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Hoofdstuk 1: algemene inleiding 

Situering fysiologie als wetenschappen 
Anatomie: opensnijden, opbouw, structuur, levenloos 

Fysiologie: werking, natuurstudie, levend 

Moderne fysiologie 
Grieken: denken over hoe lichaam in elkaar zit, kenden organen door gastronomie 

→ 2 doorbloedingen: lever en hart 

→ Onderwezen tot middeleeuwen 

→ Erasistratus, Galenus, Aristoteles 

Vesalius: lijk opensnijden en aantekeningen maken (16e eeuw) 

→ Harvey: werking bloedsomloop 

→ Hart → aders → bloedvaatjes → vaantjes → hart 

Bernard: grondlegger moderne fysiologie 

→ Orgaan wegenemen en kijken naar gevolg 

→ Ziekte oplossen = eerst functie begrijpen 

→ Stijging levensverwachting 

Gedragsneurowetenschappen 
Fysiologie van gedrag verandert leven steeds meer 

Materialistische visie: monisme, geest en elk gedrag verklaren via moleculen, zenuwstelsel, beperkt door huidige          

status kennis over hersenen 

Rationele psychologie: begrijpen wat er gebeurt, aangepaster behandelen 

Historiek 
Grieken: emoties worden gereguleerd vanuit het hart 

Decartes 

Reflexen: reacties op uitwendige stimuli via zenuwstelsel 

→ Bewegingen ontstaan zonder dat hersenen tussenkomen 

Dualisme: pijnappelklier als contact tussen lichaam en geest 

Galvani: spieren werken onder invloed van elektrische prikkels 

Müller: in zenuwkabels ook gewone signalen 

→ Doctrine specifieke zenuwenergie 

Flourens: experimentele ablatie → kijken wat er gebeurt wanneer deel hersenen verdwijnt 

Organisatieniveaus van leven 

Molecule tot gedrag 
Orgaanstelsels → orgaan → weefsel → cel → biochemisch niveau 
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Organische verbindingen 

Koolhydraten → sachariden 

Vetten → lipiden en glycerol 

Eiwitten → aminozuren 

Nucleïnezuren → nucleotide 

Energierijke verbindingen → nucleotiden en fosfaatgroepen 

Biochemie 
Cellen: water en koolstof houdende moleculen, 30% vetzuren, glucose, aminozuren (enzymen, hormonen), fosfor 

(ATP) 

Eiwitstructuur 
Gebaseerd op DNA-code 

Ewit: 50 aminozuren, grote peptideketens, 20 soorten aminozuren 

Vorming: substraat bindt zich aan actieve plaats van enzym 

→ Geholpen door enzym, reageert substraat tot product 

→ Product komt los van enzym, geheel proces kan herhaald worden 

Genen: functionele eiwitten 

Elk celtype → bepaalde combinatie constructies combineren 

DNA → RNA → eiwitten 

Totale informatie → 23 000 genen, 100 000 eiwitten 

Expressie/celtype → 5000 genen, 10 000 eiwitten 

Transcriptie → DNA naar RNA 

Translatie → RNA naar eiwitten 

Bouw van de cel 
Eiwitten: organellen en andere moleculen waarmee organellen gemaakt worden maken 

Ribosomen: zetten RNA om in eiwitten 

→ ER: eiwit is nog niet klaar 

→ Golgi appparaat: eiwit volledig afwerken 

Plasma-membraam: wand van cel, bepaalt wat cel is, wat binnen en buiten cel mag 

Cytoskelet 
Inwendige raamwerk cel, vorm geven aan vetten, verankeren van organellen 

Microtubuli: buizen, axonaal transport 

Filamenten: draden in microtubuli  

Organel: onderdeel cel, zitten vast via filamenten 
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Mitochondriën 
→celademhaling  

Ontstaan: bacteriën in cellen binnengedrongen en daar gebleven 

Productie: energie (ATP) en CO2 (brandstof en zuurstof) 

ATP 

Adenosine trifosfaat 

→ Universele pasmunt in elke cel 

→ Fosfaatgroepen: energierijke verbindingen tussen 2 fosforatomen 

→ Bij afsplitsen fosfaat, komt energie vrij 

→ Essentie van leven 

→ Gehaald uit koolhydraten, vetten, eiwitten 

 

Andere organellen 
Celkern: bevat erfelijke materiaal, DNA 

Endoplasmatisch reticulum: ruw = ribosomen; glad = synthese membraam lipiden 

Golgi-apparaat: regelt eindbestemming eiwitten 

Liposomen: peroxisomen, kleine membraamblaasjes die zorgen voor vertering en detoxificatie 

Plasmamembraam 
Dubbele fosfolipidelaag: hydrofiele kop en hydrofobe staart, ondoorlaatbaar voor hydrofiele stoffen 

Membraameiwitten: receptoren, kanalen → koolhydraten 

→ Goede isolatie met openingen 

Transport 

Diffuse transport: beweging moleculen via fysisch proces 

→ Concentratieverschil: hoog naar laag 

→ Nooit kouder dan 0 Kelvin 

→ Gaat doorheen permeabel membraam 

→ Gerelateerd aan temperatuur 

→ Passief transport membraam 

Gefaciliteerde diffusie: transporteurs laten toe dat moleculen van hoge naar lage concentratie gaan, geen energie 

nodig 
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Ionen: elektrisch geladen deeltjes 

→ NaCl: ioniseert in water door polaire watermoleculen → Na+ en Cl- 

→ Poortkanalen: openen en sluiten, erg specifiek voor bepaald ion 

Actief transport: lage naar hoge concentratie, kost ATP 

 

 

 

 

 

Vesiculair transport: transport van grote moleculen 

→ Endocytose: stoffen opnemen → vesikel 

- Receptor: gemedieerd, eerst receptor avticeren 

- Pinocytose: opnemen vloeistoffen 

- Fagocytose: vorm van eten, afweer tegen indringers 

→ Exocytose: stoffen afgeven aan celmembraam 

Gedifferentieerde cellen 
Unieke eigenschappen voor bepaalde functies 

Differentiatie: selectie van expressie genen 

Stamcellen 
Niet gedifferentieerde voorlopercellen, soms gedeeltelijk gedifferentieerd 

Elke cel: DNA volledige genoom 

Bevruchte eicel: mogelijkheid uit te groeien tot elke soort cel 

Terminaal gedifferentieerd: kunnen niet terug naar oorspronkelijke vorm 

Histologie 
Weefsel: complex van cellen met overeenkomsten in structuur en functie 

→ Werking en structuur orgaan hangt af van weefsel 

→ Gedrag: gevolg natuurlijke en seksuele selectie 

Eptiheel weefsel: 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: geleiden van elektrische impulsen 

→ voorgeleiding informatie 
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soorten spierweefsels 
1. gladde spieren → baarmoeder 

2. hartspier → dwars gesneden 

3. skeletspieren → dwars gesneden met trage (donker) en snelle (licht) spiervezels 

→voorkomen in verschillende soorten met verschillende cellen 

 

Stelsels 
Opgebouwd uit verschillende organen 

Huidstelsel: beschermingshuls lichaam 

→ bescherming tegen belagers uit omgeving 

→ bij beschadiging → ontsteking 

→ bloedregelaar → warm = bloed wilt contact met buitenwereld (via zweetklieren); koud = bloed wilt weinig 

contact met buitenwereld 

beenderenstelsel: structuur; bescherming zachte weefsels 

→ beenmerg: vorming van bloed 

→ kalk: opslag mineralen 

spierstelsel: voortbewegingsstelsel (600 spieren) 

→ vast aan 2 kanten van botten  

→ laten botten dichter bij elkaar komen 

→ bescherming organen, produceert warmte 

Zenuwstelsel: geleiding onmiddellijke reactie op reactie op prikkels 

→ coördineren van activiteiten andere orgaanstelsels 

hormoonstelsel: reguleert langdurige veranderingen in andere orgaanstelsels 

→ endocrien: hormonen aanmaken 

bloedvatenstelsel: transporteert cellen en opgeloste stoffen met inbegrip van voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen 

lymfestelsel: verdedigt tegen infecties en ziekten 

→ terugkeer weefselvocht naar bloedsomloop 

→ zelf bestrijden 

ademhalingsstelsel: transporteert lucht naar plaatsen waar gaswisseling kan plaatsvinden tussen lucht en bloed in 

bloedsomloop 

spijsverteringstelsel: verwerking voedsel, verwijderen afvalproducten, vooral input 

urinair stelsel: verwijdert overtollig water, zouten en afvalstoffen 
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→ tijdelijke opslag in blaas 

voortplantingsstelsel: mannelijk → vormt geslachtscellen en hormonen = bepaalt gedrag 

→ vrouwelijk → vormt geslachtscellen en hormonen = bepaalt gedrag, meer hormonen 

schematische weergave menselijk lichaam 
cellen: vertoeven in aangename omgeving 

→ homeostase: constant intern milieu  

intern milieu: extracellulair vocht 

→ grootste deel lichaam 

→ ruimte waar alle cellen zitten 

realisatie: processen/mechanismen die ervoor zorgen 

dat calcium constant is 

→ ieder eigen functies in Multi cellulair systeem 

differentiatie cellen: stamcel → naar 1 van 200 soorten 

→ 1 cel organisme: voorziet alles zelf 

Doel: C6H12O6 → CO2 + H2O + energie 

Ecosysteem: werking functioneren van mens in stand houden 

Homeostase 
Constant blijven van milieu interieur → parameters, dynamisch evenwicht 

Negatieve feedback: beschermt set point 

→ Maakt wijziging ongedaan 

Ziekte: falen van homeostase  

Negatieve feedback 
Sensor: detecteert afwijking van set point door (externe) verstoring 

Set point: bepaalt bepaalde constantie 

Integratiecentrum: bepaalt respons 

Effector: produceert respons 

→ Hangt af verwachting  

→ Herstellen van situatie 

Behoud dynamisch evenwicht 
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→ Nooit constant → normal range 

 

Positieve terugkoppeling 

Positieve feedback: schadelijk voor lichaam → onderdeel grotere feedback 

→ Bevalling: zelfversterkende weeën 

 

Diabetes 

Eten: na maaltijd komt er glucose in bloed 

→ Verstoring: tegenwerking suikerspiegel door insuline 

→ Type 1: productie insuline defect 

→ Imuumcellen vernietigen bèta cellen → geen insuline maken → suiker blijft in bloed → versuikering 

→ Apparaten: sensor = glucosemeter; integratiecentrum = rationele ervaring arts en patiënt; effector = insuline 

injectie 

Communicatie tussen cellen 
Lokaal: gap junctions → direct contact tussen cellen 

→ Paracriene regeling → via lokale boodschappers 

Gap junctions: functionele connecties tussen cellen die ervoor zorgen dat cellen snel informatie kunnen doorgeven 

andere cellen doen mee 
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Lange-afstand: neuronaal → prikkel via axon naar doel cel 

→ Hormonaal → molecule via bloedbaan naar alle cellen 

Anatomische vlakken 

Orthogonale vlakken 
Transversele vlak: dwarse doorsnede 

Frontale/coronale vlak: links naar rechts 

Sagitale vlak: voor naar achter 

→ Mid-sagitale vlak: door middellijn 

Richtingen 
Superieur: boven 

Inferior: onder 

Posterieur: achter 

Anterieur: voor 

Anatomische richtingen 

Lateraal: naast lichaamsmiddelpunt 

Proximaal: dichter bij lichaamsmiddelpunt 

Distaal: verder van lichaamsmiddelpunt 

Ventraal: kant van buik 

Dorsaal: kant van rug 

Caudaal: naar staart (staartbeentje) 

Craniaal: naar hoofd 

 Eigenschappen en drijfveer levende wezens 
Basale functies: reactievermogen, groei voorplanting, beweging, stofwisseling 

Drijfveren: overleven en voortplanten 

→ Natuurlijke selectie: sterker en groter maken van soort 

Functionalisme 
Begrijpen aspecten van (menselijk) gedrag vereist, inzicht in evolutionair nut 

Evolutionair relict: niet alles in lichaam heeft nut 

→ Nut: meer kans geven om voort te planten of te overleven 

Atavisme: opduiken bij nakomeling van kenmerk dat vroegere generaties hadden maar in tussenliggende generaties 

niet (mmeer) voorkwam 

→ Tuberculum Darwin 

Functionalisme: karakteristieken van lichaam hebben functies door uitzondering en toevalligheid 

 



9 
 

Principes evolutietheorie 

→ Individuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk 

→ Bepaalde individuen hebben meer overlevend nageslacht → betere overerfbare eigenschappen aangepast 

aan omgeving 

→ Positieve eigenschappen overleving en voortplanting → frequenter in populatie 

Survival of the fittest 

Natuurlijke selectie: competitie om overleven en genen door te geven 

Fitness: aantal succesvolle nakomelingen 

Seksuele slectie: female choice = gen bepaald wat aantrekkelijk wordt gevonden 

→ Survival adventage = kan in voordeel functies soort werken 

→ Male competition = kan na tijd geen voordeel meer geven aan soort, maakt niet uit voor vrouwen 

Intraseksuele selectie: vroeger → grotere verschillen tussen mannen en vrouwen 

→ Morfologie: 10% agressiever en groter 

Taxonomie 
Organismen indelen volgens eigenschappen in groepen 

Bacteria: prokaryoot, geen celkern, eencellige levende micro-organismen 

Archaea: eencellige micro-organismen, prokaryoot 

Eurkaryoten: alles wat leeft 

→ Chordota: animalia met beenderige structuur 

→ Vertebrata: gewervelden, ruggengraat 

→ Mammalia: zoogdieren, brengen jongen levend ter wereld en zogen 

→ Primaten 

→ Hominidae 

→ Homo sapiens 

Adaptatie: bepaalde structuren zijn herkenbaar en hebben bij elke soort een andere vorm gekregen, worden op 

andere manier gebruikt, gradueel gekomen 

Evolutionaire drijfveer: eten en niet opgegeten worden 

→ Plaats in voedselpiramide  

→ Exploiteren van nieuwe ecologische niches 

- Niche: (ruimtelijke) plaats waar men meer kans maakt om te eten en minder kans om opgegeten te 

worden, vereist adaptatie aan nieuwe omgeving 

- Op eigen risico = aantrekkelijk 

- Invloeden door klimaat, continentendriften  

→ Evolutionaire niche: na massa instinctie vertonen zoogdieren snelle diversificatie  

Verspreiding homo sapiens 
Gedrag: pas begrijpen wanneer geweten waar het vandaan komt 

