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FYSIOLOGIE 
1. ALGEMENE INLEIDING  

1.1 SITUERING VAN FYSIOLOGIE ALS WETENSCHAP 

 

Lichaam: gemaakt voor overleving & voortplanting  

→ opdelen in 11 stelsels  

→ opgebouwd uit organen → weefsel → cellen → organellen → moleculen (eiwitten)  

 

Gemeenschappelijke functies van alle levende wezens:  

1) reactievermogen 2) groei 3) voortplanting 4) beweging 5) stofwisseling 

 

Gedrag biologische oorzaak  

vb.: mannen/vrouwen aantrekkelijker vinden als ze roken/drinken  

= primitieve reflex (onbewust risicogedrag beoordelen)  

vb.: serotonine & dopamine  

 

Fysiologie → physis (natuur) + logos (studie), bestudeert functie/werking van levende organismen 

Fysiologie: levende natuur Fysica: levensloos 

Fysiologie: lichamelijk  Psychologie: geestelijk 

Fysiologie: functie/werking  Anatomie (‘opensnijden’): structuur/vorm  

 

Anatomie en fysiologie houden sterk verband met elkaar  

o anatomische informatie: aanwijzingen over mogelijke functies  

o fysiologische mechanismen: kunnen enkel verklaard worden door achterliggende anatomie 

→ fysiologie vraagt meer specialisatie, want functies zijn complex & moeilijker te bestuderen  

 

Verschillende soorten fysiologie (= volgens organisme): 

• plantenfysiologie 

• vergelijkende fysiologie (dieren/mens) 

• pathologische fysiologie  

 

ONTSTAAN MODERNE FYSIOLOGIE: 

GRIEKEN 

o slechts discussiëren, geen wetenschap  

o Erasistratus, Galenus, Aristoteles 

16-17E EEUW 

o duurde enorm lang voordat basale zaken aan het licht kwamen  

o Vesalius: moderne anatomie (opensnijden & tekenen)  

vb.: hoeveel ribben we hebben (Bijbel)  

o William Harvey: werking bloedsomloop  

CLAUDE BERNARD  

o grondlegger fysiologie 

o 19e eeuw (= laat) → studie nodig v/h lichaam in leven  

= ontdekking fysiologische onderzoeksmethodes: vivisectie (= levend anatomie)  

o functie van lever, alvleesklier, glycogeen  

o milieu interieur → extracellulaire lichaamsvloeistof in een meercellig organismen waarin alle 

cellen zich bevinden en wat verspreiding van voedsel en afvoer van afvalstoffen regelt  

 

Inzicht in werking menselijk lichaam = voorwaarden genezing ziekten  

vb.: diabetes = weten dat alvleesklier insuline produceert  

→ levensverwachting stijgt (vanaf 1900) 
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1.2 GEDRAGSNEUROWETENSCHAP 

 

= biologische of fysiologische psychologie 

= fysiologie van gedrag  

 

Materialistische en monisme visie ( dualisme) 

→ de geest en elk aspect van gedrag verklaren via moleculen, werking zenuwstelsel, 

hormonen, …  

→ beperkt door huidige status van kennis   

 

HISTORIEK GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN 

GRIEKEN  

o hart of hersenen waar de emoties zitten? = fantaseren  

DESCARTES 

o reflexen: reacties op uitwendige stimuli via zenuwstelsel (introduceerde term)  

o dualist: pijnappelklier als contact/link tussen lichaam en geest  

GALVANI  

o inzicht dat reflexen door elektrische prikkels gestuurd worden  

MÜLLER 

o hoe kunnen de hersenen weten wat de elektrische prikkel betekent?  

o doctrine van specifieke zenuwenergie → vorm van overdracht is hetzelfde maar de 

soort overdracht is verschillend  

FLOURENS 

o experimentele ablatie 

o ablatie: kijken na de dood van iemand met een afwijking waar het zit 

o experimenteel: stukje experimenteel verwijderen  

vb.: biologische klok = klein stukje in de thalamus  

 

1.3 ORGANISATIENIVEAUS VAN HET LEVEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= het leven kan op verschillende organisatieniveaus onderzocht worden  

= fysiologie start bij moleculen ( chemie: atomen) & stopt bij ecosystemen  

 

Atomen → moleculen → cellen → weefsel → organen → orgaanstelsels → organismen  
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Biochemisch (of moleculair) niveau: atomen die met elkaar reageren, vormen moleculen met een 

complexe vorm  

Celniveau: moleculen vertonen interactie zodat er grotere structuren ontstaan, elk type structuur 

heeft een specifieke functie in een cel, cellen zijn de kleinste levende eenheden in het lichaam  

Weefselniveau: groepen op elkaar lijkende cellen vormen samen een weefsel met een specifieke 

functie  

Orgaanniveau: organen bestaan uit verschillende weefsels die samenwerken om een specifieke 

functie uit te voeren  

Orgaanstelselniveau: organen werken samen in orgaanstelsels  

Organismeniveau: alle orgaanstelsels werken samen en reageren op elkaar  

 

Afmetingen: 1 mm niet meer zichtbaar (microscoop nodig) 

o eicel: grootste cel v/h lichaam & zaadcel: kleinste cel v/h lichaam  

o cellen: 10-100 micrometers 

o organellen: kleiner dan een micrometer 

o eiwitten: paar nanometers  

 

Biochemie: scheikundige moleculen in ons lichaam 

 moleculen die niet in ons lichaam zitten (vb.: aardolie, plastic, …)  

→ cellen bestaan (vooral) uit water en koolstofhoudende organische moleculen 

 

Organische verbindingen → verbinding molecule met element C 

Anorganische verbindingen → verbinding molecule zonder het element C  

 

Cellen maken gebruik van 5 soorten basismoleculen:  

1. Suikers: koolhydraten = C, H, O  

vb.: glucose als brandstof  

2. Vetzuren: vetten = C, H, O  

vb.: plasmamembraan  

3. Aminozuren: eiwitten = C, H, O, N (+ stikstof) = belangrijkste soort molecule in ons 

lichaam, 100 000 soorten  

vb.: enzymen, hormonen, structuureiwitten  

4. Nucleotiden: DNA/RNA 

5. Energierijke fosfaten = C, H, O, N, P (+ fosfaatgroep), losmaken fosfaatgroep zorgt voor 

het vrijkomen van veel energie  

→ bouwstenen (moleculen) waarmee we alle processen in ons lichaam kunnen verklaren  
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→ biochemische moleculen bestaan vooral uit C, H, O (koolwaterstoffen) en N 

→ lichaam bestaat uit: 65% zuurstof, 18% koolstof, 10% waterstof en 3% stikstof 

 

Eiwitstructuur is gebaseerd op DNA-code  

o grote polypeptidenketens 

o unieke sequentie (volgorde en aantal) van 20 soorten aminozuren 

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

zijn  

o specifieke 3-dimensionele structuur van eiwitten  

vb.: maakt enzyme specifiek voor unieke subtraten  

 

Enzym → een eiwit, moleculen die scheikundige reacties gaan katalyseren  

 

Metabolisme/stofwisseling → scheikundige reacties in ons lichaam (= metabole reactie) 

vb.: van 2 afzonderlijke moleculen 1 maken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van genen (codes waarmee je eiwitten kan maken) naar functionele verschillende soorten eiwitten 

in meercellige organismen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcriptie → kopiëren stukje DNA naar RNA in celkern. 

 

Translatie → van RNA naar eiwit in  

cytoplasma.  
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1.4 DE BOUW VAN DE CEL 

 

→ afhankelijk v/d functie v/e cel, kan de cel er anders uitzien  

vb.: vetcel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

1.4.1 CYTOSKELET 

= het inwendig raamwerk v/d cel (vezels/draden), structuren die stevigheid geven aan de cel  

o zorgt voor 3-dimensionele structuur 

o verankeren van organellen  

o twee soorten cytoskelet (voorbeelden):  

• microtubuli (buisjes): voor axonaal transport 

• filamenten (draden/pinnen): myosine en actine in skeletspiercel, laten cellen 

bewegen  

o bestaan altijd uit eiwitten  

1.4.2 MITOCHONDRIËN  

= celademhaling  

o energiecentrales: produceren ATP (energie) en CO2  

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

o ATP = betalingsmiddel om processen in de cellen die energie vragen te laten verlopen  

o oorspronkelijk bacteriën = samenwerking  

o dubbele membraan 

• buitenste membraan: omgeeft gehele organel 

• binnenste membraan: bevat talrijke plooien = cristae 

o citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylatie = ATP maken  
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ATP = adenosine-trifosfaat  

o universele pasmunt  

in elke cel  

o naam ATP afhankelijk 

hoeveel fosfaat 

 

 

 

 

= energietransfer in de natuur  

    → alle energie komt van de zon = twee belangrijke chemische  

reacties mogelijk (fotosynthese en celademhaling)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ cellen halen ATP uit koolhydraten, 

vetten en eiwitten 

Aanmaak ATP onmogelijk = sterven  

o stikken: geen zuurstof 

o niet eten: geen brandstof  

1.4.3 ANDERE ORGANELLEN  

 

Celkern 

o bevat erfelijk materiaal (DNA) 

 

Endoplasmatisch reticulum 

o ruw ER: met ribosomen 

→ translatie RNA naar eiwit 

o glad ER: zonder ribosomen 

→ synthese membraanlipiden  

 

Ribosomen  

o RNA omzetten in eiwit 

 

Golgi-apparaat 

o regelt eindbestemming van eiwitten  

o in blaasjes zitten alle eiwitten verpakt  

= eindbestemming van eiwitten in ‘dozen/pakketjes’  

 

Lysosomen en peroxisomen 

o kleine membraanblaasjes  

o zorgen voor vertering en detoxificatie  

o opruim machines  
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1.4.4 PLASMAMEMBRAAN  

= muur, bepaalt de cel, wat is de rand v/d cel?  

= andere samenstelling/structuur dan de cel nodig  

 

 Water (= hydro) Vet (= lybo) 

Houden van (= fiel) hydrofiel lybofiel 

Haten (= foob)  hydrofoob lybofoob  

 

→ het één of het ander: ofwel hou je van vet ofwel hou je van water  

→ cel opgebouwd uit water = oplosbaar door 

water 

 

Dubbele vetlaag (van fosfolipiden) → 

plasmamembraan uit opgebouwd, is niet 

doorlaatbaar voor hydrofiele stoffen, wel 

voor vetten  

 

Fosfolipiden → niet compatibel met water: 

hebben een hydrofiele kop en 2 

hydrofobe staarten (vetzuren) = 

schizofreen kantje, ene kant houdt van 

water & de andere kant houdt van vet 

 

1.4.5 TRANSPORTMECHANISME  

 

Transport doorheen plasmamembraan  

→ mag geen bunker zijn, zonder in- en uitgang  

vb.: suiker van drinken zit aan de buitenkant van de cel en wil naar de binnenkant van de cel gaan 

waar de mitochondriën zitten om ATP te maken   

✓ deuren/kanaaltjes die altijd openstaan & deuren kanaaltjes die soms open kunnen gaan 

✓ zowel van de buitenkant naar de binnenkant van de cel als van de binnenkant naar de 

buitenkant van de cel  

1) diffusie 

2) osmose 

3) via transporter 

o gefaciliteerde diffusie  

o actief transport 

4) via vesikels  

o endocytose 

o exocytose  

 

DIFFUSIE: PASSIEF TRANSPORT MECHANISME 

o beweging van moleculen via fysisch proces 

• bij concentratieverschil  

• van hoge naar lage concentratie 

vb.: moleculen in bepaalde concentratie en daarnaast medium in lagere concentratie  

= fysische wet dat de twee compartimenten een gelijke concentratie hebben (dus verplaatsen) 

o hoe kan diffusie?  

• moleculen bewegen altijd een klein beetje (standaard), maar je hebt ook moleculen 

die stil staan (bij absolute nulpunt, of -273 °C of 0 °K)  

• hoe warmer, hoe meer moleculen bewegen  

vb.: bad met hoge en lage concentratiemoleculen, je hebt meer kans van hoge 

naar lage want hier zitten meer moleculen  

→ energie van diffusie beweging komt dus van temperatuur  
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o doorheen permeabele membraan  

o oplossing: 

• oplosmiddel (vb.: water) 

• opgeloste stof (vb.: suiker)  

→ voor lange afstand geen goed systeem  

vb.: zwembadje met chloor tablet, na enkele weken enkel geen algen enkel cm rond tablet 

 

 

VIA TRANSPORTER: GEFACILITEERDE DIFFUSIE 

vb.: glucose (suiker) transporteren, via glucosetransporter  

• kanaaltjes die enkel glucose van een hoge concentratie naar een lage concentratie kunnen 

transporteren  

• beweging van transporter kost geen energie  

• beweging gebeurt 50 keer per seconden  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionen → elektrisch geladen deeltjes 

o ionen zijn hydrofiel (= houden van water)  

o negatief: anion (vb.: Cl-, HCO3-, …)  

o positief: kation (vb.: Na+, K+, …) 

o vb.: natrium 1 elektrode te veel & chloor 1 elektrode te weinig  

• streven allebei naar 8 elektroden op de buitenste schil, dus ze wisselen  

• hebben een lading, dus zijn hydrofiel → watermantel rond ion krijgen (positef en 

negatief trekken elkaar aan)  

• NaCl (zout) ioniseert (lost op) in water door de polaire watermoleculen en geeft: 

Na+ en Cl- 

• poorten ontwikkelen die specifiek ion door laten vb.: enkel natrium 

= ionenkanalen  
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Sommige transporters kunnen openen en sluiten: poortkanalen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionen moeten soms gewoon naar binnen door diffusie, wanneer de concentratie niet gelijk is (hoge 

→ lage concentratie) MAAR van binnen naar buiten = actief transport (lage → hoge concentratie) 

= moeten betalen met ATP  

 

ACTIEF TRANSPORT 

→ transport moet soms van lage naar hoge concentratie 

o kost energie: ATP (adenosine tri-fosfaat) 

vb.: (Na+) – (K+) - ATPase  

o natriumkalium uitwisselingspomp  

• natrium naar buiten en kalium naar binnen  

→ tegen diffusie in = onevenwicht in stand houden (natrium naar buiten pompen, 

waar al veel natrium is & kalium naar binnen pompen, waar al veel kalium is)  

• in één beweging 5 ionen tegen beweging → 1 ATP betalen  

• 20% ATP wordt gebruikt voor werking natriumkalium uitwisselingspomp  

• je kan niet leven zonder dit systeem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte samenvatting: 

o kanalen: actief transport of transport 

o vetoplosbare molecule: gaan gewoon binnen en buiten (enkel voor wateroplosbare 

moleculen is het een muur)  

→ hoe kunnen heel grote moleculen naar buiten? (→ via endocytose en exocytose) 

 

VESICULAIR TRANSPORT VAN GROTE MOLECULEN  

✓ grote blaasjes die cel binnen of buiten getrokken worden  

✓ receptoren plaatsen, die specifieke molecule herkennen & vesikel maken waarin die 

specifieke moleculen door kunnen  

✓ in bulk  
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o endocytose → naar binnen trekken in een blaasje  

• receptor-gemedieerde endocytose 

• pinocytose: drinken (vloeistof) 

• fagocytose: eten (verteren)  

o exocytose → blaasje maken met iets en dumpen in buitenwereld  

vb.: vrijzetting neurotransmitter  

→ vesikels zijn omringt door hetzelfde membraan als het plasmamembraan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpje: alle manieren om moleculen door 

plasmamembraan te krijgen samengevat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedifferentieerde cellen hebben unieke eigenschappen voor bepaalde functies 

o meercellige organisme → er heeft differentiatie plaatsgevonden (anders waren ze niet 

meercellig)  

o proces van differentiatie heeft gezorgd voor de verschillende functies  

vb.: kinderen in kleuterschool allemaal dezelfde opleiding en daarna keuze maken  

→ idem voor cellen, ze kiezen een bepaalde taak vb.: vetcel 

→ eens je kiest, kan je niet meer terug  

o 200 soorten cellen (specialisaties): cytologie 

o selectieve expressie van genen: differentiatie 
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→ meeste cellen in aantal: rode bloed cellen  

→ meeste cellen in kg: spier- en vetcellen  

 

Stamcellen zijn nog niet gedifferentieerde voorlopercellen vb.: kinderen   

o elke cel bevat DNA van volledig genoom 

o bevruchte eicel heeft mogelijkheid om uit te groeien tot elke soort cel (differentiatie) 

• ultieme stamcel → de alles omvattende cel die nog alles kan worden 

• daarna gedeeltelijke differentiatie (noemen we stamcellen) → degene die we nog in 

ons lichaam hebben 

vb.: soort EHBO koffer voor wanneer er iets kapot is → we gebruiken stamcellen 

om alles te vervangen en/of maken  

• cellen hierdoor dynamisch  

vb.: je kan met uw nagel cellen van de huid nemen & deze worden gewoon 

opnieuw aangemaakt 

vb.: 100 000 cellen rode bloedcellen per sec gemaakt (heel veel en snel) 

o sommige stamcellen zijn gedeeltelijk gedifferentieerd  

vb.: multipotent adult progenitor cells  

o terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet meer terug  

o als je stamcellen laat differentiëren, ben je ze kwijt?  

→ vermeden door eerst stamcel te verdubbelen & daarna slechts 1 stamcel te gebruiken  

 

Gedifferentieerde cellen communiceren nog wel met elkaar  

vb.: beroepen (bakker nodig, leerkrachten nodig, …)  

→ 30 biljoen cellen in ons lichaam die communiceren = mooi, maar maakt het zeer complex 

 

Histologie: weefsels zijn opgebouwd uit cellen en organen uit weefsels 

o weefsel → een complex van cellen met overeenkomsten in structuur en functie en 

extracellulaire vloeistof  

o de structuur en werking van een orgaan hangt af van het weefsel waaruit het is opgebouwd  
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Vier verschillende soorten weefsels: 

1) epitheel  

o makkelijk te herkennen  

o meestal rand orgaan (buitenkant of binnenkant), bedekken uitwendige 

oppervlakken 

o epitheel laag  

o cellen overeenkomstig structuur en functie maar zijn niet identiek aan elkaar  

o bekleden inwendige transportbuizen en compartimenten 

o vormen klierproducten  

2) bindweefsel 

o opvullen inwendige ruimten  

o bieden structurele ondersteuning 

o energieopslag  

3) spierweefsel 

o trekt samen om actieve beweging teweeg te brengen  

o idem epitheel weefsel: cellen overeenkomstige structuur en functie maar zijn niet 

identiek aan elkaar  

4) zenuwweefsel  

o geleidt elektrische impulsen 

o voortgeleiding informatie  

 

Drie soorten spierweefsel: 

1) gladde spier → kan samentrekken 

vb.: in de wand van de darm, in de baarmoeder, in de blaas  

2) hartspier → dwarsgestreept 

3) skeletspier → botten met elkaar verbinden 

a) trage spiervezels 

b) snelle spiervezels  

 

 

 

 

 

 

Extracellulaire ruimte → tussen cellen in weefsel zit een ruimte (witte zone, hier zijn geen cellen)  

 

Weefsels om organen te maken/bouwen  

vb.: hart = spierweefsel, epitheelweefsel en zenuwweefsel 

 

11 stelsels die zijn opgebouwd uit verschillende organen + medisch specialisme: 
vb.: het hart is een orgaan en is onderdeel van het cardiovasculair stelsel  

Stelsel functies Medisch 
specialisme 

1) Huidlaag  

(= integument (huid, haar, 
nagels)  

- Beschermt lichaam tegen gevaren uit 

omgeving (potentiële indringers)  
- Speelt rol bij regulatie 

lichaamstemperatuur → bloed 
veel/weinig in contact brengen met 
buitenwereld  
vb.: rood worden als je het warm hebt  

Dermatologie  

2) Beenderstelsel - Biedt stevigheid  
- Bescherming zachte weefsels 
vb.: schedel (hersenen), thora (hart en 
longen) 
- Opslag mineralen  
- Vorming bloed 

Orthopedie  
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3) Spierstelsel  

(= voortbewegingsstelsel/ 
musculo-skelettaal stelsel) 

- Zorgt voor beweging en 

voortbeweging (600 spieren) 
- Geeft stevigheid  
vb.: buikwand (3 lagen spieren) 
beschermt organen die er in zitten  
- Produceert warmte 
vb.: spieren die rillen is een nutteloze 

beweging om het warm te krijgen 
(warmte ontstaat bij trilling) 

Fysische 

geneeskunde 
Kinesist  

Coördi-
natie-
functie 

 

4) Zenuwstelsel  - Geleiding onmiddellijke reactie op 
prikkels, meestal door coördinatie 
activiteiten van andere orgaanstelsel  

Neurologie  

5) Hormoonstelsel  - Reguleert langdurige veranderingen 
in andere orgaanstelsel 
- Produceren hormonen  
vb.: bijnier, schildklier  
- Organen die hormonen maken, maar 
ook nog andere taken hebben  

vb.: nieren, teelballen  

Endocrinologie  

6) Bloedvatenstelsel  
(= cardiovasculair) 

- Transporteert cellen en opgeloste 

stoffen → de wegen in een stad  
vb.: zuurstof, bloedcellen, hormonen 

Cardiologie 
Vasculaire 
geneeskunde  

7) Lymfestelsel 
(= immuunstelsel) 

- Verdedigt tegen infecties en ziekten  
- Zorgt voor terugkeer weefselvocht 

naar bloedsomloop 

Immunologie  

8) Ademhalingsstelsel - Transporteert lucht naar plaatsen 
waar gaswisseling kan plaatsvinden in 
bloedsomloop 

Pneumologie  

9) Spijsverteringsstelsel - Verwerking voedsel 
- Opname voedingsstoffen  
- Verwijdering afvalproducten  
- Lever, galblaas, pancreas  

Gastro-
enterologie  

10) Urinaire stelsel 
(= uitscheidingsstelsel) 

- Verwijdert overtollig water, zouten en 
afvalstoffen  

Urologie 
Nefrologie  

11) Voortplantingsstelsel  
(= geslachtsstelsel)  

- Vormt geslachtscellen en hormonen  Man: andrologie 
Vrouw: 
gynaecologie  
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Geneeskunde 2 grote luiken: 
1) inwendige geneeskunde 
2) chirurgie  

vb.: cardioloog & hartchirurg  
 
Sommige organen dienen meer dan 1 stelsel & andere organen dienen slechts 1 stelsel  

= complex (wanneer er iets mis gaat) 

 

Er zijn ook nog andere specialisme  

vb.: oncoloog (kankerspecialist → kan in alle stelsel optreden, is gespecialiseerd in het probleem), 

hematoloog (bloedvatenstelsel, stollingsziektes), radioloog (werkt met beeldvorming), klinische 

bioloog, anatome patholoog, transgender expert (endocrinoloog)  

 

1.5 HOMEOSTASE  

 

Schematische weergave van het menselijk lichaam 

o cellen (30 biljoen) bevinden zich in een 

ruimte/bad waar een aantal parameters 

constant gehouden worden (suiker, 

temperatuur, …)  

o homeostase → constant houden milieu 

interieur 
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Functie stelsels om constant te houden  

vb.: respiratory system = constant houden hoeveelheid zuurstof voor cellen 

vb.: urine systeem = constant houden hoeveel toxic stoffen  

vb.: spijsverteringsstelsel = voldoende nutriënten, aminozuren  

vb.: skelet = constant houden calcium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeostase (1930: Walter Cannon): 

o constant houden van milieu interieur 

o vele parameters 

• één parameter niet constant is een probleem 

• ziekte betekent vaak: ‘falen van homeostase’ 

o dynamisch evenwicht 

vb.: 37°C niet erg, maar 38°C wel  

 

Hoe houden we alles heel de tijd constant?  

= negatieve feedback  

o vb.: thermostaat 

• sensor: bakje waar een thermometer in zit die zegt wat de temperatuur is   

 in lichaam: 1 cel die vb.: magnesium kan meten  

• target, setpoint: als de temperatuur een bepaalde constante moet hebben, dan 

kan je dat in geven vb.: 20 °C  

• effector: negatieve feedback, als de temperatuur te laag is, dan verhogen & als de 

temperatuur te hoog, dan verlagen  

 in lichaam: vb.: zweetklieren, meer bloed naar de huid sturen 

→ waar “thermostaat” in ons lichaam?  

= in hypothalamus (sensor en integratiecentrum (setpoint))  

o beschermt set-point 

o maakt wijziging ongedaan  

 

Negatieve terugkoppeling herstelt oorspronkelijke situatie: 

o sensor (= receptor) → detecteert afwijking van ‘set point’ door (externe) verstoring  

o integratiecentrum (= besturing) → bepaalt de respons 

o effector → produceert de respons  

o normal range → de zone waarin het aanvaardbaar is 

vb.: lichaamstemperatuur tussen 36°C en 38°C 
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Via negatieve feedback behoud van dynamisch evenwicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloedanalyse → controleren van homeostase, kijken naar de eigen waarden en de normale 

waarden = illustratie van ziektes die het gevolg zijn van een mislukte homeostase 

 

Setpoints van enkele belangrijke bloedparameters: 

o niet alle waarden v/d parameters kennen 

(afhankelijk van leeftijd, gewicht, …) 

o wel kennen: glucose (getal + eenheid) !!! 

