis Determining Factor, SRY) = Het gen dat in overgrote 

mate de verschillen tussen man en vrouw gaat bepalen 

Embryonale ontwikkeling van gonaden en interne geslachtsorganen  

• Bipotentieel = Ongeslachtelijk stadium 

• In het begin allemaal vrouw!  

→ Ongeslachtelijk 

• Y-chromosoom: TDF → testes maken van 

je gonaden (indifferente gonaden) 

• TDF zorgt voor de teelballen of ovaria als 

je dit niet hebt 

• TDF maakt de testes: Produceren 

testosteron, dit maakt de rest; in een hele 

vroege fase (interstitiële cellen van 

Leydig) 

• Geen universele voorloper voor zaad- en 

eileider 

 Na een aantal weken worden we dus al voor het eerst met sekseverschillen geconfronteerd 

Geen testosteron Wel testosteron 
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Man Vrouw 

De Mullerian buis sterft af (blauw) De Wolf-buis sterft af 

Uit de Wolf-buis ontstaan de secundaire 

geslachtskenmerken (geel) 

De Mullerian buis zal zich ontwikkelen tot eileider, 

baarmoeder,… 

Embryonale ontwikkeling van externe geslachtsorganen 

 

 

• Na zes weken begint de 

geslachtsdifferentiatie 

• Bij testosteron groeit het uit tot 

de penis 

• Bij geen testosteron groeit het uit 

tot de clitoris 

 

 

 

3.2 XY-vrouwen: androgen insensitivity syndrome (AIS)  

• Ambigue geslachtsorganen 

o TDF gen zorgt voor testes: Bij AIS werkt testosteron niet goed (Y-chromosoom wel) 

o Genetisch androgeen receptor defect induceert vrouwelijk lichaam en secundaire 

geslachtsorganen 

• Incidentie: 1/50.000 → komt heel vaak voor in de sportwereld 

• Toch vrij mannelijke lichaamsproporties (andere genen op Y-chromosoom) 

o Bij XY-vrouwen zijn de testes ontwikkelt (in de buikholte), testosteron werd 

geproduceerd maar de receptor hiervoor is kapot of verstoord en daardoor treedt er 

geen effect op → je maakt voor de rest dus gewoon alles voor aan vrouw aan 

Invloed van perinatale blootstelling aan androgenen  

• Veel testosteron als vrouw → foetus gaat anders ontwikkelen 

• Hoge blootstelling aan testosteron als foetus 

o Bv: Vrouwelijke helft van gemengde tweeling: Je gaat groter worden  

o Lengteverhouding wijs- en ringvinger (2D:4D ratio) lager  

→ Normaal gezien is ringvinger bij man groter dan wijsvinger, andersom bij vrouw 

→ Bij hoge blootstelling is dit hetzelfde 

o Invloed op volwassen gedrag, bv: verhoogde kans op lesbische geaardheid 

 In de ontwikkeling van de hersenen is er al vrij vroeg een richting bepaald 

3.3 Fraternale geboortevolgorde  

• Jongere broer heeft 33% meer kans tot homoseksuele geaardheid per oudere broer 

→ Verklaart tot 15% van alle homomannen 

• Maternale immunisatie hypothese 

→ Hormonale invloed bij foetus bepaalt deels de seksuele geaardheid 

Geen testosteron Wel testosteron 
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o Bij de bevalling wordt de moeder blootgesteld aan eiwitten die vreemd zijn → 

antilichamen aanmaken → Volgende zwangerschap: antilichamen doorgeven via 

placenta → vallen mannelijke eiwitten aan → meer kans op homoseksualiteit 

 Hormonale invloed bij foetus bepaalt deels seksuele geaardheid 

4. Ontstaan van puberteit  

→ De geslachtsorganen worden vanaf nu functioneel 

• Oorzaak: 

o Hersenontwikkeling verhoogt GnRH secretie en gevoeligheid 

o Stijging LH en FSH 

• Gevolg: 

o Vorming gameten; menarche (eerste menstruatie) 

o Stijging in geslachtshormonen (testosteron en estradiol) 

o Secundaire geslachtskenmerken (borstontwikkeling, schaamhaar, acne, gedrag,…) 

o Versnelde groei 

• Ovariële cyclus is belangrijk voor voortplanting 

• Gigantische verschillen tussen mannen en vrouwen en die zijn bijna volledig hormonaal 

bepaald 

4.1 Groeispurt en biologische leeftijd  

• Vroegmatuur vs. laatmatuur (bepaling aan de hand van groeispurt) 

• Vrouw eerder dan man 

• Bij de vrouw hangt de leeftijd van de groeispurt af van het lichaamsvet (leptine) en het 

activiteitsniveau → Verschil in etniciteit: Zuiden sneller dan noorden 

• Tot sluiting groeischijven 

→ Men noemt dit de 2de groeispurt (eerste in het eerste levensjaar) 

o Enorme naar-voor-schuiving vanaf start puberteit 

o Daartussen groei je 5-6 cm per jaar 

o Daarna 7-8cm 

o Daarna is het groeien gedaan  

4.2 Skeletleeftijd en maturiteit  

• Radiografie van hand/pols 

o 29 beenderen op één foto 

o Sluiten van groeischijven 

o Ontwikkeling gespreid over ganse groeiperiode 

• Criterium biologische maturiteit: Referentie-atlas met normale waarden 

o Gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 

o Vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd (+ 1 jaar) 

o Laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd (- 1 jaar) 

• Voorspellen van de eindlengte (van een persoon) 

• Radiografie: Groeischijven bijna gesloten = puberteit bijna ten einde 

→ Zolang groeischijven aanwezig zijn, kunnen we groeien 
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5. Menopauze 

• Tussen 35-40jaar neemt kans op miskraam/kindje met Down enorm toe 

• Biologisch gezien is beste leeftijd om kind te krijgen tussen 15-30jaar 

• Menopauze tussen 45-55 jaar, door gebrek aan secundaire follikels 

• Atrofie van de ovaria: Niet langer reageren op gonadotrofines → ovaria niet meer functioneel 

o Oestrogeen en progesteron dalen 

o Gonadotrofines stijgen: er wordt niets meer gedaan met het signaal van de hersenen → 

FSH en LH stijgen maar worden niet verwerkt → dit veroorzaakt de symptomen 

o Hypofyse blijft extra gonadotrofines sturen, wat voor gelijkaardige problemen zorgt als 

bij de zwangerschap 

• Symptomen 

o Amenorroe (= de afwezigheid van minstens drie menstruele perioden) 

o Opvliegers/vapeurs 

o Atrofie vaginaslijmvlies 

o Osteoporose: Oestrogeengehalte daalt  

• Hormone replacement therapy (HRT): veilig? 