→ 4500 mya: ontstaan aarde   3800 mya: eerste leven 

→ 360 mya: eerste gewervelden op land 

→ 65 mya: opkomst primaten    25 mya: eerste mensapen 

→ 2 mya: homo erectus/habilis 

→ 0,1 mya: homo sapiens 
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Neanderthaler en homo sapiens 
5 mya: splitsing tussen chimpansee en hominidae 

0,3 mya: neanderthaler   0,1 mya: homo sapiens → latere menging, overleven door hersencapaciteit 

Dier met grootste hersenen 
DNA: 1% verschil tussen mens en chimpansee 

→ 0,1% verschil tussen onverwante mensen 

Mensapen → 40 ml herseninhoud 

Homo sapiens → 1,4kg herseninhoud 

→ Evolutie door voeding 

→ Speelt biologische rol 

Unieke menselijke hersenen 
Meer dan 2% lichaamsgewicht 

Meer neuronen/gram hersenweefsel → veel plooien in cortex door beperkte plaats, geeft spanning 

Postnatale ontwikkeling hersenen 

→ Klein geboorte kanaal 

→ Neuronen blijven constant 

→ Herseninhoud evolueert van 350g naar 1,4kg 

→ Veel leren en beïnvloeding mogelijk 
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Hoofdstuk 2: zenuwstelsel 

Opdeling zenuwcellen, steuncellen 

Opdeling zenuwstelsel 
Perifeer zenuwstelsel: alle zenuwen die buiten hersenen en ruggenmerg liggen 

→ Craniale zenuwen: vertrekken uit hersenen 

→ Spinale zenuwen: vertrekken uit ruggenmerg 

Centraal zenuwstelsel: hersenen en ruggen merg 

Celtypen: steuncellen (glia) en neuronen 

Functionele opdeling zenuwstelsel 

 

Aferente systeem: input  <-> Eferente systeem: output 

→ Somatisch: buitenwereld monitoren, zintuigen 

→ Visceraal: informatie vanuit lichaam zelf 

→ Somatisch zenuwstelsel: spieren aansturen, bewust 

→ Autonoom zenuwstelsel: organen aansturen, geen bewuste controle 
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Neuronen: functionele eenheden zenuwstelsel 

 

Prikkels: integreren → starten en voortgeleiden → start in axonheuvel → celmembraam → ionenkanalen → prikkels 

Dendrieten: manier om prikkels in cellichaam te krijgen, afferent 

Cellichaam en celkern: integratie van signalen 

Axonheuvel: signaal wegsturen van cellichaam, productie impuls, overgang axon naar cellichaam, efferent 

Axon: geleiding impulsen, efferent 

Zenuwuiteinde: vrijzetten chemische stoffen via synapsen  

Anatomische classificatie van neuronen 

Multipolaire neuronen: motorneuronen, verschillende polen die aan 

verschillende kanten uitlopen, afferent 

Unipolaire neuronen: sensibele neuronen, lijken maar 1 pool te hebben, 

hebben er 2, afferente zijde (dendriet) loopt door in axonale zijde 

Bipolaire neuronen: retina van oog, 1 dendriet, 1 axon, dendritische en 

axonale zijde 

Functionele classificatie neuronen 

Sensibel neuron: sturen informatie naar hersenen, afferent → sensorisch 

Motorische neuronen: sturen informatie weg uit hersenen, efferent 

Schakelcellen: internneuronen = inhiberend en exhiberend van impulsen 

→ Associatieneuronen = integratie 

Glia van perifeer zenuwstelsel 

Schwanncellen: platte pannenkoek die rond deeltje van axon gewikkeld is op 1 plaats = myeline schede 

→ Axon is op de plek geïsoleerd van buitenwereld 

→ Lengte 2µm 

→ Knopen van Ranvier tussen myeline schedes 

→ Supergeleider: versnelt prikkelgeleiding 

Satellietcellen: ondersteunen neuronen in ganglia 

→ Ganglia: zenuwknoop 
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Soorten ganglia in centraal zenuwstelsel 

Oligodendrocyten: maken meerdere myelineschedes tegelijk 

Microganlia: opruimcel hersenen, fagocytose 

Ependymcellen: epitheel cellen = bekleden inwendige holtes; 

productie cerebrospinale vocht (CSV) 

Astrocyten: structurele en metabole ondersteuning neuronen  

→ Vorming bloed-hersenbarrière 

→ Beslissen wat hersenen (niet) binnen kan 

Bloed-hersenbarrière 

 

 

 

 

 

 

 

endotheelcel 
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Grijze <-> wittes tof: kernen <-> ganglia 

Perifeer zenuwstelsel 

Ganglia: collecties neuron cellichamen → grijs 

Zenuwen: bundels axonen → wit 

Centraal zenuwstelsel 

Grijze stof 

Neruonale cortex: grijze stof oppervlakte brein 

Kernen: collecties neuron cellichamen, elke kern heeft 

specifieke verwerkingsfuncties 

Nuclei: collecties neuron cellichamen in binnenste 

centraal zenuwstelsel 

Hogere kernen: meest complexe kernen van brein 

Witte stof 

Traktaten: bundels axonen die gedeelde bron, bestemming en functie hebben 

Bundels: traktaten die anatomisch merkbare massa hebben 

Actiepotentiaal en prikkelgeleiding 
Neuronen: prikkels vormen en voorgeleiden 

→ Sturen zelfde prikkels, andere interpretatie 

Celmembraam 
Concentratiegradiënt: niet doorlaatbaar voor ionen 

→ Ionen: geladen deeltjes 

→ Kationen: Na+ en K+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionenkanalen 
Ligand gemedieerd kanaal: molecule past perfect op bindplaats 

→ Poort gaat open → neurotransmitter 

Fosforylatiegemedieerd kanaal: fosfaat groep bindt met eiwit 

Spanningsgevoelig kanaal: bij depolarisatie gaat poort open 

Mechanisch kanaal: gaat open bij spanning 
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Neuronen zijn batterijen 
Potentiaalverschil: verschil in elektrische lading binnen en buiten cel 

Rustmembraampotentiaal: RMP, binnen = negatief geladen → fixed anions (-70mV) 

Concentratiegradiënt: tegengestelden trekken elkaar aan → elektrische lading 

→ Natrium: elektrostatisch 

→ Kalium: niet buiten, diffusiekracht > aantrekkingskracht 

Elektrische activiteit in axonen 
Membraampotentiaal: verandering enkel in exciteerbare cellen 

→ Meer negatief: hyperpolarisatie, inhibitie 

→ Minder negatief: depolarisatie, exciterend → potentiaal verschil valt weg 

Verandering bepaalde cel: natrium en kalium manoeuvreren 

Actiepotentiaal 

Langzame depolarisatie: lichte externe depolarisatie stimulus 

Snelle depolarisatie: vanaf -60mV, Na+ kanalen openen 

→ Na+ influx 

→ Depolarisatie tot 30mV 

Snelle repolarisatie: openen K+ kanalen, trager 

→ K+ efflux 

Hyperpolarisatie: waarde minder dan -70mV 

1. Depolarisatie tot drempelwaarde 

2. Activering natriumkanalen en snelle depolarisatie 

3. Inactiveren natriumkanalen, activering kaliumkanalen, refractaire periode 

4. Terugkeer normale doorlaatbaarheid, rusttoestand 

Refractaire periode 

Absoluut: verhinderen nieuw actiepotentiaal, inactieve fase ionenkanaal 

Relatief: hyperpolarisatie, nieuwe actiepotentiaal kan, vereist verdere stimulus 

Wet van alles of niets 

Overschrijdende drempel: maximaal potentiaalverschil  

→ Amplitude en duur steeds dezelfde 

Intensiteit stimulus: afhankelijk van frequentie 

Prikkelgeleiding 

Ongemyeliniseerde axonen: golf zonder afname in amplitude 

→ Traag: 1m/seconde 

Gemyeliniseerde axonen: saltatoire conductie van knoop tot knoop 

→ Myelineschedes zijn geïsoleerd, worden overgeslagen, snel → 100m/seconde 

→ Hoge concentratie kanalen ter hoogte van knopen  

→ Actiepotentiaal: Na+ instroom, K+ uitstroom erg lokaal op axon 

→ ATPase: ionen worden teruggepompt door natrium-kaliumpomp → energieverbruik hersenen 
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Synapsen 
Zenuwstelsel: complex van geconnecteerde neuronen 

Synaps: functionele connectie tussen 2 neuronen/cellen 

Nervus vagus: maakt hartritme trager 

Zenuwen: ritme aanpassen 

 

→ Elk hart heet eigen ritme: chemische stof opgelost in water 

→ Elektrische signalen: gap junctions 

Elektrische en chemische prikkeloverdracht 
Elektrisch: 2 cellen die functioneel aan elkaar gekoppeld zijn met celvocht 

→ Gap junctions 

Chemisch: cellen die met elkaar communiceren staan niet rechtstreek in contact 

→ Synaptische spleet 

Presynaptisch: cel voor synaps activeren door actiepotentiaal 

→ Blaasjes: terminaal bouton/synapsknop 

→ Spanningsgevoelig 

Chemische prikkeloverdracht 

1- Actiepotentiaal komt aan en depolariseert synapsknop 

2- Ca2+ buiten cel komt via synapsspleet binnen en veroorzaakt excitose van Ach 

3- ACh bindt aan receptoren en depolariseert post synaptisch membraam 

4- ACh wordt verwijderd door AChE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Vagusstoff2.png
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Neuronale groepen 

Divergentie: hersenen naar periferie 

Convergentie: periferie naar hersenen 

Vertakkingen: synapsen met dendrieten/cellichamen 

Neurale integratie 

EPSP: exciterende post synaptische potentiaal 

→ Aanzetten tot depolarisatie 

IPSP: inhiberend post synaptische potentiaal 

→ Aanzetten tot hyperpolarisatie 

→ polariteit gaat onder actie potentiaal → krijgt EPSP van ene cel, IPSP van andere → heffen elkaar op 

 

Drempelpotentiaal 

Bepaalt al dan niet doorgeven van prikkel 

Spatiale sommatie: A en B geven zelfde signaal → synergisme 

Temporele sommatie: A en A geven signaal 

Antagonisme: A en C geven signaal 

C → prikkeloverdracht tussen A en B moduleren  

 

 

 

 

 

 



18 
 

Ionotrope receptoren 

→ ligand gemedieerde poortkanalen 

→ snelle en kortdurende werking, onveranderlijk 

→ receptor: eiwit die specifiek neurotransmitter herkent 

Metabotrope receptoren 

→ tragere en langere werking 

muscrariene ACH receptor: ACh stimuleert receptor 

→ receptor activeert G-proteïne (dissociatieve) 

→ G-proteïne activeert adenylaat cyclase (enzym) 

→ Adenylaat cyclase zet ATP om in cyclische AMP 

→ cAMP open kalium kanalen (indirecte gating) 

→ cAMP tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten 

neurochemie en psychofarmacologie 

neurochemie 

→ 100 verschillende soorten neurotransmitters 

→ Verschillende eigenschappen (snel-traag, inhiberend-exciterend) 

→ Receptoren: specifiek voor neurotransmitter, veel soorten per neurotransmitter 

→ Afhankelijk van anatomische locatie 

→ Bepaalde processen en ziekten: gekoppeld aan neurotransmitter 

→ Interactie natuur: positief en negatief → beïnvloeding chemische synapsen 

 

Acetylcholine (ACh) 

Myastenia gravis: neuromusculaire junctie, autonoom zenuwstelsel en hersenen  

Receptoren: nicotine, agonist → nicotine uit tabak; muscariene, agonist → muscariene giftige paddenstoel 

Opruiming: acetylcholinesterase 

Soort Neurotransmitter Naam transmissie Effect 

Acetylcholine Cholinerg E & I 

(mono-)Amines Serotonine Serotonerg E & I 

Dopamine Dopaminerg 

Noradrenaline Adrenerg 

Aminozuren Glutamaat, aspartaat Glutamaterg,… E 

GABA, glycine GABAerg,… I 

Peptiden Endorfine, substance P,… Peptiderg E & I 

Vetten, gassen,… Cannabinoïden 

 

E & I 
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Beïnvloeding: botulinum toxine (botox) = bacterie, fesikels doen geen exocitose → antagonist versterkt symptomen 

→ slappe verlamming spieren 

→ Curare = lianen, slappe verlamming → elektroshock → binden nicotine receptoren antropine → remt binding 

muscariene receptor → openzetten pupil 

→ Zenuwgas = remt afbraak acetylcholine → agonist versterkt symptomen → blijvende contractie van de spieren 

→ spastische verlamming → verstikking: in en uitademen wordt tegelijk geactiveerd 

Mono-amines: serotonine 

Vorming: aminozuur → L-tryptofaan → zit in voeding 

Afbraak: mono-amine-oxidatie 

Gebruik: stemming, eetgedrag,… → limbisch systeem en hypothalamus 

Depressie: laag serotoninegehalte → postnatale depressie; seasonal affective disorder 

Neurotransmitter: niet beperkt tot plaats 

Re-uptake: terug opnemen van serotonine 

Agonist: re-uptake inhiberen → neurotransmitter niet afgebroken → opstapeling = stijging serotonine gehalte 

→ SSRI: antidepressiva 

→ MAO-remmers: zorgen dat molecule niet afgebroken wordt 

→ LSD: imiteert werking serotonine, bindt met serotonine receptoren 

Mono-amines: dopamine 
 

Nigrostriataal Mesolimbisch 

Anatomisch Van substantia nigra 
(hersenstam/middenhersenen) 
Naar Basale nuclei (striatum) 

VTA (ventral tegmental area) 
Amygdala (limbisch systeem) 
Nucleus accumbens 

Functie Bewegingscontrole Emotie, reward, verslaving 

Pathologie Ziekte van Parkinson (degeneratie/tekort) Schizofrenie 

(teveel) 

Farmaca MAO inhibitoren (agonist) 
L-Dopa (agonist) 

Cocaïne (agonist) 
Amfetamines (agonist) 

 

Nigrostriataal: L-dopa → dopamine in bloed maar niet in hersenen = agonist 

Mesolimbisch: sterke verslavingsfactor → gestimuleerd door farmaca → balans in dopamine 

Mono-amines: noradrenaline 

Perifieer zenuwstelsel: terminale neurotransmitter van orthosympaticus → stijging hartfrequentie 

Centraal zenuwstelsel: waaktoestand/arousal → stemming, gedrag 

GABA-erge neurotransmissie 

Hyperpolarisatie: opening chloor kanaal (ionotrope receptor) → instroom 

anionen 

Psychofarmaca: werking bevorderen → bindingsites op receptor 
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Agonisten: benzodiazepines (slaapmiddel), barbituraten (anestheticum), werking GABA ondersteunen 