(examen) → cholesterol te hoog in het bloed 

o pH: ons lichaam is licht basisch, lichaam kan 

verzuren (acidose) of basisch worden 

(alkalose)  

o ureum: afvalproduct in nieren, als de nieren 

slecht werken gaat ureum opstapelen in het 

bloed (uremie = nierfalen)  

o emie = bloed  

 

Positieve terugkoppeling  

o zo goed als altijd negatieve feedback → positieve terugkoppeling op zijn plaats als 

onderdeel van een groter systeem (negatieve feedback)  

o effectors versterken wijziging (sneeuwbaleffect) 

o meestal deeltje van grotere negatieve feedback loop (vb.: bloedstolling, weeën)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   vb.: bloedstolling  

o plaatjes hebben veel vrienden, als er een beschadiging 

is dan komt er een plaatjes feest, die roepen dan ook 

weer plaatjes feest   

o opstopping en klonter maken  

o zichzelf vermenigvuldigend effect, zelfversterkend effect 
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Suikerziekte (diabetes) is een voorbeeld van verstoorde homeostase 

o na een maaltijd komt er suiker (glucose) in het bloed (glucose in bloed stijgt)  

o deze ‘verstoring’ van de suikerspiegel (glycemie) wordt tegengewerkt door insuline 

→ hormoon dat in het bloed komt en zegt dat er genoeg is glucose is  

o bij type-I diabetes is de productie van insuline defect door fout in  cellen  

→ te hoge hoeveelheid suiker in het lichaam  

o bij diabetes moeten feedbackloop overgenomen worden door apparaatjes 

• sensor: glucosemeter vb.: bloedprik 

• integratiecentrum: rationele ervaring arts en patiënt 

• effector: insuline-injectie 

o niet doen: urine wordt zoet, blind worden, nieren gaan kapot, …  

o te veel insuline inspuiten: dood gaan of in coma gaan van een te lage suiker (geen suiker 

meer voor de hersenen) → moord is makkelijk met insuline (moeilijk detecteerbaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld uitslag bloedanalyse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 INTERACTIE TUSSEN CEL EN OMGEVING  

 

Communicatie tussen cellen  

→ belangrijk vb.: stad zonder benzine wanneer het wegvalt  

o lokaal (binnen 1 weefsel): 

• gap junctions → direct contact tussen cellen 

vb.: huizen die naast elkaar staan  

vb.: hart → alle hartcellen hangen aan elkaar, als 1 cel geprikkeld wordt, worden 

alle cellen geprikkeld  

• paracriene regeling/communicatie → communicatie via lokale boodschappers 

vb.: roepen in de straat  

✓ autocrien: eigen cellen  

✓ paracrien: andere cellen  
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o lange-afstandscommunicatie 

1) neuronaal → prikkel via kabel (axon) naar doelcel  

• snel, specifiek, alle rest weet hier niet van  

vb.: naar de bakker bellen dat zijn zoon niet naar school moet komen, want 

de leerkracht is ziek  

2) hormonaal → molecule via bloedbaan naar alle cellen (enkel effect in doelcel)  

• alle cellen komen er mee in contact  

• via het bloed  

• weten dat het bij de juiste terecht komt via receptor, slechts bepaalde 

cellen kunnen het begrijpen  

vb.: bericht in de krant in het chinees zetten dat de leerkracht ziek is en de 

leerlingen niet naar school moeten komen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 ANATOMISCHE RICHTINGEN EN VLAKKEN  

 

ANATOMISCHE VLAKKEN/SNEDEN  

o transversaal of horizontaal 

o coronaal of frontaal 

o sagittaal 

• midsagittaal: door middenlijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMISCHE RICHTINGEN 
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1.8 EVOLUTIE EN NATUURLIJKE SELECTIE 

  

EIGENSCHAPPEN DRIJFVEER VAN LEVENDE WEZENS 

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

o basale functies → aan voldoen om te “leven”  

1) reactievermogen (prikkelbaarheid) 

2) groei 

3) voortplanting 

4) beweging (intern transport of voortbeweging) 

vb.: sappen in een boom   

5) stofwisseling (metabolisme) → chemische reacties  

o sterven (van organisme) is onontkoombaar en eigen aan leven  

o drijfveer/doel van het leven is overleven  

• korte termijn: organisme (eten en niet opgegeten worden, streven naar overleven) 

• lange termijn: genetisch materiaal van soort (voortplanten)  

 

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

o ei = constant  

o DNA blijft hetzelfde, bepaalde stukjes zelfs niet gemengd met X en Y van moeder en vader 

o identieke kopij van mama/papa, grootouder, overgrootouder, … 

o via maternele DNA lijn weten vanwaar je afkomt 

o overleven van de soort en doorgeven van het DNA  

 

Harde wereld: minder romantisch als voorgesteld wordt  

vb.: in droogte, moeder olifant kalfje doodstampen  

vb.: albino zeehond (rood) = verstoten want trekt roofdieren aan  

→ afwijking is niet altijd slecht (vb.: albino walvis), wel als het gevaarlijk is  

 

Zwakkere dieren moeten er uit  

o dit is berekend (want deze planten zich makkelijk en snel voort)  

→ de natuur is hier op voorzien  

o vb.: konijnen kunnen zich goed voortplanten → als ze allemaal zouden overleven, dan zou 

na 5 jaar elke m² bedekt zijn met 1m konijnen = ‘moeten’ sterven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie: natuurlijk & seksuele selectie  

o the origin of species 

o descent of man  

→ boeken van Charles Darwin  
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FUNCTIONALISME OM MENS TE LEREN BEGRIJPEN  

o functionalisme → om een biologisch fenomeen te begrijpen moeten we de functie ervan 

voor het organisme begrijpen 

• m.a.w. evolutie nodig om ons lichaam te begrijpen, want de functies in ons lichaam 

zijn vaak te herleiden tot functies om te overleven of voort te planten 

• opgelet: niet alles heeft nut  

• evolutionair relict → vroeger nut gehad, maar nu niet meer  

vb.: staartbeentje  

vb.: kippenvel: als het koud is gaan dieren met een dikke vacht een luchtlaag 

maken, onze haartjes zijn nu zodanig kort dat het geen nut meer heeft  

o ook begrijpen van aspecten van (menselijk) gedrag vereist inzicht in hun evolutionair nut 

vb.: zangvogels 

vb.: bessen, steken veel energie in om dit te maken, is om zaadjes te verplaatsen om zo 

voort te planten 

• eten 

• niet opgegeten worden  

• voortplanten  

  

vb.: in de vleugels van een vlinder, wat was het evolutionair nut?  

o ogen van een uil proberen imiteren → andere vogels afschrikken  

o hoe is dit gekomen? hoe kan een vlinder nu op dit idee komen?  

o door toeval een vlinder dat dit had, waardoor deze vlinder meer kans had om te overleven 

en zich meer kon voortplanten, zijn nakomelingen met dezelfde bollen hadden wederom 

meer kans om voort te planten enzovoort = natuurlijke selectie 

 

PRINCIPES EVOLUTIETHEORIE 

1) er is interindividuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk 

vb.: lange en korte mensen en dit zit in de familie  

2) bepaalde individuen hebben meer overlevend nageslacht omdat overerfbare eigenschappen 

beter aangepast zijn aan omgeving (= natuurlijke selectie) 

3) eigenschappen die positief zijn voor overleven en voortplanting worden frequenter in 

een populatie 

 

SURVIVAL OF THE FITTEST 

o natuurlijke selectie → niet enkel de competitie om te overleven, maar vooral om genen 

door te geven  

o fitness → aantal succesvolle nakomelingen 

 

Seksuele selectie 

vb.: krab met 1 grote en 1 kleine klauw  

o grote klauw was aantrekkelijk en is uit de hand gelopen  

o klauw werd zodanig groot dat ze niet meer konden eten  

o asymmetrische ontwikkeling ontstaan → kunnen eten  

met ene klauw en aantrekkelijk zijn met de andere klauw  

vb.: pauw 

vb.: stam van mensen, om ter hoogste springen  
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2 soorten intraseksuele selectie: 

1) male-male competition → strijden tussen mannetjes om toegang te krijgen tot vrouwtjes  

o gevolg: soort wordt gekenmerkt door geslachtsdymorfisme (grote fysieke 

verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes)  

2) female choice → eigenschappen die goed werken (= frequenter)   

vb.: goed kunnen zingen  

→ filmpje kijken  

 

Taxonomie → organismen indelen volgens eigenschappen in groepen  

(rechterkolom kennen en linker niet) 

Linneus → hij heeft deze namen 

gegeven 

 

      Genetica: brengt correcties aan 

      → door nieuwe technieken exact  

      bepalen vb.: nijlpaard zit dichterbij  

      een walvis, … 

 

3 domeinen:  

1) eukaryoten  

2) bacteria 

3) archaea (oerbacteriën)  

 

Soort → organisme die samen 

kunnen voortplanten en nageslacht 

kunnen krijgen dat vruchtbaar is 

o wij zijn de enige v/d soort 

‘homo’ 

 

 

 

 

 

 

Variëteiten en complexiteit van organismen ontstaan door adaptaties: mutaties en cumulatieve 

selectie 

o zonder voorafgaandelijk plan/doel  

• niet alles zit super goed in elkaar 

vb.: zaadleider bij de man zit helemaal rond de urineblaas = unintellegent design  

• fouten omdat we begonnen zijn zonder een plan, complexe dingen zijn gradueel 

ontstaan, op den duur denken ‘misschien beter anders gestart’ 

• The Blind Watchmakers → complexe dingen maken maar we zijn blind, we weten 

niet wat we doen, het gebeurt stapsgewijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorste lidmaat: 

(a) mens/arm (b) vleermuis/vleugel (c) walvis/vin (d) hond/poot 

→ zelfde structuur maar anders gaan in zetten (evolutie) en daardoor verandert 
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EVOLUTIONAIRE DRIJFVEER: ETEN EN NIET OPGEGETEN WORDEN 

o plaats in voedselpiramide 

o exploiteren van nieuwe ecologische niches  

• open niches (eiland, lucht, grot, …) → plaats waar er opportuniteiten zijn, veel kans 

op voedsel en weinig kan om opgegeten te worden 

= sterke drijfveer geweest om soorten uit elkaar te krijgen   

• nieuwe voedselbronnen, bescherming tegen predatoren  

• vereist adaptatie aan nieuwe omgeving  

vb.: in grot gaan wonen want dieren boven jou in de voedselpiramide zijn niet 

aangepast aan het donker → later vleermuizen echolocatie ontwikkelt = probleem 

voor insecten  

o invloed 

• klimaat, meteorieten, … 

• continentendrift  

 

1ste cruciale stap 

o van de zee naar het land gaan  

o planten waren er al, hadden geen afweer (vb.: stekels) → dieren aten deze op  

= planten beginnen aanpassen  

 

2de cruciale stap  

o na massa-extinctie 65 miljoen jaar geleden: zoogdieren vertonen snelle diversificatie: 

evolutionaire niche  

• dino’s & alles wat grote was dan een klein beestje uitgestorven 

• uit kleine soorten die overleefde zijn alle zoogdieren ontstaan  

• niche ontstaan voor zoogdieren & wij zijn landoppervlak gaan domineren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3de cruciale stap  

o out of Africa: op zoek naar de wieg van de moderne mens  

• belangrijk stap in menselijke historiek 

• als soort ontstaan in Afrika & 40 000 – 50 000 jaar geleden: homo sapiens gaan 

rondtrekken  

• af en toe stukken zee oversteken  

vb.: Aborigenels die van Indonesië naar Australië gaan  

vb.: volkeren die via Zuid-Amerika naar Australië gaan 

• verklaart waarom wij risico gedrag opzoeken → evolutionair voordeel (als effectief 

in Australië geraakt)  
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Verspreiding Homo sapiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling en evolutie van mens en menselijke hersenen:  

(kader kennen) 

Mensapen: 

oerangutan, gorilla,  

chimpansee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OORSPRONG VAN NEANDERTHALER EN HOMO SAPIENS  

o alles afgesplitst van homo erectus 

o vanuit home erectus Heidelbergenis = voorouder vn ons 

o splitsing tussen chimpansee en hominiden: 5 mya 

o Neanderthaler (“neef van ons”): 0.3 mya 

o Homo sapiens: 0.3 mya   

o mogelijk nog latere menging tussen Neanderthalers en homo sapiens  

o we hebben het gehaald van Neanderthaler vanwege ons grote brein 

 

Homo sapiens, het dier met de grote hersenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% verschil in DNA tussen mens & chimpansee 

0.1% verschil in DNA tussen niet verwante mensen (m.a.w. 3 miljard letters, 3 miljoen versch.)  
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De hersenontwikkeling bij de belangrijkste soorten van hominini  

o goede mensaap: 400g hersenen  

o onze hersen 3-4 maal groter dan dat je zou verwachten volgens ons gewicht  

o kennen van kader: wanneer 1ste ontstaan, hoe lang mensen hier al zijn en wanneer wij er 

waren  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIEKE VAN MENSELIJKE HERSENEN  

o groter: > 2% van LG (i.t.t. 0.2% bij olifant) 

o meer neuronen per gram hersenweefsel (figuur) 

o meer en diepere plooien in cortex door beperkte plaats 

• schedel kon niet groter worden dan dat hij al was (beperkt geboortekanaal)  

• van 400g naar 1400g gegaan  

• natuurlijke selectie van beperkt geboortekanaal, maar nu hebben we de 

mogelijkheid tot een keizersneden, dus later hersenen terug groter worden na 

enkele jaren keizersnede?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertraagde (postnatale) ontwikkeling van menselijke hersenen  

o veel postnatale rijping tot adolescentie  

• door klein geboortekanaal (rechtop lopen) 

• van 350g naar 1400g (maar blijft 100 miljard neuronen): figuur 

• nadeel: komen hulpeloos ter wereld en sterven als er niemand voor ons zorgt  

 baby orka, kan direct zelfstandig zijn  

• voordeel/noodzaak/risico: veel leren en beïnvloeding mogelijk  

 

 



25 

 

2. ZENUWSTELSEL 

2.1 OPDELING, ZENUWCELLEN & STEUNCELLEN  

 

Definitie niet leven → afwezigheid van hersenactiviteit 

o bepalend dood/leven, ook al werken andere organen nog wel 

o illustratie van hoe werking zenuwstelsel verbonden is aan leven 

 

Doel: complex orgaan proberen te begrijpen  

o we kunnen wel bepaalde zaken leren bij dieren, maar wat ons uniek  

maakt, is het mens zijn 

o we kunnen niet zomaar in levende mensen snijden  

o Watson & Crack: DNA structuur ontdekt & dachten daarna  

hersenstructuur te onderzoeken 

→ niet zo simpel als gedacht, het brein is het complexste  

ding in het heelal (volgens het brein)  

 

Neuronale communicatie → wat zijn prikkels in neuronen, hoe worden prikkels  

doorgegeven & leer v/d neurotransmitters  

 

Doel zenuwstel → geleiding & onmiddellijke reactie op prikkels, meestal door 

Het coördineren van de activiteiten van andere orgaanstelsels  

 

ANATOMISCHE OPDELING ZENUWSTELSEL: 

1) centraal zenuwstelsel (CZS) 

o hersenen → staat in verband met de craniale zenuwen 

o ruggenmerg → staat in verband met de spinale zenuwen  

2) perifeer zenuwstelsel (PZS) 

o craniale zenuwen  

o spinale zenuwen  

 

2 celtypes in zenuwstelsel: 

1) neuronen → vertegenwoordigen de elektrische activiteit in de hersenen  

2) steuncellen (Glia) → ondersteunen de neuronen  

 

Brein: witte & grijze stof 

1) microscopisch niveau ontleden  

vb.: neuronen met lange draden die vertakkingen hebben  

• hiertussen zitten andere cellen   

• vroeger: men dacht dat het opvulsel was 

• nu: glia (andere cellen in de hersenen die geen neuronen zijn) met als functie het 

ondersteunen van neuronen (steuncel)   

2) macroscopisch niveau ontleden  

vb.: centraal zenuwstelsel vs. perifere zenuwstelsel 

 

FUNCTIONELE OPDELING ZENUWSTELSEL: (zie figuur) 

→ kijken naar waarom/wat is de functie  

 

Afferente systeem → informatie die het brein binnen komt, input 

vb.: info van zintuigen over de buitenwereld, info over de situatie v/e orgaan (vb.: bloedruk stijgt)  

Efferente systeem → informatie die het brein buiten gaat, output   

 

Somatisch zenuwstelsel → bewust sturen vb.: skeletspieren  

Autonoom zenuwstelsel → onbewust, geen controle over vb.: hartritme  
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Neuronen (zenuwcellen) zijn de functionele eenheden van het ZS 

o dendrieten → opvangen van prikkel (afferent) 

o cellichaam (integratie van signalen) + celkern  

• bevat DNA  

• cellichamen kleuren grijs/dens → grijze stof  

o axonheuvel en axon → productie en geleiding van impuls, prikkel wegsturen via axon 

(efferent)  

o zenuwuiteinden → verdikkingen, verbindingen maken, vrijzetten van chemische stoffen 

(neurotransmitters in synaps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANATOMISCHE CLASSIFICATIE VAN NEURONEN  

a) multipolair vb.: motoneuronen  

o twee of meer dendrieten, 1 axon  

o alle motorische zenuwcellen die skeletspieren aansturen  

b) (pseudo)unipolair vb.: sensibele neuronen  

o cellichaam aan 1 zijde, dendriet en axon lopen in elkaar over  

o meeste sensibele neuronen van PZC zijn unipolair  

c) bipolair vb.: retina van oog 

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

 
FUNCTIONELE CLASSIFICATIE NEURONEN  

a) sensibele/sensorische → input 

o PZC, info van zenuwcellen  

b) schakelcellen (interneuronen, associatieneuronen) → integratie 

o verbinden van neuronen  

c) motorisch → output  

o CZS, impulsen van CZS naar weesels, organen en orgaanstelsels  
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Glia (steuncellen) van perifeer ZS 

o schwanncellen  

• vormen myelineschede rond axonen  

✓ dikke, dense laag 

✓ als dit niet werkt, heb je een demyelinesatie stoornis 

✓ platte pannenkoek (plasmamembraan) die rond het axon gaat wikkelen  

✓ niet alle neuronen zijn omgeven door myeline  

vb.: aansturen skelet (gemyeliniseerd) en zaken die trager mogen gaan 

(ongemyeliniseerd)   

• isolatie door vele lagen vette plasmamembraan 

• bestaat uit dubbele laag fosfolipiden  

• versnelt prikkelgeleiding in axonen = supergeleiders  

• myelineschede kan verstikken, dus af en toe knopen van Ranvier  

o satellietcellen: ondersteunen neuronen in ganglia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Brein bestaat uit:  

a) witte stof → myelineschedes (axonen/kabels met myeline rond), vol vet 

b) grijze stof → cellichamen  

 

Er zijn vier soorten glia in het centraal zenuwstelsel: 

1) oligodendrocyten  

o myelineschede (witte stof) 

o zelfde functie als schwancellen, maar kunnen er meer tegelijk aanmaken  

2) microglia (fagocytose) 

o kleine stofzuigrobots  

o maken allerlei zaken onschadelijk/ruimen op in de hersenen 

vb.: bacteriën, virussen, …  

o verre neef witte bloedcellen 

3) ependymcellen → epitheel cellen van CZS 

o bekleden inwendige holten/ventrikkels in CZS  

o productie cerebrospinaal vocht (CSV) 

o ventrikkles zijn gevuld met hersenvloeistof  

4) astrocyten 

o stervormige cel 

o structurele en metabole ondersteuning neuronen  

o vorming bloed-hersen-barrière (verbinden neuronen met bloedvaten)  

• stoffen in het bloed die fataal zijn voor de hersenen, worden uit de buurt 

gehouden  

• uitdaging voor psychofarmaca: stoffen ontwikkelen die hersenen wel 

opnemen  
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Bloed-hersen-barrière  

o barrière tussen bloedbaan en hersenen  

o alle weefsels hebben capillaire, behalve hersenen  

• voordeel: als toxische stof eten, gaat dat niet zomaar naar de hersenen  

• nadeel: medicijnen willen toedienen aan hersenen, lastig door bloed-hersen-

barrière 

vb.: alzheimer gekenmerkt door tekort aan dopamine & dopamine willen toedienen 

als medicijn maar bloed-hersen-barrière liet ze niet binnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cultuur van cellen en astrocyten → cellen 

differentiëren 

o celkern (blauw), neuronen (groen), 

oligodendrocyten (paars), astrocyten 

(rood) 

o proberen zelf hersenen te maken 

o net boven de neus & hypocampus 

hebben we veel stamcellen, maar 

neuronen zelf kunnen we niet verder 

differentiëren (andere neuronen uit 

maken) 

 

 

 

Grijze vs. witte stof & kernen (nuclei) vs. ganglia 

o ganglia → verzameling van cellichamen in de neuronen  

o white matter  

• bundels van kabels/axonen met myeline onder (witte kleur door myeline)  

• nerves (zenuwen): bundel van axonen in het PZS  

o white matter organization: hoe kabels lopen  

• tracts → bundels van axonen die eenzelfde functie hebben  

o gray matter  

• ganglia → verzameling cellichamen buiten CZS  

o gray matter organization (buitenste dunne lag, schors van de hersenen)  

• nuclei → verzameling cellichamen  

o columns → met het blote oog te zien vb.: in vlees 
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2.2 ACTIEPOTENTIALEN EN PRIKKELGELEIDING 

 

De taak van neuronen is prikkels vormen en voort geleiden 

vb.: gsm → één en nullen, ofwel een actiepotentiaal ofwel geen actiepotentiaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet van de specifieke zenuwenergie 

o kabels brengen allemaal dezelfde informatiesoort 

o het maakt niet uit welke kabel je een shock geeft, ze geleiden allemaal een prikkel  

o waar de kabels lopen bepaald over wat de prikkel gaat (vb.: zicht, gehoor, …)  

 

Ion → elektrisch geladen deeltje met meer elektronen dan protonen 

o ionen niet gelijk verdeeld binnen en buiten de cel  

 

Celmembraan is vaak niet doorlaatbaar voor ionen 

o dit zorgt voor concentratiegradiënten  

a) Natrium (Na+) 

• groter/meer aanwezig buiten dan binnen de cel  

• 10x meer geconcentreerd buiten de cel  

b) Kalium (K+) 

• groter/meer aanwezig binnen dan buiten de cel  

• 30x meer geconcentreerd binnen de cel  

→ Natrium en Kalium constant houden = de taak van de natrium-kalium pomp  

c) Chloor (Cl-) 

• groter/meer aanwezig buiten dan binnen de cel  

d) Calcium (Ca2) 

• groter/meer aanwezig buiten dan binnen de cel 
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o hoge en lage concentratie → als kanalen open, via diffusie van hoge naar lage concentratie 

gaan = beweging van elektrisch geladen deeltjes  

o elektrische stoom → stoom van elektrisch geladen deeltjes die bewegen van de ene plaats 

naar de andere (wat we meten om te zien of iemand nog leeft, namelijk de elektrische 

activiteit van een weefsel) 

o in een axon v/e neuronen passeren prikkels, celmembraan v/e axon heeft een dubbele laag 

fosfolipiden → ionen kunnen binnen/buiten via specifieke poorten  

o poorten in membraan laten dus ionen door, maar als poorten constant open zijn, verdwijnt 

het evenwicht → daarom specifieke poorten die automatisch open en dicht gaan 

 
(conventie foto’s: bovenkant is de buitenkant v/d cel & de onderkant is de binnenkant v/d cel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(heel belangrijke figuur, ook getallen kennen) 

 

Ionenkanalen in celmembraan  

o poortkanalen (“gated” ion channels) → ionen moeten doorgelaten worden door poorten in 

het membraan 

o openen onder invloed van diverse stimuli 

o in-of uitstroom van positief of negatief geladen deeltjes (ionen) kan de 

membraanpotentiaal wijzigen  

 

Vier manieren waarop poorten voor ionen kunnen opgaan: 

1) Ligandgemedieerd 

o de sleutel is een molecule (vb.: neuro- 

transmitter) binden 

o er is maar 1 sleutel/molecule waarmee je de  

poort kan openen   

2) Fosforylatiegemedieerd 

o fosfaatgroep op poortkanaal zetten waardoor  

het open gaat 

3) Spanningsgevoelig 

o lijkt op een elektrische poort 

o kanaal openzetten door elektrische spanning  

er op te zetten  

o elektrische spanning veranderen waardoor  

spanningsverschil tussen de cel 

o stimulus voor nodig = depolarisatie (spanning  

omdraaien)  

4) Mechanisch 

o deur open beuken  

o trekken langs beiden kanten membraan uit  

elkaar, waardoor poort open gaat  
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Neuronen zijn als batterijen  

→ twee kamers met vloeistof: één is positief en één is negatief geladen  

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

o potentiaalverschil (= verschil in elektrische lading) tussen binnen en buiten de cel 

• binnenkant: negatief geladen (negatieve kamer) 

• buitenkant: positief geladen (positieve kamer) 

o rustmembraanpotentiaal (RMP) → verschil in lading tussen binnen en buiten cel in rust  

• binnen negatiever dan buiten door “fixed anions” → negatief geladen deeltjes die 

vast zitten in je cel vb.: eiwitten, ATP, …  

• m.a.w. in de cel zitten moleculen die vooral negatief geladen zijn en er dus voor 

zorgen dat er netto meer negatief geladen deeltjes zijn binnen dan buiten de cel   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er gebeuren als de poort opengaat?  

o natrium 

• volgens diffusie: gelijk verdelen, dus natrium komt naar binnen  

• volgens elektrische component: tegengestelde trekken elkaar aan, natrium positief 

geladen dus volgens elektrostatische kracht, zal natrium ook naar binnen gaan  

• twee redenen voor natrium om naar binnen te komen als het poortkanaal 

openstaat 

o kalium = complexer 

• hoge concentratie binnen cel en lage concentratie buiten cel  

• volgens diffusie: van binnen naar buiten stromen  

• volgens elektrische kracht: kalium positief deeltje 

• welk v/d twee is de sterkste? → diffusie kracht domineert op tegenstrijdige 

elektrische kracht  

• kalium gaat van binnen naar buiten de cel als de poorten openstaan  

o chloor = complexer  

• diffusie wint van elektrische kracht 

• chloor gaat van buiten naar binnen de cel als de poorten openstaan  

 

Electrische activiteit in axonen  

o veranderingen in membraanpotentiaal enkel in exciteerbare cellen (= elektrisch 

prikkelbare cellen) vb.: neuronen en spiercellen 

o kan in 2 richtingen veranderen:  

• hyperpolarisatie (= inhibitie) 

→ meer negatief worden  

→ twee polen die hyper (sterker) van elkaar verschillen  
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• depolarisatie (= exciterend)   

→ minder negatief worden 

→ polariteit valt weg tot nul, waarbij gelijke elektrische 

lading/membraanpotentiaal opheffen, batterij is leeg  

→ houdt activatie in 

o als je een bepaald weefsel/cel wil activeren/exciteren moet je ze depolariseren 

(membraanpotentiaal van rust, minder negatief worden)  

• door verandering doorlaatbaarheid membraan voor Na+ of K+  

• cel doorlaatbaar maken voor natrium, want heeft de neiging om binnen de cel te 

stromen (i.t.t. kalium die naar buiten stroomt) 

• cel minder negatief maken (depolarisatie) door positieve deeltjes naar binnen te 

laten komen (altijd bekijken vanuit standpunt v/d binnenkant v/d cel)  

• depolarisatie → instroom van natrium 

• exciteerbare cel → van rustpotentiaal naar actiepotentiaal door natrium naar 

binnen te laten stromen  

 