→ Toediening van oestrogeen en progesteron in vorm van pil 

o Verhoogd risico op borstkanker 

o Extra hormonen bijgeven zoals de pil 

o Nu: Meer natuurlijke middeltjes 

• Bij de man geen penopauze/andropauze, wel climacterium (= niet meer kunnen voortplanten), 

vaak pas na de 80 jaar 

6.  Methoden voor geboortebeperking  

• Hormonale anticonceptie (99% veilig): 

o Combinatie van synthetisch progesteron (en oestrogeen) 

o Negatieve feedback op gonadotrofine secretie: geen ovulatie → Inhiberen 

o Nevenwerkingen: Vrij beperkt, indien last: minipil 

o De pil (cyclisch 3 weken + 1 pilvrije week): Progesteron hoog → geen menstruatie en 

endometrium breekt niet af, want blijft wachten op bevruchte eicel 

o Alternatief: Maandelijkse injecties, wekelijkse pleisters, vaginale ring 

o Morning-after-pil: hoge dosis combinatiepil → Inhibeert innesteling 

• Vaginale barrièremiddelen (pessarium) (95%) 

• Spiraaltje (95%): Stimuleert prostaglandines in de baarmoeder en remt innesteling 

• Condoom (ongv. 90%) 

• Periodieke onthouding (75%) 

o Temperatuur meten en kijken wanneer je eisprong zijn 

o LH bepalen in urine om te kijken of je aan het ovuleren bent 

→ Beter om te gebruiken bij bepaling van een zwangerschap 

• Chirurgische sterilisatie 

o Man: vasectomie 

▪ Soms reversibel 

▪ Seksuele functies blijven intact 
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▪ Bilateraal: Zaadleider door twee geknipt 

o Vrouw: chirurgische ligatie 

▪ Eileider in 2 geknipt (moet langs beide kanten) 

▪ Niet reversibel 

▪ Veel ingrijpender, wordt zelden gedaan 

Reproductief gedrag 

• Vrouw: slechts 1 rijpe eicel per maand 

• Man: 1 miljoen rijpe zaadcellen per dag 

• 1 vrouw met 10 mannen: Beste nakomelingen → kwaliteit, vrouw kiest beste man, dus beste 

zaad (niet rationeel, gebeurt vanzelf) 

• 1 man met 10 vrouwen: Slechtere nakomeling → kwantiteit, man gaat zoveel mogelijk 

vrouwen zwanger maken, wil zoveel mogelijk zijn genen doorgeven 

7. Voortplantingssucces bij  man en vrouw 

• Man: kwantiteit 

o Geen beperking door aantal gameten 

o Voortplantingssucces bij veel verspreiden van zaad 

o Chimpansee: Teelballen groter dan de hersenen 

o Zodanig veel seksuele selectie: Mensen die zich veel voortplanten zijn succesvoller, na 

een tijd gaat iedereen dat doen 

• Vrouw: kwaliteit 

o Slechts 1 nakomeling per >2 jaar 

o Selectie op kwaliteit (female choice): Zaad dat leidt tot succesvolle nakomelingen 

 Draait allemaal om wat evolutionair gezien het succesvolste is 

• Promiscuïteit: Iets typisch van de homo sapiens en dus ook van de vrouwen 

8. Evolutionaire verklaring  voor seksuele jaloezie  

• Voor de vrouw: 

o Angst voor emotionele binding van de partner met minnares en verlaten van de relatie 

→ Nadeel: kind kan vaderzorg verliezen (daling van de overlevingskansen) 

o Feit dat vader bastaardkinderen zou hebben bij zijn minnares brengt geen nadeel met 

zich mee en dat vinden vrouwen dan ook minder erg 

• Voor de man: 

o Groot nadeel bij overspel met vrouw: Man weet niet of hij zijn eigen kind opvoedt 

→ Wil geen energie steken in andermans genen 

o Meer achterdochtig bij ovulatie van de partner 
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H6: Cardiorespiratoir systeem 
= Hart- en bloedvatensysteem + ademhalingsstelsel 

1. Bloed  

1.1 Functies bloedsomloop 

• Ééncellige → meercellige organismen 

• 90.000 km aan bloedvaten in lichaam 

• Transport van: 

4. Gassen (O2 en CO2) 

Vb. op één plaats zuurstof toevoegen = alle cellen krijgen zuurstof  

5. Nutriënten (uit spijsvertering) 

6. Excretie (afvalproducten naar de nieren) 

→ Zijn cruciaal en circuleren constant doorheen het lichaam 

7. Nadeel aan feit dat alle cellen verbonden zijn: zit er iets slecht in het lichaam, dan gaat 

dit ook doorheen heel het lichaam 

Bv: toxines, virussen, metastasen,… 

→ Bacterie in bloed krijgen is dramatisch  

• Regulatie 

8. Endocrien (communicatie tussen organen via het bloed) → H4 

9. Thermoregulatie (diepe vs. oppervlakkige bloedvaten) → H1 

• Bescherming 

10. Stolling (tegen bloedverlies) 

11. Immuniteit (leukocyten, witte bloedcellen) → beschermen tegen ziektes 

1.2 Componenten circulatiesysteem 

• Cardiovasculaire circulatie (= bloedsomloop) 