Inhiberend effect 

Chloor: buiten > binnen → aantrekkingskracht > afstotingskracht 

→ Hyperpolarisatie → inhibatie  

Alcohol: beschermende factoren 

Axonaal transport van neuropeptiden 

Peptiden: gemaakt in cellichaam via DNA code 

Transport: via vesikels over microtubuli doorheen axon 

Exocitose: in zenuwuiteinde 

Voordeel: eindeloze variatie in soorten peptiden 

Psychofarmacologie 

 

BHB: bloed-hersenbarrière 

Chemische beïnvloeding van neurotransmissie 

Effect op: productie neurotransmitters → precursoren en enzymen 

→ Synaptische vesikels 

→ Post-synaptische receptoren 

→ Heropname en afbraak neurotransmitters 

Rood: agonisten = AGO   Blauw: antagonisten = ANT 

  

Farmacologie

Psychofarmaca

(wel door BHB)

Therapeutische 
farmaca

Genotsmiddelen 

Andere farmaca

(niet door BHB)

Werken via modulatie chemische synapsen 
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Effect op productie neurotransmitters 

Synthese: stimuleren door aanbieden van precursor → passeert bloed-hersenbarrière 

→ Remmen door inhibatie van enzymen in synthese pathways 

Effect op synaptische vesikels 

Neurotransmitter: niet opgeslagen in vesikels → blokkering transporteurs 

→ Effect exocytose vesikels → agonist en antagonist 

Effect op post-synaptische receptoren 

Competitieve binding: plaats waar neurotransmitters binden stof toevoegen 

→ Agonist: doet exact zelfde als neurotransmitter, krijgt kanaal open = mimeticum 

→ Antagonist: kan binden aan receptor, kanaal gaat niet open, alles blokkeert = receptor blocker 

Niet-competitieve binding: 2 bindingsplaatsen op receptor, 2e plaats wordt beperkt 

→ Indirecte neuromodulatoren 

→ Agonist of antagonist 

 

Effect op heropname en afbraak neurotransmitter 

Inactivatie: even belangrijk als activatie neurotransmitter 

→ Door afbraak neurotransmitter 

→ Door heropname in presynaptisch neuron 

→ Agonisten: stoffen die processen remmen 

 Drugs 

 

 

  

 
Neurotransmitter (receptor) Effect 

Alcohol (ethanol) Glutamaat (NMDA); GABA Antagonist; agonist (dus inhibitie brein) 

Nicotine Acetylcholine (nicotine R) Agonist  

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

Opiaten (opium, morfine, heroïne) Opioid (peptide NT) agonist 

Cocaïne, amfetamines Monoamines (vnl. dopamine) Agonist (re-uptake inhibitie) 

LSD Serotonine agonist 
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Middelenverslaving 

Positieve bekrachtiging: vrijzetten dopamine in nucleus accumbens 

→ natuurlijk: voedsel 

→ drugs 

Tolerantie: verminderde gevoeligheid van receptoren  

→ Compensatie lichaam 

Risico’s 

Stoppen: ontwenningsverschijnselen = normale hoeveelheid neurotransmitter met minder receptoren 

→ Tegenovergestelde effect van drug 

→ Craving en hervallen 

Overdosis: relatief kleine speelruimte tussen effect en dodelijke dosis 

Functionele neuroanatomie 

Centraal zenuwstelsel 
Hersenen en ruggenmerg, 100 miljard neuronen, 1,4kg, 20% bloedtoevoer in rust 

Functie: input uit sensorische neuronen 

→ Integratie door interneuronen 

→ Output via o.a. motorneuronen 

Algemene structuur 

 

Cerebellum: kleine hersenen, typisch mensen 

Comparative brain anatomyve brain anatomy: kronkels bij iedereen, komen altijd goed met elkaar overeen 

Hersenvliezen: meninges 

Dura mater: stevig, grote bloedvaten → epidurale verdoving 

Shockdemping: schudden reduceren 
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Vloeistof: cerebrospinale vloeistof = hersenvocht 

→ Arachnoidea: subarachnoïdale ruimte (bevat CSV) 

→ Via uitspuitingen afgegeven aan bloed 

→ Zuiver houden door circulatie 

Pia mater: sterk doorbloed, uitwisseling met hersenweefsel 

Ventrikels: holtes in hersenen 

Cerobrospinale vocht 

Product in choroid plexus, circuleert, opvangen in grote hersenader 

Functies: shockbreker, homeostase 

Ventrikels: holten gevuld met CSV 

Blokkage: vocht kan niet meer door → tumor 

Waterhoofd: botten zijn nog niet volgroeid → baby 

Cerebrum: grote hersenen 

80% hersenen, verantwoordelijk voor hogere mentale processen (denken) 

Corpus callosum: verbinding linker en rechter hemisfeer 

Hersenschors/cortex: frontale kwab 

→ Pariëtale kwab 

→ Temporele kwab 

→ Occipitale kwab 

→ Insula 

→ Sulcus: spleten tussen kwabben → fissuur 

Cortex 

Opbouw: windingen (gyri) en groeven (sulci) 

Schedel: aan elkaar gegroeide botten die bij pasgeborenen nog apart zijn, kwetsbare periode tot volwassen leeftijd 

→ Kwabben: gelijk aan botdelen 

Insula: eiland, inkeping, hangt voor deel aan buitenkant 

Motorische gedeelte cortex: premotorisch centrum → associatie gebied motorische cortex 

Associatiegebieden: primaire cortex wordt geïnterpreteerd 
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Somatosorische cortex: somatope organisatie 

Primaire motorische cortex: pre centrale gyrus (blauw) 

→ Signalen naar spieren 

→ Komen aan plaatsen in lichaam 

→ Komen overeen met plaatsen in brein 

→ Neuronen van die plaats tot spieren 

Primaire somatosensorische cortex: informatie via tastlichamen (groen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fMRI: functionele magnetische resonante imaging 

aantonen dat bepaalde delen hersenen die actief zijn, meer zuurstof en bloed gebruiken  

→ Innerveren andere delen van lichaam 

Spiegelneuronen 

→ Premotorische cortex (motorisch associatiegebied) en inferieure pariëtale kwab 

→ Enkel associatiegebied activeren 

Actief: bij eigen beweging 

→ Bij zien bewegingen van anderen 

Belang: imitatievermogen op jonge leeftijd 

→ Begrijpen van intenties 

→ (motorische) leervermogen 

→ Empathie 

→ Taalontwikkeling 

Ganglia: basale nuclei 

Nucleus caudatus: staartkern 

→ Degeneratie → chorea = hyperkinesie → ziekte Huntington  

Nucleus lentiformis: lenskern 

→ Putamen: betrokken bij regulatie motoriek 

→ Globus pallidus 

Functie: motorische ondersteuning, controle willekeurige bewegingen 
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Linker en rechterhemisfeer: niet identiek 

Motorische en sensotische banen: decussatie → lopen meestal gekruist 

Lateralisatie: soms spiegelbeeld, soms delen die specifiek gericht op bepaalde functies per hemisfeer 

→ Geen linker dominantie → complementariteit 

→ Linker hemisfeer: spreken, schrijven, rekenen, redeneren 

→ Rechter hemisfeer: visuospatieel, patroon, herkenning 

Corpus callosum: belangrijkste en enigste plaats waar hemisferen verbonden zijn 

→ Verlies functie op jonge leeftijd → overname functie door andere hemisfeer 

Afasie patiënten 

Broca: motorisch spraakcentrum 

→ Linker inferieure frontale gyrus 

Wernicke: sensorisch spraakcentrum 

Fasciculus Arcautus: ligt tussen Broca en Wernicke 

Gyrus angularis: grens temporele, pariëtale en occipitale kwab 

Laesie: Broca = spreken niet of slechts, maar wel zinvol 

→ Wernicke en fasciculus arcautus = spreken vlot maar zinloos 

→ Gyrus angularis = moeilijk lezen en schrijven 

Emotie en limbisch systeem 

Nuclei en banen rond hersenstam: amygdala 

→ Hypocampus 

→ rhinencefalen = reukbanen, tractus olfactorius en olfactorische cortex 

vroeger: goed ontwikkeld in evolutie → dierlijke instincten 

regelen emotie: uitdrukking via hypothalamus en amygdala (autonoom zenuwstelsel)  

→ luistert naar limbisch systeem 

→ olfactorisch traject = rechtstreekse inwerking op limbisch systeem 

hypocampus: omzetting naar lange-termijn geheugen 

ouder dan cortex: relatief weinig controle vanuit cortex naar limbisch systeem 

→ lage hersencentra 

geheugen: sterke invloed op limbisch systeem 

→ hypocampus = opslag KTG en oproepen LTG 

→ zelfde onderdelen 

 

 

 

 

 

Fasciculus arcautus 
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Geheugen en leren: plasticiteit van hersenen 

Declaratief geheugen: feiten en gebeurtenissen, korte termijn geheugen 

→ Amnesie 

Omzetten LTG: mediale temporale kwab 

→ Hypocampus en amygdala 

→ Activatie genen → bouwen nieuwe synapsen 

Lange-termijn opslag: consolidatie in cortex 

→ Links = visueel geheugen 

→ Rechts = visuo-spatiele informatie 

→ Prefrontale kwabben = mathematische berekeningen 

Hypocampus en werking geheugen 

Onthouden van woorden: regio’s activeren → hypocampus 

→ Wegschrijven naar LTG 

 

Leren en synaptische plasticiteit 

Hebbiaanse synaptische plasticiteit: activiteit afhankelijke versterking van verbindingen tussen neuronen 

→ Synaps = nieuwe verbindingen met bestaande neuronen 

→ Kunnen veranderen in organisatie en structuur 

→ Neurogenese = nieuwe neuronen maken vanuit stamcellen 
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LTP: lange termijn potentiëring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: voor klassieke conditionering: NMDA receptor is geactiveerd door glutamaat binding 

→ Alleen als depolarisatie Mg2+ inhibitie verwijdert 

→ Mg2+ verwijderd → Ca2+ kan in cel 

2: na klassieke conditionering: sommige AMPA receptoren → initieel aanwezig in membraam 

→ Reactie op toename intracellulaire Ca2+ → meer AMPA receptoren toevoegen 

Neuroplasticiteit bij volwassenen 

Amputatie: reorganisatie thalamische neuronen  

→ Collaboralen  

→ Vorming nieuwe uitlopers 

Neurogenese bij volwassenen 

Vroegere visie: neuronen gaan dood en worden niet vervangen 

Recent: bewijs vorming nieuwe neuronen 

→ Stamcellen = hypocampus en bulbus olfactorius, vermenigvuldigen 

Diëncefalon: tussenhersenen 

→ Regelcentra voor autonoom zenuwstelsel, tussen grote hersenen en hersenstam 

Thalamus: tussenstation voor sensorische informatie → behalve reukzin 

Epithalamus: choroid plexus = productie CSV 

→ Epifyse = secretie melatonine 

Hypothalamus: vele kernen 

→ Eetgedrag, vochtbalans, thermoregulatie, emotioneel gedrag, reacties ortho- en parasympathicus, 

hormonaal 
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Kernen hypothalamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraventriculair nucleus: waterhuishouding, ADH 

Preoptische gebied: thermostaat 

Suprachiasmatische nucleus: biologische klok 

Laterale nucleus: honger 

Ventromediale nucleus: verzadiging 

Hersenstam 

Middenhersenen: superior colliculus = visuele reflexen 

→ Nucleus rubra/substantia nigra = motorische controle 

Pons: controle ademhaling = apneucenter 

Medulla oblongata: verlengd merg 

→ Tussenstation cerebrum en ruggenmerg 

→ Anatome functies = cardiale controle centrum 

Zenuwen → ruggenmerg: zenuwen rechtstreeks in hersenen → verbinding hersenstam = nervus vagus 

→ Nervus vagus = grote zenuw die van hersenen vertrekt en naar alle inwendige organen gaat 

→ Vagale reactie = emotionele reactie, slecht worden van iets 
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Cerebellum: kleine hersenen 

→ Groot, oud hersendeel 

→ Contact met andere motorische regio’s  

→ Ontvangt proprioceptieve informatie 

→ Gyri = motorisch leren en controle 

Perifeer zenuwstelsel 
Ruggenmerg: communiceren hersenen met rest van lichaam 

Spinale zenuwen: 31 paar → volgens wervels (links en rechts) 

→ Belangrijke verbinding centraal zenuwstelsel en rest van lichaam 

→ Dorsale wortel = sensorisch, informatie komt binnen 

→ Ventrale wortel = motorisch informatie vertrekt 

 

Wervelkolom en spinale zenuwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 paar craniale zenuwen 

I. Bulbus olfactorius: reuk 

II. Chiasma opticum: visus 

III. Nervus oculomotorius: oogbewegingen 

IV. Nervus trochlearis: katrolzenuw, oogspier 

V. Nervus trigeminus: drielingzenuw, zintuigelijke waarneming in gezicht 

VI. Nervus abducens: oogspier, abductie oog 

VII. Nervus facialis: aangezichtszenuw, gezichtsuitdrukkingen 
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VIII. vestibulo choclearis: evenwicht, gehoor 

IX. nervus glosspharyngus: tong, keel 

X. nervus vagus: inwendige organen 

XI. nervus accessorius: bijkomende zenuw 

XII. nervus hypoglossus: spierne tong, somatosorisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efferente zenuwbanen: (on)bewuste taken sturen 

Somatisch – bewust – willekeurig: bewegingen, skeletspieren, exciterend 

Autonoom – onbewust – onwillekeurig: vegetatieve functies, hart, gladde spieren, klieren, exciterend en inhiberend 

Efferente informatie: neuronale informatie die hersenen verlaat 

→ Primaire motorische cortex → commando → ruggenmerg → synaps neuron en 2e neuron = upper/lower 

motorneuron 

→ Ruggenmerg → spier → synaps motorneuron en skeletspier → signaal → skeletspier trekt samen 

→ Autonoom zenuwstelsel → hypothalamus → synaps →preganglionair neuron → neuronen ganglia → 

effectoren ingewanden 

 

  



31 
 

Bewegingscontrole 
Motorische controle: diverse niveaus in centraal zenuwstelsel 

Motorische cortex: bewust – willekeurig 

→ Doelgericht – flexibel 

→ Aanpassing omstandigheden 

→ Bijsturing door cerebellum en basale ganglia 

Hersenstam: automatismen 

Ruggenmerg: reflexen 

Sensorische informatie: uit spieren of zintuigen 

Contractie: samentrekken spieren 

Motorische banen 
Pyramidale banen: corticospinaal 

→ Zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg 

→ Bewuste en fijn gecontroleerde bewegingen 

Extrapyramidale banen: mediaal en lateraal 

→ Via hersenstam en basale nuclei 

→ Onbewuste sturing, automatismen 

Motorische controlecentra en aandoeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVA: bloeding of klonter in hersenen waardoor deel afsterft 