Actiepotentiaal → tijdelijke omkering van het membraanpotentiaal  

1) lichte externe depolarisatie stimulus 

o start depolarisatie, zet poorten open 

o trage fase, tot je drempel bereikt  

2) vanaf -60 mV:  

o poorten gaan open en er is massale instroom van natrium 

o cel wordt minder negatief (zelfs een beetje positief) 

o Na+ -influx  

o cel helemaal gedepolariseerd (batterij plat), depolarisatie tot +30 mV 

3) openen van K+ -kanalen (trager) 

o gaan trager open, niet onmiddellijk nadat drempel bereikt is 

o positieve kalium deeltjes gaan naar buiten (diffusie + elektrische kracht) 

o K+ -efflux  

o repolarisatie → polariteit van de cel wordt hersteld, kalium stroomt uit de cel, 

waardoor de cel weer negatief wordt omdat de positief geladen deeltjes verdwijnen  

4) hyperpolarisatie  

 

Kort stappenplan: 

1) externe polarisatie stimulus 

2) drempel bereikt: natrium stroomt naar binnen = 

depolarisatie  

3) kalium kanalen open (trager) en kalium gaat naar buiten  

4) alles is terug hersteld = repolarisatie 
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Kalium: enkel voordeur, buitenkant celmembraan wel en binnenkant celmembraan niet 

Natrium: voor en achterdeur, aan beide kanten poorten 

 

1) depolarisatie 2) repolarisatie 3) hyperpolarisatie 

= van -70 naar 0 naar + naar minder dan -70 naar terug rust (-70)  

 

Refractaire periodes → als je een actiepotentiaal hebt gehad, moet je even  

herstellen tot dat je opnieuw een actiepotentiaal kan hebben, dus verhinderen  

van nieuwe actiepotentiaal 

vb.: schieten met geweer, na schot even herladen  

o absolute refractaire periode 

• onmogelijk om nieuwe AP te produceren  

• inactieve fase van ionenkanaal → natrium kanaal geïnacti- 

veerd, moet terug naar de oorspronkelijke stand (voordeur  

aan binnenkant open en aan buitenkant dicht)  

o relatieve refractaire periode  

• nieuwe AP kan, maar vereist sterkere stimulus die van -90  

naar drempel gaat → onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk  

• hyperpolarisatie  

→ actiepotentialen kunnen hierdoor niet continu komen (4 tal ms tussen 2 actiepotentialen) 

 

De wet van alles of niets 

o binaire code: 1 = actiepotentaal & 0 = geen actiepotentiaal  

→ ofwel 1 ofwel 0, plaatsvinden of niet plaatsvinden, nooit een half actiepotentiaal  

o bij overschrijding drempel: maximaal potentiaalverschil (amplitude en duur steeds 

dezelfde)  

o intensiteit van stimulus afhankelijk van frequentie actiepotentiaal (AP)  

• alle actiepotentialen hebben dezelfde vorm, het is niet zo dat ze vb.: hoger gaan, 

ze worden enkel frequenter   

• gradaties in prikkels weergeven door frequenter te maken  

vb.: luide knal zijn heel veel actiepotentialen per eenheid (geen één lange prikkel 

door refractaire periode)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumkaliumpomp 

o natrium naar binnen stromen en kalium naar buiten  

o 1 ATP (energie) betalen per actiepotentiaal  

 

Local current → natrium gaat naar naburige regio’s die  

gaan depolarisen en waar een actiepotentiaal gaat ontstaan  

 

Externe depolarisatie stimulus → komt van regio naast je waar van alles aan het gebeuren is, 

hierdoor schiet je zelf ook in gang (omdat buur in gang schiet) = steeds depolarisatie doorgeven  
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Depolarisatie in maar 1 richting doorgegeven & local current gaat in beide richtingen?  

o als actie potentiaal juist gepasseerd is kan er even gaan actie potentiaal plaats vinden want 

zitten in refractaire periode  

 

Prikkelgeleiding door axon  

ONGEMYELINISEERDE AXONEN  

o golf  

vb.: wave in een stadium, gevoel dat er van alles beweegt, maar eigenlijk beweegt er 

telkens slechts 1 ion, wat lijkt op een beweging, maar is het niet echt 

→ idem bij actiepotentiaal, de polariteit verandert even en weer andersom 

o zonder afname in amplitude 

o traag 1 m/s 

 

GEMYELINISEERDE AXONEN  

o saltatoire (= sprongsgewijze) conductie van knoop tot knoop 

• door vetlaag kunnen ze niet mee doen aan actiepotentiaal (vet vs. water) 

• enige plaats waar ze kunnen uitwisselen zijn de knopen & enkel op die plaatsen 

vinden we poortkanalen in hele hoge concentratie (heel veel aanwezig)  

• local current ( = lokale contaminatie) kan net ver genoeg om volgende knoop te 

bereiken, waardoor die ook depolariseert enzovoort  

o hoge concentratie kanalen t.h.v. knopen  

o snel, tot 100 m/s  

o de instroom van Na+ en uitstroom van K+ tijdens actiepotentiaal is erg lokaal op axon 

o de ionen worden nadien terug gepompt door de natrium-kalium pomp (ATPase) 

→ verklaart energieverbruik van hersenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: uitsterven dino’s → enorm groot, waardoor zelfs myelinisatie te lang duurt, hierdoor waren ze 

zo traag in hun reacties (myelineschedes kan je niet groter maken want dan sterven prikkels uit) 

 

2.3 SYNAPSEN  

 

HET ZENUWSTELSEL IS EEN COMPLEX VAN GECONNECTEERDE NEURONEN  

 

Neurochemie → welke bestaat er allemaal 

Psychofarmacologie → via exogene stoffen endogene 

transmissie beïnvloeden  

    Neuroanatomie → delen in hersenen bespreken naar plaats  

    en functie  
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Synapsen → plaats waar overdacht v/e prikkel v/d ene cel naar de andere plaatsvindt 

o overstap elektriciteit naar chemie v/d hersenen  

o is scheikundig  

 

Geen elektriciteit meer in hersenen → (hersen)dood 

 

Oud vraagstuk: hoe kan een prikkel op het einde v/e neuron doorgegeven worden aan een volgend 

neuron?  

o vroeger: men dacht via rechtstreeks contact 

o microscopen: zien dat er ruimte is tussen de twee cellen  

= synaptische spleet (aantal nanometers) 

o Loewi: (zelfde moment, maar onafhankelijk) er zit een ruimte tussen waarbij een stof 

wordt doorgegeven 

• hart eigen ritme en zenuwen beïnvloeden dat (sneller of trager)  

• Otto Loewi wist dus dat er een zenuw was die het hart trager liet kloppen  

• hart kikker elektrisch prikkelen → gaat trager 

• hoe kan zo een neuron dat signaal doorgeven aan de hartspiercellen?  

• experiment: hart gestimuleerd, ritme daalt, vloeistof waarin hart zat aan een ander 

hart toevoegen, dat hart ging ook trager kloppen  

• signaal van zenuw was overgegaan in vloeistof in bakje = aangetoond dat het 

scheikundig (neurotransmitter) moest zijn  

• start studie nieuw domein: scheikundige synaps  

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN SYNAPS IS DE FUNCTIONELE CONNECTIE TUSSEN TWEE NEURONEN/CELLEN  

o elektrisch of chemisch?  

• 1921, Loewi: meestal chemisch 

• recent: soms elektrisch (gap junctions)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRISCHE EN CHEMISCHE PRIKKELOVERDRACHT  

o gap junction → verbindt twee elektrische actieve cellen, m.a.w. functionele kanaaltjes die 

er voor zorgen dat cytoplasma ene cel continu wordt met andere cel (soort deurtjes), als 

ene actiepotentiaal ondervindt zal hij dat ook doorgegeven = bidirectioneel  

o elektrische synaps → cel geeft automatisch elektrische prikkel door  

• mogelijk bij rechtstreeks contact via kanaaltjes die cytoplasma van ene cel naar 

andere cel laten  

• weinig over te zeggen  

o chemische synaps → zit mechanisme achter 

• meer regelbaar  

• oneindige variatie in proces 
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DE CHEMISCHE SYNAPS EN NEUROTRANSMISSIE  

o neuron vesikels → heel veel van waardoor uiteinde neuron verdikt is (= terminaal buton 

genoemd), om alle blaasjes met neurotransmitters in te stockeren  

o komen vrij in celmembraan & fysioneren → materiaal dumpen in synaptische spleet 

o neurotransmitters binden op receptoren  

o receptor zal in doelcel er voor zorgen dat actiepotentiaal start  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort verloop:  

1. Actiepotentiaal komt aan en depolariseert de synapsknop  

2. Ca2+ van buiten de cel komt synapsspleet binnen en veroorzaakt exocytose van ACh  

3. ACh bindt zich aan receptoren en depolariseert de postsynaptische membraan  

4. ACh wordt verwijderd door AChE acetylcholinesterase 
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Uitgebreid verloop:  

a) presynaptische neuron → neuron waar prikkel vandaan komt 

b) terminaal buton heeft geen spanningsgevoelige natrium kanalen maar wel 

spanningsgevoelige calcium kanalen  

c) natrium wil naar binnen, kalium wil naar buiten & calcium wil naar binnen (zowel 

diffusiegradiënt en dubbel positief geladen)  

d) concentratiegradiënt (verschil tussen binnen en buiten de cel) van calcium (v/d vier ionen) 

is het grootst → spanningsgevoelige calcium kanalen gaan open 

e) calcium gaat via een aantal tussenstappen vesikels motiveren om naar plasmamembraan 

te gaan  

f) vesikels bevatten neurotransmitters die snijeiwitten (oranje) bevatten en membraan bevat 

ook snijeiwitten (blauw) → opentrekken waardoor vesikels gaan fusioneren met 

plasmembraan  

g) doking: aanmeren & fusion: fusie van vesikel met plasmembraan door eiwitten  

h) dumping van neurotransmitters in synaptische spleet = elektrisch signaal omgezet in een 

chemisch signaal  

i) neurotransmitter bindt op ligand gemedieerd natriumkanaal (openen met sleutel) → sleutel 

is neurotransmitter die bindt aan een receptor waardoor poort opengaat  

j) natrium stroomt naar binnen & is positief geladen waardoor een depolarisatie ontstaat = de 

externe depolarisatie stimulus (start ‘daarnaast’)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEURONALE GROEPEN 

→ hoe kunnen neurotransmitters informatie integreren?  

vb.: als van ene neuron recht naar andere, zou soort verlengkabel zijn  

o Divergentie: splitsen  

vb.: van één neuron naar heel veel verschillende spiercellen   

• één neuron met vertakkingen  

• via efferent systeem 

• signaal vermenigvuldigen naar veel cellen  

o Convergentie: samenkomen  

vb.: receptoren op de huid over een groot opp. en moet naar de hersenen moet  

• verschillende cellen gaan samenkomen in één cellichaam  

• via afferent systeem 

• informatie integreren en comprimeren  
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NEURALE INTEGRATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellichaam krijgt tegenstrijdige info van verschillende neuronen 

o sommige neuronen zeggen “activeren” en andere zeggen “niet activeren” 

o linker figuur: doelcel krijgt input van 4 verschillende cellen  

vb.: als 1 cel actief is, is dat dan voldoende om te activeren?  

o twee dingen die kunnen gebeuren bij cellichamen: 

a) Exciterende post-synaptische potentiaal (EPSP) geeft aanzet tot depolarisatie (= 

activatie) 

• van actiepotentiaal (prikkel) → vrijgeven van neurotransmitter → 

depolarisatie → nieuw actiepotentiaal (verder tot drempel bereikt is)  

b) Inhiberende post-synaptische potentiaal (IPSP) geeft aanzet tot hyperpolarisatie 

(cel wordt negatiever dan hij al was) 

• legt cel lam, waardoor kans op nieuw actiepotentiaal klein is 

o twee tegengestelde signalen: doen of niet doen? → er gebeurd niks  

 

De drempelpotentiaal bepaalt het al dan niet doorgeven van een prikkel  

o synergisme (A+B) en antagonisme (A+C) 

• synergisme → 2 exciterende cellen die samenwerken  

= start actiepotentiaal 

• antagonisme → twee die elkaar tegen werken, exciterende en inhiberende cel  

= geen actiepotentiaal  

o temporele summatie (A+A) en spatiële summatie (A+B)  

• temporele summatie → neuron activeert kort na elkaar om toch te bereiken  

vb.: beweeg … beweeg … beweeg → beweegbeweeg!!! 

• spatiele summatie → twee verschillende neuronen geven hetzelfde signaal op 

hetzelfde moment om te bewegen  

o beslissing t.h.v. axonheuvel → plaats waar axon start, als hier de depolarisatie sterk 

genoeg is, komt er een actiepotentiaal = alles of niets beslissing hier genomen 

 

Exciterend (A en B) = 

depolarisatie 

Inhiberend (C) = 

hyperpolarisatie 

C geeft neurotransmitters vrij 

→ cel nog minder kans om 

actief te worden  
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IONOTROPEN RECEPTOREN  

vb.: vertrekken uit startblokken  

o gemaakt om ionen te transporteren = nicotine receptoren genoemd  

o ligand-gemedieerde poortkanalen  

• neurotransmitters is een sleutel om de poort open te zetten waardoor ionen 

buiten/binnen kunnen gaan 

• receptor → eiwit dat specifieke neurotransmitter herkent, poort opent en zorgt voor 

ionenstroom 

• ionenstroom → positieve deeltjes stomen binnen, waardoor de cel gaat 

depolariseren en de prikkel wordt doorgegeven van de ene naar de andere cel  

o snelle en kortdurende werking 

o vb.: nicotine ACh receptoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METABOTROPE RECEPTOREN  

vb.: trage hartslag door neerslachtige gevoelens  

o gemaakt om heel metabolisme door te geven = muscariene ACh receptoren genoemd  

o neurotransmitter bindt op receptor dat geen kanaal is → binden op receptor en via 

tussenboodschappers signaal doorgeven = vertelmechanisme → je kan veel extra punten 

van regulering inbouwen  

o tragere en langere werking 

o vb.: muscariene ACh receptor 

• ACh stimuleert receptor 

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

• G-proteïne activeert adenylaat cyclase (= enzyme) 

• adenylaat cyclase zet ATP om in cyclisch AMP  

• cAMP opent kalium kanalen (= indirecte ‘gating’) 

• cAMP is ook tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten  

→ “doorvertellen” aan ionenkanaal  

→ er is een veelheid aan mogelijkheden, afhankelijk van welke 2de boodschappers 

is er een ander effect  

→ metabotrope receptoren gaan de signalen niet rechtstreeks kunnen omzetten in 

neurotransmitters  

 

       Hoe ziet een receptoren er uit?  

o eiwitten met 

driedimensionele structuur  

o bestaat uit subeenheden (5 

eenheden) die samen een 

mooi kanaal vormen  

o allemaal bekend in de 

wetenschap 

o variatie receptoren  
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2.4 NEUROCHEMIE EN PSYCHOFARMACOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurochemie: er zijn wel 100 verschillende soorten neurotransmitters  

o verschillende eigenschappen: 

• snel & traag (ionotropen vs.: metabotrope) 

• inhiberende & exciterend 

• …  

o receptoren specifiek voor neurotransmitter (vermijden van cross-talk) 

o veel soorten receptoren per neurotransmitter  

o afhankelijk van anatomische locatie 

o bepaalde processen en ziekten zijn gekoppeld aan neurotransmitters 

o neurotoxines (natuur), neurofarmacologie, voeding 

vb.: giftige kikker (in natuur gebruikt als oorlogsvoering: werkt in op neurotransmitters in 

het brein) 

vb.: cannabisplant → we hebben eigen systeem & anderzijds molecule die er sterk op lijken  

o meest verspreid/voorkomend in aantal  

• glutamaat (exciterend) en GABA (inhiberend)  

 

Categorieën van de belangrijkste neurotransmitters: 

Soort Neurotransmitter Naam transmissie Effect  

Acetylcholine  cholinerg 
 

E & I 
vb.: op skeletspier (E) 
en op het hart (I)  

(mono)-Amines serotonine 
 

serotonerg  E & I 

dopamine 
 

dopaminerg  

noradrenaline  
 

adrenerg  

Aminozuren  glutamaat, aspartaat 
 

Glutamaterg, … E 

GABA, glycine 
 

GABAerg, …  I 

Peptiden → 
eiwitten, aminozuur 

sequenties  

endorfine, substance 
P, … 

 

peptiderg  E & I 

→ gen om genetische 

code te maken 

vetten, gassen, … cannabinoïden 
 

 E & I  

 

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

hebben:  
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ACETYLCHOLINE (ACH) 

o meest typische neurotransmitter 

o in neuromusculaire junctie (myastenia gravis = spierverlamming veroorzaakt door 

receptoren die niet goed werken), autonoom ZS en hersenen (Alzheimer = afsterven van 

cholinerge transmissies) 

o cholinerge receptoren: 

1) nicotine receptoren (agonist = nicotine uit tabak) 

2) muscariene receptoren (agonist = muscarine uit giftige paddenstoel)  

o opruiming door acetylcholinesterase  

• stoppen actiepotentiaal even belangrijk als start, neurotransmitter moet uit 

synaptische spleet 

• via enzym dat acetyl en choline van acetylcholine maakt → in twee breken en terug 

verpakken in vesikels om klaar te zijn voor de volgende prikkel  

o beïnvloeding:  

• botulinum toxine (uit bacterie) = remt vrijzetten  

→ giftige stof die er voor zorgt dat vrijzetting van acetylcholine niet lukt 

(sterven als we bacterie binnen krijgen) 

→ in ons voordeel gebruiken oor met lagere concentratie te werken en heel 

lokaal  

✓ oorspronkelijk medicijn: kinderen met spasticiteit (spieren 

ontspannen door verlamming op te wekken)  

✓ botox: rimpel ontstaat door aangezichtsspieren die samentrekken 

en de huid opplooit → toxine inspuiten is rimpel verlammen, 

hierdoor weinig expressie in gezicht want spieren zijn verlamd  

• curare = remt binding 

→ uit planten en lianen 

→ gifpijltjes in gedopt om prooi te verlammen  
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• atropine (uit Atropa Belladonna, wolfskers) = remt binding  

→ niet binden op nicotine receptor, geen invloed op neuromusculaire junctie 

maar wel op andere plaatsen en meer bepaald in het oog (pupil grootte) 

→ atropine in oogdruppels nemen, waardoor de pupil groter wordt  

→ teken van schoonheid, vrouwen in renaissance gebruikte het om grotere 

pupillen te krijgen = “belladonna” (maak je mooie ‘vrouwen’ mee) 

• zenuwgas = remt afbraak  

→ ACh blijft aanwezig in synaptisch spleet 

→ spasticiteit krijgen, spieren blijven samentrekken, want blijft vuren door 

aanwezigheid 

→ gebruikt in oorlog, inademingsspieren samentrekken waardoor stikken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk van deze stoffen is een agonist en welke is een antagonist?  

Agonist → synaps stimuleren en ondersteunen, de neurotransmitter kan beter zijn werk doen 

o zenuwgas: samenwerking vindt te veel plaats, zodanig sterk ondersteunen dat het te veel 

wordt  

Antagonist → werking synaps tegenwerken, de neurotransmitter kan slechter zijn werk doen  

o botulinum toxine, curare & atropine: signaal dat normaal moet plaats vinden, kan niet 

plaats vinden  

 

MONOAMINES: SEROTONINE  

o gevormd uit aminozuur L-tryptofaan (voeding) 

= 1 v/d 20 aminozuren, dus als je op dieet bent en je krijgt tryptofaan niet  

binnen, word je depressief  

o afbraak door MAO (monoamineoxidase) 

o betrokken bij stemming, eetgedrag, … 

o laag serotoninegehalte bij depressie  

• postnatale depressie (baby blues) 

• seasonal affective disorder (winterblues)  

o veel soorten receptoren  
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Twee manieren stijging serotonine: 

1) agonisten → serotonine helpen, beter zijn werk kunnen doen  

vb.: verhinderen geëlimineerd worden of heropgenomen worden (ook al noemen ze 

inhiberend en remmers) 

2) stof innemen die lijkt op serotonine en de werking imiteert  

 

Stijging in serotoninewerking door: 

o SSRI (serotinin-specific reuptake inhibitors) → zorgen er voor de heropname serotonine 

niet gebeurd  

vb.: Prozac, …  

o MAO-remmers → serotonine gaat door MAO afgebroken worden na heropname, als 

enzymen moa-oxidase blokkeren, kan afbraak niet plaats vinden, waardoor er meer 

serotonine aanwezig gaat zijn 

o LSD: serotonine mimeticum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemische verschijning = universeel 

→ maar is niet ganse verhaal van pathologie vb.: depressie  

 

MONOAMINES: DOPAMINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: bij schizofrenie te veel dopamine & bij Parkinson te weinig dopamine  

• via medicatie in evenwicht 

brengen, maar te kort/te 

veel zit op heel andere 

plaatsen  

• vb.: L-dopa geven, maar 

gevaar dat je vb.: in 

amygdala dan te veel 

dopamine hebt en dus 

bijwerkingen van schizofrenie  

• noodzaak weten welke 

pathways welke gebruiken 

en waar problematiek zit  
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Nucleus accumbens → beloningscentrum  

o verslavingen, verhoogde dopamine hier 

o dopamine technisch gezien het enige wat je leuk vindt  

o MAO: blokkeert vernietiging van dopamine 

o cocaïne/amfetamines: inwerken op mesolimisch dopamine systeem  

 

 

MONOAMINES: NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE)  

o PZS: terminale neurotransmitter van orthosympaticas  

vb.: stijging hartfrequentie  

o CZS: waaktoestand (arousal) stemming, gedrag  

 

 

GABA-ERGE NEUROTRANSMISSIE 

o via opening Chloor-kanaal (instroom anionen = hyperpolarisatie) 

• chloor is ion met hogere concentratie buiten dan binnen &  

negatief geladen  

• elektrisch geen neiging om naar binnen te gaan, maar  

concentratiegradiënt is hoger dus chloor gaat wel naar  

binnen gaan  

• chloor negatief geladen dus als chloor naar binnen gaat,  

wordt de cel nog negatiever → hyperpolarisatie = inhibitie  

• GABA synapsen zullen altijd inhiberend zijn: doelcellen  

onderdrukken, zijn telkens stoffen die hersenactiviteit  

onderdrukken  

o psychofarmaca kunnen GABA-werking bevorderen via bindingssites op receptor  

o GABA-agonisten  

o benzodiazepines (slaapmiddel, anxiolyticum) → agonist van GABA en werking 

ondersteunen vb.: diazepam (valium)  

o barbituraten (anestheticum) → in slaap vallen, onderdrukking neuronale activiteit  

o alcohol → agonist, GABA inhibeert, gaat hersenactiviteit onderdrukken  

 

 

AXONAAL TRANSPORT VAN NEUROPEPTIDEN  

o eigenschap: aminozuur sequentie zijn en genetische code hebben  

o peptiden (via DNA-code) worden gemaakt in cellichaam  

o transport via vesicles over microtubuli doorheen axon  

• vesikels vol met neurotransmitters van cellichaam naar uiteinde brengen en daar 

wachten tot er een actiepotentiaal komt 

• gebeurd dankzij de wegen in de cel (= de microtubili in de axonen van neuronen)  

o exocytose in zenuwuiteinde  

 

Microtubuli (geel) in neuronen  
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Psychofarmacologie  

→ onderscheid in therapeutische (ziekte behandelen) & genotsmiddelen, maar lopen een beetje in 

elkaar over  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chemische beïnvloeding van neurotransmissie → effect op: 

(alle psychofarmaca onder te brengen)   

1) productie van neurotransmitters  

o precursoren  

o enzymes  

2) synaptische vesikels 

3) post-synaptische receptoren 

4) heropname en afbraak van neurotransmitters  

 

(blauw: agonisten/AGO & rood: antagonisten/ANT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ agonisten kunnen tegenwerken, maar door inhiberende karakter toch ondersteunen, je moet het 

volledige plaatje bekijken, dan zie je dat de neurotransmitter langer werkt/beter werkt en dus toch 

een agonist is, ondanks dat hij oorspronkelijk tegenwerkte 

 

1. EFFECT OP PRODUCTIE VAN NEUROTRANSMITTERS 

o synthese van neurotransmitter stimuleren door aanbieden precursor  

vb.: L-dopa (Levodopa) bij Parkinson patiënten  
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• dopamine kan niet door de bloed-hersen-barrière, maar L-dopa (CO2 meer dan 

dopamine) passeert wel bloed-hersen-barrière  

• voorloper dopamine innemen en hersenen zelf van L-dopa, dopamine maken  

o synthese remmen door inhibitie van enzymes in synthese pathway  

 

2. EFFECT OP SYNAPTISCHE VESIKELS 

o neurotransmitter kan niet opgeslagen worden in vesikels (blokkering transporters) of 

vesikels kunnen beweging niet maken naar plasmamembraan  

o effect op exocytose van vesikels  

• agonist vb. gif van zwarte weduwe → agonist van ACh  

• antagonit vb.: botulinum toxine → ACh   

 

3. EFFECT OP POST-SYNAPTISCHE RECEPTOREN 

→ vier mogelijke manieren op het openen v/e poort beïnvloeden  

Competitieve binding Niet-competitieve binding 

agonist: mimeticum 

→ sleutel imiteren, soort namaak sleutel 

agonist of antagonist  
 

antagonist: receptor blocker 

→ foute sleutel insteken, geraakt er wel 
in, maar sleutelgat zit geblokkeerd en de 
deur is toe, hierdoor kan hij ook niet meer 
open gedaan worden 

indirecte neuromodulatoren  

→ neurotransmitter kan nog altijd binden 
op receptor, maar op andere plaats bindt je 

een drug = indirect → kan er voor zorgen 
dat poort sneller open gaat of helemaal niet 
meer open gaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EFFECT OP HEROPNAME EN AFBRAAK VAN NEUROTRANSMITTER 

o inactivatie (beëindigen) van neurotransmissie even belangrijk als activatie  

• door afbraak neurotransmitter vb.: AChE, MAO 

• door heropname in presynaptisch neuron  

• stoffen die deze processen remmen zijn agonisten  

  

 

Drugs (genotsmiddelen) 

→ enige verschil met medicijnen is wat we er mee willen bereiken, geen 

verschil in chemische processen  

 

 

 

   Nicotine 

   → belangrijkste bioactieve 

   stof  

   → cannabis veel stoffen,  

   maar enkele bioactief (thc  

   belangrijkste) 
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Producten hebben geen isolerende werking  

o als je iets wilt bereiken, moet je iets anders verstoren/kapot maken  

o iets uitlokken, is niet zo dat de rest ongemoeid blijft  

 

Middelenverslaving 

o puur chemisch en fysiologisch  

o positieve bekrachtiging  

→ voldoeningsgevoel van iets waar je naar verlangde (beloning) 

→ alle stoffen waar je aan verslaaf kan geraken, heeft te maken  

met dopamine op beloningscentrum (sommige meer dan anderen) 

• vriizetting dopamine in nucleus accumbens 

→ natuurlijk vb.: voedsel voor hongerige  

→ drugs  

o tolerantie = meer en meer nodig voor zelfde effect  

• verminderde gevoeligheid en aantal receptoren  

→ situatie is slechter dan in het begin bij stoppen (je hebt middel niet meer en je 

hebt minder receptoren = onder oorspronkelijke niveau zitten)  

• compensatie van het lichaam  

 

Risico’s 

o ontwenningsverschijnselen bij stop  

• tegenovergesteld aan effect van drug 

• craving en hervallen  

o dosering: overdosis  

 

Pijn = morfine nemen  

o te veel nemen = onderdrukking ademhaling 

(= sterven door te weinig ademen) 

o heel dunne lijn (vroeger sommige artsen 

gebruiken als pseudo euthanasie) 

o pijn zodanig hevig dat je geen andere kant 

op kan = bijwerking het laten overnemen 

 

 

 

 

 

 

2.5 FUNCTIONELE NEUROANATOMIE 

→ waar gebeurd alles?  

vb.: concentratie serotonine te laag, waar zit dat?  