12. Pomp = hart (5 liter/min in rust) → Hart  

13. Buizen = bloedvaten (arteriën en venen) → Aders  

14. Transportmiddel = bloed (5 L): Plasma + gevormde elementen (= bloedcellen) → Bloed 

• Lymfesysteem 

1.3 Werking cardiovasculaire circulatie  

• 2 circulaties in serie geschakeld (achter elkaar) 

o Systemische circulatie (grote bloedsomloop) → Linkerkant hart: Bloed van en naar 

weefsels (behalve de longen) 

o Pulmonaire circulatie (kleine bloedsomloop) → Rechterkant hart: Bloed van en naar 

longen 

• Zuurstofrijk bloed is rood, zuurstofarm bloed is blauw 

• Slagaders brengen bloed van het hart weg 

o Grote bloedsomloop: Slagaders bevatten zuurstofrijk bloed 

o Kleine bloedsomloop: Slagaders bevatten zuurstofarm bloed 

• Aders (venen) brengen bloed terug naar het hart 
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1. Vanuit linkerkant van hart vertrekt rood bloed via 

de aorta naar het lichaam 
 

2. Bloed gaat naar een van de weefsels van de grote 

circulatie (alle weefsels behalve longen) 
 

3. Weefsels halen zuurstof uit dat bloed en zo wordt 

het zuurstofarm → gebeurt via slagaders 
 

4. Zuurstofarm bloed gaat terug naar het hart 

(rechterkant) via aders 
  

5. Dan wordt zuurstofarm bloed (blauw) via slagaders 

naar de longen gepompt (kleine circulatie) 
 

6. Bloed komt opnieuw in haarvatennetwerk en haalt 

zuurstof uit de longen 
 

7. Bloed is weer rood en gaat terug naar linkerkant 

van hart via de aders 
 

8. Daar herbegint opnieuw de grote circulatie  

1.4 Samenstelling van het bloed  

 
• Hematocriet: Verhouding van volume rode bloedcellen (erythrocyten) op totaal bloedvolume  

o Normaal 40-45% 

o Vrouw gemiddeld minder rode bloedcellen dan man door 

▪ Menstruatie vrouw 

▪ Bloedcellen worden gestimuleerd door testosteron 

o Hoge hematocrietwaarden zijn gevaarlijk voor gezondheid, bloed kan dan gaan 

klonteren 

• Bloedplasma ligt boven gevormde elementen 

o Bloedplasma = waterachtige stof waar heel veel zaken in zijn opgeslagen 

o 80% van plasma bestaat uit eiwitten  

1.5 Samenstelling plasma 

→ Bevat teveel moleculen om na te maken  

• Water + opgeloste stoffen 
15. Enzymes, hormonen, organische moleculen 
16. Ionen: Na+ meest voorkomend 
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• Plasma eiwitten (ongv. 8%) worden geproduceerd in lever 

→ 3 categorieën 

17. Albumine: meest voorkomend 

18. Globulines zoals antilichamen (immunoglobulines): Moeilijkste groep om na te maken  

19. Fibrinogeen: Middel voor bloedstolling 

a. Bloedstaal laten stollen → serum komt er bovenop 

b. Als je dit niet doet, klontert het bloed niet en blijft er plasma op 

c. Na stolling wordt fibrinogeen een klonter 

20. Fibrinogeen vormt verschil tussen plasma en serum 

→ Serum = Plasma zonder fibrinogeen 

• Regeling plasmavolume door antidiuretisch hormoon (ADH) 

→ Zorgt ervoor dat je weinig vocht verliest → watergehalte constant houden  

1.6 Rode bloedcellen (erythrocyten)  

• Zijn platte, biconcave schijven  

→ Vorm zorgt voor optimale diffusie en beter opslaan  

• Hebben geen celkern en geen mitochondria → Kunnen zuurstof dus niet omzetten in energie 

→ Leveren het enkel aan anderen en kunnen er zelf niets mee 

• Productie van RBC gebeurt in beenmerg, onder invloed van erythropoïetine (= EPO) 

• Levensduur: 120 dagen → Daarom constant aanmaak van nieuwe RBC 

• Bevat hemoglobine (= ijzer) 

• Functie: Transporteren van ijzer via hemoglobine 

• Worden afgebroken door fagocytose in lever, milt en beenmerg 

• Ziektes 

o Anemie: bloedarmoede → Vaak bij nierproblemen 

→ Chemo schakelt werking cellen uit, dus geen aanmaak nieuwe EPO 

o Polycythemie: te veel rode bloedcellen 

Hemoglobine 

→ Eiwit waarmee het bloed vol zit  

• 4 polypeptide ketens (twee alfa, twee bèta globines)  

en 4 heme-groepen 

• In heme-groep: 1 ijzeratoom bindt met 1 molecule O2 

→ IJzer kan zuurstof binden 

21. Niet gebonden: Deoxyhemoglobine → zonder zuurstof 

22. Gebonden: Oxyhemoglobine → met zuurstof 

23. Kan ook zijn dat andere gassen gaan binden aan heme-

groepen: Meest gekende: CO  

a. Kan veel krachtiger binden aan ijzer dan zuurstof 

b. Als ijzer kan kiezen, gaat die sneller binden aan ijzer 

c. Kan voor problemen zorgen: Als er veel ijzeratomen 

aan CO gaan binden, kunnen we geen zuurstof meer transporteren  

→ Gevolg: CO-vergiftiging, smog, roken 

Enige oplossing: Aan veel zuurstof blootstellen 
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• Hemoglobine met zuurstof gebonden → rood 

→ MAAR: Hemoglobine met ijzer gebonden kleurt ook rood!  