Skeletspieren 
Opgebouwd uit eiwitten 

Fasikels: bundels 

Spiercel: 1 bundel 
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Organisatie skeletspier 

→ Hyper gestructureerd 

Myofibrillen: trekkabels die gespannen zijn van ene naar andere kant van cel → verkortenerlengen 

Mitochondirën: leveren energie 

Sarco: spier 

Sarcolem: plasmamembranen 

M-lijn: dikke filamenten 

Z-lijn: dunne filamenten 

→ M: myosine, kopje kan omklappen, meerdere moleculen 

→ Z: actieve ketens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theorie van glijdende filamenten 

Contractie: verkorten sacromeren 

→ Dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar 

→ I-band en h-zone worden korter 

→ Z-schijven komen dichter bij elkaar 

→ A-band blijft even breed 

Kruisbruggen: myosinekoppen binden met actine en vormen dwarsbruggen 

Power stroke: trekken actine naar centrum sacromeer 

→ Contractie: verbinding tussen myosinekoppen en actine filamenten → trekken aan elkaar → constante 

trekkracht 

→ Commando hersenen: calcium → tropomine → tropomyosine → verschuiving → binding → dwarsbrug → 

trekbeweging 

Chemische synaps tussen neuron en spiercel 

Actiepotentiaal: overgang zenuwcel naar spiercel 

→ Instroom natrium, uitstroom calcium 

→ over sarco (lengte spiercel) bewegen → instulpingen 

→ Sacrolemma (t-buis) → tot in spier 

 

Schuiven in elkaar: dikke filamenten → omgeven door dunne filamenten → omgeven door dikke filamenten 
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Neuromusculaire junctie 

→ Vlekje waar neuron contact maakt met spiercel 

1- Aankomst actiepotentiaal aan synaptisch einde 

2- Lossen van Ach, vesikels in synaptisch einde mengt met neuronaal membraam en stort zijn inhoud in 

synaptische kloof 

3- Ach bindt met motor eindplaat, binding Ach met receptoren vermeerdert membraam permeabiliteit in 

natrium ionen → gaan in cel 

4- Tevoorschijn komen van actiepotentiaal in sacrolemma, actiepotentiaal verspreidt zich over oppervlakte, 

ondertussen verwijdert AchE Ach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excitatie-contractiekoppeling 

→ Geleiding prikkel tot in t-tubuli 

→ Ca2+ vrijgave in sacroplasmatich reticulum 

- Reservoirs 

- Diffusie via release channels 

Actiepotentiaal: enorme concentratie stijging calcium in cel → ATP = contractie 
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Contractie en relaxatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME: motorische eenheid 

Spiervezels 1ME = zelfde vezeltype 

1 ME: 2- 2000 spiervezels 

1 cel: verschillende spiercellen activeren 

Fijne <-> ruwe motoriek: verschillen in aantal spiervezels per ME 

Actiepotentiaal: zenuwcel → alle spieren die er aan hangen gaan contrageren 

Eenvoudige reflexen 

→ Vertrekken vanuit centraal zenuwstelsel (neuron/ruggenmerg) 

Ruggenmerg: lokale stimulus = reflexen 

→ Komt binnen via dorsale wortel (internneuron) 
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Complexere reflexen 

→ Buigers: stimuleren 

→ Strekkers: inhiberen 

→ Andere ledematen beïnvloeden 

 

 

 

 

 

 

 

Autonoom zenuwstelsel 
Orthosmpaticus: fight-flight → cardio-respiratoire activatie 

Parasymapticus: rest-digest → activatie spijvertering 

Evolutionair voordeel = afwisseling van de 2 

→ Stress: chronische fight-flight, niet goed voor vertering 

Anatomie autonoom zenuwstelsel 

Sympaticus: thorocaal - lumbaal (T1 – L2) 

→ Grensstreng: sympathische ketting 

→ Collaterale ganglia: pre vertebrale 

→ Bijnieren: sympatho-adrenaal systeem 

Parasympaticus: cranio - sacraal (S2 – S4) 

→ Terminale ganglia: synaps ter hoogte van doelorgaan 

→ Craniale zenuwen: III, VII, IX, X 

→ Grensstreng: ketting van knopen waarbij zenuwen synaps maken naar ander neuron (preganglion, ganglion) 

Uitzondering: bijnier = preganglion blijft doorlopen tot orgaan 
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Bijnier 

→ Secreteert adrenaline als deel van orthosympaticus 

Bijniermerg: postganglion gemodificeerd naar hormoon, producerende cel, langdurig 

Parasympaticus en orthosympaticus 

Parasympaticus: doet digestieve activatie stijgen 

Orthosympaticus: vertraagt digestieve activatie 

→ Werken soms samen 

Neurotransmitters autonoom zenuwstelsel 

→ Acetylcholine en noradrenaline 

Ganglia: verschillende plaatsen 

Doelorganen: verschillende neurotransmitter signalen geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartfrequentie: voorbeeld autonome regeling 

Stijging: door orthosympaticus → adrenaline en noradrenaline 

Daling: door parasympaticus → nervus vagus → acetylcholine 

Hart: eigen frequentie (60bpm) 

→ Activatie parasympaticus: rust, vagale syncope 

→ Activatie orthosympaticus: stress, arousal, inspanning (200bpm) 

Emotionele uitdrukking via autonoom zenuwstelsel 

→ Gestuurd door hypothalamus 

Orthosympaticus: woede, angst, opwinding, blijheid 

→ Stijging bloeddruk, hartritme, zweetsecretie, ademhalingsstelsel; dilatatie pupillen 

Parasympaticus: verdriet, verveling 

→ Daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie 
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Hoofdstuk 3: zintuigen 

Algemeen 
Zintuigen: cellen of zenuwuiteinden die reageren op prikkels 

→ Prikkel: plotse verandering van uitwendige toestand 

→ Gewaarwording en waarneming 

→ Algemene zintuigen: somatosensoren, interosensoren → informatie over eigen lichaam 

→ Speciale zintuigen: exterosensoren, gespecialiseerde organen 

Leven: reageren op uitwendige prikkels door zintuigen 

Baroreceptoren en regelen autonome functies 
Baroreceptoren: leveren informatie noodzakelijk voor regulering verschillende autonome activiteiten 

→ Spijsverteringskanaal: informatie over volume segmenten van kanaal, activeren reflectorische bewegingen 

van stoffen door kanaal, informatie volume uitwerpselen in dikke darm, activeren defecatiereflex 

→ Sinus caroticus en aortaboog: informatie bloeddruk aan hartregulatiecentrum en ademhalingscentrum 

→ Longen: informatie uitrekking long aan ademhalingscentrum → regulering ademhalingssnelheid 

→ Blaaswand: informatie volume urineblaas, activeren reflex waarmee urine wordt geloosd 

Sensoren 

→ Afzonderlijke cellen of zenuwuiteinden 

 

 

 

 

 

 

 

receptor memebraam: kan depolariseren 

depolarisatie 
mate: vertaling naar frequentie actiepotentialen in sensorisch neuron 

→ Stimulus: omgezet in elektrisch signaal (amplitude) 

→ Generatiepotentiaal: omgezet in actiepotentiaal (frequentie) 

Eigenschappen sensoren 

Specifiek: adequate prikkel = laagste drempel 

→ Valse prikkel : hogere drempel 

Adaptatie: tonisch = pijn 

→ Fasisch = geur 

→ Combinatie tonisch en fasisch = temperatuur 

→ Centrale inhibitie prikkeloverdracht 

 

stimulus 
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Tonische en fasische sensoren 

→ Adapteren aan stimulus 

→ ≠ verwerking hersenen 

→ Tonisch: trage adaptatie, beperkt 

→ Fasisch: snelle adaptatie 

Hersengebieden waarneming 
rood: primaire somatosensorische cortex 

geel: auditieve cortex 

groen: visuele cortex 

paars: gustatoire cortex 

roze: olfactorische cortex 

sensibele banen: dorsale kolom  
sensorische neuronen: eerste orde = axon van lichaam naar kern medulla oblongata 

→ Tweede orde: neuron van kern medulla oblongata naar kernen thalamus 

→ Derde orde: neuron van kernen thalamus naar sensorische homunculus hersenhelft 

→ Proprioceptie (positiezin), tastzin, trilling 

Aandacht en thalamische gating 
Sluis: onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste corticale perceptie 

Aandacht: associatieve cortex → actief gekozen in thalamus 

 

 

 

 

 

 

Tastzin en pijn 

Pijn 
Pijzintuigen: gevoelig aan extreme temperaturen, mechanische beschadiging, opgeloste chemicaliën  

→ Pijn: melden van beschadiging aan hersenen 
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Nocireceptoren: waarnemen van pijn 

→ Aẟ: stekende pijn = gemyeliniseerd, snelle geleiding, gedefinieerde plaats, adaptatie 

→ C: brandende pijn = trage geleiding, diffuse lokalisatie, geen adaptatie 

→ Aβ: geen pijnsensor = mechanische stimulus 

→ Stimulante mechanische druk: pijn verzachten, gate control 

- Druk → Aβ inhiberend activeren → synaps 1ste naar 2de orde neuron verloopt minder goed → weefsel 

verliest verder geen bloed → minder pijn 

→ Gerefereerde pijn: pijn in ingewanden loopt via zelfde ruggenmerg zenuwen als pijn in lichaamsoppervlak 

- Parallel met nocireceptoren huid 

- Interne beschadiging meedelen 

Tastzin 

Huidsensoren 

Thermoreceptoren: vrije zenuwuiteinden (a) 

Tast- en drukreceptoren: vrije zenuwuiteinden (a) 

→ Rond haarwortel (b) 

→ Aanhoudende druk: Merkelcellen (c)/Ruffini-uiteinden (f) → tonisch 

→ Trillingen: Meissner (d) en Pacini lichaampjes (e) → fasisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptorveld: meerdere sensorische uiteinden/sensoren vormen = 1 sensorische eenheid 

→ Discriminerende vermogen: afhankelijk van grootte veld 
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Smaak en reukzin 

Reukzin 

→ Oudste zintuig, heel gevoelig 

Geuren: chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies 

Genen: 1000 soorten receptoren voor meer dan biljoen geuren 

Schade: regeneratie receptoren 

Chemoreceptor: reukepitheel met reukcellen 

→ 1ste neuron: synaps in bulbus olfactorius → glomeruli 

→ 2de neuron: tractus olfactorius naar cortex en limbisch systeem → verband geheugen-emotie-reuk 

Functies: voedselcontrole = herkennen andere soorten, smaakgewaarwording 

→ Sociale informatie = interactie, fenomenen paring dieren 

Zenuwbanen 

Bulbus olfactorius → lopen niet over thalamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingsvermogen menselijke reuk, kleurenzicht, gehoor 

 

 

 

 

 

 

 

Geur = unieke combinatie moleculen 
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Smaak 
Zintuigcel: chemoreceptor/exteroreceptor 

→ Afferente hersenzenuw → VII en IX 

→ Thalamus en gyrus postcentralis → smakcortex 

→ Limbisch systeem 

→ Ook textuur pikant,… zintuigelijke informatie → inslikken of uitspuwen 

Soorten smaakreceptoren: zout = belangrijk om water op te houden, hersenen en spieren werken op basis van 

natrium → Na+-influx 

→ Zuur = bacteriën scheiden zure stoffen af → H+-influx 

→ Bitter = gevoelig → giftig 

→ Zoet = aangeven dat suikers aanwezig zijn → energiebron hersenen 

→ Umami = rapporteert aminozuren → eiwitten 

Functies voedselcontrole: bescherming 

→ Secretie speeksel en maagsap 

→ Begin werking spijsvertering 

→ Teveel voedselinname → emotionele reactie op eten 

→ Link maken met betekenis smaak → duurt lang 

Hoofdsmaken: overal op tong waarnemen 

Smaakpapillen: bestaat uit lagen speeksel → gevoelige cellen maken contact met spleten 

Smaakknop 

→ Wand van groeven van papillen 

→ 50-100 smaakcellen + steuncellen 

→ Smaakporie = spleet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zintuigelijke cel 

→ Gespecialiseerde cel vergelijkbaar met neuron 

Aanwezigheid moleculen: speeksel opmerken → depolariseren → synaps → actiepotentiaal 

→ Depolarisatie = prikkelbare cel activeren 
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Zicht 

Oog 

→ Gevoelig voor deeltje elektromagnetisch spectrum 

Licht: elektromagnetische energie 

→ Zichtbaar: 400 tot 700 nanometer golflengte 

→ Combinatie verschillende kleuren 

→ Fotonen: deeltjes licht die reizen 

→ Zwart: alles wordt geabsorbeerd 

→ Kleur: alles behalve 1 kleur absorberen, die wordt afgekaatst 

→ Wit: alles afkaatsen 

Gammastralen: diep in ruimte kijken 

Oog werkt als camera en vice versa 
Scherpstellen: afstand tussen opening en lens veranderen 

Pupilgrootte: aanpassen aan de hand van licht 

1 oog: 120 megapixels 

Camera Oog 

Diafragma (F-stop) Pupilgrootte (Iris) 

Lens (afstand) Cornea, lens (dikte) 

Film (z/w) Retina (staafjes) 

Film (kleur) Retina (kegeltjes) 

 

Anatomie van her oog 
Pupil: opening (gat) 

Hoornvlies/cornea: bescherming oogbol voorkant, zeer gevoelig, doorzichtig, cellen die niet goed doorbloed zijn 

Sclera: stevig vlies aan buitenkant (oogwit), geeft stevigheid aan oog (bevat water) (tunica fibrosa) 

Vasculaire laag/tunica vasculora: choroid → tussenlaag, gespecialiseerd, vormt iris en cilliaire spier waar lens 

aanhangt 

Iris: spier, cirkelvormige spier en langwerpige spier → regelen pupil grootte 

Neurale laag/retina:  geen specialisatie voorkant, binnenlaag, enkel aan zijkant en achterkant, registreert licht en zet 

om in actiepotentiaal (fotoreceptoren) 

 

 

  



43 
 

Oogwand 
Tunica fibrosa: sclera = oogwit, structuur, aanhechting oogspieren 

→ Cornea = hoornvlies, doorzichtig 

Tunica vasculosa: choroïd = vaatvlies 

→ Iris = regenboogvlies 

- Kleur → niet evenveel bruin pigment → groen en blauw  

- Opening → pupil 

- Zwart → pigment, absorberen licht, licht kan niet door iris, houdt kamer donker 

- Blauwe ogen → laten licht door 

- Albino → geen pigment bouwen → licht gaat dwars door iris → teveel lichtinval → rode pupil 