2.5.1 CENTRAAL ZENUWSTELSEL (CZS) 

 

Hersenen en ruggemerg 

o 100 miljard neuronen (+ nog meer glia) 

o 1,4 kg  

• zodanig grote massa dat we het moesten opplooien 

• de mens heeft veel meer kronkelingen, meer neuronen 

opgeborgen in plooien  

• vuur: vlees zacht en makkelijkere verteerbaar maken  

• onszelf van eiwitrijk voedsel konden voorzien  

o 20% bloedtoevoer in rust → 1/5 bloed gaat naar de hersenen  

o functie: (computermetafoor)  
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1) input uit sensorische neuronen  

2) integratie door interneuronen  

3) output via o.a. motoneuronen  

 

ALGEMENE STRUCTUUR (website: virtual brain!!!)  

Frontale kwab: vooraan  

Hersenstam & cerebellum: 

achteraan  

 

Sagittaal vlak: sneden van voor 

naar achter door het brein 

Coronale vlak: sneden van links 

naar echts door het brein 

 

Doormidden snijden: enkel 

structuren raken die beide delen 

brein met elkaar verbinden  

vb.: balk & hersenstam  

 

 

 

VIER GROTE DELEN IN DE HERSENEN:  

1) grote hersenen/cerebrum  

• alles wat er rond zit  

• LH + RH  

2) tussenhersenen/diencephalon  

• middelste deel hersenen 

• bestaat uit 1) thalamus 2) hypothalamus 3) epithalamus 

3) hersenstam/brain stem  

4) kleine hersenen/cerebellum 

 

 

HERSENVLIEZEN (MENINGES) BESTAAN UIT 3 DELEN  

→ functionele/beschermende laag tussen schedel en hersenweefsel 

o dura mater (= harde, buitenste vlies) 

• stevig, pezig  

• grote bloedvaten  

• epidurale verdoving (spuit in ruggenmerg) 

o arachnoidea (= spinnenwebvlies)  

• zit onder dura mater 

• subarachnoïdale ruimte bevat CSV (in ventrikels) 

• hersenvocht krijgt een circulatie en wordt van  

spinnenwebvlies gedumpt naar dura mater  

o pia mater (= zachte, binnenste vlies)  

• sterk doorbloed: uitwisseling met hersenweefsel  

• heel dun vlies 

• zit op het hersenweefsel zelf, gaat mee in alle  

kronkels en trekt vacuüm  
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Cerebrospinale vloeistof 

o CSV of liquor 

• productie in choroid plexus (500 ml/d)  

• circuleert 

• opvangen in grote hersenader  

o functies → geeft de hersenen een soort bad  

o schokbreker: hersenen kunnen niet te veel klotsen  

vb.: hersenschudding, wanneer het niet voldoet  

o homeostase: vergelijkbaar met vruchtwater baby  

o ventrikels: holtes gevuld met CSV  

 

vb.: hersenvliesontsteking  

o ontsteking aan de meninges vb.: geïnfecteerd door virussen en bacteriën 

o zeer slechte prognose  

2.5.1.1 DE GROTE HERSENEN (CEREBRUM)  

o typisch homo sapiens  

o grootste deel van hersenen → 80% v/d hersenen  

o verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken  

vb.: cerebraal type 

o linker en rechterhemisfeer verbonden met balk (= corpus callosum) 

o hersenschors (= cortex) bestaat uit vijf kwabben: 

→ zie virtual brain, allemaal aan de linkerkant v/d hersenen  

1) frontale kwab  

2) pariëtale kwab  

3) temporale kwab   

4) occipitale kwab  

5) insula: binnenin zichtbaar, cortex die sterke inkeping maakt in zee van witte stof 

(soort eiland)  

o basale kernen (= basale nuclei) → vooral betrokken bij motorische taken  

 

De cortex is opgebouwd uit windingen (= gyri) en groeven (= sulci)  

o lijkt random als hoop worsten op elkaar, maar is vrij gestandaardiseerd  

vb.: bij iedereen ziet cortex er bijna hetzelfde uit, niet zo dat Einstein extra kronkel had  

o hierdoor kan je een specifieke kronkel onderzoeken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KWABBEN ZIJN GENOEMD NAAR DE ONDERDELEN VAN DE SCHEDEL  
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o 0.5 liter hersenvocht per dag aangemaakt, als aquaduct afgesloten wordt door vb.: tumor, 

gaat het hersenvocht opstapelen en zorgt het voor druk onder de schedel en dus ook 

hoofdpijn (hersenschedel volledig dicht, Vikingen dronken er uit)  

o tumor bij een kind: de botten zijn nog niet toegegroeid dus ze bewegen mee = waterhoofd 

 

MOTORISCHE REGIO’S OP CORTEX (naam en plaats kennen) 

1) Precentrale gyrus/primaire motorische cortex  

o stuurt alle spieren aan, geeft motorische bevelen  

vb.: commando om spier aan te sturen vertrekt hier  

o neuronen die specifiek gekoppeld zijn aan spieren  

zitten hier (is niet in verhouding: homunculus)  

o axonen vertrekken die richting geven aan  

verschillende skeletspieren van ons lichaam  

2) Premotorische cortex  

o regio waar ook motorische functies zitten:  

ondersteunende en coördinerende functie  

o associatiegebied voor primaire motorische  

cortex  

3) Prefrontale kwab  

o niet motorisch gedeelte van de frontale kwab  

o regelt persoonlijkheid, keuzes maken 

 

Homunculus (latijn voor mannetje)   

o geeft de verhouding weer hoeveel neuronen er bestemd zijn om spier aan te sturen 

o bepaalde delen van het lichaam bevatten meer spieren en zijn fijngevoeliger (fijne 

motoriek) vb.: de handen vereisen veel meer neuronen  

 

SOMATOSENSORISCHE CORTEX: SOMATOTOPE ORGANISATIE 

 

Links: motorisch (spieren) 

Rechts: sensorisch (huid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somatotope organisatie → de plaatsen van het lichaam worden op de hersenen teruggevonden  

Postcentrale gyrus (primaire somatosensorische cortex) → als de prikkel hier aankomt, worden we 

sensorische informatie gewaar  

 

FMRI: FUNCTIONELE MAGNETISCHE RESONANTIE IMAGING  

o beeld nemen van de hersenen 

o experimenten: vragen om taken uit te voeren → zien welke delen v/d hersenen actief 

worden 

o neuronen die actief worden gebruiken ATP waardoor actiepotentialen ontstaan, bij gebruik 

van ATP daalt het zuurstof & zo meten welke delen v/d hersenen actief worden  
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SPIEGELNEURONEN  

o bevinden zich op de premotorische cortex (motorisch associatiegebied) en inferieure 

partiëtale kwab  

o actief bij eigen beweging, maar ook bij zien van deze beweging bij anderen  

o belangrijk voor imitatievermogen op jonge leeftijd, maar ook voor het begrijpen van 

intenties, het (motorisch) leervermogen, empathie en taalontwikkeling 

o verstoord bij autisme  

 

 

BASALE NUCLEI (GANGLIA) 

o nuclei/kernen 

• nucleus caudatus (= meer mediaal) 

• nucleus lentiformis (= meer lateraal)  

→ putamen  

→ globus pallidus (= bleke bol)  

→ alles samen = corpus striatum  

o controle van willekeurige bewegingen  

o voert bewegingen uit die hersenschors als bevel geeft 

• start bij primaire motorische cortex, ondersteunende  

regio’s zullen bijdrage tot de coördinatie v/d beweging 

vb.: naar iets rijken met je hand en beetje bijsturen  

om het echt te pakken  

o degeneratie (= achteruitgang) van nucleus caudatus leidt tot  

chorea (= onwillekeurige bewegingen van de ledematen,  

hyperkinesie) vb.: ziekte van Huntington (autosomaal dominant)  

 

 

Linker hemisfeer: rechterkant v/h lichaam 

Rechter hemisfeer: linkerkant v/h lichaam 

 

 

DE LINKER-EN RECHTERHELFT ZIJN NIET IDENTIEK  

→ i.t.t. vb.: ledematen 

o verbinding tussen hemisferen: corpus callosum (balk: 200 miljoen axonen)  

• computermetafoor, twee harde schijven die kunnen communiceren, laat toe dat we 

niet alles dubbel moeten hebben  

• sommige dingen dubbel omdat we ze in ons lichaam ook dubbel hebben  

vb.: 2 armen  

o decussatie: motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist, m.a.w. L wordt 

aangestuurd door R hemisfeer en R wordt aangestuurd door L hemisfeer  

vb.: R hand geeft op FMRI activatie op L hemisfeer  

vb.: door beroerte L kant gezicht hangt scheef en L hand niet meer kunnen bewegen, dan 

zit de bloeding aan de R kant  

o linker hemisfeer = dominant?  

o geen dominantie maar complementariteit  

• links: spreken, schrijven, rekenen, redeneren  

→ bijna bij iedereen aan L kant taal (lateralisatie van taal) 

→ 10% v/d linkshandige hebben het omgekeerd (taal in R hemisfeer)  

→ vaak te maken met als kind bepaalde problematiek waardoor je het niet 

aan L kon bouwen en dus aan R kant hebt gebouwd  

• rechts: visuospatieel, patroonherkenning (vb.: componeren)  

 

Split Brain patiënten   

o balk in 2 snijden, vroeger gedaan als “behandeling” van epilepsie 

o iets aan L kant merken/voelen/zien → maar in R hemisfeer niks merken/voelen/zien  
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Afasiepatiënten gaven inzicht in neurale sturing van spraak/spraakcentra 

(→ er zijn er meer dan we hier bespreken) 

o Broca  

• linker inferieure frontale gyrus 

• motorisch spraakcentrum 

→ aan sturen van spieren vb.: lippen, tong, … 

→ klank leren produceren  

→ programma’s: coördinatie tussen klank en spieren  

• laesie/afasie: spreken niet of slecht en traag, wel zinvol (je kan klanken niet meer 

maken, maar je weet wel wat je wil zeggen, je krijgt het enkel niet gezegd)  

o Wernicke  

• linker superieure temporale gyrus 

• sensorisch spraakcentrum 

• laesie/afasie: spreken vlot maar zinloos (missen woord- en taalbegrip), woordsla  

o Fasciculus Arcuatus 

• tussen Broca en Wernicke 

• laesie/afasie: spreken vlot maar zinloos (missen woord- en taalbegrip), woordsla  

o Gyrus Angularis 

• grens temporale, pariëtale en occipitale kwab 

• lezen en schrijven moeilijk (visuele input) 

 

Spraak en taal hebben anatomische locaties 

 

Vroeger: weten dat je een patiënt had die iets niet 

kon, wachten tot dood v/d patiënt om dan de 

hersenen open te snijden en zien waar het zit 

Nu: via FMRI direct zien welke gebieden oplichten  

 

 

 

 

 

 

EMOTIE EN HET LIMBISCH SYSTEEM 

o basale nuclei en banen rond hersenstam vormen limbisch systeem 

o lager niveau, meer universeel, alle dieren hebben ook een limbisch systeem (vroeger in 

evolutie) 

o nuclei en banen rond hersenstam 

• amygdala 

→ knobeltje boven hippocampus 

→ emoties koppelen aan herinneringen 
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• hippocampus 

→ lange uitloper onder amygdala, lijkt op een zeepaartje 

→ van belang bij leren en informatie opslaan in langetermijngeheugen 

→ betrokken bij geheugenvorming  

• reukbanen (rhinencefalon):  

→ uitzondering zintuigen 

→ meeste via hersenstam naar thalamus (werkt als zeef, sommige info mag 

door andere niet) 

→ oud zintuig dat rechtstreeks hersenen binnen komt via gaatjes in de 

schedel, short cut & ook nog eens verbinding met olfactorische tractus 

a) tractus olfactorius: zitten emoties  

b) olfactorische cortex  

o limbisch systeem regelt emotie 

• basisemoties die we met alle dieren delen worden hier gevormd 

vb.: woede, angst, seksuele opwinding, … 

• verdere (lichamelijke) uitdrukking emoties via hypothalamus en autonoom 

zenuwstelsel (amygdala)  

vb.: rood worden, hart begint sneller te kloppen  

o ouder dan cortex, relatief weinig controle vanuit cortex naar limbisch systeem  

→ emoties willen we graag onderdrukken, maar meestal ondergaan  

vb.: wenen tijdens een film, stress vlekken krijgen, beginnen beven 

vb.: boek het parfum → reukbanen kunnen limbisch systeem zodanig stimuleren dat de 

cortex niks meer kan doen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEHEUGEN EN LEREN: DE PLASTICITEIT VAN DE HERSENEN  

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

nodig  

o amnesie (geheugenverlies) kan optreden 

o declaratief geheugen bevat kennis over feiten en gebeurtenissen 

o info eerst opslaan in korte termijn 

o daarna omzetten in lange termijn geheugen  

• gebeurt in mediale temporale kwab 

• hippocampus en amygdala (vb. angst) spelen hierbij een rol  

• activatie van genen, bouwen van nieuwe synapsen  

o lange-termijnopslag: consolidatie (= opslaan van informatie) in cortex 

• links: visueel geheugen 

• rechts: visuospatiële informatie  

• prefrontale kwabben: mathematische berekeningen  
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HIPPOCAMPUS EN DE WERKING VAN HET GEHEUGEN  

→ hoe kan het dat je bepaalde dingen nog weet en andere niet? 

o metafoor computer: harde schijf waar men lange tijd kan zijn (LTG)  

& harde schijf waar men korte tijd kan zijn (KT/werkgeheugen) 

o we kunnen zien dat mensen iets aan het opslagen zijn in FMRI  

o 20 woorden onthouden, achteraf uit scanner komen en vragen welke woorden  

ze nog weten, ging niet over hoeveel woorden onthouden, wel wat er wel  

weggeschreven wordt en wat niet 

o als er een activatie was van hippocampus en mediale temporale kwab, dan was er meer 

kans dat ze de woorden gingen onthouden  

o als er aan een woord een bepaalde emotie hangt, is er meer kans dat het weggeschreven 

wordt → limbisch systeem bij betrokken  

vb.: woord ‘grootmoeder’ die net gestorven is  

o idem een betekenisvolle gebeurtenis waar een gevoel aan verbonden zit (positief of 

negatief)  

vb.: wat is er vier weken geleden gebeurd? wat is je vroegste herinnering? 

vb.: trauma → zodanige in geheugen gegrift dat je het er niet uit krijgt  

 

LTG beetje overal in de hersenen  

o cortex vol met herinneringen waarin we alles stockeren  

o we kunnen niet alles stockeren, selectie maken → limbisch systeem helpt hier bij  

 

LEREN EN SYNAPTISCHE PLASTICITEIT 

o als kind zeer plastisch vb.: nieuwe taal 

o plasticiteit: aanpassen van de hersenen en zaken creëren die er nu nog niet inzitten  

o activiteitsafhankelijke versterking van de verbinding tussen neuronen (Hebbiaanse 

synaptische plasticiteit)  

o synaps tussen twee neuronen is plastisch & kan versterkt worden of zelfs wegvallen  

o Hebb: versterken wanneer je ze veel gebruikt vb.: conditioneringstechnieken, studeren, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGETERMIJNPOTENTIËRING (LTP)  

• mechanisme achter Hebbiaans leren  

• glutamaat (uit vesikels) bindt aan 

(ionotrope) NMDA receptor, waardoor 

calcium binnenstroomt  

= start actiepotentiaal   

• actiepotentiaal activeert AMPA-receptoren 

(= extra receptoren voor lange-termijn 

versterking)  

= prikkel wordt volgende keer sneller 

doorgegeven, want er zijn meer receptoren  

• metafoor: paden in een bos → veel 

gebruikte zijn makkelijk en geraak je snel 

door, andere hebben veel bladeren/takken 

op het pad 
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NEUROPLASTICITEIT BIJ VOLWASSENEN 

o reorganisatie van thalamische neuronen na amputatie 

o grote hoop neuronen die ‘wees’ zijn & verbinding van thalamus naar cortex is er nog maar 

de neuronen zijn afgestorven (vb.: vinger weg)  

o oplossing: sensorische info van andere vingers gebruiken  

o neuronen vormen uitlopers naar andere neuronen & maken daar synapsen die voordien 

niet bestonden (ook bij volwassenen)  

o speelt dit een rol bij geheugen (makkelijkere neuronale routes)? → weten we niet, maar 

het kan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUROGENESE BIJ VOLWASSENEN 

o vroegere visie: neuronen gaan dood en worden niet vervangen 

vb.: bij elk pintje dat je dringt sterven er 10 000 neuronen en je kan er geen nieuwe 

aanmaken 

o recent: bewijs voor vorming van nieuwe neuronen (neurogenese) 

• via fluorescerende stof die zichtbaar wordt wanneer DNA zich splits (roze vlekjes) 

• vooral in plooi van hippocampus (gyrus dendatus) en bulbus olfactorius 

• ontstaan uit stamcellen  

• rol geheugen? → we weten dat het kan, maar niet hoeveel & hoe belangrijk het is 

o proefdieren in een verrijkende omgeving maken meer neuronen aan  

• belangrijk element is beweging, lopen op zich stimuleert neurogenese  

• lichaamsbeweging stimuleert als nummer 1 het brein & van inactiviteit kom je 

sneller in situaties als dimensie terecht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.2 TUSSENHERSENEN (DIËNCEFALON)  

→ middelste cirkel v/h brein, bevat regelcentra voor autonoom zenuwstelsel  

o thalamus: soort ei (2), tussenstation voor sensorische informatie, info selecteren en 

verwerken vb.: deel blokkeren, aandacht richten, … = thalamische gating (info filteren)  

→ regelt sensorische info die naar de cortex gaat, behalve voor de reukzin (kan niet 

geblokkeerd worden) 

o epithalamus: maakt hormonen  
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• choroid plexus: productie CSV  

• epifyse (pijnappelklier): secretie melatonine (slaaphormoon) 

o hypothalamus: controlecentrum autonoom ZS, homeostatisch zeer belangrijk  

vb.: of het hart sneller moet kloppen, of er maagzuur geproduceerd moet worden, …  

• soort commando centrum, waar veel beslissingen genomen worden  

vb.: regelt eetgedrag, vochtbalans, thermoregulatie, biologische klok 

• opgebouwd uit vele kernen die allemaal samen de hypothalamus vormen  

→ kernen nemen coördinerende taken op zich  

• emotioneel gedrag (cfr. limbisch systeem) 

• reacties van het ortho- en parasympaticus zenuwstelsel  

• hormonale veranderingen via hypofyse (teelbal van de hersenen) in de achterkwab 

en voorkwab  

 

De tussenhersenen liggen tussen het cerebrum en de hersenstam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele kernen van de hypothalamus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3 DE HERSENSTAM  

→ bevat drie onderdelen 

1. middenhersenen (mesencefalon) met kernen  

o superior colliculus: visuele reflexen  

o nucleus rubra: motorische controle  

o substantia nigra: motorische controle  

2. pons (brug) 

o controle van ademhaling (o.a. apneucenter) 

3. medulla oblongata  

o tussenstation/verbinding tussen cerebrum en  

ruggemerg 

o autonome functies (cardiac control center =  

bloeddruk constant houden) 

→ plaats waar meest craniale zenuwen genereren  
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2.5.1.4 HET CEREBELLUM (KLEINE HERSENEN)  

o coördineert bewegingen  

o zit helemaal onderaan, achteraan 

o groot, oud hersendeel  

• is bij veel diersoorten even sterk ontwikkelt  

• zitten veel functies die dieren ook hebben  

o in contact met andere motorische regio’s 

o ontvangt proprioceptieve info 

• belangrijke structuur voor evenwicht, motorische controle, … 

• afwijking: cerebellumaire stoornis (coördinatie moeilijk vb.: gekke koeien ziekte)  

o noodzakelijk voor motorisch leren en controle 

o bestaat uit veel gyri  

2.5.2 PERIFEER ZENUWSTELSEL  

 

CZS → hersenen en ruggenmerg  

PZS → craniale zenuwen en spinale zenuwen  

 

VIA RUGGENMERG COMMUNICEREN HERSENEN MET DE REST VAN HET LICHAAM 

o spinale zenuwen → zenuwen die vertrekken vanuit het ruggenmerg  

• 31 paar volgens wervels 

• 2 wortels die door ruggenmerg lopen 

a) dorsale wortel: vervoert sensorische informatie (afferent) 

b) ventrale wortel: vervoert motorisch informatie (efferent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE WERVELKOLOM EN DE SPINALE ZENUWEN  

o wervelkolom  

• bijzondere structuur: verbind heel onderlichaam met bovenlichaam 

• hierin ligt de belangrijkste kabel van zenuwen (verbinding hersenen en de rest v/h 

lichaam) 

• moet flexibel zijn  

o ruggenmerg  

• wervel heeft vanboven een gat & hier gaat her ruggenmerg door  

• heel kwetsbaar → wervels breken zorgt voor verlamming  

• heeft vertakkingen ter hoogte van elke wervel (= spinale zenuwen)  

o rug bestaat uit 31 wervels: 

a) 7 cervicale wervels (halswervels)  

b) 12 thoracale wervels (borstwervels)  

c) 5 lumbale wervels (lendewervels)  

d) 5 sacrale wervels → zijn vergroeid tot heilig been  

o aan borstwervels hangen de 12 ribben  

o na ruggenwervel: twee paar spinale zenuwen (links en rechts)  

→ efferent (afvoerend) en afferent (aanvoerend) 

o probleem met ruggenmerg: probleem met aansturing van en gevoel in ons lichaam  

• lage dwarslesie: alles aangestuurd door spinale zenuwen lager dan dat niveau zijn 

we kijft vb.: benen niet meer kunnen bewegen  

• kwadriplegie: nek breken en zowel armen als benen niet meer kunnen gebruiken 
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Twee manieren om contact te maken (van perifere naar CZS)  

a) spinale: via ruggenmerg contact met hersenen maken  

b) craniale: rechtstreeks naar hersenen vb.: zintuigen (behalve tastzin)  

 

12 paar craniale of hersenzenuwen  

o vier v/d 12 craniale zenuwen kennen: 

a) olfactory: I (reuk) 

b) optic: II (visus) 

c) auditory: VIII (evenwicht, gehoor) 

d) vagus: X (bijna heel het lichaam, organen van de borst- en buikholte) 

o ontspringen aan diëncefalon en hersenstam 

o meestal zowel afferent als efferent 

o spinale zenuwen in twee richtingen: zowel input als output  

a) rood = ventrale wortel, efferent, output 

b) blauw = dorsale wortel, afferent, input  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFERENTE ZENUWBANEN KUNNEN BEWUSTE OF ONBEWUSTE TAKEN STUREN  

= anatomisch andere dingen  

o somatisch: bewust & willekeurig 

vb.: tong uitsteken  

• bewegingen  

• skeletspieren  

• steeds exciterend 

• neuronen verlaten CZS en gaan zonder tussenstap naar de doelcel gaan (meestal 

skeletspier), m.a.w. zenuw in 1 rechte lijn naar de hersenen  
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o autonoom: onbewust & onwillekeurig 

vb.: extra insuline aanmaken (kan je niet ‘zelf’ doen)  

• vegetatieve functies 

• hart, gladde spieren (organen), klieren (maken hormonen aan) 

• zowel exciterend als inhiberend 

• neuronen verlaten CZS en maken een synaps met een volgend neuron (= 

preganglionair neuron) die opzoek gaat naar doelcel dat commando’s kan 

uitvoeren, m.a.w. zenuw maakt synaps naar andere zenuw in ganglion, buiten het 

CZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 BEWEGINGSCONTROLE EN SKELETSPIEREN  

 

MOTORISCHE CONTROLE GEBEURT OP DIVERSE NIVEAUS IN CZS  

→ veel structuren bij aansturen van bewegingen betrokken  

o primaire motorische cortex (waar commando start)  

• bewust – willekeurig 

• doelgericht – flexibel 

• aanpassing aan omstandigheden  

• bijsturing door cerebellum en basale ganglia (verzameling  

nuclei met ondersteunende motorische functie)   

o hersenstam: automatismen 

o ruggenmerg: reflexen, aansturen spieren  

o sensorische informatie uit spier of uit zintuigen (om uitvoering  

beweging bij te sturen) 

 

MOTORISCHE BANEN  

o pyramidale banen (corticospinaal): figuur 

• zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg  

• meest directe aansturing van beweging dat je kan bedenken  

→ rechtstreeks naar de spieren 

• bewuste en fijn gecontroleerde bewegingen → volledige aandacht nodig 

o extrapyramidale banen (mediale en laterale banen) 

• andere structuren ook betrokken vb.: via hersenstam, basale nuclei, … 

• onbewuste sturing (tonus) 

• automatismen, vereisen minder bewuste bewegingen (wel ooit moeten leren) 

vb.: fietsen en terwijl aan allerlei andere zaken kunnen denken  

→ cortex niet nodig, andere structuren doen dit voor ons  
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MOTORISCHE CONTROLECENTRA EN HUN AANDOENINGEN   

→ op alle niveaus kan een stoornis optreden  

→ stoornis afhankelijk van de plaats waar het optreedt  

→ fout kan van cortex tot spier ergens zitten  

a) hemiplegie  

o door CVA (= beroerte)  

o tegenovergestelde lichaamsdeel verlamd  

b) ataxie 

o moeite met evenwicht  

c) Parkinson/Huntington 

o moeilijk coördineren 

d) ALS 

o stelselmatig verlammen 

o motorische neuronen sterven af 

o commando komt tot aan ruggenmerg, maar zenuwen sterven af waardoor je de 

spieren niet meer kan aansturen   

e) spierdystrofieën 

o spier kan de commando’s niet uitvoeren 

o dus alles intact, maar de spier reageert er niet op (afwijking in de spier)  

 

DE SKELETSPIEREN  

o uit specifieke eiwitten 

opgebouwd 

o vergelijkbaar met 

Russische poppetjes 

o fascicles → bundels 

vezels 

o één vezel = een spiercel  

 

 

 

 

 

 

ORGANISATIE SKELETSPIERCEL (-VEZEL) 

o figuur: structuur spiercel bekijken  

o heeft niet de typische structuur v/e basiscel met celkern,  

mitochondriën, … 

o hyper gestructureerde cel die vol zit met een speciaal  

soort structuren (= myofibrillen) 

o myofibrillen  

• trekkabels die gespannen zijn v/d ene kant  

naar de andere kant v/d cel 

• cel kan super lang zijn, door hele lengte v/d  

cel lopen deze trekkabels die in staat zijn om  

te verkorten/in elkaar te schuiven  

• bestaat uit eiwitten in twee vormen: dikke  

filamenten en dunne filamenten  

o mitochondriën aanwezig: spiercel veel energie nodig  

o sarcoplasmatisch reticulum: andere vorm van EPR, “sacro” staat voor spier 

o sarcolemma: plasmamembraam bij de spiercel  
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MYOFIBRILLEN VAN DICHTBIJ BEKIJKEN  

o trekkabel soort cilinder  

o dwars doorsnijden: allemaal langwerpige  

eiwitten 

o dikke filamenten (paars) & dunne  

filamenten (roos) 

o om stukje van een trekkabel te maken  

heb je dunne, dikke en dunne  

filamenten nodig die in elkaar schuiven  

(zie tweede lijn op figuur) 

o dunne filamenten hangen vast aan een  

schijf → de Z-lijn  

o sarcomere: van één Z-lijn tot de volgende Z-lijn, 2 micrometer lang & herhaald zich elke 

keer → voldoende om spiercel te begrijpen, want bestaat uit allemaal sarcomere die 

hetzelfde doen  

o dik filament: opgebouwd uit één specifieke moleculen, namelijk myosine (langwerpig met 

een kopje aan)  

o het enige wat een spiervezel kan is verkorten vb.: wanneer je jouw arm buigt 

o om te kunnen buigen/verkorten moet er iets zijn dat beweegt = myosine kopje (kan 

opklappen, via soort schakel) 

o dun filament: opgebouwd uit actine (dubbele helix)   

o elk dik filament omgeven door een aantal dunnen filamenten & elk dun filament omgeven 

door een aantal dikke filamenten (zie figuur met stipjes)  

→ 6 actines rond 1 myosine & 3 myosines rond 1 actine  

 

THEORIE VAN GLIJDENDE FILAMENTEN  

 1ste keer in biologie dat men een gedraging tot op eiwit niveau is gaan  

verklaren  

 d.m.v. elektronenmicroscopie foto’s  

 zag dat Z-lijn dichter/verder van elkaar lagen, naargelang die spier  

ontspannen of gecontrageerd was 

 

o contractie leidt tot verkorting sarcomeren  

a) dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar 

b) Z-schijven komen dichter bij elkaar (= pezen naar elkaar toebrengen)  

→ eiwitten worden niet korter, maar schuiven in elkaar, waardoor de hele cel  

korter wordt 

o hoe gebeurd dit?  