 Kleur bepaalt dus enkel dat er een gas aan gebonden is 

• Hemoglobine niet met zuurstof gebonden → blauw  

Hemoglobine en O2  transport  

• O2-transportcapaciteit van bloed is afhankelijk van  

hemoglobine concentratie 

• O2-binding op hemoglobine is afhankelijk van PO2 (partiële druk van 

zuurstof: Hoeveel O2 is er opgelost in een bepaalde vloeistof) 

• Enkel plasma met weinig/geen RBC: Enkel zuurstof transporteren 

die vrij in vloeistof zijn → Ga je niet ver mee geraken 

→ Oplossing: Toevoeging oxyhemoglobine: Met helft RBC in bloed kan je meer vervoeren 

• CO2 lost goed op, zuurstof niet 

 Er zijn moleculen nodig die ervoor zullen zorgen dat er meer zuurstof in bloed kan = hemoglobine 

RBC en gasuitwisseling in de longen  
→ PO2 zorgt voor goede toevoer van zuurstof, om principe van PO2 te begrijpen, moeten we eerst functie/structuur van 

longen begrijpen 

Onderdelen van ademhalingsstelsel ( Zie  c ursus  v oor  f ot o’s)  

• 2 grote onderdelen 

o Zone van conductie (= Geleidingszone) 

o Respiratoire zone: Plaatsen waar uitwisseling van gassen plaatsvindt  

• Luchtpijp vertakt in transportbuizen die verse lucht van buitenwereld naar longblaasjes 

(alveolen) brengen  

• 1 luchtpijp vertakt in 2 bronchus, die naar 60 000 terminale bronchiolen, dan naar 500 000 

respiratoire bronchiolen en 8 000 000 alveolaire zakken vertakken  

o Bronchiolen zijn buizen om O2 naar de longen te brengen  

o Aan einde van bronchiolen zitten alveolen 

• Longblaasje is continu bedekt met laagje bloed 

o Via diffusie kan verse lucht naar bloed, staan dus in contact met elkaar 

o In blaasjes is er gasuitwisseling mogelijk tussen bloed en buitenlucht 

Gasuitwisseling in de longen 

• Wet van Dalton: 

→ De totale druk in een gasmengeling = de som van de drukken die door elk gas afzonderlijk 

worden uitgevoerd (som van de partiële drukken) 

o P(atm) = P(N2) + P(CO2) + P(H2O) = 760 mm Hg (= kwik) 

o Samenstelling lucht: 78.6 % N2, 20.9% O2, 0.04% CO2 

• PO2 op zeeniveau: 0.209 x 760 = 159 mm Hg 

• Ingeademde lucht: 

24. 100% H2O verzadigd (= 47 mm Hg) 

25. 0.209 (760-47) = 150 mm Hg 

 Gigantische druk! 
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Zuurstofspanning in ingeademde lucht  

• Je ademt om PO2 in bloed op te trekken van 40 naar 100 

→ Hemoglobine wordt omgezet in oxyhemoglobine 

• 5 000m: Hoogste plaats waar je kan leven, anders te weinig zuurstof  

Gasuitwisseling 

• 2 belangrijke componenten voor goed zuurstoftransport 

o Ervoor zorgen dat PO2 voldoende is in alveolen (genoeg zuurstof) 

o Hoeveelheid rode bloedcellen 

• Arteriële PO2 is: 

26. Goede indicator van longfunctie: O2 concentratie in bloed verrijken door ademhaling 

→ Hoe hoger, hoe slechter de longfunctie 

27. Slecht indicator van hoeveelheid O2 (RBC!) 

→ Kan zijn dat je een goede longfunctie hebt, maar toch 

tekort hebt  

o Er bestaat een relatie tussen hoeveelheid zuurstofspanning 

en het aantal hemoglobinemoleculen die zuurstof bevatten 

• Bij zuurstofspanning van 100mmHg is er 100% saturatie en zijn dus alle bindingsplaatsen van 

hemoglobine bezet  

 Oxyhemoglobine dissociatiecurve  

• PO2 bepaalt de verhouding deoxy/oxyhemoglobine 

• “Loading” in longen, “unloading” in weefsels 

• Saturatie: hoeveel procent van de hemoglobine is 

gebonden met zuurstof (idealiter 100%) 

• Peil gaat heel langzaam naar beneden, pas op heel 

hoge hoogte gaat het plots hard dalen 

→ S-vormig verband  

• Slechts een kwart van de zuurstof wordt afgegeven 

aan de weefsels (= 1 van de 4 plaatsen op het 

hemoglobine komt vrij) → in zuurstofarm bloed is dus nog 3-4de van de zuurstof over = nog een 

grote reserve 

1.7 Witte bloedcellen (leukocyten)  

• Verdeling volgens aanwezigheid granules en reactie op verschillende kleuringen (eosine, basen) 

o Granulocyten: Bevatten granules 

▪ Neutralen: kleuren niet 

▪ Eosinen: kleuren door eosine 

▪ Basofielen: kleuren door basen  

o Agranulocyten: Bevatten geen granules 

▪ Lymfocyten 

▪ Monocyten  

• Bevatten kern en mitochondriën  

• Defensie tegen infecties 

→ Bij witte bloedcellen gaan het over immuunverdediging (= tegen micro-organismen, infecties,…) 
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Leukocyten in weefsels  

• Verlaten de bloedbaan doorheen capillairwand (extravasatie) 

• Amoeboïde beweging (diapedese): Eencellige die kan lopen 

• Aantrekking bij infectie 

→ Fagocytose van microben: Gaan microben verteren  

• Monocyten leven permanent in weefsels als macrofagen 

• Als er een infectie is, dan gaat er een signaal afgegeven worden waardoor leukocyten weten 

waar ze moeten zijn → Gaan zich heel dun maken en tussen kleine spleten in bloedvat de 

bloedbaan verlaten  

1.8 Bloedstolling  

Bloedplaatjes (trombocyten)  