- Rode pupil → achterkant van oog, bloedvaten 

→ Musculus ciliaris = regelt spanning lenskapel 

Retina: netvlies = eigenlijke zintuigcellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeling pupilgrootte door autonoom zenuwstelsel 

lux: eenheid licht 

orthosympatcus: laat meer licht binnen vallen, verminderende lichtintensiteit → openzetten 

parasympaticus: contractie, laat minder licht binnen vallen 

kringspieren: circulair gelegen, sfincter → parasympaticus 

radiale spieren: trekken pupil open bij contractie → orthosympaticus 

muscariene receptoren: Ach -> parasympaticus 

  

cornea 

pupil 

lens 

lensbandjes 

Gepigmenteerd 

epitheel 

Lichaam 

van iris 

Musculus 

ciliaris 

sclera 

choroid 

retina 
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dikte lens: bepaalt door ciliaire spier 
ogen: accommoderen constant om scherp te kunnen zien 

→ Ouderdom: rek gaat eruit → lens wordt minder elastisch, problemen lens dik maken 

→ Verziend: extra lens om breking te realiseren die lens niet kan realiseren 

→ Bijziend: lens niet dun genoeg kunne maken, oog is te lang → divergerende lens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodatie 

Scherp zien: brandpunt moet samen vallen met retina 

Breking licht: van ene naar andere medium (hoornvlies, lens) 

→ Hoe dikker lens, hoe groter breking 

→ Brandpunt/focuspunt: breken naar 1 punt 

→ Verte: evenwijdige lijnen → breken tot 1 punt → dunne lens 

→ Dichtbij: lijnen gaan uit elkaar → breking naar focuspunt → dikke lens → kortere focus afstand 

 

 

 

 

 

 

 

Netvlies 

→ Zenuwcellen en fotoreceptoren 

Fout: indeling veranderen 

→ Start niet met plan, zonder op voorhand te weten waar  

het gaat eindigen 
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1- Gepigmenteerde vlek die weet of het licht of donker is 

2- Groef → donkere kamer 

3- Groef gevuld met water 

4- Gevuld met celvocht 

5- Lens 

Staafjes en kegeltjes 

Staafjes: rand retina 

→ Lage drempel, zeer lichtgevoelig = schermzintuig 

→ Geen kleuren → zwart/wit 

→ Meerdere staafjes per zenuwcel → slechte lokalisatie 

→ Gevoelig → convergentie → ten koste van gezochtsscherpte 

Kegeltjes: centrum retina 

→ Hoge drempel = dagzintuig 

→ Kleurenzicht = 3 soorten kegeltjes 

→ Rood (564 nm), groen (534 nm), blauw (420nm) 

→ Overlap: allemaal geactiveerd in beperkte mate 

→ Combinatie: veel variatie kleur 

→ Mens = trichromatisch 

→ Kleurenblind = dichromatisch 

→ Membraamschijven: lichtgevoelige rodospine → licht wordt omgezet in actiepotentiaal → fototransductie 

Pigmentcellen: licht stopt daar, geabsorbeerd in laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fovea 

→ Scherp zicht 

Ganglioncellen: komen allemaal samen (lange axonen) via optische zenuw, informatie wegsturen naar hersenen 

Oog: breed zicht → perifeer zicht en 1 scherpe plaats 

Averted vision: ’s nachts scherp zien is moeilijk → geen staafjes 
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Fovea: alleen kegeltjes → geen convergentie, 1 pixel = axon 

→ Ingenieursfout: opzijgeschoven → licht direct op fovea 

→ Dunnere laag netvlies 

→ Verlengde optische as: loodrecht binnenvallend licht → recht op fovea 

→ Minder storing door ganglion en bipolaire cellen 

 

 

 

 

 

 

 

Fovea centralis: mucula lutea → gele vlek, focus 

→ Verlengde optische as: bevat enkel kegeltjes 

→ 1 kegel per zenuwcel: zeer nauwkeurige lokalisatie  

Papil: blinde vlek = uitgang oogzenuw en bloedvaten  

→ Geen fotoreceptoren 

Interpolatie: niet precies weten wat er daar is, plek aanpassen aan omgeving 

Fotoreceptie via rodopsine 
Rodopsine: eiwit opsine → verschillend voor staafjes en kegeltjes, en pigment retinal 

→ Retinal: gevoelig aan licht 

→ Retinal: loskomen van eiwit → dissociëren → verlaten elkaar 

Bleaching 
Lichtinval: dissociatie rodopsine →splitsing opsine en retinal 

→ Terug bij elkaar: ATP → binden met opsine → nieuw foton 

Resynthese rodopsine: fotoreceptor gevoelig voor nieuwe lichtprikkel 

Veel lichtinval: overbelichting ogen → bleaching = teveel dissociatie → geen nieuwe visuele informatie → tijd nodig 

terug te kunnen binden 
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Fototransductie en dark current 
Staafjes:  licht/geen lciht → communicatie bipolaire cellen → ganglion cellen → axonen 

Donker:  tweede boodschapper (g proteïne) → splits → alpha kan enzym activeren (fosfordiesterase), inactief → 

cGMP → gaat natrium kanalen openen  

→ staafje is constant actief, zet neurotransmitter vrij (inhiberend!) -> bipolaire cel wordt onderdrukt, sturen 

geen signaal naar hersenen 

Licht: cGMP wordt omgezet in GMP → natrium kanalen sluiten → hyperpolarisatie 

→ natrium instroom stopt → geen inhiberend neurotransmitter → bipolaire cel → ganglion cel → axonen → 

signaal hersenen 

 neurale banen van visus 
optisch chiasme: deel kabels zelfde kabels, deel vak kabels oversteken 

nucleus geniculatum: axonen ganglion cellen → 75% geniculostriataal systeem (wat) 

→ naar visuele cortex 

collicus superior: 25% tectaal systeem (waar) 

→ tectaal systeem: informatie over waar iets te zien is, gaat niet naar cortex (reflexen) 

 → blijft ter hoogte van hersenstam (richting) 

Visuele cortex 

→ occipitale kwab 

cortex striatuscortex striatus: Brodmann, regio 17 

visuele associatie regio’s: 18 en 19 

cortex: primaire visuele cortex 

evolutie oog 
  

 

 

 

 

 

 

Gehoor en evenwicht 

Binnenoor 

→ gehoorsorgaan en evenwichtsorganen, vestibulair apparaat 

Cochlea: gehoorsorgaan 
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Otolietorganen (utriculus en sacculus) en halfcirkelvormige kanalen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ampula: buizen → vloeistof → basis buis → registratie orgaan 

Endolymf: draaibeweging richting buis → vloeistof beweegt in andere richting 

Cochlea: haarcellen → bepalen frequentie toon via trillingen 

Omzetting beweging in actiepotentiaal in sensorische haarcellen 

Beweging zintuigharen: depolarisatie of hyperpolarisatie 

→ Mechano-elektrische transductie 

→ Mechanische ionenkanalen 

Haarcellen: cilia → hangen vast met draadje 

Synaps: afferent neuron 

Evenwichtsorganen 

→ Informatie over beweging en ruimtelijke positie 

→ Gebruiken zelfde hersenzenuwen als gehoor 

→ Versterking beweging 

Otolietorganen: statolietorganen, statisch en dynamisch 

→ Utriculus: horizontale versnelling 

→ Sacculus: verticale versnelling 

→ Otlieten: calcietkristallen → dichtheid = 3 

→ Verandering snelheid → registratie 

→ Constante snelheid → geen registratie 

→ Gewicht: stimulatie haarcellen (utriculus) 

→ Informatie: hoofd en hals 
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Semicirculaire banen 
Vulling: endolymf → door traagheid cupula gestimuleerd ter hoogte van ampulla 

Dynamische informatie: draaiversnelling → anterieur, posterieur, lateraal kanaal 

Statische evenwicht: niet evident, registratie zintuigen en evenwichtsorganen 

Dynamisch evenwicht: bepaalde (plotse) bewegingsinformatie gebruiken, semicirculaire banen 

 

 

 

 

 

 

 

Luchttrillingen → zenuwimpulsen 
Geluid: luchttrillingen 

→ Toonhoogte: frequentie → hertz of trillingen per seconde 

→ Toonsterkte: amplitude → decibel, logaritmisch 

→ Geluidsgolven: bewegen van deeltjes die er al zijn 

→ Golven worden zwakker bij bepaalde afstand 

Gehoororgaan: buitenoor = opvangen 

→ Middenoor = geleiden, versterken 

→ Binnenoor = omzetten in elektrisch signaal → actiepotentiaal in sensorisch neuron 

Detectie: 16 – 20000 Hertz, 0 – 120 decibel 

Anatomisch delen gehoororgaan 
Buitenoor: uitwendig oor 

→ Oorschelp: auricle, kraakbeen 

→ Gehoorgang: 2cm, lucht 

→ Trommelvlies 

Middenoor 

→ Gehoorbeentjes: hamer = malleus; aambeeld = incus; stijgbeugel = stapus 

→ Buis van Eustachius 

Binnenoor: choclea, temporaal bot 

→ Begin: ovaal venster, einde: rond venster 

→ Scala vestibuli – tympani: perilymf 

→ Scala media: endolymf = Reissnerkanaal 

Werking: trommelvlies → beentjes → trillen → ovale venster → trillen → duwt op vloeistof → trillen → stimuleert 

haarcellen → omzetten elektrisch signaal 
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Middenoor 
Buis van Eustachius: verbinding middenoor met keelholte → equilibratie 

Gehoorbeentjes: versterking trilling trommelvlies naar ovaal venster 

Stapediusspier: bescherming tegen luide, schadelijke tonen 

Werking: verandering luchtdruk → lucht buiteoor daalt, luchtdruk middenoor blijft dezelfde → verschil luchtdruk → 

trommelvlies naar binnen/buiten geduwd (druk) 

Binnenoor 
orgaan van corti: eigenlijke gehoorzintuig 

→ Plaats: tussen Reissnerkanaal en scala tympani 

→ Tussen bovenste en middelste gedeelte gehoororgaan 

coclea: slakkenhuis → 3 wenteltrappen met elk 3 buizen (= scala) 

basilaire membraam: zintuigcellen met haartjes (= haarcellen) 

 

trilling: tecoriële membraam bewegen ten opzichte van basilaire membraam → prikkelt haarcellen (= 

sensorpotentiaal) 

haarcellen: gevoelig voor verschillende tonen 

→ Lage tonen: topje cochlea  

→ Hoge tonen: begin cochlea 

→ Laagjes: 2 buitenkant, 1 binnenkant 

→ Gefixeerd tussen 2 membramen 

- Basilair → tussen 2 kanalen 

- Voetplaat stijgbeugel → cochlea → drukgolven  

→basilair membraam → zintuigelijke registratie 

Scala vestibuli: aan ovale venster, bovenste deel  

Scala tympani: aan ronde venster, onderste deel 

Spectrale analyse van geluid in cochlea 

→ Interpretatie toonhoogtes 

Intensiteit: haarcellen kunnen reageren 

Dikte basilaire membraam: aangepast voor gevoeligheid aan hoge of lage tonen 

Gehoorbanen: via hersenstam en thalamus naar auditieve cortex 
Deeltjes auditieve cortex: gekoppeld aan bepaald deel cochlea → gekoppeld aan bepaalde toonhoogte 

Medulla plangata: verlengde membraam → synaps → collicus inferior (= auditieve reflexen) 

Thalamus: cortex → geluid registeren 

Cochlea: actiepotentiaal 
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Lokalisatie geluidsbron 

→ Verschillen links en rechts 

Oorzaken van doofheid 
Geleidings-/concutiedoofheid: buiten- of middenoor 

→ Oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade 

→ Onafhankelijk van frequentie 

→ Hoorapparaat: versterkt trillingen 

Perceptie-/zenuwdoofheid: binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal) 

→ Frequentiegevoelig 

→ Presbycusis: veroudering 

→ Cochleair implantaat: vervangt cochlea 

Beschadiging: meer dan 1 uur boven 100 db, 1minuut boven 120 db 

→ nut van oordopjes 
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Hoofdstuk 4: hormoonstelsel 

Werkingsprincipe hormonen 
Hormonen: soms geproduceerd door organen → endocriene klieren 

→ chemische molecule: vrijgegeven door exocitose 

→ endocriene kliercellen: hormonen naar bloedbaan  

→ enige manier om naar verschillende organen te transporteren 

→ Paracrien: lokaal, in zelfde orgaan 

Soorten hormonen 
Peptidehormonen: hormonen die aminozurenketens zijn 

→ Insuline, ADH, glucagon 

→ Grootste groep hormonen 

→ Hydrofiele aminozuurketens 

→ Vertering → spuit 

Steroïden: vetderivaten 

→ Testosteron, oestrogeen 

→ Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol 

→ Wel absorptie, geen vertering → pil 

Aminozuurderivaten: adrenaline, thyroxine 

→ Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur 

Hydrofiele hormonen: receptor op celmembraan en tweede boodschapper 

Lipofiele hormonen: intracellulaire receptoren 

Regeling hormoonafgifte 
→ centrale coördinatie vanuit hersenen 

→ lokale, humorale regeling 

→ langdurige communicatie tussen organen 

centrale rol hypothalamus en hypofyse in endocriene regeling 
hersenen: regelen hypothalamus 

hypofyse: voorkwam en achterkwab 

→ andere klieren aanzetten tot hun werking 

→ trofines 

Hypofysevoorkwab 

→ vrijgeven trofines 

→ hypothalamus: hormonale signalen naar hypofyse, controle via releasing hormones (RH) 

→ negatieve feedback 

GH: groeihormoon, algemeen 

PRL: prolactine, borstontwikkeling, melkproductie → geen secretie buitenwereld 

TSH: thyroid-stimulerend hormoon, schildklier → aanzetten schildklierhormonen 

ACTH: adrenocorticotroop hormoon, bijniercortex 
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GN: gonadotrofines 

→ FSH: follikel-stimulerend hormoon, testes → spermatogenese; ovaria → folikelrijping 

→ LH: luteïniserend hormoon, testes → vrijstelling testosteron; ovaria → eisprog 

Troopeffect: doelorganen aanzetten tot groei of secretie 

Hypofyseachterkwab 

→ Opslag en vrijzetten hormonen 

→ Productie in hypothalamus 

ADH: anti-diuretisch hormoon 

→ Antidiurese: retentie van water in nieren 

→ Tegen afgifte urine 

Oxytocine: vrouw = melkafscheiding tijdens zogen, contractie baarmoeder tijdens bevalling 