• myosinekoppen maken contact met actine en vormen dwarsbruggen 

(kruisbruggen) 

• myosinekoppen trekken er aan in een soort roeibeweging  

• trekken niet synchroon, maar door elkaar zodat er een constante trekkracht is 

• trekken op deze manier actinedraden dichter naar elkaar toe, tot dat ze botsen, 

dan is de contractie optimaal  

o power stroke (trekken actine naar centrum sarcomeer)  

 

Kruisbruggen  

o myosinekoppen en actine hangen niet altijd aan elkaar 

o hangen pas aan elkaar wanneer ze een commando krijgen om dit te doen  

o commando “spier samentrekken” komt van de hersenen → calcium komt dat zeggen 

(tussenpersoon) 

o calcium bindt aan het eiwit troponine dat verbonden is aan het eiwit tropomyosine  

o hierdoor gaat de draad opschuiven → krijg je verbindingsplaats die beschikbaar wordt 

(actine) waardoor myosine gaat binden aan actine 

o kruisbrug ontstaan → trekbewegingen (power stroke)  

 



62 

 

DE CHEMISCHE SYNAPS TUSSEN NEURON EN SPIERCEL (NEUROMUSCULAIRE JUNCTIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o neuromusculaire junctie → overgang van een zenuwcel naar een spiercel  

o neuron/zenuwcel: actiepotentiaal, calcium komt binnen, vesikels met neurotransmitters 

gaan aan exocytose doen waardoor de neurotransmitters in de synaptische spleet komen  

o spiercel eigenlijk hetzelfde als een zenuwstel → er kan ook een actiepotentiaal ontstaan 

o lichte depolarisatie stimulus die leidt tot een actiepotentiaal die net hetzelfde is als bij de 

zenuwcel: instroom van natrium en uitstroom van kalium  

o elektrisch signaal dat door zenuwcellen loopt, is exact hetzelfde elektrisch signaal dat over 

spiercellen loopt 

o hoe kan een elektrisch signaal op een spiercel er voor zorgen dat we een contractie (= het 

in elkaar schuiven van de filamenten) krijgen?  

o actiepotentiaal gaat over de lengte van een spiercel zich begeven, waardoor het nog niet in 

het midden van de cel zit, hiervoor hebben we T tubules → instulpingen in het sarcollema 

zodat het actiepotentiaal tot diep in de spiercel terecht komt  

 

DE NEUROMUSCULAIRE JUNCTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o actiepotentiaal in neuron & brengt dit tot het einde van het axon, neuron stopt ergens  

o neuromusculaire junctie → uiteinde, soort vlekje waar het neuron contact maakt met de 

spiercel  

o als een actiepotentiaal aankomt in de spiercel ter hoogte van de neuromusculaire junctie, 

gaat hij de actiepotentiaal doorgeven aan de spiercel & de spiercel gaat de actiepotentiaal 

verder geleiden  
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EXCITATIE VAN EEN SKELETSPIERVEZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o synaps tussen neuron en spiercel → zorgt voor actiepotentiaal 

o begrijpen waarom die actiepotentiaal zorgt voor contractie  

o bewijs dat een spiercel contrageerd onder invloed van natrium instroom → op verse inktvis 

zonder hoofd sojasaus (zout → natrium) gieten = octopus beweegt (is slechts contracties 

van natrium op verse poten), kan je ook niet eeuwig doen (als ATP op is, is het gedaan) 

 

EXCITATIE-CONTRACTIEKOPPELING 

o hoe kan je v/e actiepotentiaal via de t-tubules (geleiding van  

prikkel (depolarisatie) tot in de t-tubuli) naar de vorming van  

kruisbruggen gaan?  

o calcium is de sleutel hiervoor 

• calcium zit opgeslagen in zakken = sarcoplasmatisch  

reticulum (SPR) → grote zakken vol calcium  

o als actiepotentiaal via t-tubules tot diep in de spier gaar, dan  

is er Ca++ vrijgave in sarcoplasmatisch reticulum 

• in cel geen calcium aanwezig, behalve in Ca++  

reservoirs (SPR)  

• als calcium vrijgeven wordt door SPR, dan is er een enorme calcium stijging in de 

cel, m.a.w. diffusie via release channels  

• calcium gaat binden aan troponine (eiwit v/h dunne filament), troponine gaat 

hierdoor van structuur veranderen, tropomyosine gaat weg gaan → kruisbrug gaat 

gevormd kunnen worden  

• na kruisbrug, kan een contractie ontstaan  

• kruisbrug vormen kost 1 ATP  

 

CONTRACTIE EN RELAXATIE 
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Start contractie: 

o ACh vrijgaven in neuromusculaire junctie → neuron zegt aan spiercel trek samen  

o als ACh natrium kanalen activeert ontstaat er een actiepotentaal (= natrium instroom & 

kalium uitstroom op membraan van spiercel) 

o actiepotentialen geraakt diep in de spiercel via t-tubules  

o actine en myosine zullen kruisbruggen vormen zodat er contractie kan zijn 

o kruisbruggen gevormd door vrijgaven van calcium → actine en myosine binden → 

contractie 

o signaal: van a) elektrisch naar b) chemisch naar c) elektrisch naar d) chemisch naar e) 

mechanisch  

o ontstaan 1ste motors: equivalent hiervan  

 

Stoppen contractie: 

o ACh wordt door terug opgeruimd door AChE 

o AChE inhibeert: hierdoor kan je je spier niet meer bewegen  

o zonder actiepotentiaal wordt calcium terug opgenomen in het sarcoplasmatisch reticulum  

o kruisbrug gaat weg 

o spier gaat ontspannen  

 

→ dit is wat wij hele tijd doen bij elke beweging  

vb.: ademhaling, samenvatting typen, wandelen, praten, oogbeweging, … 

 

DE MOTORISCHE EENHEID (ME) 

o één neuron kan verschillende spiercellen aansturen  

vb.: armspieren → 200 000 spiercellen die geactiveerd moeten worden (je gaat dus niet 

200 000 kabels trekken)  

o motorisch eenheid → alle spiervezels die aan één zenuwcel hangen, betekent dat als één 

actiepotentiaal in één axon doorgaat, dat alle spiercellen die hier aanhangen gaan reageren  

o we maken gebruik van divergentie: één kabel verder opsplitsen  

o alle spiervezels van 1 ME zijn van hetzelfde vezeltype (vb.: traag vs. snel, …)  

o van 2 tot 2000 spiervezels per ME 

o waarom niet overal hetzelfde? voordeel weinig/veel spiervezels er aan hangen?  

= verschil tussen grove en fijne bewegingen 

• grove: veel vb.: rug  

• fijne: weinig vb.: handen  
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o foto: divergentie/splitsingen zien  

o als een actiepotentiaal door een neuron gaat, dan gaan alle spiercellen contrageren of alle 

spiercellen gaan niet contrageren  

o is een alles of niets 

o motorisch eenheden kunnen klein (2 tot 3 spiercellen die er aan hangen) en groot (vb.: 

2000 spiercellen die er aan hangen = één axon die 2000 keer gaat splitsen zodat er 2000 

spiercellen tegelijk kunnen contrageren) zijn ( motorische cortex: homunculus) 

 

EENVOUDIGE RELFEXEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o alle signalen voor motorische controle starten in het centraal zenuwstelsel, maar niet altijd 

in de hersenen → er zijn bewegingen die aangestuurd worden ter hoogte v/h ruggenmerg  

= enkel lagere motorische neuron gebruiken & niet het bovenliggende (hersenen) 

o hoe kan het ruggenmerg weten dat het een spier moet laten samentrekken?  

→ moet input krijgen 

o ruggenmerg krijgt input lokaal  

vb.: van de huid, van de spieren, … → zintuigelijke informatie  

o normaal: signaal naar boven sturen, naar thalamus, synapsen, motorische cortex = heel 

gedoe & heel veel tijd 

o als snelheid belangrijk is, beslissen we lokaal onmiddellijk om contractie van een spier te 

laten starten op basis van lokaal binnengekregen zintuigelijke informatie 

o automatische reflexen: via ruggenmerg komt er een signaal binnen (gaat via de achterste 

wortel → grijze stof: plaats waar synapsen zijn) en zonder te overleggen met de hersenen 

stuurt het naar de spier dat er contractie moet gebeuren  

vb.: hamer bij de dokter (spier wordt een beetje langer & dan trek je ze weer samen)  

 

COMPLEXERE REFLEXEN  
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o niet alleen de buigers stimuleren, maar ook de strekkers inhiberen 

o je kan ook naar de andere kant van het ruggenmerg gaan & de andere lidmaat stimuleren  

vb.: op spijker stappen → ene been buigers stimuleren & in andere been strekkers 

stimuleren (anders val je)  

o dit kan alleen maar als de prikkel naar de overkant springt  

vb.: als je een kip zijn hoofd afkapt, dan blijft die rondlopen  

o levensnoodzakelijk: beschermen tegen heel veel beschadiging van ons lichaam 

o nut van inhiberende synapsen: ene spier activeren & andere inhiberen 

→ hiervoor moet je een extra interneuron schakelen dat inhiberend is, zodanig dat je niet 

alleen excitatie krijgt, maar ook een inhiberend post-synaptisch signaal  

 

2.7 AUTONOOM ZENUWSTELSEL  

 

Autonoom zenuwstelsel → output van de hersenen die wij niet bewust controleren  

• gladde spieren vb.: in wand van bloedvaten, wand van darmen  

• klieren vb.: zweet, hormonen produceren  

• vetcellen  

• …  

→ deels aangestuurd door de hersenen, maar niet bewust controleren  

 

DE TWEE TAKKEN VAN HET AUTONOOM ZS HEBBEN VAAK TEGENGESTELDE EFFECTEN  

o orthosympaticus of sympaticus 

• fight-or-flight 

→ prioriteit ligt ander 

→ zo snel mogelijk vluchten of een confrontatie aangaan  

→ vereist heel andere organen om actief te zijn vb.: hart moet sneller 

kloppen, meer bloed naar skeletspieren, …  

→ andere organen moeten wachten vb.: net gegeten maar bij gevaar moet 

die vertering even wachten   

• cardiorespiratoire activatie 

o parasympaticus 

• rest-and-digest 

vb.: net gegeten hebben  

→ rusten en ontspannen vb.: skeletspieren  

→ betekent niet dat alle organen aan het rusten zijn 

→ maag, darmen, lever, … is volop aan het werken om het eten te verteren: 

ze zijn op dit moment hyperactief  

• activatie spijsvertering 

o belangrijk voor survival!  

• in loop van evolutie ontstaan 

• alle organen moeten op elkaar afgestemd worden & vrij snel op elkaar inspelen  

vb.: maag vraagt aan de hersenen “wat moet ik nu doen?” 

• moeilijk voor de hersenen → we gaan dat coördineren  

vb.: situaties waarin orgaan A, B en C iets doen en D, E en F mogen rusten  

= logische coördinatie  

• voorwaarde: ze moeten elkaar afwisselen (vb.: nooit meer vertering?) 

→ chronische fight or flight (stress)  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ANATOMIE VAN AUTONOOM ZENUWSTELSEL  

o sympathicus: Thoraco-lumbaal (T1-L2) 

→ zenuwen van het perifere zenuwstelsel dat vertrekt vanaf T1 tot L2  

• grensstreng (sympathisische ketting): ketting van knopen, waarbij de zenuwen die 

het ruggenmerg verlaten een synaps maken naar een tweede neuron (= 

preganglionair neuron & postganglionair neuron) die het tot bij de doelcel brengt   

• collaterale (prevertebrale) ganglia 

• bijnieren: sympatho-adrenal systeem  

o parasympaticus: Cranio-sacraal  

→ craniosacraal gedeelte  

• terminale ganglia (synaps t.h.v. doelorgaan) 

• craniale zenuwen: III, VII, IX, X (vagus: heel veel vertakkingen) → recht v/d 

hersenen vertrekken en gaan naar ons lichaam vb.: traanklieren 

• sacraal (S2-S4): rectum, blaas, genitalia → minder belangrijk (3 zenuwen uit het 

heilig been)  

• meestal liggen ganglia (synaps van preganglionair en postganglionair neuron) in 

het doelorgaan zelf = heel laat  

• typisch parasympaticus: heel lang preganglionaire neuronen, dan synaps en dan 

kort deeltje postganglionaire neuronen  

• één preganglionair neuron maakt geen synaps & loopt helemaal door tot aan het 

doelorgaan (bijnier) 

 

(→ sympaticus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (→ parasympaticus)  
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DE BIJNIER SECRETEERT ADRENALINE ALS DEEL VAN DE ORTHOSYMPATICUS 

o ruggenmerg → preganglionair neuron van 

orthosympaticus → bijnier  

o bijnier bestaat uit twee onderdelen: 

bijnier cortex & bijniermerg  

o bijniermerg is onderdeel van 

orthosympaticus 

o normaal zou je verwachten dat hier een 

synaps plaats vindt naar een 

postganglionair orthosympatisch neuron 

→ bestaat niet meer, is gemodifeerd naar 

een hormoon producerende cel  

o produceert adrenaline & komt in het 

bloed (fight-or-flight)  

o neuraal fight or flight situatie, gaat 

thoracaal neuronen stimuleren tot de bijnier die neuraal systeem hormonaal gaat vertalen  

o hierdoor fight or flight zeer snel (2 seconden: hartslag, ademhaling, … omhoog)  

o neuraal: korte werking & hormonaal: lange werking 

vb.: aangevallen door tijger → 2u er na nog niet goed van (komt door adrenaline)  

vb.: auto-ongeluk, na 1u nog altijd hartslag van 120 (dubbel van normaal)  

 

 

ALLE ORGANEN DIE AUTONOOM GESTUURD ZIJN, GAAN OP EEN ANDERE MANIER 

REAGEREN OP DE ORTHOSYMPATICUS OF DE PARASYMPATICUS: ZE ZIJN ELKAARS 

TEGENOVERGESTELDE  

o parasympaticus: vertering laten stijgen, maag gaat actiever bewegen, hart gaat minder 

snel kloppen, minder frequent ademen, speeksel aanmaken, …  

= rest-and-digest 

o orthosympaticus: vertraagt vertering, vertraagt beweging van uw maag, versnelt 

hartritme, versnelt ademritme, vermindert saliveren (speekselaanmaak)  

= fight-or-flight 

→ maakt het voor de hersenen makkelijker  

         

Soms werken ze ook samen 

vb.: erectie v/d penis = 

parasympatisch effect & 

ejaculatie = orthosympatisch  

effect  

 

 

         → ze zijn wel vaker elkaars  

tegengestelde  
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ACETYLCHOLINE EN NORADRENALINE ZIJN DE NEUROTRANSMITTERS VAN HET AUTONOOM 

ZENUWSTELSEL  

 

o hoe komt het dat die organen weten 

wat ze moeten doen? 

o ortho en parasympaticus geven 

tegengestelde signalen → ze 

moeten tegengestelde 

neurotransmitters hebben  

o ortho: noradrenaline (NE) 

o para: acetylcholine (ACh)  

 

 

 

 

 

 

 

 

o je hebt gladde spiercel die vraagt wat 

hij moet doen: kijken of in fight-or-

flight zitten 

o zo ja, orthosympaticus → dus doe 

maar wat noradrenaline zegt 

o zo nee, parasympaticus → dus doe 

maar wat acetylcholine zegt 

o spiercel weet of orthosympaticus of 

parasympaticus iets vraagt om te doen 

a.d.h.v. de neurotransmitter die hij 

ziet 

o synaps werkt een beetje anders dan 

normaal (synaps en passant) 

• axon en normaal op het einde 

van het axon vesikels met 

neurotransmitters, deze zitten hier onderweg ook (blaasjes met 

neurotransmitters), men noemt ze hier varicosity 

• synaps en passant: actiepotentiaal gaat door axon & elke keer dat het zo een 

blaasje passeert, wordt er een neurotransmitter vrijgegeven  

 

 

 

HARTFREQUENTIE ALS VOORBEELD VAN AUTONOME REGELING 

o hart heeft eigen ritme: als je geen zenuwen meer hebt naar het hart, dan blijft het toch 

kloppen → hart klopt altijd 90 slagen per minuut (ook als je het vb.: uit het lichaam haalt) 

o waarom zenuwen nodig? → om hartslag aan te passen  

o stijging door orthosympaticus 

• door adrenaline en noradrenaline 

o daling door parasympaticus 

• via nervus vagus (craniale zenuw X): acetylcholine  

• nervus vagus kan leiden tot flauwvallen → hartritme zodanig laag  

o hart heeft eigen frequentie van 90 bpm 

• activatie PS in rust (60 bpm), vagale syncope (flauwvallen, vb.: door niet tegen 

bloed te kunnen) 

• activatie OS tijdens inspanning (tot 200 bpm), stress, arousal  
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EMOTIONELE UITDRUKKING VIA HET AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

o ortosympaticus (lichamelijke arousal) 

• bij woede, angst, opwinding, blijheid 

• stijging bloeddruk, hartritme, zweetsecretie, ademhalingsritme, dilatatie pupillen, …  

o parasympaticus  

• bij verdriet, verveling 

• daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie, …  

o gestuurd door hypothalamus 

o toepassing bij meten van emoties: andere mensen kunnen hierdoor inschatten hoe je je 

voelt → empathie bestaat uit het inschatten van lichaamstaal die aangestuurd wordt door 

het autonoom zenuwstelsel  

o kan je niet onderdrukken (of heel moeilijk) met cortex, want is autonoom zenuwstelsel  

 

o veel complexer dan ortho of 

para omhoog 

o soms vb.: allebei actief 

worden bij een bepaalde 

emotie 

o hartritme kan stijgen door 

vb.: woede, opwinding, 

angst, …  

o wenen van blijdschap: tranen 

(para) & hartritme stijgen 

(ortho) 

o niet het ene of het andere, 

het is complex & hangt nog 

eens af van waar in het 

lichaam je kijkt  

o depressie/verdriet: hartritme 

dalen  
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3. ZINTUIGEN  

3.1 ALGEMEEN 

 

Hoofdstuk 2:  

o werking neuronen → wil niet zeggen dat je heel brein begrijpt 

o zintuigelijke informatie altijd op eenzelfde manier gecodeerd naar actiepotentiale in 

neuronen (afferente) 

o Müller: ogen kunnen enkel licht interpreteren, als we er op drukken zien we licht, maar dit 

is druk en geen licht, m.a.w. alle info die door optische zenuw loopt als licht interpreteren  

Hoofdstuk 3: 

o prikkels zijn altijd hetzelfde, één universele code/taal  

o hoe zetten we dit beeld, geluid, pijn, … om in actiepotentiale? 

o vertaling ter hoogte v/d zintuigen van hoe we iets tot en met actiepotentiale en afferente 

neuronen kunnen vertalen  

 

Zintuigen → zijn cellen of zenuwuiteinden die reageren op een prikkel 

o zintuigen zit in definitie van leven: iets levends kan reageren 

op uitwendige prikkels  

o voor bepaalde prikkels hebben we geen zintuigen vb.: 

infraroodstraling (dus hier kunnen we niet op reageren) 

a) prikkel →  een plotse verandering van uitwendige toestand 

(mechanisch, chemisch, …) 

• geleidelijk aan kunnen we niet goed 

vb.: kikker in water steken en dit water geleidelijk aan 

laten koken → kikker zal niet wegspringen & sterven  

• idem klimaatopwarming → bij plotse verandering meer geneigd te reageren  

vb.: elke dag een beetje meer in de file staan (niet op reageren) vs. twee jaar niet 

met de auto rijden & dan in lange file staan (niet meer de auto nemen)  

• gewaarwording 

• waarneming: bewustworden, het komt tot de cortex (1%) 

b) algemene zintuigen  

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

(lichaamshouding)  

• cellen over ganse lichaam verspreid  

• somatosensoren, interosensoren → informatie over eigen lichaam, inter 

functioneren   

c) speciale zintuigen  

• visus, gehoor, smaak, reuk, evenwicht 

• gespecialiseerde organen  

• exterosensoren → zintuig dat de externe wereld gaat registreren   

 

BARORECEPTOREN (DRUKRECEPTOREN) EN REGELING VAN AUTONOME FUNCTIES 
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d) aansturen autonoom zenuwstelsel niet enkel efferent, er is ook een afferent gedeelte die 

informatie geeft over vb.: de bloeddruk = baroreceptoren (druk receptoren, zeggen of er 

spanning is in een orgaan)  

e) geeft vb.: aan de hersenen door “de blaas” is vol → orthosympaticus gaat zeggen of 

sluitspier open of toe mag gaan  

f) efferente gedeelte kan enkel goed werken als er een afferent gedeelte is  

g) er zijn héél veel receptoren, is heel complex → heel veel interosensoren die informatie 

bieden voor de negatieve feedbackloop a) iets komt binnen, sensor b) integratiecentrum c) 

effector (wegens gebrek aan tijd niet alles bespreken)  

 

SENSOREN KUNNEN ZENUWUITEINDEN ZIJN OF AFZONDERLIJKE CELLEN  

o neuronen typisch één cellichaam, dendrieten en één lang 

axon  

o voor sensorische neuronen is dit een beetje anders: pseudo 

unipolaire neuronen → lijken één pool te hebben, maar 

hebben er toch twee: dendritische zijden (afferent naar het 

cellichaam) & axonale zijden (efferent)  

o hoe werken zo’n neuronen? hoe krijgt die zijn informatie?  

a) dendritische uiteinde: gewoon zenuwuiteinde  

vb.: in huid  

b) gespecialiseerde dendriet: vb.: nog eens is ingepakt 

in een andere cel 

c) afzonderlijke cellen: zintuigelijke cellen die zelf 

kunnen depolariseren en een actiepotentiaal kunnen 

doorgeven via een neurotransmitter aan een 

sensorische cel  → meestal voor complexe zintuigen  

 

o elke als er een sensorisch of afferent neuron 

gestimuleerd moet worden, dan moet er ergens 

een depolarisatie starten  

o je moet een gevoelig membraan hebben (= 

receptor membraan) waar er een depolarisatie 

kan starten en waar een actiepotentiaal begint 

o receptor membraan gevoelig voor externe 

stimuli  

o soms receptor membraan op afzonderlijke cel of 

soms op dendritische zijden  

 

 

 

DE MATE VAN DEPOLARISATIE VAN GENERATORPOTENTIAAL WORDT VERTAALD NAAR 

FREQUENTIE ACTIEPOTENTIALEN IN SENSORISCH NEURON   

 

 

 

 

 

 

 

 

o een actiepotentiaal start door een lichte externe depolarisatie stimulus dat de drempel 

bereikt (krijgt het van de cel ernaast, maar vanwaar krijgt die cel het dan?) → signaal start 

vanuit een externe stimulus vb.: verandering temperatuur, licht, geluid & dit zorgt voor 

depolarisatie met een actiepotentiaal tot gevolg 

o het kan zijn dat de depolarisatie niet sterk genoeg is om aan de drempel te komen → geen 

actiepotentiaal 
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• receptor membraan: membraan dat kan depolariseren onder invloed van een 

stimulus vb.: licht, geluid, … → depolarisatie vertrekt van een analoog signaal & 

stimulus kan zodanig zwak zijn dat de depolarisatie onvoldoende is  

• generator potentiaal: in een receptormembraan de stimulus die gaat depolariseren  