• Productie van beenmerg, maar zijn geen echte cellen  

• Fragment van megakaryocyten 

• Geen celkern 

• Amoeboïde beweging 

• Levensduur 5 tot 10 dagen 

• Functie: Bloedstolling 

→ Binden aan collageen als ze schade tegenkomen 

• Juiste hoeveelheid bloedplaatjes is essentieel 

o Teveel → Stolling overcapaciteit 

o Te weinig → Leegbloeden 

Rol van trombocyten in bloedstolling  

• Controleren of de buis nog intact is 

• Bij beschadiging bloedvat (laesie): bloedverlies 

→ Reactie: 

28. Vasoconstrictie (nauwer worden van slagaders) 

29. Vorming trombocytenprop  

30. Fibrinenetwerk: Sterk netwerk van fibrinedraden over de wonde die krimpt en bloedvat 

terug dichtmaakt (coagulatie) 

 Resultaat = stolling (= negatieve feedback) 

• Geactiveerde trombocyten (bij laesie): Secreteren plaatjesfactoren  

→ Veroorzaakt: 

o Vasoconstrictie 

o Aantrekking en aggregatie van nieuwe 

trombocyten (= positieve feedback) 

Vorming trombocytenprop 

• Positieve feedback 

• Endotheelcellen = binnenbekleding van het bloedvat  

→ trombocyt ziet deze constant, plots ziet hij iets  

anders (vb. collageen) en dan weet hij dat er iets mis is 
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• Drie belangrijke stappen in het proces: 

1) Bloedvat lekt, waardoor bloedplaatje in contact komt met collageen 

2) Bloedplaatje wordt geactiveerd en produceert plaatjesfactoren, die trekken andere 

bloedplaatjes aan (positieve feedback) 

3) Door sneeuwbaleffect komt er een ophoping van bloedplaatjes en ontstaat er een prop van 

bloedplaatjes (negatieve feedback) 

→ Circulair proces 

• Plaatjesfactoren zullen ook invloed hebben op de spieren → Vasoconstrictie: Als het bloedvat 

lekt, minder bloedtoevoer in dat bloedvat 

• Groene draden (zie volgend stukje) = fibrine 

o Houden alles stevig vast 

o Fibrinogeen is de bouwsteen om fibrine te maken 

o Voor het oplossen van fibrinedraden bestaan er ook enzymen, die worden toegediend in 

het ziekenhuis (vb. bij trombose) 

Microscopie van bloedklonter  

• Groene draden: fibrine 

• Rode cellen: erytrocyten 

• Paars: trombocyten 

→ Dit alles samen zorgt voor een perfecte stolling 

Coagulatieproces  

→ Krachtig proces van de drie delen samen, maar niet krachtig genoeg om bloedingen te stoppen 

 
→ Bij raken van de slagader = te veel druk = kan het lichaam zelf niet stelpen 

1.9 Bloedgroepen (ABO systeem) 

• Tot WOI waren er problemen met bloedtransfusies → toen de 

ontdekking van bloedgroepen 

• Rode bloedcellen bevatten antigenen die als vreemd herkend 

kunnen worden door het immuunsysteem (antilichamen) van 

andere persoon 

• Problematische transfusiereactie: Agglutinatie → rode 

bloedcellen gaan samenklonteren zonder hulp van bloedplaatjes 

• Bloedgroep wordt bepaald op basis van welke antigenen je 

hebt 
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Transfusiereacties: agglutinatie  

• In ons land is de meerderheid A of O 

• De “universele” donor: klopt alleen als je enkel rode bloedcellen zou krijgen, niet wanneer je 

vol bloed krijgt 

• Het plasma dat antistoffen 

bevat = xenofoob 

o  A is tegen B 

o B is tegen A 

o Als we niets zijn, dan zijn we 

tegen alles 

Bloedtype 
Antigenen op rode 

bloedcellen 
Antilichamen in plasma 

Bloedtypes die ontvangen 

kunnen worden 

A A Anti-B A, O 

B B Anti-A B, O 

AB A en B Geen A, B, AB, O 

O Geen Anti-A en anti-B O 

Rhesus factor 

→ Antigen dat op rode bloedcellen zit, die heb je (+) of die heb je niet (-) 

• Anti Rh antilichamen (AL) 

31. Geen natuurlijke AL, niet xenofoob geboren 

32. Slechts gemaakt na immunisatie: Verworven immuniteit (transfusie, zwangerschap,…) 

• Belangrijk bij geboorte van Rh+ baby uit Rh- moeder 

o Bij geboorte is er uitwisseling tussen bloed moeder en bloed kind 

o Als moeder Rh-is en kind Rh+, dan zal moeder antistof ontwikkelen voor Rh+ antigen 

→ Is geen probleem bij eerste zwangerschap 

• Bij volgende zwangerschap 

o Moeder krijgt tweede kind met Rh+ 

o Moeder gaat haar antistoffen tegen Rh+ aan kind geven, waardoor kind allergisch wordt 

aan eigen bloed 

→ Oplossing: Moeder krijgt tijdens zwangerschap een medicijn die de antistof tegen de 

Rhesus factor inactief maakt  

33. Hemolyse van RBC: Erythroblastosis fetalis → erythrocyten gaan kapot bij de foetus 

2. Het hart (z i e c urs us voor  foto)  

• Vier kamers 

34. Atrium = voorkamer (links en rechts) 

35. Ventrikel = kamer (links en rechts) 

• Septum = scheidingswand  

• Vanuit atrium gaat bloed naar ventrikel en zo naar de slagader 

→ Bloed stroomt in 1 richting 

• Hart werkt als een pomp en kan samentrekken waardoor volume verkleint en bloed 

wegstroomt 
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2.1 Het éénwegsprincipe van de hartklep  