→ Man en vrouw = komt vrij bij orgasme 

Schildklierhormonen 
Schildklierfollikels: T4 = thyroxine; T3 = trijoodthyronine 

Werking: passeert membraam van doel cel en bindt aan mitochondriën 

→ Calorigeen effect: basaal metabolisme, zuurstofverbruik, warmte 

→ Kinderen= ontwikkeling beender-, spier- en zenuwstelsel 

Regeling secretie: hypothalamus → hypofysevoorkwab → schilklier 

→ Stimulatie: koude, stress 

c-cellen: productie calcitonine = induceert afname calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen 

→ Kleine cellen tussen follikels 

Bijschildklier 
Klieren: parathyroid  

PTH: parathormoon 

Productie: regelen calciumconcentratie in bloed → calciëmie 

→ Meer opname calcium uit darmen 

→ Minder excretie calcium via nieren 

Effect: tegengestelde als calcitonine → toename calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen 
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Bijniercortex en -medulla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijnierschors 

→ Cortex: secreteert 20-tal soorten corticosteroïden 

Mineralcorticoïden: aldosteron → Na+ retentie, verhoogt bloedvolume 

Glucocorticoïden: cortisol  

→ Hydrocortisone 

→ Verhoogt glycemie: inhibitie glucoseverbruik 

→ Anti-inflammatoir: onderdrukt imuunreactie en ontsteking 

→ Vrijgave onder invloed van stress 

Androgenen: kleine hoeveelheden, geslachtshormonen 

Secretie: onder invloed van ACTH (hypofyse) en HPA-as (= Hypothalamo-hypofysaire-adrenale as) 

Bijniermerg 
Endocriene secretie: 80% adrenaline, 20% noradrenaline  

Secretie: onder invloed van preganglionaire neuronen orthosympaticus 

Hormonaal gedeelte symatho-adrenaal systeem: tragere maar langere werking 

Stresshormonen: adrenaline en cortisol → glucocorticode 

Pancreas 
Exocrien: weefsel acini → 99% 

Endocrien: eilandjes van Langerhans 

→ α cellen: secretie glucagon 

→ β cellen: secretie insuline 

→ Δ cellen: secretie somatostatine 

Regeling glycemie via insuline en glucagon 
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Andere organen met endocriene functie 
Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline 

→ Meer signalen voor honger dan verzadiging 

Vetweefsel: leptine en resistine → adipokines 

→ Zwaarlijvigheid: teveel aan leptine  

→ pillen geven om nog maar leptine aan te maken 

Nier: EPO = erytropoëtine  

Hart: ANP = atriaal natriuretisch peptide 

Thymus: zwezerik, thymosinen 

→ Ontwikkeling afweerreacties 

→ Degenereert na kindertijd 

Geslachtsorganen 

Pijnappelklier: melatonine 

Hormonale regeling eetgedrag, lichaamsgewicht 
Lichaamsgewicht: balans tussen energie-inname en energieverbruik 

→ Inname > verbruik: verdikken 

→ Verbruik > inname: vermageren 

Energie-inname: macronutriënten en alcohol 

Energieverbruik: basaal metabolisme → man = 1kCal/uur/kg, vrouw = 0,9kCal/uur/kg 

→ Lichaamsbeweging, arbeid en zuurstofgebruik 

Regeling eetgedrag en hongergevoel 
Hedonistisch systeem: keuze van maaltijd bepalen → genot, lekker 

Homeostatisch systeem: noodzaak regelen 

→ Hypothalamus: laesie → hyperfagie of hypofagie afhankelijk van regio 

→ Neuropeptiden: lokken hongergevoel uit → neuropeptide Y, Orexine 

Geforceerd eten: spontaan eetgedrag valt stil tot normaal lichaamsgewicht terug bereikt is 

Perifere signalen voor eetgedrag 

Korte termijn: hongergevoel, ghreline → secretie door lege maag 

Lange termijn: verzadigingsgevoel, leptine → secretie door vetcellen (adipostaat), inhibitie neuropeptide Y 

Adipostaat: vetcellen remmen vetopslag 
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Hormonen: anabole of catabole status lichaam 
Catabolisme: grotere structuren afbreken tot bouwstenen 

→ Mobiliseren energie reserves  

→ Energie afbreken om onmiddellijke energie te verschaffen 

→ Vasten, ziekte, stress, veroudering 

Anabolisme: bouwstenen opbouwen tot grotere structuren  

→ Groei, verdikken, na maaltijd 

Hormonen en stress 
Stress: lichamelijke of emotione situatie die homeostase bedreigt 

→ Ziekte, letsel 

→ Angst, depressie 

→ Omgeving: koude, warmte 

→ Stofwisseling 

Algemeen principe: catabole hormonen induceren mobilisatie van energiereserves → afbraak 

Stress-reactie: algemeen adaptatiesyndroom 

→ Alarmfase: acuut, sympathisch veel gebeurtenissen, orthosympaticus, adrenaline (mobiliseren, hoger 

verbruik energie) 

→ Weerstandfase: chronisch, vrijkomen andere hormonen → glucocorticoïden, schildklierhormoon, 

groeihormoon, glucagon 

→ Uitputtingsfase: falen in homeostase 
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Hoofdstuk 5: voortplantingsstelsel 
Baarmoederhals: niet toegankelijk, enkel tijdens ovulatie 

→ Constante communicatie hormonen 

→ Sterfte spermacellen door zuur milieu 

Eileider: signaal stoffen die ervoor zorgen dat spermacellen hyperactief worden 

Proces natuurlijk selectie: belangrijk om succesvolle mensen te genereren  

→ Nood om met veel te starten → anders impotentie 

Essentie: gameten bij elkaar krijgen 

→ Fusioneren tot 46 chromosomen 

→ Rest ondersteunt proces 

→ Mitose: ongeslachtelijke deling, zelfde aantal chromosomen 

→ Meiose: vorming gameten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutionaire vergissing teelballen: hoe lager teelballen buiten lichaam hangen, hoe beter 

Eicellen: aanwezig van bij geboorte 

→ Puberteit: deel kwijt 

→ Opslag: follikels, 1 per maand gerijpt  

Mannelijke geslachtsorgaan 
Epididymis: rijping zaadcellen 

Testis: productie zaadcellen 

Zaadcellen: fesikels → prostaat → klier 

Ejaculaat: 95% sappen epididymis, testis en prostaat  

→ omgeving waarin ze vagina kunnen overleven 

Urinebuis: gemeenschappelijke buis voor urine en sperma 

  

 
Man Vrouw 

Gameten 

(voortplantingscellen) 

Zaadcellen 

(Spermatozoa) 

Eicel (oöcyt) 

Gonaden Testes Ovaria 

Kanalen/buizen Bijbal, zaadleider Eileider 

Accessoire klieren en organen Prostaat, zaadblaasjes Baarmoeder 

Externe geslachtsorganen Penis Schaamlippen, clitoris 
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Scrotum, zaadbal, bijbal 
Scrotum: cremaster spier 

Zaadbal: testis 

→ Tubuli seminiferi: testiskanaaltjes, buis waar zaad gemaakt wordt 

→ Sertoli cellen: inhibine 

→ Interstitiële cellen: cellen van Leidig → secretie testosteron 

→ Castratie voor puberteit: biologisch typische mannelijke zaken niet krijgen 

Bijbal: epididymis 

→ Opslag en rijping spermatozoa 

→ 2 weken transittijd 

Spermatide: vroege spermacellen 

Spermatogenese: beter bij lagere temperatuur 

→ Teelballen buiten lichaam 

→ Cremaster spier: teelabllen dicht bij of ver van lichaam trekken, onbewust 

Microscopie teelballen 

Kanaaltjes: wand en lumen (opening) 

Tubuli: zitten in verschillende fases 

→ Constant opbouwen voor toekomst 

→ Via kanaaltjes bijbal bereiken → verder opslaan, rijpen (dagen) 

Interstitiële cellen: liggen tussen kanaaltjes en andere cellen 

→ Productie testosteron 

Spermatogenese: hypofyse en interstitiële cellen 

→ Paracrien effect: hormoon lokaal 

Spermatogonium: stamcel waar spermatozoa uit gemaakt worden 

Zaadleider en accessoire klieren 
Ductus deferens: zaadleider 

→ Gladde spierwand 

→ Sterk gespierd 

→ Onbewust ssmentrekken 

Accessoire kieren: 95% zaadvocht 

→ Zaadblaasjes: fructose, energiebron waar spermatozoa energie uithalen om te bewegen 

→ Prostaat: plaats waar urinebuis en zaadleider samenkomen 

→ Cowperklier: pH buffer tegen zure milieu (urine) 

Activatie/capacitatie: gebeurt in eileider → sappen worden toegevoegs aan spermatozoa 

 

 
 

Ductus deferens 

zaadblaasjes 

prostaat 

cowperklier 
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Penis en erectie 
Urethra: urinebuis → corpus spongiosum = passeren van urine of sperma 

Erectie: corpora cavernosa = zwellichamen vullen met bloed  

→ openen of vernauwen 

→ Vasodilatatie = onder invloed van NO 

→ Beëindigen = afbraak cGMP via fosfodiesterase (PDE) 

→ Sildenafil = inhibeert PDE → viagra 

→ Collageen = laat geen uitzending toe 

→ Ejaculatie = diameter bloedvaten zetten uit 

Mechanisme van erectie en viagra 

Parasympaticus: Ach → vorming NO bij binding met open bloedvaten 

→ Veroorzaakt erectie 

→ Tussenstappen blijven dezelfde 

→ Niet uitlokken, wel langer volhouden 

Kanalen sluiten: Calcium niet in cel → geen spier contractie → spier relaxeren 

Erectie: relaxatie spier aan rand bloedvaten 

Serendipiteit: oplettendheid qua farmaceutica 

Spermatogenese en ejaculaat 
Spermatogenese: in lumen van tubuli seminiferi 

→ Stimulus: FSH 

→ Paracriene regeling: testosteron uit Leidig cellen 

Semen: ejaculaat 

→ 60 – 200 miljoen zaadcellen per ml 

→ 2 – 5 ml vocht 

Subfertiliteit – steriliteit: aantal = < 20 miljoen/ml 

→ Motiliteit = < 50% voorwaarts 

→ Vorm = < 30% normaal 

Functie: boodschap brengen 

→ Spermatozoön: pakketje dat niet gebracht wordt met informatie 

→ Boodschap: energie zwemsysteem, acrozoom in eicel binnendringen 

→ Temperatuur teelballen: vorming spermatozoa verpesten, vruchtbaarheid aantasten 

Homo sapiens: promiscue of monogaam 

Natuurlijke selectie: zorgt voor grootte teelballen en snelheid spermatozoa 

→ Hoe groter teelballen, hoe groter voortplantingssucces 
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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 Gemengd/ Serieel 

monogaam 

Strikt monogaam (Sterk/harem) 

Geslachtshormonen 
Steroïden: afgeleid van cholesterol 

→ Transmannen: vrouwen die man willen worden → aromarase  

→ estradiol wordt afgeremd, testosteron neem toe 

→ 3 6 ringen en 1 5 ring met zij ketens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testosteron: gescreteerd door Leidigcellen onder invloed van LH (lutiniserend hormoon) 

→ 15x hoger bij man = geslachtsdifferentiatie 

→ Secundaire geslachtskenmerken: spiergroei, libido, gedrag 

→ Constante concentratie 

→ Neemt af met leeftijd: DHEA = dihydrotestoeron 

→ Lokaal: spermatogenese stimuleren 

→ Trofynes en gonadotrofynes 

Puberteit: eerste fase waar teelballen actief worden 

Anabole steroïden: hoge concentratie testosteron 

→ Sterkere spieren 

→ Endogene systeem valt stil 

→ Afremming hypothalamus 

→ Geen FSH 

→ Onvruchtbaar 
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Vrouwelijke geslachtsorgaan 
Inwendig: ovarium = eierstok, primaire follikels 

→ Tuba = eileider, en fimbrae 

→ Uterus = baarmoeder, corpus en cervix (hals) 

→ Endometrium, myometrium = baarmoederwand 

→ Schede = vagina 

Uitwendig: clitoris en schaamlippen 

Endometrium: plaats waar bevruchte eicel gaat nestelen → cyclisch verloop 

→ Endometriose: afgebrokkelde endometrium → buitenwereld 

Cystes/ontsteking: verminderde vruchtbaarheid 

Myometrium: gladde dikke spier 

→ Uitzetten en samentrekken 

→ Weeën → contracties myometrium 

Inwendige geslachtsorganen 
Bevruchting: eileider 

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: altijd afbreken → zwangerschap in eileider 

Baarmoederhals: doorgaans ontoegankelijk behalve in vruchtbare periode 

Zwangerschap: vorming prop → paar dagen voor bevalling dilateren baarmoederhals 

Vagina: ontvangst sperma, geboortekanaal, uitgang menses 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwendige geslachtsorganen 
Vulva: perineum bij vrouw 

Functies vagina: afvoeren menstruatiebloed 

→ Ontvangen penis en zaadcellen 

→ Onderste deel geboortekanaal 

Embryonale ontwikkeling: tuberculum → testosteron → penis 

→ Bij afwezigheid wordt penis clitoris 

→ Scrotum wordt schaamlippen 
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Eierstokken en eicelrijping 
Aantal eicellen: voor geboorte = > miljoen; puberteit = 400 000 

→ Maar: 400 ovulaties 

Ovariële cyclus: fase benomen aan de hand van ovarium 

→ Folliculaire fase: dag 1 – 14  

- Start = menstruatiebloeding 

- Primaire modiaire follikels worden steeds groter 

- Secundair follikel → tertiair follikel (graafs) 

- FSH: follikel → oestrogeen → positieve feedback  

→ verdere rijping follikel 

- Rijpende follikel maakt zelf oestrogeen 

→ Ovulatie: eisprong, dag 14 

- LH: stimulatie door oestrogeen 

- Vruchtbaar: tussen dag 11 – 15 

→ Luteale fase: dag 14 – 18  

- Corpus luteum: geel lichaam 

- Corpus albicans 

Vrouwelijke geslachtshormonen 
Oestrogeen: E2 = estradiol, meest aanwezig; E1 = oestron; E3 = oestrion 

→ Secretie door follikel 

→ Induceert rijping follikel 

→ Positieve feedback: stimuleert secretie LH na dag 10 

→ Vrouwelijke geslachtskenmerken 

→ Versterkt rijping folikel 

→ Meten in bloed 

Progesteron: baarmoeder attent maken op eisprong 

→ Secretie: gele lichaam 

→ Stimuleren endometrium: voorbereiding ontvangst bevruchte eicel, in stand houden 

→ Negatieve feedback: inhibeert secretie GnRH en LH 

→ Zwangerschap: corpus luteum wordt groter → HCG embryo 

Endometrium: groeit tijdens menstruele cyclus 

→ Secretiefase: klaarmaken ontvangst bevruchte eicel 

→ Na 28 dagen: afbrokkelen = dag 0 menses 
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Anticonceptie: zowel oestrogeen als progesteron 