• stimulus begint & is eigenlijk te zwak → want de stimulus leidt op het 

receptormembraan tot een depolarisatie, maar het is een depolarisatie die niet 

sterk genoeg is, dus er ontstaat ook geen actiepotentiaal  

• je kan dus een prikkel krijgen, waardoor er depolarisatie start MAAR je geen 

actiepotentiaal krijgt → stimulus is er maar er gaat niks naar de hersenen  

vb.: koptelefoon en zeggen of je geluid hoort, er was wel geluid en depolarisatie, 

maar die was niet sterk genoeg waardoor er geen actiepotentiaal naar de hersenen 

ging en je dus niks kon haren  

→ op deze manier minimum drempel voor gehoor bepaald: wanneer is de stimulus 

sterk genoeg dat je de drempel bereikt en actiepotentialen naar de hersenen stuurt 

o krachtige zintuigelijke stimulus: sterke depolarisatie krijgen in receptormembraan, 

waardoor je zeer frequente actiepotentialen zal krijgen  

o intensiteit: frequentie aanpassen → frequentere actiepotentialen  

o analoog signaal gedigitaliseerd (één en nullen)  

 

EIGENSCHAPPEN VAN SENSOREN 

a) specificiteit → hebben één soort prikkel waarvoor ze gemaakt zijn  

o adequate prikkel heeft laagste drempel 

vb.: kegeltjes in netvlies die gemaakt zijn voor groen licht, ze kunnen wel een 

beetje rood licht als prikkel waarnemen, maar ze hebben een heel lage drempel 

voor groen licht/de adequate prikkel, er moet maar een beetje groen zijn om 

groen te kunnen waarnemen  

o valse prikkel heeft hogere drempel nodig  

vb.: in ogen wrijven of slag krijgen, ook licht flits ontvangen → oog niet gemaakt 

om registratie te doen van slagen, maar als het maar hard genoeg is, ga je het 

ook registreren  

b) adaptatie 

o tonisch vb.: pijn 

o fasisch vb.: geur 

o combinatie tonisch-fasisch vb.: temperatuur 

o centrale inhibitie prikkel overdracht vb.: waarneming geluid  

 

TONISCHE EN FASISCHE SENSOREN ADAPTEREN/WENNEN AAN STIMULUS 

o bij zintuigelijke informatie treedt er adaptie op 

o adaptie is iets anders dan verwerking in de hersenen  

vb.: ergens aandacht aan besteden en dan weer niet 

o het gaat letterlijk over het zintuig zelf dat adaptatie 

ondergaat, het is een soort gewenning, op den duur merk 

je het niet meer, je bent er aan gewoon  

o fasische receptoren → receptoren die heel sterk adapteren 

• alleen maar registreren op het moment dat er iets 

verandert 

• als de gewijzigde toestand aanblijft merk je niets 

• wanneer hij weer weggaat, merk je het weer  

• vb.: de geur  

→ reukorgaan zeer sterk in opmerken van 

verandering  

→ je komt de bakker binnen: je ruikt pateekes, koffiekoeken, brood, … 

→ als je hier een paar minuten staat, is het effect helemaal weg  

→ het is niet iets dat via de hersenen gebeurd, uw reukcellen registeren 

gewoonweg enkel een verandering en geen aanhoudende geur  
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o tonische receptoren → receptoren die zeer beperkt adapteren  

• zal gedurende de ganse duur v/d prikkel actiepotentialen naar de hersenen sturen, 

gedurende de ganse periode zal er depolarisatie plaatsvinden  

• vb.: je hoort een toon & die toon zal je heel de tijd registreren totdat die toon weer 

weg is  

o allebei nuttig 

o soms combinatie nodig vb.: bij pijn → heel snel (lichaam beschadigd) & langdurig (mijn 

lichaam is kapt, wachten tot het hersteld is)  

 

Hoe gaat de stimulus depolariseren en leiden tot actiepotentialen & hoe gaan afferente neuronen 

verder geleid worden? → paar algemene principes in 

 

HERSENGEBIEDEN VOOR WAARNEMING 

o waarneming: wanneer je je het 

bewust wordt (vs.: 

gewaarwording) 

o waarneming doordat het tot de 

cortex komt (minimum) 

o informatie kan dus uitsterven in 

lagere hersencentra en dan kan 

je het niet waarnemen  

o gaat naar verschillende plaatsen: 

verschillende soorten cortexen  

o auditieve: temporale kwab 

o visuele: occipitale kwab  

o smaak & reuk: mediale kwab, 

temporale kwab en insula  

 

 

SENSIBELE BANEN: DORSALE KOLOM  

o hoe komt het tot de cortex? → via aantal tussenstappen  

o 3 neuronen in serie geschakeld 

→ sensorische neuronen van 1ste, 2de en 3de orde 

• 1ste orde: vertrekt vanuit zintuig en komt CZS 

binnen, eerste synaps in hersenstam naar 

neuron van 2de orde 

• 2de orde: synaps van 2de orde krijgen ter hoogte 

van de thalamus 

• 3de orde: neuron van 3de orde brengt informatie 

van thalamus naar de cortex  

= voor alle zintuigen zo, behalve de geur: gaat niet via 

tussenstation in de thalamus  

o tastzin, trilling, proprioceptie 

 

 

AANDACHT EN THALAMISCHE GATING  

o thalamische gating → thalamus heeft enorm potentieel 

om informatie te gaan filteren  

o “gating” = poort → hier laat je bepaalde informatie door 

en andere niet   

• als je het niet laat passeren sterven vb.: 

stimulus 1 en 3 uit ter hoogte van de thalamus  

• stimulus 2 gaat door  

• thalamus beslist hier in: we worden 

gebombardeerd met zintuigelijke informatie → thalamus blokkeert efferente 

stromen  
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o sluis tussen onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste corticale perceptie  

o aandacht vanuit associatieve cortex 

• we kunnen beslissen welke informatie we graag willen laten passeren  

• dit proces noemen we aandacht  

• we vertrekken v/d associatieve cortex die de aandacht vb.: richt op wat je hoort 

(anders niet meer bezig, maar nu aandacht op richten) → associatieve cortex zegt 

tegen thalamus “laat nu vooral auditieve informatie door”  

• hierdoor komt er automatisch ook minder andere zintuigelijke informatie binnen  

o uitgelegd met neuronen (figuur)  

• vanuit associatieve cortex zeg je: neuron, synaps, neuron, synaps, neuron, synaps 

• 2 inhiberende en 2 exiterende neuronen → - en - = +  

• neuronen schakelen van cortex naar thalamus & dan van thalamus terug naar 

cortex  

• één van belangrijke functies van de associatieve gebieden  

• associatieve cortex zit achter primaire somatosensorische cortex & anterieur van 

visuele cortex → vanuit hier vertrekken signalen naar de thalamus die zeggen “laat 

wel/niet passeren” 

o concentratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 TASTZIN EN PIJN 

 

Zintuigen net zoals andere systemen in essentie twee doelen: 

a) overleving vergroten  

b) voortplantingskans vergroten  

o overleven hangt af van uw organen en structuren beschermen tegen beschadiging  

o pijn in essentie rapporteren van beschadiging van uw lichaam aan uw hersenen  

o hierdoor kan je deze situatie ongedaan maken & als het al te laat is, dan informatie geven 

aan de hersenen dat het kapot is   

o mensen die geen pijn voelen: zeer groot probleem → geen vermijdingsgedrag (associëren 

het niet met iets negatief)  

 

PIJNZINTUIGEN ZIJN GEVOELIG VOOR 

o extreme temperaturen  

o mechanische beschadiging 

o opgeloste chemicaliën  

vb.: afgegeven door beschadigde cellen 
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o pijn zijn zintuigen die afferente neuronen hebben & er zijn verschillende soorten & zij gaan 

informatie uit weefsels op vragen 

o cellen die kapot zijn sturen alarmsignaal uit waarop pijnreceptoren, die wij nociceptoren 

noemen, op reageren  

o vb.: de stoffen bradykinine, prostaglandine, … activeren typisch pijnreceptoren 

o er zijn zelfs zeer specifieke neurotransmitters bekent die bijdragen tot pijn zoals substance 

P (= een peptiden)   

o onderzoek voor pijnstillers: onderdrukken deze signalen, blokkeren deze receptoren 

 

PIJN KAN WAARGENOMEN WORDEN DOOR 

NOCICEPTOREN 

o A (stekende pijn) = fasische receptoren 

(sterke adaptatie) 

o snelle geleiding (gemyeliniseerd) 

o gedefinieerde plaats 

o adaptatie 

o C (brandende pijn) = tonische receptoren 

(amper adaptatie) 

• trage geleiding (ongemyeliniseerd) 

• diffuse localisatie 

• geen adaptatie 

o A (geen pijnsensor)  

• mechanische stimulus 

 

vb.: met knie ergens tegen botsen → even heel hard 

“auw” (= A vezels) & uur er na doet het nog een 

beetje pijn (= C vezels)  

→ allebei nuttig 

✓ fasisch: echt niet oké, nooit meer doen, 

exacte en acute informatie waar het pijn doet 

✓ tonisch: kan eindeloos doorgaan, je kan het 

niet goed thuisbrengen waar het pijn doet, 

maar het “zeurt” een beetje  

 

SIMULTANE MECHANISCHE DRUK KAN PIJN VERZACHTEN (GATE CONTROL) 

o vroeger geen pijnstillers, wel truckjes om 

pijn te onderdrukken  

o ter hoogte van thalamus voor afleiding 

zorgen vb.: “moet ik er een zoentje op 

geven?”  

o we hebben pijnsensoren & die gaan van 1ste 

orde, naar neuron van 2de orde stimuleren 

naar thalamus dan naar pijncortex 

o synaps kunnen we modeleren → mee 

spelen, onderdrukken zodanig dat die 

minder vlot verloopt & we doen dit typisch 

met een interneuron & dit is tonisch actief 

(= constant actief, inhiberend neuron)  

o synaps van de pijnprikkel van 1ste naar 2de 

orde wordt permanent onderdrukt door 

inter-neuron  

o systeem dat er voor zorgt dat je altijd uw pijn onderdrukt → interneuronen = soort rem  

o je kan inhiberend interneuronen op andere manieren activeren → mechanische druk (= A 

vezel → geen pijnreceptor, is drukreceptor die druk op de huid registreert)  
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o als je op de plaats drukt waar je pijn had dan gaat via de A vezel uw inhiberend 

interneuron geactiveerd worden (rem indrukken) → synaps van 1ste naar 2de orde gaat 

minder vlot verlopen  

o drukken op een plaats → minder pijn ervaren vb.: knie pijn doen & er op drukken (doen we 

intuïtief omdat we weten dat dit systeem bestaat) 

o gate control → simultane mechanische druk kan pijn verzachten  

o waarom in evolutie dit systeem ontstaan? → weefsel dat beschadigt is verder laten 

aandrukken? → wonden dat bloed = aandrukken zodat er minder bloed gaat ontsnappen = 

beschermingsmechanisme (minder pijn voelen, meer geneigd om te doen)  

 

GEREFEREERDE PIJN 

o pijn kunnen we vooral goed registreren in de huid 

o we hebben 2m² huid die helemaal bedekt is met pijnreceptoren → als er beschadiging is, 

weten we perfect waar 

o voor inwendige organen hebben we die informatie niet of een beetje 

o wij zouden de link ook niet kunne maken vb.: pijn in alvleesklier? → meeste mensen weten 

niet wat dat is & waar het zit  

o gerefereerde pijn → pijn in ingewanden loopt via zelfde ruggenmergzenuwen als pijn in 

lichaamsoppervlak, m.a.w. pijnreceptoren lopen parallel met pijnreceptoren in de huid (en 

die kan je wel goed aanvoelen) 

vb.: pijn in linkerarm duidt mogelijk op hartkwaal  

 

→ je refereert via je vb.: 

jouw arm naar vb.: jouw hart 

 

 

 

 

 

 

 

HUIDSENSOREN  

o huid beschermt tegen 

buitenwereld & verschaft 

zintuigelijke informatie  

o thermoreceptoren (warmte- en 

koudereceptoren): vrije 

zenuwuiteinden (huid, 

hypothalamus) 

o tast-en drukreceptoren: 

• vrije zenuwuiteinden 

(zoals bij nocireceptoren 

en thermoreceptoren) 

• rond haarwortel 

• onderzoeken dingen 

rondom ons → vooral goed 

in met vingertoppen  

• vier verschillende soorten 

die tastzin 

vertegenwoordigen:  

a) aanhoudende druk  tonisch: Merkelcellen, Ruffini-uiteinden 

→ vb.: bril om neus voelen zitten 

→ hebben geen omkapping, zitten dus dicht bij het oppervlak  

→ zijn gewoon sensorische cellen  

b) trillingen  fasisch: Meissner- en Pacini-lichaampjes  
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→ constant opbouwen van druk en wegnamen van druk registreren, 

maar niet de constante/aanhoudende prikkels  

vb.: gsm die in broekzak trilt  

→ hoe kan het dat ze enkel begin druk merken, want huid wordt toch 

ingedrukt?  

→ fasische dendrieten zijn ingekapseld in soort ajuin, maar plooibaar, 

soort doek: als je er vanbuiten op duwt, dan herorganiseren de 

schellen zich, tijdelijk voel je een prikkel, daarna herstructurering 

ze zich en dan voel je de prikkel niet meer, de druk valt weg  

→ microscopische anatomische structuur verklaart waarom de ene 

fasisch is en de andere tonisch 

o beide soorten sensoren (fasisch en tonisch) vormen het complexe zintuig de tastzin  

o er zitten zelfs uiteinde rond de haarwortels (we hebben niet meer veel haar): is zoals de 

snorharen van de kat, haren zelf zijn dode cellen, tegen haartje duwen waardoor 

haarwortel mee beweegt en je dit registreert  

o we gebruiken nu nog registratie van beweging via haartjes vb.: wind registreren 

Hoe gaat het naar de hersenen, welke informatie en welke wegen?  

o via neuronen van 1ste, 2de en 3de orde en de thalamus  

o parallel motorisch eenheid: één neuron kan verschillende spiercellen activeren  

o meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen één sensorische eenheid 

(receptorveld) = convergentie: verschillende zintuigelijke informatie van de tastzin komt 

samen naar één afferent neuron 

o zenuwuiteinde gaan convergeren naar één neuron van 2de orde → comprimeren van het 

bestand (veel informatie reduceren tot één prikkel)  

o probleem bij veel convergentie: later willen reduceren, veel detail kwijt  

o discriminerend vermogen hangt af van de grootte van receptorveld  

vb.: passer met twee punten op de huid 

• geven aanleiding tot stimuleren van tastreceptoren die samen komen in één prikkel 

• één efferent neuron 

• zodanig veel comprimatie gebeurd van het bestand, dat je niet meer het 

onderscheid kunt maken tussen de twee punten  

• als twee punten binnen het receptieve veld/receptorveld vallen, dan kunnen wij dit 

niet meer registreren als één vs. twee prikkels  

• als je weinig convergentie hebt, dan geeft elke drukreceptor een apart signaal naar 

de hersenen, dan ga je de punten wel als twee verschillende signalen in de 

hersenen ontvangen  

o voordeel: gaat sneller, vlotter & nadeel: comprimatie zorgt voor minder detail  

• hoe belangrijk is dit detail?  

• gewoon weten dat er druk is of moet je de exacte locatie weten en het 

onderscheidingsvermogen zo maximaal mogelijk houden?   
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GROOTTE VAN RECEPTIEVE VELD HANGT AF VAN DE HUIDLOCATIE (2-PUNTS-DREMPEL) 

o discriminerend vermogen: hoe minder convergentie, hoe beter discriminerend vermogen 

o discriminerend vermogen meten door de twee-punts-drempel 

o vb.: met twee vingers op de rug komen, kan je voelen als één vinger → heeft geen 

meerwaarde als je weet dat her er twee zijn, je wil gewoon weten of er iemand aankomt  

→ twee-punts-drempel voor rug slecht (42 mm): je slaagt er niet in om 2 vingers die 4 cm 

van elkaar staan te onderscheiden als 2 vingers (je denkt dat het één vinger is)  

o vb.: vingertoppen geen discriminerend vermogen (twee-punts-drempel: 2mm) → vandaar 

braille 2,5 mm (anders zou je het niet kunnen onderscheiden), je kan geen braille lezen 

met duim of grote teen ( homunculus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 SMAAK-EN REUKZIN  

 

REUKZIN IS HET OUDSTE ZINTUIG 

o speciaal zintuig: houdt zich niet aan de regel om informatie via de thalamus te sturen 

(vandaar dat men zegt dat het een zeer oud en atypisch zintuig is) → informatie gaat recht 

het brein binnen via olfactorische zenuw  

o geuren zijn chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies  

o reukepitheel met reukcellen (= chemoreceptor) 

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

• 2de neuron: tractus oflactorius naar cortex + limbisch systeem (verband tussen 

geheugen – emotie en reuk) 

o 1000 soorten receptoren (genen) voor meer dan een biljoen verschillende geuren  

o regeneratie van receptoren (schade) 

o functies → gaat verder dan smaak 

• voedselcontrole 

• sociale informatie vb.: geur van andere mensen, soorten, feromonen, …  

o zeer gevoelig: lage drempel 

• klein beetje stijging in moleculen is voldoende om tot registratie over te gaan 

• hierdoor ook snel beschadigd  

• belangrijke plaats van stamcellen → omdat het zo vaak herstelt moet worden  

 

ZENUWBANEN VANUIT DE BULBUS OLFACTORIUS LOPEN NIET OVER DE THALAMUS  
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o reuk registreren boven aan in de holte van de neus waar zich het reukepitheel bevindt 

o reukepihteel: stukje binnenbekleding van de neusholte met mucous weefsel (hier wordt 

een slijmlaagje op geproduceerd) 

o hieronder bevinden zich reukcellen die geuren kunnen registreren  

o geuren → rondvliegende moleculen die kunnen oplossen in mucous (waterig milieu, 

slijmlaag) en kunnen geregistreerd worden door de receptor 

o omgekeerde redenering: geur is wat wij met onze receptoren kunnen registreren, als wij er 

geen receptoren voor hebben, dan is het geen geur vb.: aardgas, methaan, CH4 

o a) moleculen vliegen b) plakken in mucous laag c) geurcellen/olfactorische cellen met 

dendrieten die vertakken in de slijmlaag d) moleculen worden geregistreerd met receptoren 

op de dendrieten e) dendrieten depolariseren  

o geurcellen zijn bipolaire cellen met een dendritische zijden (input) en axonale zijden 

(output) → op dendritische zijden zitten receptoren voor geurmoleculen, daarna gaat pikkel 

rechtstreeks naar de hersenen = short cut (rechtstreeks door de schedel naar de hersenen) 

o olfactory bulb/bulbus olfactorisch: waar alle informatie samen komt en geïnterpreteerd 

wordt → gaat van hier via tractus olfactorus uit naar geurcortex en limbisch systeem  

 

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN VAN MENSELIJKE REUK, KLEURENZICHT EN GEHOOR 

o duizend verschillende soorten geurcellen (vs.: 

smaak maar 5): elk soort reukcel heeft een ander 

soort receptor → in bulbus olfactorisch combinatie 

van maken  

o vb.: bloemen aantal moleculen gelijk en aantal 

verschillend (match maken van combinatie)  

o vb.: look zijn 30 geuren & die specifieke 

combinatie herkennen wij als look, als er eentje 

anders is, dan registreren we dat als iets anders 

vb.: pijpajuin  

o experimenten: 3 potjes waarvan in één potje er een verschillende geur zit & zeggen welk 

v/d potje dit is: als je zoveel verschillende combinaties kan registreren, dan kan je 1054 

soorten geuren registreren  

o conservatiever berekenen: 1014 geuren onderscheiden → onderscheidingsvermogen van 

geuren is fenomenaal (veel beter dan onderscheidingsvermogen van kleur en tonen) 

o om duizend verschillende geurcellen te maken, moet je 1000 verschillende receptoren 

hebben en duizend verschillende genen & we hebben maar 23 000 genen → 1000 daarvan 

dienen dus voor de reukzin  

o meest complexe zintuig, maar toch gebruiken we het niet veel meer  

• doordat we rechtop zijn gaan lopen  

• vroeger met neus bijna tegen de grond & nu niet meer  

• experiment: hond & mens op handen en voeten & geurspoor in het gras → voor 

bepaalde geuren konden mensen dit even goed  
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Truckjes op meer te ruiken: snuiven  

o bij wijnproeven vooral smaak bepaalt door geur: smaakzin kan maar 5 smaken registreren 

en de reukzin duizenden  

 

SMAAK 

o zintuigcel = chemoreceptor (exteroceptor) 

→ allerlei soorten informatie die we moeten coderen naar actiepotentialen in afferente 

neuronen, die soorten info is niet eindeloos  

vb.: beweging (= mechanische receptor), aanwezigheid bepaalde moleculen (= 

chemoreceptor), aanwezigheid licht (= fotoreceptor)  

• afferente hersenzenuw (VII en IX) 

• thalamus – gyrus postcentralis (smaakcortex) 

• limbisch systeem  

o soorten smaakreceptoren op de tong: hier kunnen 5 basissmaken geregistreerd worden 

• zout (Na+ -influx) 

• zuur (H+ -influx) 

• zoet (suikerreceptoren) 

• bitter (vb.: kininereceptor): gevoelig (toxines) 

• umami (glutamaatreceptor)   

→ is niet enige zintuigelijke informatie die je over voedsel kan krijgen via de mond  

vb.: informatie over de textuur, pikant voedsel, …  

o functies in voedselcontrole:  

• bescherming 

• secretie speeksel en maagsap (spijsverteringsstelsel start wanneer je iets proeft) 

o de hoofdsmaken kan je overal op de tong waarnemen, ook al zijn er gespecialiseerde zones  

vb.: overal zoetreceptoren, maar iets meer op de punt van de tong (hogere concentratie) 

o bestaat uit weerhaakjes & smaakpapillen  

• smaakpapillen bestaan uit lagen waar tussen spleten zitten  

• hiertussen komt het speeksel 

• gevoelige cellen maken contact met de spleten (niet rechtstreeks contact met 

oppervlak) vb.: suikerklontje eten, lost op in speeksel, speeksel gaat in de spleet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAAKKNOP 

o figuur: zie je een spleet van en smaakpapil → links en rechts daarvan zitten smaakknoppen  

o m.a.w. smaakknoppen zitten in de wand van de groeven van de papillen 

o smaakknoppen hebben 2 soorten cellen:  

1. 50-100 smaakcellen/gustatory cells: hebben smaakhaartjes/microvilli 

→ vormen smaakknop, maar zijn dan wel allemaal van dezelfde soort  

2. steuncellen/supporting cells: geven structuur aan smaakknop 

o smaakporie: spleet/groef in de smaakpapil  
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Zintuigelijke cel (figuur) → gespecialiseerde cel die je zou kunnen vergelijken met een neuron, 

omdat het er eigenschappen mee deelt zoals: neurotransmitters vrijgeven en een synaps maken 

met een écht neuron  

o zintuigelijke cel kan de aanwezigheid van bepaalde moleculen opmerken, hierdoor 

depolariseren en een actiepotentiaal sturen naar de hersenen  

o de aanwezigheid van moleculen merken in de omgeving is zowel bij de reuk (in 

reukepitheel, neusslijmvlies) als bij de smaak zo (in speeksel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o smaakzintuigen: werken met positieve ionen → cel aan de binnenkant negatief & 

ionenkanalen die als ze openstaan positef geladen deeltjes kunnen binnenlaten, waardoor 

de cel minder negatief wordt = depolarisatie 

o depolarisatie: universele manier om een prikkelbare cel te activeren (calcium activeren die 

vesikels gaat activeren om een neurotransmitter vrij te geven) 

o zout (natriumchloride) 

• zout en water (speeksel) mengen: splits, ioniseert in Na+ en Cl-  

• in smaakcellen kanalen gemonteerd die altijd open staan (= lekkanalen) en 

natrium door laten  

• als je zout eet dan splits dit dus door het speeksel in Na+ en Cl-,  natrium gaat 

zonder kloppen de cel binnen & depolariseert de cel 

• de smaakcel geeft een neurotransmitter vrij & een afferent signaal gaat naar de 

hersenen → wij proeven zout  

o zuur 

• zuurtegraad weergegeven in pH en zuurtegraad van 7 pH is neutraal 

vb.: 3 pH is zuur, 10 pH is basisch  

• op wat pH schaal gebaseerd?  

→ hoeveel H+ ionen zijn er? 