→ Werking van kleppen die van essentieel belang zijn 

• Contractie van de papilspieren en aantrekken van de chordae 

tendinae tijdens de contractie van het ventrikel 

→ Daardoor is klep tussen atrium en ventrikel gesloten 

• Tussen atrium en ventrikel liggen AV-kleppen (antrioventriculaire 

kleppen) 

• Semilunaire kleppen = “maanvormig” → Gelegen tussen 

ventrikel naar slagader  

• De pomp kan het volume kleiner maken: 

36. Contractie = inhoud langs één kant eruit (rechts) 

37. Ontspanning = inhoud langs de andere kant er terug in (links) 

• De kleppen zorgen voor afsluiting: éénwegskleppen → buiten laten maar niet binnen + binnen 

laten maar niet buiten 

• Gigantische druk van de aorta → draadjes (chordae tendinae en papilspieren) zorgen ervoor 

dat de kleppen niet overslaan 

• Bij iemand met hoge bloeddruk is er meer spanning nodig om goed te kunnen functioneren 

2.2 Bloedvaten  

• 3 soorten 

o Slagaders: Arteriën, arteriolen (→ grote arteriën vertakken in kleinere arteriolen) 

o Haarvaten (capillairen): ongeveer 10 nanometer diameter → nog verdere vertakkingen 

worden haarvaten 

o Aders: venulen, venen 

• 3 tunica (lagen) in de wanden van aders en slagaders 

38. Tunica externa = bindweefsel 

39. Tunica media = gladde musculatuur (onder invloed van het zenuwstelsel) 

40. Tunica interna = endotheel 

Onderdelen systematische circulatie  

Arteriën – arteriolen – venulen – venen  

→ terug naar het hart 

• Binnenbekleding is altijd endotheel 

• Verschillen in middelste en buitenste laag: 

soms veel spier (bij de arteren) 

• Bloed in aorta en dan weer niet, hoewel 

bloed toch constant stroomt 

• Gladde spieren maken het mogelijk om 

spieren kleiner te maken 
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Onderscheid aders en slagaders  

Arteriën Venen 

Grotere druk en dikkere, gespierde wand 

→ Meer druk 

Grotere lumen (interne diameter) en volume 

→ Amper druk 

Diep (zit bescherming rond) Oppervlakkig 

Lumen = holle gedeelte van een buis 

 

• Het is hem te doen om de 

haarvaten = uitwisseling van 

stoffen in het bloed 

 

• De slagaders liggen heel 

diep en beschermd in  

spierlagen 

• Alles wat oppervlakkig ligt 

zijn aders 

Snelheid en oppervlakte doorheen de bloedsomloop  

• Brengt het bloed via de grote bloedvaten naar de haarvaten 

• Hoe meer de oppervlakte toeneemt, hoe meer de snelheid 

afneemt 

• In de haarvaten stromen de rode bloedcellen dus vrij traag 

Haarvaten (capillairen)  

• Enkel in haarvaten is uitwisseling tussen bloed en 

interstitium mogelijk  

o Dunne wand, kleine diameter 

o Trage stroming van bloed 

• Gevensterd (lever) vs. continu (hersenen: BBB)  

o Hersenen hebben eigen variant die veel minder passage doorlaat (BBB door 

asterocyten) 

o Lever: Capillairen liggen verder van elkaar, waardoor uitwisseling beter kan verlopen, in 

tegenstelling tot de hersenen  

→ De hersenen zijn bijna ondoordringbaar  sommige weefsels hebben openingen tussen de  

endotheelcellen = enorm veel uitwisselingsmogelijkheden  

Druk doorheen de bloedsomloop 

• Circulatie ontstaat door druk doorheen bloedsomloop 

• Druk wordt onderhouden door hart 

• Wanneer druk groter is in ventrikel dan in slagader: Klep gaat 

open en bloed gaat naar slagader → druk in slagader wordt 

ook hoog 

• Dan stroomt bloed van hoge naar lage druk 

• Extra pomp nodig om toch bloed terug te krijgen naar hart: De spierpomp 
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De veneuze kleppen en de spierpomp  

• William Harvey toonde aan dat er een circulaire 

omloop is en dat je bloed niet kan wegduwen 

van het hart 

→ Dit komt door de veneuze kleppen 

• De spierpomp brengt het bloed terug naar het 

hart → hiervoor is beweging nodig, want bij 

stilstaan valt men flauw 

3. Werking hart  

3.1 Coronaire circulatie  

• Kransslagaders ontspringen aan de basis van de aortaboog: Zorgen dat het hart van zuurstof 

voorzien wordt 

• Bij ouderdom: Overbrugging (bypass) → hartinfarct: deel van het hart krijgt geen bloed meer, 

omdat een deel van de kransslagader verstopt is 

o Na een hartinfarct is een deel van de hartspier afgestorven 

o Voorkomen: Als men vernauwing ziet, kan men overbrugging doen 

→ Bloedvaten uit been pakken en op hart plaatsen om bloed toch te laten stromen 

3.2 Hartdebiet (hartminuutvolume)  

• Slagvolume: Hoeveel volume bloed komt bij contractie in de slagader terecht 

• Hartfrequentie: Hoe vaak ons hart klopt 

• Bloedvolume gepompt per minuut door elk ventrikel (= Hartdebiet) 

• Functie van het aantal slagen per minuut (HF) en bloedvolume uitgestoten per slag (SV) 

 

 

• SV kan x2, HF kan x2.5, dus HD kan x5 (tot 30 l / min) 

• In rust gebruik je maar de helft van je slagvolume → het volledige bereik = bij maximale 

inspanning (5 tot 6 keer meer dan in rust) 