→ Negatieve feedback op menstruele cyclus  

→ Ovariële effecten: hoge oestrogeen en progesteron vanaf begin → geen FSH en LH 

→ Eierstok: geen rijping follikel → geen eisprong → geen corpus albucas 

→ Endometrium: normale rijping 

→ Menses: progesteron en oestrogeen dalen → endometrium gaat afbrokkelen 

Geslachtshormonen 
→ Bepalen seksuele activiteit 

Man: testosteron 

Vrouw: rond eisprong 

→ Evolutionair voordeel 

→ Omgekeerd bij angst voor zwangerschap 

Subtiele signalen vruchtbare periode bij vrouwen 
Fooien lap dancers: hoogst bij ovulatie → onderdrukt door anticonceptie 

Seksueel functioneren en coitus 
Opwinding: parasympaticus 

→ Psychologische stimuli en aanraking erogene zones 

→ Erectie penis, secretie vaginaal vocht 

→ Verhoogde gevoeligheid zintuigelijke prikkeling 

Plateau: versterking opwindingsfase 

Orgasme: orthosympaticus, oxytocine 

→ Genot: ritmische contracties perineumspieren 

→ Stijging bloeddruk ,hartslag, ademhaling 

→ Man: emissie – ejaculatie → contractie zaadleider, prostaat, zaadblaasjes 

→ Vrouw: contracties uterus, vaginawand 

Bevruchting 
Ejaculatie: 100 zaadcellen bereiken eileider 

Acrosoom zaadcel: enzymen die kanaal maken door zona pellucida 

→ Fusie zaadcel met plasmamembraam eicel 

→ Zonareactie: afsluiten voor andere zaadcellen 

→ Middenstuk zaadcel: mitochondriën, blijven buiten 

Medisch geassisteerde voortplanting 

→ Hormoon-stimulatie 

IVF: in vitro fertilisatie  

ICSI: intracytoplasmatische sperma injectie 

Onvruchtbaar: > 1 jaar vruchteloos proberen → 10 – 15% 
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Delingen en blastocystevorming  
Zygote: fusie celkernen, 46 chromosomen  

→ Klievingsdeling: na 30h splitsen door mitose 

→ Blastomeren: toepassing bij pre-implantatie genetische diagnostiek 

- alle informatie lichaam bevatten 

- Eerst verdubbeling 

- Differentiatie foetus en chorion 

→ Dag 3 – 4: ontwikkeling morula = blastomeren niet meer kunnen tellen 

→ Blastocyst: binnenkant = foetus, buitenkant = chorion (HCG), placenta 

- Dag 5 – 7: innesteling baarmoederwand 

Zwangerschapshormoon: HCG 
HCG: humaan chorionisch gonadotropine 

Chorion: secreteert HCG 

→ Werking = LH 

→ In stand houden corpus luteum 

→ Stijging oestrogeen en progesteron 

→ Verhindert menstruatie 

Zwangerschapstest: aanwezigheid HCG in urine  

→  

→ Vanaf dag 6 – 8 na bevruchting 

Placenta, amnion en navelstreng 
Placenta: van moeder en kind samen 

→ Villi van chorion → kind 

→ Bloedvaten endometrium → moeder 

→ Diffuse: bloedvaten van kind naar moederkoek  

→ indirect contact bloed moeder 

Amnion: omgeeft embryo 

→ Amnionvucht: vruchtwater, zuurstofarm bloed, ballon van water 

Navelstreng: 2 slagaders, 1 ader  

→ Kamers maternaal bloed: ader brengt zuurstofrijk bloed naar kind 

→ Nicotine = afklemmen navelstreng → geen zuurstofrijk bloed naar kind 

Geboorte 
Weeën: arbeid, contracties uterus → myometrium 

cervix: baarmoederhals, dilatatie 

hormonen: daling progesteron, stijging oxytocine 

→ Positieve feedback 

Nageboorte: placenta 
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Borsten 
Melkproductie: lactatie, in melkklieren 

→ Prolactine 

Ducti lactiferi: afvoergangen naar tepel 

Opbouw: ophalingsligamenten, vetkussen 

Paars = melkproductie door prolactine 

Zogen 

→ Zuigreflex bij pasgeborene 

Colostrum: voormelk 

→ Eerste 2 – 3 dagen 

→ Veel antistoffen 

Moedermelk: water, eiwitten, vetten, suikers, zouten 

→ Toeschietreflex 

Immunologische bescherming baby door moeder 

Antistoffen: passeren placenta 

→ Moedermelk 

→ Eigen immuniteit ontwikkelen 

→ Kind vanaf geboorte beschermd tegen ziektes zonder contact 

Genetische bepaling geslacht 
Zaadcel: geeft X of Y chromosoom af aan eicel 

→ Y chromosoom is lichter → sneller bij eicel 

→ TDF: testes determinate factor 

Embryonale ontwikkeling gonaden en interne geslachtsorganen 
Vrouw: afwezigheid testosteron 

→ Degeneratie Wolff 

→ Müller → eileider en baarmoeder 

Man: aanwezigheid testosteron 

→ afsterven Müller 

→ Wolff → zaadleider, prostaat 

Embryonale ontwikkeling externe geslachtsorganen 
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XY-vrouwen 
AIS: androgen insensitivity syndrome 

Ambigue geslachtsorganen: SRY gen zorgt voor testes 

→ Genetisch androgeen receptor: defect, induceert vrouwelijk lichaam en secundaire geslachtsorganen 

→ Vrij mannelijke lichaamsproporties 

→ onvruchtbaar 

Incidentie: 1/50 000 

Invloed perinatale blootstelling androgenen 
Hoge blootstelling aan testosteron als foetus: lengteverhouding wijs- en ringvinger lager 

→ invloed volwassen gedrag (geaardheid) 

fraternale geboortevolgorde 
jongere broer: 33% meer kans tot seksuele geaardheid per oudere broer 

→ verklaring 15% homomannen 

→ niet bij vrouwen/zussen 

maternale immunisatie hypothese: zoon = mannelijk lichaam in vrouwelijk lichaam 

→ blootstelling mannelijke moleculen 

→ immuun worden tegen moleculen 

→ tweede zoon = mannelijkheid onderdrukken 

→ seksualiteit: meer functies dan voortplanting 

ontstaan puberteit 
oorzaak: hersenontwikkeling verhoogt GnRH secretie en gevoeligheid 

→ stijging LH en FSH 

gevolg: vorming gameten → menarche = eerste menstruatie 

→ stijging in geslachtshormonen → testosteron en estradiol 

→ secundaire geslachtskenmerken 

→ versnelde groei 

→ geslachtsstelsel gebruiken waar het voor dient 

→ bepaald moment: aansturing hypothalamus 

groeispurt en biologische leeftijd 
na groeispurt: geen lengtegroei meer 

→ tot sluiting groeischijven 

→ eerste groeispurt: eerste levensjaar → 50 – 70 cm 

geslachtsverschillen: vrouwen 2 jaar vroeger in puberteit dan mannen 

biologische determinanten: situaties waar groeispurt versnelt/vertraagt 

→ lichaamsvet en activitetisniveau 

→ obesitas: versneld 

→ extreem mager: uitstel 

→ weinig vet: geen geslachtshormonen → tijdelijke onvruchtbaarheid 
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skeletleeftijd en maturiteit 
radiografie hand/pols: 29 beenderen op 1 foto 

→ sluiting groeischijven: geslachtshormoon stimuleert lengtegroei botten en bepaalt sluiting groeischijven 

→ ontwikkeling verspreid over ganse groeiperiode 

→ voorspellen eindlengte 

→ groeischijven: plaatsen waar nieuw bot gevormd kan worden, waar lengtegroei mogelijk is 

criterium biologische maturiteit: referentie-atlas met normale waarde 

→ gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 

→ vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd + 1 jaar 

→ laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd – 1 jaar 

menopauze 
→ tussen 45 – 55 jaar 

→ afsterven eierstokken 

atrofie ovaria: niet langer reageren op gonadotrofines 

→ daling oestrogeen en progesteron 

→ stijging gonadotrofines 

symptomen: amenorroe = folikels reageren niet mere, geen cycli, permanent 

→ opvliegers 

→ atrofie vaginaslijm 

→ osteoporose 

gonadotrofines: sleutelrol 

→ aanwezig in grote concentratie 

→ vergelijkbaar met eerste trimester zwangerschap (HCG) 

secundaire aspecten: daling geslachtshormonen 

→ geen ondersteuning secundaire geslachtskenmerken 

→ stilvallen voortplantingssysteem 

→ minder spiermassa, minder sterke botten 

hormonen replacement therapie: groter risico baarmoederhalskanker en borstkanker 

mannen: graduele daling geslachtshormonen 

methoden voor geboortebeperking 
hormonale anticonceptie: 99% veilig 

→ combinatie synthetisch progesteron en oestrogeen 

→ negatieve feedback: gonadotropine secretie → geen evolutie 

→ nevenwerkingen 

→ alternatief: injecties (maandelijks), pleisters (wekelijks), vaginale ring 

→ morning after pil: hoge dosis combinatiepil 

vaginale barrièremiddelen: pessarium, 95% veilig 

spiraaltje: 95% veilig 

→ stimuleert prostglandines in baarmoeder, remt innesteling 
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chirurgische sterilisatie 

→ onderbreken gonade buizen naar andere geslachtsorganen en buitenwereld 

→ hormonaal geen verandering 

man: vasectomie 

→ soms reversibel 

→ intact blijven van seksuele functies 

vrouw: chirurgische ligatie 

voortplantingssucces bij man en vrouw 
man: kwantiteit 

→ geen beperking door aantal gameten 

→ voortplantingssucces bij veel verspreiden van zaad 

vrouw: kwaliteit 

→ slechts 1 nakomeling per > 2 jaar 

→ selectie op kwaliteit: female choice → zaad dat leidt tot succesvolle nakomelingen 

succes: belangrijke evolutionaire verklaring 

→ totaal verschillend reproductief gedrag 

evolutionaire verklaring voor seksuele jaloezie 

vrouw: angst emotionele binding partner met minnares en verlaten relatie 

→ nadeel: vaderzorg verliezen → lagere overlevingskansen 

→ geen nadeel bastaardkinderen bij minnares 

man: groot nadeel overspel vrouw → energie steken in andermans’ genen 

→ achterdocht tijdens ovulatie partner 
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Hoofdstuk 6: cardiorespiratoir systeem 
Functies: geralteerd aan dat mens meer cellig complex wezen is 

Functies bloedsomloop 
1-cellig → meercellige organismen 

Transport: gassen → O2 en CO2 

→ nutriënten uit spijsvertering 

→ excretie: afvalproducten naar nieren 

→ nadeel: toxines → iets slecht in bloedvat gaat naar overal 

Regulatie: endocrien → communicatie tussen organen 

→ thermoregulatie 

Bescherming: stolling tegen bloedverlies 

→ leukocyten: witte bloedcellen, immuniteit 

componenten circulatiesysteem 
bloedsomloop: cardiovasculaire circulatie 

→ pomp: hart, 5 l per minuut in rust, vloeistof door buizen jagen 

→ buizen: bloedvaten = arteriën en venen 

→ transportmiddel = bloed 

- plasma: waterig milieu 

- gevormde elementen: niet allemaal cellen 

grote bloedsomloop en kleine bloedsomloop 

→ in serie geschakeld 

→ vertrekken allebei in hart 

→ linker hart: bloed in grote circulatie 

→ rechter hart: bloed in kleine circulatie 

grote circulatie: systematische circulatie, brengt bloed naar alle weefsel behalve longen 

kleine circulatie: pulmonaire circulatie, brengt bloed naar hart en longen 

slagaders: zuurstofrijk 

→ via aorta lichaam in 

→ uitwisseling ter hoogte van weefsel 

→ zuurstof afleveren 

→ carpilair netwerk 

aders: zuurstofarm 

→ via venen terug naar hart (rechts)  

→ slagader: pulmonaire arterie 

→ longen 

→ zuurstof opnemen 

→ zuurstofrijk 

→ terug naar hart (links) 
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Samenstelling bloed 
Hematocriet: verhoudign volume rode bloedcellen op totaal bloedvolume  

→ Normaal: 40 – 45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling plasma 

Water en opgeloste stoffen: enzymen, hormonen, organische moleculen 

→ Ionen: Na+ meest voorkomend 

→ Niet na te maken 

Plasma eiwitten:  productie in lever 

→ Albumine: meest voorkomend 

→ Globulines: immunoglobulines (antilichamen) 

→ Fibrinogeen: bloedstolling → onderscheid plasma en serum 

- Serum: visueel bijna zelfde, verschil → afname bloedstaal, plasma zonder fibrinogeen 

Erythrocyten: rode bloedcellen 

→ 90% van gevormde elementen 

→ Bevat hemoglobine 

Diffusie: platte biconcave schijven 

→ Uitwisselingsoppervlakte rode bloedcellen en plasma: makkelijk stapelen bij biconcaaf 

Geen DNA: eiwitten niet meer herstellen, circuleren tot einde (120 dagen) 

Geen mitochondriën: rode bloedcellen transporteren zuurstof 

→ Energie: vorming via mitochondriën (ATP) 

→ Geen vermogen om via zuurstof energie te maken 

Merg: fysiologisch weefsel waar aan fenomenale snelheid rode bloedcellen worde gemaakt 

Cruciale functie: transporteren zuurstof via hemoglobine 

Opruiming: fagocytose → lever, milt, beenmerg 

Anemie: te weinig rode bloedcellen → bloeding, slechte nieren, chemotherapie 

Polycythemie: teveel rode bloedcellen 

  

plasma 

Gevormde 

elementen 

Trombocyten 

(plaatjes) 

leukocyten 

eryhrocyten 
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Hemoglobine 

Polypeptideketens: 2 alfa en 2 beta globines + 4 heme-groepen 

Heme-groep: 1 ijzeratoom bindt met 1 molecule O2 

→ Deoxyhemoglobine: zuurstofarm bloed 

→ Exyhemoglobine: zuurstofrijkbloed 

→ Carboxyhemoglobine: gebonden met CO  

- CO-vergiftiging, smog, roken 

- Sterke binding: CO blijft aan ijzeratoom 

- Gevaarlijk: grote bezetting → geen zuurstoftransport 

Saturatie: hoeveel verzadiging in transportsysteem 

→ 100%: alle ijzeratomen zijn gevuld met zuurstof 

Hemoglobine en O2 transport 

O2-transport-capaciteit: afhankelijk van hemoglobine concentratie 

Enkel plasma: alleen zuurstof transporteren die vrij in oplossing zijn 

→ Niet veel, zuurstof lost niet goed op 

O2-binding op hemoglobine: afhankelijk van PO2 

Minder zuurstofspanning: minder gas door lage druk 

→ Aantal bloedcellen 

→ Hoeveelheid gas dat aangebracht kan worden berekenen 

→ Maximale saturatie: 100ml kwik aan zuurstofspanning 

Onderdelen ademhalingsstelsel 
Uitwisseling: longzakjes → bloed komt aan en gaat over longblaasjes spreiden → zuurstof springt in bloedvaatjes die 

rond longblaasjes zit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaswisseling in longen 
Wet van Dalton: totale druk in gasmengeling is som van drukken die door elk gas afzonderlijk worden uitgevoerd 