→ 7 is dus een lagere concentratie dan vb.: 3  

→ 7 wijst op negatief logaritme 10-7 dus vb.: 10-10 betekent dat er nog minder 

H+jes (zuurionen) zijn  

• zelfde werking als bij zout: kanaal dat altijd openstaat voor H+, depolariseert, cel 

minder negatief, actiepotentiaal  

o zoet 

• met receptoren werken i.p.v. kanalen (zoals bij zout en zuur)  

• complexer systeem: met 2de boodschapper werken  

• eiwit die specifieke moleculen herkent → glucose, quinine, glutamaat 

• receptor wordt geactiveerd en activeert een 2de boodschapper, namelijk G-proteïne  

• G-proteïne gaat er dan voor zorgen dat er cyclisch AP (officieel 2de boodschapper 

genoemd) gevormd wordt → die opent/sluit andere kanalen  

• kalium (vooral binnen in de cel) kanalen sluiten, waardoor kalium niet meer naar 

buiten kan, kalium stapelt op in de cel, cel wordt meer positief en depolariseert  
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o bitter  

• zelfde systeem als bij zoet  

 

Waarom net die 5 basissmaken?  

o ze hebben onze overlevingskansen vergroot, anders zou het systeem niet ontwikkelt zijn  

o sommige smaken geven positief gevoel & andere geven een negatief gevoel  

o bitter 

• negatief 

• toxines in de natuur zijn vaak bitter vb.: paardenbloem → giftig en super bitter 

• vb.: schweppes → bitter, maar veel suiker bij doen om te kunnen drinken 

o zout  

• negatief & positief  

• belangrijk om water vast te houden & natrium en chloride regelmatig gebruikt als 

ionen bij actiepotentialen  

• zonder niet kunnen functioneren, maar ook niet te veel → hierdoor vinden we een 

beetje zout lekker, maar te veel zout niet 

o zuur 

• negatief 

• bacteriën scheiden zure stoffen af → geeft indicatie dat voedsel bedorven is  

• vb.: zure melk (betekent dat ze vol bacteriën zit)  

o zoet 

• positief 

• aanwijzing dat er suikers in zitten  

• belangrijke bron van energie: hersenen werken bijna louter op suikers, kunnen 

geen vetten verwerken  

o umami 

• positief 

• rapporteert dat er glutamaat in zit = één v/d 20 aminozuren waaruit eiwitten zijn 

opgebouwd 

• eiwitten belangrijk om zaken op te bouwen vb.: spieren  

o probleem systeem: wanneer er een te kort of normale hoeveelheid voedsel is, werkt dit 

systeem goed, maar vandaag de dag overmaat aan voedsel → niet stoppen met zoet en 

umami te eten  

 

3.4 ZICHT 

 

HET OOG IS GEVOELIG VOOR EEN DEELTJE VAN HET ELECTROMAGNETISCH SPECTRUM 

o licht → electromagnetische energie (300.000 km/s) 

o in elektromagnetisch spectrum herken je een aantal stralen  

vb.: X-stralen (radiologen), UV, infrarood (infrarood camera), microgolven (opwarmen), 

radiogolven (radio), gammastralen (diep in de ruimte kijken)  

→ we gebruiken deze golven, maar hebben hier geen zintuigen voor, m.a.w. we hebben 

hier receptoren voor gebouwd, maar de mens heeft hier geen receptoren voor  

o zichtbaar licht: 400 tot 700 nanometer golflengte 

• verschillende deeltjes v/h EMS kunnen wij registreren als verschillende kleuren  

• als je licht breekt in een prisma: breking hangt af van de golflengte (lage breken 

iets meer breken dan hoge golflengte), wit licht (combinatie van kleuren) uit elkaar 

trekken = ontstaan van regenboog  

• vb.: rode trui is niet “echt rood”, observeert alle andere kleuren en reflecteert een 

deel van het licht terug  

• zwart = alles observeren & wit = alles reflecteren  

o deeltjes bewegen aan een bepaalde frequentie en hebben dus ook een bepaalde golflengte 

o fotonen → energie deeltjes die reizen vb.: naar de zon kijken is eigenlijk naar een deeltje 

kijken dat miljoenen jaren geleden daar vertrokken is en nu pas aankomt in jouw oog  
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EEN OOG WERKT ALS EEN CAMERA (EN VICE VERSA) 

o camera = Latijns voor kamer 

o donkere kamer 

• fototoestel: als je in een donkere kamer langs één kant licht laat binnen vallen, dan 

gaat dat aan de andere kant projecteren (gaat omgekeerd geprojecteerd zijn 

• het oog:  

→ is een donkere bol waarin in het midden niks is behalve kamervocht 

→ langs de ene kant van de kamer valt er licht binnen en langs de andere 

kant van de kamer (achterkant oog, netvlies) wordt een beeld 

geprojecteerd  

o beeld fixeren  

• fototoestel: lichtgevoelige systemen ontstaan (vb.: fotopapier) → kortstondig 

openen en sluiten, waardoor je een soort beeld krijgt dat je kapteert (mag je niet 

in het licht houden), ontwikkelen in een donkere kamer & zo beeld fixeren  

• het oog: beeld kapteren met fotoreceptoren in het netvlies (staafjes en kegeltjes)  

o scherp stellen  

• fototoestel: afstand tussen opening en de gevoelige plaat laten veranderen (lens) 

• het oog: lens die dikker en dunner kan worden (zo beeld altijd scherp op netvlies) 

o te veel of te weinig licht  

• fototoestel: diafragma (noemt men F-stop in camera) vergroten en verkleinen, op 

een heldere dag maar een kleine opening zodat er geen overbelichting is en op een 

donkere dag een grotere diafragma opening zodat er geen onderbelichting is  

• het oog: pupilgrootte kunnen we aanpassen afhankelijk van de lichtinval  

o we hebben in één oog: 120 megapixels (camera’s hebben niet zo’n resolutie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMIE VAN HET OOG 

o oogwit: heel het oog is wit (bol) 

o voorkant specialisatie: iris (gekleurd deel)  

& pupil (opening, gat)  

o cornea/hoornvlies: bescherming v/d  

oogbal aan de voorkant van het oog,  

is zeer gevoelig en moeilijk te herstellen,  

weefsel is volledig doorzichtig (cellen die  

heel lang leven en niet goed doorbloed zijn)  

o sclera: al de rest van de buitenkant, stevig vlies  
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DE OOGWAND BEVAT DRIE LAGEN  

1) tunica fibrosa (= buitenste laag)  

o sclera (oogwit): structuur, geeft stevigheid aanhechting oogspieren  

o cornea (hoornvlies): doorzichtige voorzijdeg  

2) tunica vasculosa (= tussenlaag)  

• choroïd (vaatvlies): waar de bloedvaten lopen  

• iris (regenboogvlies): 2 lagen van spieren die groter of kleiner kunnen worden  

→ opening = pupil  

→ bepaalt hoeveelheid invallend licht (bevat pigment) 

→ bevat circulaire en radiale spiervezels  

→ verschillende kleuren: niet iedereen heeft er evenveel pigment in, hoe meer 

pigment hoe donkerder 

→ ontstaan: dicht bij evenaar leven, veel lichtinval, donkere (bruine) ogen  

→ pigmentkorrels observeren licht: licht kan dus niet door de iris (donkere 

kamer, donker houden) (blauwe ogen laten net iets te veel licht door) 

→ albino’s: genetische afwijking waardoor ze geen pigment kunnen bouwen, 

licht gaat dus dwars door de iris, ze hebben altijd overbelichting, ze 

gebruiken hun oogleden om lichtinval te regelen, ogen zijn rood omdat je 

naar de achterkant van het oog kijkt  

→ rode ogen op een foto: flash was te veel licht, licht kwam zelfs door de iris, 

je ziet de achterkant van het oog  

• m. ciliaris spieren: regelt spanning lenskapsel, lens hangt er aan vast  

3) retina/neurale laag (netvlies) (= binnenlaag) 

• geen specialisatie aan de voorkant  

• eigenlijke zintuigcellen  

• registreert het licht  

• lichtinval omzetten in actiepotentialen, gebeurt in fotoreceptoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELING VAN PUPILGROOTTE DOOR AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

o lichtsterkte uitgedrukt in lux → komt 

overeen met één kaars 

o we merken de aanpassing niet  

o we doen dit via autonoom 

zenuwstelsel → we zijn er ons niet van 

bewust 

o spieren liggen in 2 lagen: 

sphincter/kringspier & radiale spieren  

o orthosympaticus:  

• laat meer licht binnen vallen, 

bij verminderde lichtintensiteit 

• pupil zal groter worden 

• radiale spieren: straalvormig 

zoals spaken van een wiel, 

trekken samen, trekken pupil 

open  
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o parasympaticus: 

• laat minder licht binnen vallen, bij meer lichtintensiteit  

• pupil zal kleiner worden  

• veroorzaakt constrictie 

• kringspier/sphincter: circulair gelegen, samentrekken 

 

Atropine 

o blokkeert binding met muscariene receptoren die voor acetylcholine in de parasympaticus 

dienen (is neurotransmitter van de parasympaticus)  

o parasympaticus geeft pupil constrictie 

o als je atropine geeft, dan ga je de parasympaticus zijn werking niet meer kunnen doen 

want je blokkeert de werking van acetylcholine 

o hierdoor ga je geen pupil constrictie meer kunnen krijgen = latatie  

o vrouwen deden sap van wolfskers op hun ogen voor het schoonheidsideaal v/e grote pupil  

 

 

ACCOMODATIE: OM SCHERP TE ZIEN MOET HET BRANDPUNT SAMENVALLEN MET DE RETINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O breking: wanneer licht van het ene medium naar een ander medium gaat, gaat het breken 

vb.: stok in zwembad, lijkt gebroken → licht valt in de lucht, gaat van de lucht naar het 

water en maakt een hoek, breekt  

o lens zorgt voor het breken: hoe dikker de lens, hoe sterker de breking van de stralen 

o door de specifieke vorm (convex: bol langs twee kanten) van de lens, breken de stralen 

(binnenste stralen weinig breken & buitenste veel breken) allemaal naar één punt = 

brandpunt/focuspunt  

o scherp beeld: alle stralen komen samen op hetzelfde moment, anders is het beeld wazig  

o iemand met gezonde ogen, kan alle mogelijke situaties met zijn lens aan  

a) light from distant source 

o kijken naar iets heel ver weg vb.: boom 

o stralen komen allemaal evenwijdig  

o je breekt deze stralen naar één punt door de lens dun te maken, want je 

moet niet veel breken  

b) close source  

o kijken naar iets dicht bij vb.: vingertop  

o licht gaat eerst uit elkaar en moet dan terug samenkomen  

o doordat het eerst nog uit elkaar moet gaan, gaat het langer duren voordat 

het samen komt (punt valt niet op netvlies), tenzij je de lens dikker 

maakt, want je moet veel breken   



87 

 

DIKTE VAN LENS WORDT BEPAALD DOOR CILIAIRE SPIER 

→ hoe maken we de lens dikker en dunner?  

o lens hangt op aan touwtjes (= lensbandjes) & een spier 

o kringspieren: circulaire spieren, als deze samentrekken, 

maken ze de diameter kleiner (dus niet zo dat als je er 

aan trekt, dat de lens dan vlak wordt), waardoor de 

lensbandjes slap gaan hangen  

a) kringspieren ontspannen  

o maakt de opening groter, waardoor de ligamenten onder 

spanning staan  

o de lens wordt dun  

o veraf kijken  

o vraagt minder moeite, energie dan dichtbij kijken  

b) kringspieren samen trekken 

o ligamenten gaan slap hangen, geen spanning meer er op 

o de lens wordt dik (oorspronkelijke vorm lens) 

o dichtbij kijken  

o is vermoeiend, constant circulaire spier samentrekken (vandaar lezen vermoeiend)  

→ meestal wissel je vaak af, ogen gaan constant accommoderen  

 

 

Oude mensen  

o de rek gaat er een beetje uit, elasticiteit weg 

o problemen met dichtbij zien (= verziend: goed ver kunnen kijken) 

o extra convexe lens voor eigen lens zetten om breking te realiseren (leesbril)  

 

 

CORRECTIE VAN LENSDYSFUNCTIE DOOR EXTERNE LENS (BRIL OF CONTACTLENS) 

a) emmetropia 

o naar iets kijken, 

stralen komen in de 

lens, breken en 

komen samen in één 

punt, dit punt valt 

exact op het netvlies  

o normaal, goed  

b) myopia 

o stralen komen te 

vroeg samen, je ziet 

wazig  

o bijziend: problemen 

met veraf kijken, 

goed van dichtbij zien  

c) myopia corrected: diverging 

lens 

o stralen uit elkaar halen om breking te realiseren  

o concave lens (hol) 

d) hyperopia 

o stralen komen te laat samen, je ziet wazig  

o verziend, problemen met dichtbij kijken, goed veraf zien  

e) hyperopia corrected: converging lens  

o leesbril  

o convexe lens (bol) 
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HET NETVLIES BESTAAT UIT ZENUWCELLEN EN LICHTGEVOELIGE CELLEN 

(FOTORECEPTOREN) 

o van beeld neuronale informatie 

maken  

o fout in het oog: illustreert dat 

moest het geschapen zijn (en 

niet ontstaan door evolutie), 

dan zou deze fout er niet 

inzitten  

o licht valt binnen en passeert 

ganglia cellen, bipolaire cellen, 

amacriene cellen, horizontale 

cellen → zijn allemaal geen 

fotoreceptoren, liggen in de weg  

o fotoreceptoren pas na al deze 

“rommel” = “ingenieursfouten” → het systeem zou omgedraaid moeten zijn (in het begin 

fotoreceptoren) = door evolutie ontstaan (start niet met een plan)  

o retina bestaat uit staafjes en kegeltjes 

o a) het licht wordt opgevangen/gekapteerd in membraanschijven in het buitenste segment 

v/d fotoreceptoren b) actiepotentiaal wordt gegenereerd dat signaal doorgeeft aan de 

bipolaire cellen c) bipolaire cellen geven het door aan de ganglia cellen d) de ganglia cellen 

komen allemaal samen (hebben axonen) en sturen de informatie van het oog via de 

optische zenuw naar de hersenen  

 

STAAFJES EN KEGELTJES 

o staafjes: voornamelijk rand retina  

• hebben staafvormig buitenste segment 

• lage drempel, zeer lichtgevoelig: 

schemerzintuigen 

• m.a.w. staafjes zin gevoeliger, je hebt 

minder licht nodig om staafjes te stimuleren  

• staafjes gevoeliger omdat ze meer 

membraanschijven hebben 

• geen kleuren (zwart – wit) 

• meerdere staafjes per zenuwcel: slechte 

lokalisatie  

o kegeltjes: voornamelijk centrum retina 

• hebben kegelvormig buitenste segment 

• drempel hoger: dagzintuigen  

• kleurenzicht: 3 soorten kegeltjes 

→ rood 

→ groen 

→ blauw 

vb.: kamer donker maken, dan zie je geen 

kleur meer, dit komt omdat de kegeltjes te 

weinig informatie krijgen om aan 

fototransductie te doen, bij een te lage 

lichtintensiteit gebruik je enkel staafjes 

(wereld wordt zwart-wit)  

o buitenste segment: zitten membraanschijven  

(= dubbele laag van fosfolipiden) die lichtgevoelige rodopsine (= moleculen) bevatten → 

hier wordt licht omgezet in actiepotentialen  

o binnenste segment: celkern, mitochondriën, …  

o synaptische verbinding met bipolaire cellen 

o gepigmenteerd epitheel: bevat pigment cellen  

• geeft donkerte aan de wand van de oog 
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• donker: alle licht wordt opgevangen en niks wordt gereflecteerd (= zwart gat)  

• ideaal voor binnenkant van oogbal  

→ licht komt binnen & komt aan op membraanschijven van fotoreceptoren 

→ licht heeft zijn werk gedaan: visuele informatie is aangekomen op 

zintuigelijke cellen 

→ licht loopt daarna verder tegen een zwart doek (= gepigmenteerde laag) en 

hier stopt het licht (wordt geabsorbeerd)  

→ nog verder gaan, dan zit je al bij choroïd  

 

DRIE SOORTEN KEGELTJES LATEN TRI-CHROMATISCH ZICHT TOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o rood (563 nm), groen (534 nm) en blauw (420 nm): RGB 

o ze hebben elk een optimale prikkel (= adequate prikkel) 

vb.: sommige heel makkelijk gestimuleerd door blauw licht & andere door groen of rood 

o er is een overlap vb.: licht van 500 nm → alle kegeltjes gestimuleerd (allemaal in beperkte 

mate), we registreren dan vb.: geel  

 

ALS EEN KEGELSOORT ONTBREEKT, BEN JE KLEURENBLIND (DICHROMATISCH) 

o wij zijn hier goed in geëvolueerd, we gebruiken onze ogen veel in vergelijking met 

andere dieren, maar we zijn niet de top van de evolutie (zijn we enkel op vlak van 

hersenen, niet op vlak van zintuigen) vb.: dieren die meer dan 3 kleuren kunnen zien 

(vier kegeltjes = tetrachromatisch zicht) 

o gen voor rode en groene kegeltjes op X-chromosoom (= dichromatisch)  

• meeste voorkomt: groen en rood kleurenblindheid  

• mannen vaker kleurenblind dan vrouwen  

o sommige vogels zijn tetrachromatisch (+UV-licht) 

 

STAAFJES ZIJN GEVOELIGER DAN KEGELTJES VANWEGE CONVERGENTIE 

o gaat ten koste van gezichtsscherpte 

o convergentie: 2 staafjes die een signaal geven een 

één bipolaire cel of meerdere bipolaire cellen die 

informatie geven aan één ganglia cel → van vb.: 5 

staafjes signaal gecomprimeerd naar één ganglia = 

één axon, één draad naar de hersenen vanuit 5 pixels  

o dit is vb.: vijfvoudige compressie van uw bestand ( 

doorsturen van foto’s, je moet hier ook uw bestand 

comprimeren, in het oog doen we dit a.d.h.v. staafjes) 

o gevolgen van convergentie/comprimeren:  

a) ganglion willen stimuleren en je hebt 

informatie/stimulatie van 2 verschillende 

staafjes = gevoeliger systeem, lagere drempel 

(→ signalen optellen om toch aan stimulatie 

van ganglion te komen) 

b) nadeel: je verliest detail, scherpte (je hebt vb.: 5x zo veel pixels in realiteit dan dat 

je naar uw hersenen stuurt, verlies in resolutie)  
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WE ZIEN ENKEL SCHERP OP DE FOVEA 

o fovea: plaats waar wij op focussen, hier is 

zicht het beste  

vb.: focussen op titel, dan zit de titel in de 

fovea, de rest van het blad wazig  

o we hebben een breed beeld, maar slechts één 

plaats waar je heel goed ziet, de rest noemt 

men perifeer zicht  

o bijzonder aan fovea:  

1. zitten alleen kegeltjes die niet aan 

convergentie doen: betekent dat elke pixel/fotoreceptor één draad naar de 

hersenen heeft, we sturen het bestand in volle resolutie door, niet comprimeren 

2. ingenieurs fout is hier omzeilt door bipolaire cellen en ganglia cellen opzij te 

schuiven (zoals graan in een maïs veld) = dunnere laag op het netvlies waarop 

rechtstreeks het licht komt → minder storing door ganglion en bipolaire cellen  

3. verlengde optische as: als licht loodrecht naar binnen valt, dan komt het recht op 

de fovea (dunste laag van netvlies) uit  

o averted vision: ’s nachts scherp zien is moeilijk  

• geen staafjes aanwezig in de fovea 

• als het licht zwak is, dan kunnen wij niet meer scherp zien, aangezien de kegeltjes 

in de fovea niet meer betrokken worden  

o fovea centralis in macula lutea (= gele vlek/fovea): focus 

• in verlengde optische as: bevat enkel kegeltjes 

• 1 kegeltje per zenuwcel = zeer nauwkeurige lokalisatie 

o papil = blinde vlek  

• uitgang oogzenuw en bloedvaten 

• bevat geen fotoreceptoren (want hier moeten kabels vertrekken)  

• je kan blinde vlek aantonen omdat er een vaste afstand (aantal mm) is tussen de 

fovea en de blinde vlek  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantonen blinde vlek: sluit linkeroog en kijk met rechteroog naar kruisje, vergroot en verklein afstand tussen 

ook en blad tot bolletje verdwijnt 

 

 

 

 

o we weten niet juist wat er op de plek van het bolletje is wanneer je het plusje op de fovea 

legt en het bolletje op de blinde vlek 

o we doen aan interpolatie: “al de rest er rond is wit, dus dan zal die plek waarvan ik niet 

weet wat het is ook wel wit zijn” 

o je maakt het naargelang de omgeving, je ziet geen gat, maar een ingekleurd beeld 

o lukt alleen maar met één oog: anders informatie van binoculair zicht (het ene oog weet het 

niet, dus het andere oog vult aan) 
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FOTORECEPTIE VIA RODOPSINE 

o fotoreceptie → hoe licht wordt omgezet in een actiepotentiaal, m.a.w. 

fotonen (= lichtenergiedeeltjes) omzetten in actiepotentialen 

o rodopsine zit in membraanschijven en is lichtgevoelig  

o rodopsine bestaat uit het eiwit opsine (verschillend voor staafjes en 3 

kegeltjes) en het pigment retinal (afgeleid van vitamine A)  

o zie figuur: vanboven membraanschijf, waarin rodopsine zit die retinal 

bevat 

o 11-cis-Retinene (structuur van zes-ring & een staart waarin een knik zit 

ter hoogte van nummer 11, zoals bij onverzadigde vetzuren) & all-trans-

Retinene (structuur zoals bij verzadigde vetzuren) → van 11-cis naar all-

trans gaan kan door zonlicht  

o fotodissociatie → staart strekt zich & retinal komt los van eiwit opsine, 

dissociëren volledig, twee moleculen verlaten elkaar, verbinding vervalt  

→ m.a.w. lichtinval zorgt voor dissociatie van rodopsine in opsine en 

retinal, m.a.w. als er licht valt op de fotoreceptoren dan splitsen twee 

moleculen uit elkaar  

o foton doet vorm retinal wijzigen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEACHING  

o lichtinval leidt tot dissociatie van rhodopsine: splitising 

in opsine en retinal  

o tot resynthese van rhodopsine is fotoreceptor 

ongevoelig voor nieuwe lichtprikkel  

o we kunnen opsine en retinal herstellen tot terug 

rhodopsine, maar dan betaal je ATP ( fotografie: 

één keer licht aan doen in donkere kamer, dan is al uw 

fotopapier kapot) 

o als je het niet zou kunnen herstellen, dan zou je elke 

fotoreceptor maar één keer kunnen gebruiken  

o bleaching → heel veel lichtinval tegelijkertijd, hierdoor 

krijg je een overbelichting van uw ogen, waardoor heel 

veel rhodopsines tegelijkertijd gedissocieerd gaan zijn 

vb.: flits, auto met koplampen, … 

o na bleaching duurt het even voordat ze allemaal terug 

geassocieerd zijn, waardoor je geen nieuwe visuele  

informatie binnenkrijgt en dus even verblind bent  

 

FOTOTRANSDUCTIE EN DARK CURRENT 
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→ Hoe zorgt dit alles voor een actiepotentiaal? Hoe werken receptoren?  

o de staafjes krijgen licht & in het donker krijgen ze geen licht 

o staafjes moeten communiceren met bipolaire cellen, bipolaire cellen met ganglion cellen en 

ganglion cellen hebben een axon naar de hersenen  

o als er licht valt op staafje, dan wordt het ganglion gestimuleerd door een exiterende 

neurotransmitter 

o je vormt een beeld in uw hersenen door geprikkelde fotoreceptoren, maar hoe kunnen uw 

ogen zeggen “deze fotoreceptor krijgt licht en deze fotoreceptor niet” = belangrijkste taak 

v/d ogen, de rest zal de hersenen wel doen  

• rhodopsine splits (11-cis wordt all-trans) → een 2de boodschapper wordt 

geactiveerd  

• G-proteïne (= 2de boodschapper) splits:  structuur splits in een  en  

•  kan enzym activeren: phosphodiesterase → zet cyclisch GMP (cGMP) om in GMP 

• cCMP → zet natrium kanalen open  

• figuur: a) licht valt op een staafje b) all-trans gemaakt c) G-proteïne splits d) G-

proteïne activeert phosphodiesterase e) phosphodiesterase zet cCMP om in CMP  

• activator (cGMP) van natrium kanalen wordt weg gehaald → natrium kanalen 

sluiten, m.a.w. als er licht valt op een staafje, dan stopt de natrium instroom = 

hyperpolarisatie (positieve deeltjes kunnen de cel niet meer binnen)  

→ cel inactief wanneer er licht op schijnt (want er is dan geen cGMP en geen natrium 

instroom) & als het donker is, dan is de cel actief (want dan is er wel cGMP en natrium 

instroom) = dark current  

o dark current → een staafje is constant actief, wordt constant gedepolariseerd wanneer er 

geen licht op valt (= omkering in de redenering)  

 

Redenering die omgekeerd lijkt is vrij logisch:  

o in het donker:  

• natrium kanalen altijd open door cGMP 

• staafje altijd actief (= constant depolariseren en neurotransmitter vrij zetten) 

• geeft een inhiberende neurotransmitter vrij  

• bipolaire cel en ganglion cel worden dus onderdrukt/geen signaal naar de hersenen 

sturen  

• geen licht op een staafje = rem staat constant op  

o in het licht:  

• door splitsing rhodopsine gaat cGMP omgezet worden naar GMP  

• dark current wordt gestopt: natrium instroom stopt 

• staafje geeft geen inhiberende neurotransmitter meer vrij → als je geen 

inhiberende neurotransmitter meer vrij geeft, dan stop je met de bipolaire cellen te 

remmen  

• geen rem meer: bipolaire cellen gaan hun gang om ganglion cellen te stimuleren  
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NEURALE BANEN VAN DE VISUS 

→ hoe gaan receptoren signaal doorsturen naar de hersenen?  

o 2 ogen, dus je zou denken dat alle informatie v/h L oog 

naar de R hemisfeer gaat & dat alle informatie v/h R oog 

naar de L hemisfeer gaat omdat we 2 hersenhelften 

hebben = niet helemaal juist  

o we delen het visuele veld in twee & zowel het L als het R 

oog ziet een deeltje van het visuele veld: het L oog iets 

meer van het L visuele veld en het R oog iets meer van 

het R visuele veld, maar er is ook een deel dat ze samen 

zien 

→ heel het R gedeelte van het visuele veld komt in de L 

hemisfeer terecht en heel het L gedeelte van het visuele 

veld kom in de R hemisfeer terecht  

o optisch chiasma: kruising van optische zenuwen  

• deel van de kabels blijven aan dezelfde kant & 

deel van de kabels steken over  

• optisch chiasma verklaart waarom we niet de 

ogen elke een helft geven, maar het visuele beeld 

elk een helft geven 

o deel v/d axonen v/d ganglion cellen gaan naar het 

geniculostriataal systeem en een deel gaat naar het 

tectaal systeem  

o nucleus geniculatum laterale → 75% v/d axonen die v/h netvlies vertrekken gaan naar hier 

om informatie geven  

• geniculostriataal systeem: “wat?” 

• gaat naar visuele cortex: linken aan visuele associatie regio’s, beelden herkennen, 

gezichten herkennen, lezen, …  

o colliculus superior (zit in hersenstam, middenhersenen) → 25% 

• tectaal systeem: “waar?” 