3.3 De hartcyclus 

1. De voorkamers links en rechts 

trekken tegelijk samen en brengen 

bloed naar ventrikel/kamer 
 

2. Ventrikels links en rechts gaan 

tegelijk samentrekken en bloed gaat 

naar aorta 
 

• Systole = contracteert, eruit persen 

• Diastole = ontspannen, terug vullen 
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Hartspiercellen van 1 myocard zijn allen verbonden via gap junctions  

• Spiercellen hangen aan elkaar vast → hierdoor trekken alle 

hartspiercellen van de voorkamers en de kamers tegelijk samen 

Prikkelgeleiding in het hart  

• Hart start spontaan door pacemaker cellen: Voorkamers gaan contrageren → Soort antenne 

vertelt dit door aan de ventrikels (met een vertraging)  

• Ritme ontstaat in de sinusknoop (SA knoop): Onrustig membraanpotentiaal die ervoor gaat 

zorgen dat ze telkens opnieuw gaan contrageren → kamers en voorkamers gaan contrageren 

• Snelle verspreiding (gap junctions) in de atria (1 m/s), niet naar ventrikels (scheiding d.m.v. 

bindweefsel) 

• Geleidingsweg:  

41. AV-knoop (vertraging: 0.04 m/s) 

42. Bundel van His 

43. Purkinjevezels (snel: 5 m/s): Vergelijking met neuronen en wordt zo doorgegeven aan 

het hele hart 

• Contractie van ventrikels, 0.1 tot 0.2 seconden na de contractie van de atria 
 

• De weergave van de elektrische gebeurtenissen in het hart 

→ Bestaat uit twee onderdelen 

44. AV knoop pikt het elektrische signaal van de voorkamers  

op en houdt dit even vast 

45. Dan zet het de kamers aan tot samentrekken 

3.4 Elektrocardiogram (EKG)  

→ Hart kan gecontroleerd worden met elektrocardiogram (EKG) 

• EKG bestaat uit 3 processen 

46. P-top: Depolarisatie atria (voorkamers) 

47. QRS: Depolarisatie ventrikels (kamers) 

48. T-top: Repolarisatie ventrikels → einde van de ventrikelcontractie, terugkrijgen 

rustpotentiaal (repolarisatie atria is niet zichtbaar) 

Verband tussen EKG en harttonen  

• Bloeddruk is af te leiden uit wat er in die ventrikels gebeurt 

• Uit geluid hart kunnen ze info halen over harttonen en hartruis 

• Er zijn twee tonen die je goed hoort: de eerste harttoon bij QRS complex, 

tweede harttoon bij T-top 

• Net voor de kleppen sluiten komt er nog bloed door 

→ Turbulente stroming: de harttoon die je hoort 

4. Regeling van doorbloeding 

• Doorbloedingssnelheid (ml/min)  is positief afhankelijk van: 
49. Delta P: het drukverschil (ongeveer de arteriële bloeddruk) 

50. r4: Straal bloedvat tot de 4de macht → dus regeling vooral via vasoconstrictie 
(samentrekken spier, kleinere stroom) en vasodilatatie (opening diameter, bij relaxatie) 

→ Enorm effect op snelheid bloeddoorloop door halveren/verdubbelen bloedvat 
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• Het orgaan kan de diameter dat naar hem toekomt openen → meer 

bloed 

• Bij afb. 1: Sterk drukverschil → sterkere stroming  

• Bij afb. 2: Arterial blood: stroming versnelt/vertraagt ook afhankelijk 

van de straal van de buis (kleinere buis = snellere stroming → r4 dus 

straal verdubbeling zorgt voor 16-dubbeling (24 = 16) van de 

doorbloeding → hetzelfde geldt bij delingen 

4.1 Regeling doorbloeding capillairnet via sfincters (afhankelijk van de metabole nood)  

• Sfincters = sluitspiertjes die ervoor zorgen dat bloed al 

dan niet in je cappilair netwerk kan 

• Herverdeling van bloedtoevoer naar organen van rust 

naar inspanning, gebeurt door vasoconstrictie/dilatatie 

of via sfincters  

• Samenknijpen van de sluitspier zorgt voor minder bloed 

doorgang  

→ Dit gebeurt bij spieren die niet gebruikt worden of 

niet nodig zijn op dat moment 

• Lichaam gebruikt dit om te regelen bv tijdens fietsen: 

Meer bloed nodig in benen dan armen → sluitspier gaat relaxeren en dus meer bloedtoevoer 

 Dit wordt lokaal geregeld: weefsel bedient de sfincters zelf 

4.2 Doorbloeding hersenen 

→ Krijgen een gegarandeerd minimum: Prioritaire behandeling, want anders sterven we  

• 750 ml / min 

51. 15% van het hartdebiet in rust 

52. Relatief constant (anders flauwvallen): Als we onze hersenen in hun geheel bekijken 

53. Autoregulatie 

• Metabole controle (= principe bij fMRI) 

o Verschillen in doorbloeding tussen niet/-actieve regio’s: Actieve neuronen en 

astrocyten produceren vasodilatoren (NO, prostaglandines, adenosine,…) 

o Zo krijgt men vasodilatatie waardoor er meer bloed naar die regio gaat 

o Veel O2 tekort → regio gaat meer bloed vragen 

• Myogene controle bij crisis/val 

→ Vasodilatatie van cerebrale arteriolen bij bloeddrukval (en omgekeerd), zodat hart 

beschermd wordt 

• De hersenen geven aan dat ze meer nodig hebben → nog meer druk voor de rest → enkel de 

hersenen mogen meer vragen 

• Spieren kunnen een hele tijd zonder bloed, maar de hersenen slechts enkele seconden 

Bloedtoevoer naar de hersenen 

• Bloedtoevoer naar hersenen gebeurt via halsslagaders (carotis)  

→ Vertakken in de carotis sinus en carotis interna en gaan naar de hersenen 

• Back-up bloedtoevoer via wervelslagader en cirkel van Willis  
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• Brein heeft 4 inputs die verbonden zijn, om elkaar te compenseren mocht er iets mislopen 