→ Soms partiële drukken: Patm = Pn2 + Po2, Pco2 = 760 mm Hg 

globine 

Heme-groep 

oxyhemoglobine 
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Aviolen: longen dienen om lucht in contact te brengen maar uitwisseling met bloed mogelijk is 

Luchtdruk: atmosfeer rond aarde → grote kolom lucht die op aarde drukt, heeft bepaalde intensiteit 

→ Hoe hoog kan je kwik duwen met lucht 

→ Hoogte: ijlere lucht → beschikbaar PO2 wordt lager → zuurstoftekort  

Partiële spanning: 21% x luchtdruk = mm HG 

Gasuitwisseling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arteriële PO2: goede indicator longfunctie, slechte indicator hoeveelheid O2 

Oxyhemoglobine dissociatiecurve 
Loading: vullen in longen 

→ Y-as: procent maximale binding 

→ X-as: PO2 

Leukocyten: witte bloedcellen 
→ Monocyten: kunnen hele leven in weefsel leven en niet in bloed komen, leven als macrofagen 

→ Kunnen bij problemen cel verlaten, uit bloedbaan gaan 

→ Lokale verdediger problemen: via moleculen alarmsignaal uitsturen → herkenning door witte bloedcellen 

→ Hechten aan bloedwand: slippen tussen 2 cellen 

→ Bevatten kern en mitochondriën 

Onderverdeling: aanwezigheid granules 

→ Reactie op kleuring: eosine, basisch 

 

 

 

 

In weefsel 

→ Verlaten bloedbaan doorheen capillairxand → extravasatie 

→ Amoeboïde beweging → diapedese 

→ Aantrekking infectie: fagocytose bij microben 

granulocyten 

agranulocyten 
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Trombocyten: bloedplaatjes 
→ Productie in beenmerg 

→ Fragment van megakaryoten 

→ Geen celkern 

→ Amoeboïde beweging 

→ Levensduur: 5 – 10 dagen 

→ Functie: bloedstolling 

- Teveel: te snel stollen waar het niet hoort → klonters 

- Te weinig: bloedingen stoppen niet 

Rol van trombocyten in bloedstolling 
Beschadiging bloedvat: bloedverlies → reactie 

→ Vasoconstrictie 

→ Trombocyten: registeren bloeding zorgen deels voor oplossing → trombocytenprop 

→ Fibrinenetwerk: coagulatie gaat stolling tegen 

→ Resultaat: stolling → negatieve feedback 

Geactiveerde trombocyten: secreteren plaatjesfactoren 

→ Vasoconstrictie 

→ Aantrekking en aggregatie nieuwe trombocyten → positieve feedback 

Endotheelcellen: vormt binnenbekleding → controle door trombocyten 

→ Collageen: onder endotheelcellen, staat in contact met trombocyten → signaal → trombocyten gaan in actie 

→ plaatjes vrijgeven → massale hoeveelheid geactiveerde plaatjes die steeds meer plaatjes aantrekken → 

opstopping creëren 

Plaatjesfactoren: aantrekken en vasoconstrictie 

→ Vernauwen van bloedvaten 

→ Potentieel verlies reduceren in venen 

Vorming trombocytenprop 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopie bloedklonter 

→ Daling coagulatieproces 

Fibrine: groene draden, zorgt voor draden, macro molecule fibrinogeen 

Erytrocyten: rode cellen 

Trombocyten: paars 
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Bloedgroepen: ABO systeem 
Lang onbekend gebleven: veel doden omdat er geen manier was om andermans bloed te gebruiken 

Landsteiner: ontdekking groepen → enkel bloed geven aan zelfde bloedgroep 

→ Rode bloedcellen: antigenen die als vreemd kunnen herkend worden door immuunsysteem andere persoon 

→ Agglutinatie: problematische transfusiereactie → binding antistoffen en antigenen →rode bloedcellen 

hechten aan elkaar vast, klonteren van bloed 

→ Antigenen: eiwit dat herkend kan worden door antistof, buitenkant rode bloedcellen, bepalen bloedgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhesus factor 
Antigen rode bloedcellen: genetisch bepaald 

→ Geen natuurlijke antilichamen 

→ Slechts gemaakt na immunisatie 

→ Niet inherent xenofoob 

Zwangerschap: Rh+ baby uit Rh- moeder  

→ Contact bloed: moeder produceert rhesus antilichaam 

→ Volgende zwangerschap: antilichamen diffunderen door placenta 

Hart 
 

  

+ = Transfusiereactie donor 
 

Ontvanger A B AB O 

 
A - + + - 

B + - + - 

AB - - - - 
 

O + + + -  
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Eenwegprincipe van hartklep 
Contractie ventrikel: contractie papilspieren 

→ Aantrekken chordae tendinae 

 

 

 

 

 

 

Bloedvaten 
Slagaders: arteriën, arteriolen 

Haarvaten: cappillairen, 10µm diameter 

Aders: venulen, venen 

Lagen in wanden aders en slagaders: tunica externa = bindweefsel 

→ Tunica media = gladde musculatuur 

→ Tunica interna = endotheel 

Onderdelen systematische circulatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheid aders-slagaders 
Arteriën: grotere druk, dikkere gespierde wanden, diep ter bescherming 

Venen: grotere lumen en volume, oppervlakkig 
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Snelheid en oppervlakte doorheen bloedsomloop 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capillairen: haarvaten 
Uitwisseling bloed-interstitium: dunne wand, kleine diameter, trage stroming 

→ Gevensterd <-> continu 

Druk doorheen bloedsomloop 
 

 

 

 

 

 

 

Venueze kleppen en spierpomp 
 

 

 

 

 

 

Coronaire circulatie 
Kransslagader: aan basis aortaboog ontspringen 
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Hartdebiet 
Debiet: bloedvolume gepompt per minuut door elk ventrikel 

→ 5 liter per minuut in elk van de circulaties 

→ Gelijk voor linker en rechterhart 

Functie: aantal slagen per minuut → hartfrequentie, HF 

→ Bloedvolume uitgestoten per slag → slagvolume, SV 

Systole: bloed in aorta → niet zomaar meten 

→ Slagvolume: hoeveelheid bloed in aorta per hartfrequentie 

Inspanning: verhogen 

→ Slagvolume kan verdubbelen, hart zal meer vullen en krachtiger samentrekken 

→ Hartdebiet kan x5 → 40 liter bloed per minuut 

→ Hartfrequentie kan x2,5 

Hartcyclus 
Vroege diastole: ventrikels en atriae ontspannen, bloed komt terug, atriae en ventrikels beginnen te vullen 

Late diastole: ventrikels nog steeds ontspannen, ventrikels vullen 

Atriale systole: atriae pompen, duwen bloed in ventrikels 

Ventriculaire systole: ventrikels pompen 

→ Rechter ventrikel: duwt bloed in pulmonaire ader 

→ Linker ventrikel: duwt bloed in aorta 

Spierweefsel: atriae en ventrikels functioneel verbonden via gap junctions  

→ Activatie 1 atria = activatie andere atria 

→ Activatie 1 ventrikel = activatie andere ventrikel 

Myocart: alle hartspieren van atriae of ventrikels samen 

Prikkelgeleiding in hart 
Ritme: autonoom 

→ Opgelegd door pacemakercellen: cellen die cadans hebben, zijn rusteloos, altijd opnieuw spontane 

depolarisatie 

→ Ontstaat in sinu-atrialeknoop: cellen in rechteratrium die cadans opleggen, in contact met myocardicale 

cellen, leggen ritme op, voorkamercontractie → snelle verspreiding (1m/s) 

→ Atria ventriculaire knoop: antenne, geeft signaal door aan ventrikels met vertraging (0,04m/s) 

→ Bundel van Hils: signaal AV-knoop naar ventrikel brengen via vertakkingen, purkinje → maakt signaal 

doorgeven sneller 

→ Contractie atria – 0,1 tot 0,2 s – contractie ventrikels – aorta 

EKG: elektrocardiogram 
t-top: repolarisatie 

tussen S en T: contractie ventrikels, verhoogd → hartinfarct 

tussen P en Q: contractie atria 

→ Te groot tijdsverschil: problemen AV-knoop → hartritmestoornis 
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Verband harttonen 

Kleppen sluiten: lawaai 

Turbulente stromingen: lucht/bloed gaat door heel nauwe opening, net voor sluiting wil bloed er nog door 

→harttoon: QRS proces en T-top 

Hartruis: opening tussen sceptum, bloed door nauwe opening 

Regeling doorbloeding 

→ Verdeling hartdebiet 

→ Bloeddruk moet constant blijven 

→ Herverdelen of vergroten van hartdebiet 

→ Door hart: lokale en bloeddrukregeling 

Doorbloedingssnelheid: ml per minuut 

→ ΔP: drukverschil → arteriële bloeddruk 

→ R^4: straal bloedvat tot 4de macht  

- Contracteren = vasoconstrictie 

- Relaxeren = vasodilatatie 

Doorbloeding: constant drukverschil 

→ Begin: 100mm kwik 

→ Einde: 0mm kwik 

→ Geen verandering 

Herverdeling: rust naar inspanning 

Grotere koepel: tijdens inspanning, vraag spieren wordt groots 

→ spieren vragen 20l/minuut  

→ vraag is groter  

→ herverdeling grotere hartdebiet 

Capillairnet via sfincters 

Haarvaten: vasoconstrictie zo hevig dat bloedvaten volledig zonder bloed gezet worden  

→ Sfincters: sluitspieren, aanwezig voor capillairen  

→ contractie geen bloed doorlaten →reserve geven aan reserve 

→ Afhankelijk van metabole nood: weefsels kunnen dit zelf regelen 

- vraag bekeken worden in groter verhaal 

- niet iedereen even veel geven 

doorbloeding hersenen 

metabole controle: verschillen in doorbloeding tussen (niet) actieve regio’s 

→ actieve neuronen en astrocyten produceren vasodilatoren 

→ vasodilatoren: chemische stoffen signalen geven waar meer bloed nodig is 

750ml/min: 15% hartdebiet in rust 

→ constant → zakken = flauwvallen 

→ autoregulatie 

myogene controle: vasodilatatie van cerebrale arteriolen bij bloeddrukval 
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bloedtoevoer naar hersenen 

artria carotis: vertakking in carotis sinus en carotis interna 

→ interna: gaat hersenweefsel doorbloeden 

→ externa: aangezicht doorbloeden 

→ hersenen doorbloeden samen met wervelslagader 

cirkel van Willis: verbinding van carotis 

→ atomische aanpassingen om prioriteit te verwaarden 

beroerte: hersenen krijgen geen bloed 

→ opstopping, scheur, bloeding 

→ eerst visualiseren, dan medicatie 

arteriële bloeddruk 

→ totale perifere weerstand (=vasoconstricties) in kaart brengen 

→ hartdebiet afstellen op alle vasoconstricties 

→ hoeveelheid instroom = hoeveelheid uitstroom 

→ sensoren: meten van druk met barometers 

alle organen vasodilatatie: nooit genoeg bloed om alle noden te voorzien 

→ allergische shock, septische shock, histamine 

hersenstam: centrum, aanvoelen regelen van bloeddruk 

baroreceptor reflex 

rekreceptoren: aortaboog en carotissinus 

→ voelen rek: nood aan feedbacksysteem 

stijging bloeddruk: induceert rek, verhoogt frequentie actiepotentialen in sensorische nueronen 

Vasomotor: vasoconstrictie regelen vanuit hersenen 

Medulla oblongata: vasomotor en cardiale controle centra 

informatie: knopen beïnvloeden, regelen hartfrequentie en hartdebiet → bloeddruk 

→ orthosympaticus: snel 

→ parasympaticus: traag 

→ effector negatieve feedbackloop 

orthostatische hypotensie 

→ hersenen krijgen te weinig bloed bij opstaan 

lig naar stand: venuse terugkeer start → hart vult → bloed lichaam keert terug naar hart → gaat vlugger bij liggen → 

wordt minder bij rechtstaan → hart kan niet pompen → cardiac output → bloeddruk valt weg →orthosympaticus 

naar omhoog, parasympaticus naar beneden → stijging bloeddruk → negatieve feedback 

 

  

Cirkel van Willis 

Artria carotis 

Carotis sinus Carotis interna 

wervelslagader 
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meten arteriële bloeddruk 

→ niet invasieve methode Riva Rocci 

Ascultatie: stethoscoop (arts/verpleegkundige) -> luisteren tonen bloedvaten via machet die opgeblazen wordt 

→ volledig opblazen tot druk meer 140 kwik -> geen bloed naar onderarm 

→ Gradueel cuff druk laten zaken → druk zodanig dat er wel bloed doorkan (cystole, contractie gedeelte) meer 

druk in aders dan in cuff, turbulent doorgeperst 

→ korotkoff geluiden, eerste bloed die er in komt, eerste cystole bloeddruk  

→ Druk zo laag dat tijdens diastole bloed door kan, cuff vormt geen belemmering, geen turbulentie, geen 

korotkoffgeluiden, diastolische bloeddruk 

 

 

 

 

 

 

meetbare parameters bloeddruk 
polsdruk: drukverschil tussen systolische en diastolische bloeddruk  

MAP: mean arterial pressurie 

→ Diastole + 1/3 polsdruk 

Lymfesysteem 
Functies: brengt interstitieel vocht terug naar bloed 

→ Transport geabsorbeerde vetten 

→ Immuun verdediging via lymfocyten 

Lymfe capillairen: starten blind 

→ Veneuze uitflow 

→ Vloeistof van interstitium gedraineerd 

→ Poriën in wand 

→ Gedumpt in bloedsomloop 

Lymfeknopen: infectie bestrijden → opgezwollen 

→ Plaats waar lymfocyt wordt gel-maakt 

→ Pathogenen opeten 

Weghalen lymfeklier: drainage valt stil, geen vocht terugbrengen naar bloed 

→ Moet door spieren, contracties en kleppen vocht circuleren 

Lymfoïde organen: milt, thymus (zwezerik), tonsillen (amandelen) 
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