• Wervelslagaders kunnen niet de hele boel rechthouden 

• Carotis: Wurgen → Doorbloeding naar hersenen stilleggen 

 

5. De arteriële bloeddruk  

• Afhankelijk van: 

54. Het hartdebiet 

55. De totale perifere weerstand (de totale vasoconstricties samen) 

• “De uitgaven moeten overeen komen met de inkomsten”  

• De balans tussen die twee = bloeddruk constant 

• Als alle aders aan vasodilatatie zouden doen, valt perifere weerstand 

weg en kan lichaam niet aan noden voldoen 

→ Komt voor bij bv shock, is enorm gevaarlijk 

5.1 Baroreceptor reflex ( + foto  c ursus)  

→ Zorgt voor instandhouding van goede bloeddruk in lichaam 

• Baroreceptoren (Rekreceptoren) in de aortaboog en de carotis sinus → hier druk meten 

• Stijging in bloeddruk induceert rek en verhoogt de frequentie van actiepotentialen in de 

sensorische neuronen → gaat feedback geven aan medulla 

• Vasomotor en cardiale controle centra in medulla 

• Orthosympathicus en parasympathicus regelen de hartfrequentie (HF) en het hartdebiet, en 

dus de bloeddruk (= effector van negatieve feedbackloop) 

• De neuronen van de orthosympathicus bedienen de sinusknoop 

Voorbeeld: Orthostatische hypotensie 

• Hart moet bij opstaan tegen de zwaartekracht in 

werken, omdat bloed normaal onder het hart ligt (als je 

recht staat) → Bij liggende positie ligt deze op 

hetzelfde niveau als het hart 

• Bloeddruk daalt bij opstaan, dit wordt hersteld door 

baroreceptoren die signalen sturen naar medulla 

oblongata die je hartslag terug doet toenemen en alles 

terug in orde brengt 

• Indien dit niet lukt, zie je even zwart, totdat de 

orthosympathicus zijn taak in orde brengt 

→ Cardiac output: Hartdebiet daalt, bloeddruk daalt → dan stijgt bloeddruk terug en zie je normaal 
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5.2 Meten van de arteriële bloeddruk  

• Niet-invasieve methode van Riva Rocci: Voelen met 2 vingers aan arm na afsluiten van 

bloedstroom door druk 

o Manchet rond de arm  

o Druk in manchet verhogen tot druk van bovenarm niet meer naar onderarm kan 

o Daarna manchet terug langzaam losser laten en luisteren met stethoscoop of er al bloed 

doorkomt 

o Wanneer je dit hoort, kijken op de meter → systolische bloeddruk 

o Dan verder loslaten tot het terug normaal is 

o Vanaf eerste bloed terug normaal is: systolische en diastolische bloeddruk 

→ Zie afbeelding cursus 

• Palpatie: enkel systolisch, bij samentrekking hart 

• Auscultatie (stethoscoop) 

• Normaal: stille, laminaire flow → Wanneer je de bloeddruk niet meer kan horen omdat de druk 

niet hoog genoeg is om een luidruchtige bloedstroom te hebben 

• Bij vernauwing van arteriën: turbulente, “luidruchtige” flow 

• Opblaasbaar manchet rond bovenarm (A. Brachialis) 

• Geluiden tussen systolische en diastolische druk 

 

• Systolic pressure (hoogste druk): Eerste keer horen van 

korotkoff geluiden (geluid bloeddruk) 

• Diastolic pressure (laagste druk): Laatste keer horen 

van bloeddruk 

• Korotkoff sounds: De eerste snelle bloedstroming die 

erdoor gaat, begint bij systolic pressure 

5.3 Bloeddruk: meetbare parameters  

• Systolische en diastolische bloeddruk 

• Polsdruk: drukverschil tussen systole en diastole 

56. Voorbeeld: 120-80 = 40 mmHg (millimeter kwik) 

57. Weergave van slagvolume 

• Mean arterial pressure (MAP) 

→ Ligt tussen systolische en diastolische, maar niet in het midden (dichter bij diastolisch) 

58. MAP= diastole + 1/3de polsdruk 

59. Voorbeeld: 80+1/3(40) = 93 mmHg 

6. Lymfesysteem 

• Drie functies: 

60. Brengt interstitieel vocht terug naar bloed (draineren) 

61. Transport geabsorbeerde vetten (wordt nu niet besproken) 

62. Immuunverdediging (lymfocyten) 

• Lymfehaarvaten: poriën in wand 

• Lymfebuizen: zoals venen (+ peristaltiek) 
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• Lymfeknopen: filteren van lymfe 

63. Fagocytose van pathogenen 

64. Productie van lymfocyten → Eten pathogenen op 

• Lymfoide organen: 

65. Milt 

66. Thymus (zwezerik)     

67. Tonsillen (amandelen) 

→ Zijn alle drie betrokken bij de afweer van bacteriën, parasieten…   

• Circulatiesysteem waar we onterecht te weinig aandacht aan besteden 

6.1 Lymfehaarvaten  

• Vb. parasiet die eitjes legt in de lymfehaarvaten → opzwelling 

• Vb. na borstkanker worden de lymfeklieren uit de oksel vaak 

weggehaald → dit zorgt voor een moeilijke circulatie waardoor men 

een dikke arm krijgt 

6.2 Lymfecirculatie  

• Werkt zoals de spierpomp = beweging nodig 

• Al het lymfe komt samen in de venen onder het sleutelbeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Lymfeorganen  

• Het lymfesysteem is veel minder goed gekend, maar als 

men het zou weghalen, zou het toch voor een aantal 

problemen zorgen 

• Bv: Bij borstkanker  

• Lymfeknopen die infecties bestrijden, worden 

opgezwollen  

Bv: Amandelen worden soms zelf weggehaald, klieren in 

nek 

 

 

 

 