• vb.: bal komt op je af en je kan je nog snel wegdraaien zonder dat je hier bij 

nadenkt, zonder dat het naar de cortex gaat 

• visuele reflexen die ter hoogte blijven v/d hersenstam en onmiddellijke reacties te 

weeg brengen  

 

VISUELE CORTEX IS GELEGEN IN DE OCCIPITALE KWAB 

o cortex striatus (Brodmann regio 17)  

• het hele achterste gedeelte van de occipitale kwab 

• visuele informatie komt binnen  

• primaire visuele cortex   

o visuele associatie regio’s (18 en 19) 

• hiermee gaan we de primaire beelden die we vormen ter hoogte van de primaire 

visuele cortex linken aan herinnering enzovoort  

 

 

→ Brodmann heeft ooit alle 

hersenkronkels en regio’s nummers 

gegeven  
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EVOLUTIE VAN HET OOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stappen vindt men overal in de natuur terug: 

1. in het begin eenvoudige gepigmenteerde vlekken waar fotoreceptoren opzaten, dieren 

konden zo weten of het dag of nachts was  

2. in groef doen: geeft donkere kamer, beter vermogen  

3. volledige donkere kamer, gevuld met water 

4. donkere kamer moest afgesloten worden (= cornea gekomen) 

5. complex volledig oog ontstaan  

 

3.5 GEHOOR EN EVENWICHT 

 

Gehoor en evenwichtsorgaan = mechanoreceptoren 

o er zijn verschillende manieren om poorten te openen  

o voordien: vaak gesproken over ligandgemedieerde poortkanalen  

vb.: cGMP die natriumpoorten openzet  

o nu: mechanisch gereguleerde poortkanalen → deur opentrekken door stretch, deur 

forceren  

 

HET BINNENOOR BEVAT HET GEHOORSORGAAN (COCHLEA) EN DE EVENWICHTSORGANEN  

o het oor is niet enkel de buis, je hebt 

ook ondersteunende organen → 

zorgen er voor dat geluidsprikkels 

zo goed mogelijk binnen komen in 

het eigenlijke gehoorsorgaan, de 

cochlea  

vb.: zoals bij het oog de lens en de 

pupil  

o schedel, buitenste gehoorgang, 

trommelvlies/tympanic membrane, 

gehoorsbeentjes die contact maken 

met cochlea  

o labyrint: in beenderige structuur v/d 

schedel heb je allerlei buizen en 

kronkels 

o zintuigelijke apparaat = vestibulair apparaat  

o zowel van de cochlea als van het vestibulair apparaat  

vertrekken er hersenzenuwen naar de hersenen  

• craniale zenuwen gaan naar de hersenen → zevende en achtste hersen zenuw 

• cochlea: facial nerve (N VII) & vestibulairapparaat: vestibulocochlear nerve (N VIII) 

• zenuwen komen samen: gehoor- en evenwichtsorgaan hangen een beetje samen, 

gebruiken zelfs dezelfde hersenzenuw  

vb.: probleem met het oor is vaak ook probleem met het evenwicht  
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DE OTOLIETORGANEN (UTRICULUS EN SACCULUS) EN DE HALFCIRKELVORMIGE KANALEN  

o mechanoreceptoren zitten aan de 

basis van het semicirculair 

kanaal/halfcirkelvormige kanalen, 

in otolietorganen en in de cochlea 

→ m.a.w. werkt allemaal met 

mechanische poort kanalen  

• gehoorsorgaan: cochlea 

• evenwichtsorgaan: 

semicirculair kanaal en 

otolietorganen  

o utriculus: zit meer horizontaal & 

sacculus: zit meer verticaal  

• hierdoor kan je zowel de 

stand van uw hoofd, als 

horizontale en verticale 

versnelling registreren  

 

OMZETTING VAN BEWEGING IN ACTIEPOTENTIAAL IN SENSORISCHE HAARCELLEN  

o zintuigelijke cellen bij het gehoorsorgaan & 

evenwichtsorgaan: haarcellen  

• vb.: smaakcellen bij de smaak, reukcellen bij de 

geur, fotoreceptoren in het oog  

• cellen waarop haartjes zitten, deze haarcellen hebben 

verschillende haartjes, noemen we cilia  

• haartjes hangen vanboven aan elkaar vast met een 

draadje & haartjes zijn niet even lang: als de haartjes 

in één richting bewegen, dan komen de draadjes naar 

elkaar toe (alle topjes komen dichter bij elkaar)  

• figuur c: als de haartoppen dicht bij elkaar komen, 

dan hangen de draadjes/touwtjes die de haartjes 

verbinden los/niet meer onder spanning & als de 

haartjes naar de andere kant bewegen dan komen de 

toppen v/d haartjes veel verder van elkaar en dan is 

er veel spanning op de draadjes  

• door spanning trek je het ionenkanaal open (deur 

forceren) → instroom of uitstroom van positieve of 

negatieve deeltjes en de cel gaat hyperpolariseren of 

depolariseren  

o beweging van zintuigharen zorgt voor depolarisatie of hyperpolarisatie 

• mechano-elektrische transductie: van beweging elektriciteit maken vb.: zoals bij 

dynamo  

• via mechanische ionenkanalen  

o synaps naar afferent neuron  
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EVENWICHTSORGANEN GEVEN INFORMATIE OVER BEWEGING EN RUIMTELIJKE POSITIE 

o evenwichtsorganen werken met haarcellen (zie figuur) die een synaps maken met een 

afferent neuron die het signaal naar de hersenen sturen  

o hoe kan je zo een beweging v/d haartjes versterken? → haartjes in soort trilpudding leggen 

en daar boven op nog eens stenen/kristallen leggen ( gelei met aardbeien op → als je een 

beweging hebt, wordt deze enorm versterkt, want is een zeer onstabiele situatie)  

o otolietorganen (= statolietorganen): statisch en dynamisch  

• utriculus (horizontale versnelling) 

• sacculus (verticale versnelling) 

• otolieten: calcietkristallen (dichtheid: 3) 

o vb.: soms in een heel goede lift je afvragen of de lift al vertrokken is 

• constante snelheid omhoog gaan → geen orgaan voor  

• enkel merken aan wanneer je vertrekt (verandering) → verticale versnelling  

• eens je aan het bewegen bent, is er geen enkele informatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET GEWICHT VAN DE OTOLIETEN LEIDT TOT STIMULATIE VAN HAARCELLEN (UTRICULUS)  

o als hij zijn hoofd naar achter draait, dan gaan 

de kristallen door de zwaartekracht naar 

beneden getrokken worden, maar deze 

plakken vast in gelei achtig membraan 

o hierdoor trekt heel de gelei naar beneden & 

gaan alle haartjes ook in één richting trekken  

o topjes v/d haartjes komen verder van elkaar 

weg, waardoor activatie van ionenkanalen  

o topjes v/d haartjes komen naar elkaar toe, 

synaps valt weg  

o orgaan is instaat om:  

a) stand van uw hoofd te registreren  

• mogelijk om deze informatie 

aan de hals te vragen 

• hals geeft ook informatie over 

de stand van uw lichaam  

b) lineaire versnellingen registreren  

c) lineaire vertraging registreren  

• wet van Newton: traagheidswet  

• vb.: in auto zitten die plots optrekt, dan blijven zaken door traagheid 

achter & andersom auto die plots stopt, beetje naar voor vliegen 

 

DE SEMICIRCULAIRE BANEN 

(zie figuur hierboven bij titeltje: de otolietorganen en halfcirkelvormige kanalen) 

o we kunnen dus lineaire versnelling en vertraging registreren, meer veel bewegingen zijn 

circulair, hiervoor hebben we de semicirculaire banen  

o onderscheiden in evenwichtsorgaan twee onderdelen:  

a) statisch evenwicht vb.: op één been staan en niet omvallen  

b) dynamisch evenwicht: plotse bewegingen gebruiken om beweging zo goed mogelijk 

uit te voeren vb.: in gymnastiek   
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o meeste bewegingen draaibewegingen vb.: ons hoofd kunnen we in 3 richtingen bewegen, 

namelijk ja, nee en oren op schouder proberen leggen & ons lichaam kan ook 3 soorten 

draaibewegingen → 3 orthoganale vlakken kan je draaien met uw hoofd of lichaam  

o halfcirkelvormige kanalen 

• 3 orthoganale vlakken registreren we met de halfcirkelvormige kanalen  

• deze (drie) buizen bevatten een vloeistof & aan de basis van deze buizen zit een 

registratieorgaantje dat men de ampulla noemt  

• als je draait in de richting waar een buis gemonteerd is, dan gaat de vloeistof van 

deze buis bewegen 

• traagheid: als uw hoofd en een semicirculair kanaal in een bepaalde richting draait, 

dan gaat de vloeistof in de andere richting draaien  

•  schommel met autoband waarin regenwater zit, als je met de band draait, dan 

draait het water relatief gezien in de andere richting & blijft het water draaien, ook 

al is de band gestopt met draaien)  

o gevuld met endolymph (= vloeistof) dat door traagheid de cupula (‘zeil’) stimuleert t.h.v. 

ampulla 

• m.a.w. draaibeweging maken, waardoor vloeistof beweegt in de buis de 

overeenkomt met de beweging en dit registreren t.h.v. de ampulla  

• hoe registreren we dit?  

• zeil gespannen (= cupula) & aan de basis van het zeil zitten haarcellen  

• vloeistof beweegt, zeil klapt in de een of andere richting om, haarcellen registreren 

beweging en geven dit door via sensorische zenuwen aan de hersenen  

o enkel dynamische info: draaiversnelling in 3 vlakken via anterieur, posterieur en lateraal 

kanaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenwichtsorgaan en vestibulair apparaat in totaliteit: 

o stand van uw hoofd 

o horizontale en verticale versnelling 

o in drie vlakken draaibeweging  

 

HET OOR ZET LUCHTTRILLINGEN OM IN ZENUWIMPULSEN  

o geluid registreren  

a) geluid opgevangen door buitenste gehoorschelp  

b) gekanaliseerd in kanaal 

c) tempanic membraan trilling (want geluid is trilling) 

d) gehoorsbeentjes trillen 

e) vloeistof in cochlea trilt  

o geluid = luchttrillingen (stemvork), bewegen van deeltjes 

die er al zijn (meestal lucht) 

→ lucht wordt samengedrukt en weer uit elkaar getrokken 

& geeft een soort van golven, m.a.w. geluid is bestaande 

lucht die beweegt 

→ in de ruimte is er geen geluid, want je kan pas geluid hebben wanneer je deeltjes hebt  

→ als je een medium hebt kan je golven maken vb.: praten onder water = moeilijker, maar 

je kan geluidgolven maken met watermoleculen  
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• toonhoogte: bewegen met een bepaalde frequentie (Hz of trilling per seconde) 

• toonsterkte: amplitude (decibel: dB = logaritmisch)  

→ golven worden zwakker naargelang je er verder van afzit 

→ golven sterven langzaam uit ( licht) 

o gehoororgaan: 

• buitenoor: opvangen  

• middenoor: geleiden, versterken  

• binnenoor: omzetten in elektrisch signaal (actiepotentiaal in sensorisch neuron)  

o detectie tussen 16 en 20.000 Hz en tussen  0 en 120 dB 

 

3 eigenschappen van geluid: 

1. frequentie (toonhoogte)  

• hoeveel keer gaat een golf heen er weer per seconde? 

• in Hz weergeven: aantal keer per seconde dat een golf op 

en neer gaat 

• lage toon: weinig golven per seconde 

• hoge toon: veel golven per seconde  

• ultrageluid/ultrason: boven 20.000, boven het geluid 

vb.: echo is met ultrason, geluid in baarmoeder sturen dat 

weerkaatst en zo kan je het registreren (we horen dit niet 

omdat het boven 20.000 Hz zit)   

2. amplitude (volume, toonsterkte)  

• hoe groot is de golf?  

• luid: grote golven, dicht bij de bron  

• zacht: kleine golven, ver weg van de bron  

• verschil in grote v/d golven afhankelijk v/d afstand v/d 

bron, want golven sterven uit  

• in dB weergegeven  

• logaritmische schaal: x10  

•  0-120 dB → is niet bij iedereen zo, gemiddeld genomen  

3. complexiteit (= timbre, klankleur) 

• geluid heeft ook aantal boventonen 

• fundamentele frequentie vb.: la en hierop boventonen = 

samengestelde golf  

• complex patroon bepaald reële klanken die we horen  

• klankleur afhankelijk van boventonen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET GEHOORORGAAN BEVAT DRIE ANATOMISCHE DELEN  

1) buitenoor (uitwendig oor) 

o oorschelp (auricle): kraakbeen 

o gehoorgang (external auditory meatus): 2 cm 

o trommelvlies (tympanic membrane)  

2) middenoor 

o tussengedeelte  
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o gehoorsbeentjes: hamer (malleus), aambeeld (incus), stijgbeugel (stapus) 

o Buis van Eustachius 

3) binnenoor 

o waar de eigenlijke zintuigen zitten: cochlea en vestibulair apparaat 

o begin = ovaal venster (vlies), einde = rond venster 

o scala vestibuli – tympani: perilymf 

o scala media (Reissnerkanaal): endolymf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra uitleg bij figuur:  

o geluid komt binnen een beukt teken trommelvlies, trillingen van de lucht gaan heen en 

weer gaan 

o brengt membraan aan het trillen dat dan weer de gehoorbeentjes aan het trillen brengt 

met allemaal dezelfde frequentie  

o gehoorbeentje brengen een vlies, het ovale venster aan het trillen 

o het ovale venster duwt op de vloeistof (= overschakeling van lucht naar vloeistof) 

o vloeistof trilt en stimuleert haarcellen die in de overgang zitten van de middelste en 

onderste buis v/d cochlea → omzetten in elektrisch signaal  

→ geluid zijn trillingen die doorgegeven worden van lucht, naar vliezen, naar botten, naar vlies, 

naar vloeistof, naar haarcellen, omzetten in elektrisch signaal  

 

MIDDENOOR 

o in middenoor is er lucht aanwezig en er zit een trommelvlies tussen  

• veranderen van luchtdruk vb.: stijgen in een vliegtuig  

• luchtdruk in buitenwereld daalt & luchtdruk in het middenoor is nog altijd hetzelfde 

• verschil in luchtdruk binnen en buiten het oor = trommelvlies naar binnen of buiten 

geduwd worden  

• truck: contact zoeken met buitenwereld via keel  

o de buis van Eustachius verbindt middenoor met keelholte (oren ‘klaren’ bij wijziging 

luchtdruk) 

• slikken = buis van Eustachius contact maken met keelholte 

• lucht in buitenwereld maakt contact met lucht in het oor (= oren klaren, poppen) 

o gehoorsbeentjes vroeger heel andere functie ( evolutie) 
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• waren een onderdeel van het kaakgewricht 

• kaak is anders geworden, gehoorbeentjes over → gehoorbeentjes andere 

bestemming: monteren in middenoor 

o drie gehoorbeentjes: 

1. malleus: hamer → klopt op het aanbeeld  

2. incus: aanbeeld → aan de stijgbeugel  

3. stapes: stijgbeugel ( waar je uw voet insteekt tijdens het paardrijden) → maakt 

contact met ovale venster  

o de gehoorbeentjes versterken trilling van trommelvlies naar ovaal venster 

• gehoorsbeentjes gaan een trilling v/h trommelvlies doorgeven aan een veel kleiner 

vlies, het ovale venster 

• beweging van een groot trommelvlies concentreren naar een kleiner vlies dat veel 

heviger beweegt = beweging versterken  

o stapediusspier beschermt tegen te luide (schadelijke) tonen  

• stijgbeugel heeft een spiertje = stapediusspier  

• als er een te hevige trilling is, dan ga je de stapes wegtrekken met de 

stapediusspier, waardoor de stapes het ovaal venster geen pijn meer gaat doen  

• hevige trillingen worden niet meer doorgegeven aan de cochlea µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINNENOOR: HET ORGAAN VAN CORTI IS HET EIGENLIJKE GEHOORSZINTUIG 

o cochlea lange buis opgerold tot worst wegens plaats gebrek 

o in cochlea zitten haarcellen die verschillend zijn: in het begin zitten vooral haarcellen die 

gevoelig zijn voor hoge tonen & haarcellen die meer gevoelig zijn voor lage tonen zitten 

meer op het einde, op het “puntje” in het midden van het slakkenhuis  

o het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met elk 3 buizen (scala) 

1) scala vestibuli: bovenste gedeelte aan ovale venster 

2) Reissnerkanaal: zit tussenin, ook scala media of cochleaire buis genoemd  

3) scale tympani: onderste gedeelte, maakt contact met ronde venster (→ hier 

uitsterven van de drukgolf)  

o orgaan van Corti bevindt zich tussen Reissnerkanaal en scale tympani 

• is het eigenlijke gehoorzintuig  

• bevat buitenste haarcellen (3 rijtjes van haarcellen) + binnenste haarcellen (één 

rijtje) → zie foto gehoorschade, daar zie je rijtjes duidelijk op  

• deze haartjes gedragen zich exact hetzelfde als bij het evenwichtsorgaan: cellen 

waar cilia aan zitten die in de ene of andere richting kunnen schuiven en zo kunnen 

depolariseren en een actiepotentiaal kunnen sturen  

• haartjes zitten tussen twee membranen gefixeerd 

→ basilaire membraan: membraan tussen 2 kanalen 

→ tectoriële membraan: maakt contact met haartjes  
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o op basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (haarcellen) 

o trilling doet tectoriële membraan bewegen t.o.v. basilaire membraan: prikkelt haarcellen 

(sensorpotentiaal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.a.w. stijgbeugel duwt tegen ovale venster. In scala vestibuli zit een vloeistof en die vloeistof 

krijgt dus ook drukgolven. De drukgolven zorgen er voor dat het basilaire membraan uitstulpt, 

waardoor het basilaire membraan te opzichte van het tectoriële membraan gaat veranderen van 

conformatie en de haarcellen gaan dit door hebben.  

 

Als haarcellen al zo vroeg gestimuleerd worden, waarom moet de cochlea dan zo lang zijn? 

o hoge tonen van voor in de cochlea & lage tonen rijken tot diep in de cochlea  

 

SPECTRALE ANALYSE VAN GELUID IN COCHLEA (INTERPRETATIE VAN TOONHOOGTES)   

→ hoe komt het dat haarcellen in begin van cochlea gevoeliger zijn voor hoge tonen en haarcellen 

op het einde van de cochlea gevoeliger zijn voor lage tonen?  

o je creëert op deze manier een orgaan dat toonhoogtes kan registreren 

o via experimenten aangetoond: haarcellen zijn effectief verschillend 

o 4 haarcellen nemen uit verschillende plaatsen in de cochlea (A, B, C, D) → kijken naar wat 

de minimum drempel is waarmee je de haarcel kan stimuleren  

a) toonhoogte (x-as) 

b) toonsterkte (y-as) 

→ lijn is vanaf wanneer er geluid geregistreerd kan worden  

o haarcel A in begin van cochlea: goed reageren op hogen tonen (10.000-20.000 Hz), zelfs al 

is het een heel stil geluid (vb.: 5 dB), andere (lagere) tonen gaan ook geregistreerd worden 

op voorwaarden dat het minimum 60-70 dB is, m.a.w. de adequate prikkel voor haarcel A 

is hoge tonen   

o haarcel D op het einde v/d cochlea: grootste gevoeligheid voor heel lage tonen, die kan hij 

al vanaf 10-20 dB registreren, hele hoge tonen kan hij helemaal niet registreren  

o m.a.w. haarcellen hebben een andere gevoeligheid voor prikkels → heel systeem 

ontwikkelt zodat wij verschillende toonhoogtes kunnen registreren = spectrala analyse van 

geluid  
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GEHOORBANEN GAAN VIA HERSENSTAM EN THALAMUS NAAR AUDITIEVE CORTEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o haartjes stimuleren & geven een actiepotentiaal 

o legt geijkte weg af: 

1. naar de hersenenstam 

2. naar de thalamus  

3. naar de cortex 

o auditieve cortex is in de temporale kwab 

o somatotrope organisatie → elk deeltje op vb.: precentralecyrus is gekoppeld aan een 

deeltje van uw lichaam ( homunculus)  

• werkt niet op die manier in het gehoor  

• elk deeltje van de auditieve cortex is gekoppeld aan een deeltje van de cochlea en 

dus gekoppeld aan een bepaalde toonhoogte  

• vb.: haartjes die gestimuleerd worden in het begin van de cochlea (hoge tonen) 

zullen op een andere plaats terecht komen in de auditieve cortex dan de haartjes 

op het einde van de cochlea (lage tonen) 

o we moeten leren tonen van elkaar te onderscheiden  

o tussenstappen/gehoorsbanen wanneer we v/d cochleaire zenuw vertrekken  

1. aankomen in medulla oblongata (= verlengde merg, laagste deel v/d hersenstam) 

waar we een 1ste synaps maken  

2. we gaan naar een tweede deel in de middenhersenen (we zitten nog altijd in de 

hersenstam), namelijk de colliculus inferior (laagste heuveltje/knobbeltje) die de 

auditieve reflexen aanstuurt ( colliculus superior: stuurt de visuele reflexen aan)  

→ m.a.w. geluid komt binnen en dit blijft in onze hersenstam & we reageren 

onmiddellijk ter hoogte v/d hersenstam en niet wachten tot dat het signaal naar de 

cortex gaat = onmiddellijke motorische output (zowel bij auditieve als bij visuele)  

3. v/d middenhersenen naar de thalamus gaan om het geluid te interpreteren  

4. v/d thalamus naar de cortex gaan  

→ dus 3 synapsen en 4 neuronen aan elkaar geschakeld voordat iets in de auditieve cortex 

terecht komt  

o op elk niveau kan iets misgaan vb.: beroerte, haarcellen die niet goed zijn ontwikkeld  
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LOCALISATIE VAN GELUIDSBRON DOOR LINKS/RECHTS VERSCHILLEN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o als geluidsgolven binnenkomen in de cochlea maakt de cochlea er actiepotentialen van die 

naar de hersenen gaan  

o we hebben 2 oren die in principe hetzelfde registreren, waarom hebben we er dan twee?  

→ laat toe om aan lokalisatie te doen van de geluidsbron 

o lokalisatie gebaseerd op het principe dat geluid niet super snel gaat ( truckje om te weten 

hoe ver de bliksem verwijdert is): 300 meter per seconden  

o geeft verschil in oren vb.: geluid komt van rechts & moet dus nog 15 cm verder afleggen 

om in het linker oor te komen → 0,5 ms verschil  

✓ nadeel: je hoort alles in echo (want komt niet tegelijk in linker en rechter oor) 

✓ voordeel: gebruiken voor lokalisatie 

→ we hebben het nadeel opgelost via systeem dat het voordeel uitspeelt  

o coincidence detectors 

• in hersenstam komen signalen van L en R oor binnen → axon van elk oor 

• nieuw soort zenuwcellen (soort dendrieten) die contact maken met axonen van L 

en R oor, deze worden past gestimuleerd als de cel tegelijkertijd input krijgt van 

beide orden  

vb.: geluid komt van voor ons, dus L en R oor krijgen tegelijkertijd de drukgolf 

binnen, in het midden maken ze contact, pas wanneer ze samen aankomen wordt 

de cel actief  

vb.: geluid komt van links en komt dus laten in het R oor aan dan in het L oor, 

waardoor het geluid in het L oor verder kan “reizen” 

o coincidence → wanneer geluid van de twee oren samen komt  

o spatiële sommatie → van twee verschillende kanten input  

o m.a.w. we weten vanwaar de geluidsbron afkomstig is afhankelijk van welke coincidence 

detector gestimuleerd wordt  

o vermijd echo, want je wacht tot dat twee signalen samen zijn en dan pas stuur je ze door   

o idem voor de neusgaten → liggen dicht bij elkaar, maar toch enig verschil  

 

DIVERSE OORZAKEN VAN DOOFHEID 

o geleiding-of conductiedoofheid 

• buiten- of middenoor 

• oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade  

• vaak onafhankelijk van frequentie  

• hoorapparaat: versterkt trillingen (opvangen en drukgolven versterken)  
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o perceptie- of zenuwdoofheid 

• binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal)  

→ alles wat gaat v/d haarcellen tot aan de cortex  

vb.: probleem met haarcellen, verbindingen, de auditieve cortex zelf, haarcellen die 

kapot gaan, … 

• frequentiegevoelig vb.: enkel hoge tonen niet meer goed kunnen horen  

• presbycusis: veroudering  

• cochleair implantaat: vervangt cochlea → wanneer je een probleem hebt met de 

cochlea zelf  

 

Blootstelling aan te luide geluiden beschadigt haarcellen van binnenoor 

o bij meer dan 1u boven 100 db of 1 minuut boven 120 db is het schadelijk  

→ combinatie van geluidsterkte en duur 

o haarcellen gaat dood, worden vervangen door littekenweefsel (zie figuur)  

o nut van oordopjes  

 

WERKING VAN COCHLEAIR IMPLANTAAT 

o gehoorzintuig gaat afferente neuronen in cochlea 

elektrisch stimuleren  

o cochleair implantaat doet hetzelfde: flexibel buisje dat je 

via een operatie helemaal in het slakkenhuis schuift en 

op dit buisje zitten allemaal elektronen die een elektrisch 

signaal kunnen geven  

o haarcellen zelf niet instaat om beweging van membraan 

te registreren dus haarcellen worden door het cochleair 

implantaat elektrisch gestimuleerd, waardoor er toch een 

afferent signaal start  

o hoe weet een reeks van elektroden wanneer ze dit 

moeten doen?  

o geluid van omgeving opvangen → spraakprocessor zit er 

in: drukgolven registreren en omzetten in elektrische 

digitale signalen die je stuurt naar de elektronen die een 

combinatie van tonen en toonhoogte geven 

o op deze manier kan je iemand die volledig doof geboren is, toch nog laten horen  

o hoe vroeger je het doet, hoe beter instaat om auditieve cortex te trainen om hier mee aan 

de slag te gaan  
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4. HORMOONSTELSEL 

 

In het lichaam zijn er ook andere manieren dan het neuronale systeem (via actiepotentialen) om 

informatie door te sturen. Grootste deel v/d fysiologische processen zorgt er voor dat ons intern 

systeem constant blijft. In dit hoofdstuk aantal voorbeelden geven van systemen die de 

homeostase bewaken. Dit gebeurt via negatieve feedback loop. Wanneer je iets registreert vb. lage 

bloeddruk, dan gaan we direct denken aan zenuwen die van de hersenen komen en vb. het hart 

trager of sneller laten kloppen, maar eigenlijk is heel vaak het commando v/h integratiecentrum 

naar de effector een hormoon.  

 

In dit hoofdstuk aantal v/d belangrijkste hormonen, klieren die als belangrijkste hoofdtaak hebben 

hormonen produceren (vb.: schildklier) en klieren die naast het produceren van hormonen ook nog 

andere taken hebben (vb.: eierstokken, nieren) toelichten.  

 

Hormonen die geproduceerd worden door organen waarvan hun enige taak is hormonen 

produceren, noemen we typische endocriene klieren. We weten ondertussen dat bijna alle organen 

in staat zijn om hormonen te produceren vb.: vetweefsel, het hart, spieren, …  

 

4.1 WERKINGSPRINCIPE VAN HORMONEN  

 

Hormoon → is een chemische moleculen 

die geproduceerd wordt door één orgaan/ 

celtype dat we een kliercel noemen.  

o hoe ze dit vrijgeven is 

vergelijkbaar met 

neurotransmitters: via exocytose 

van vesikels, m.a.w. je produceert 

een hormoon en endocriene 

kliercellen brengen dit in het bloed 

o endocriene hormonen: hormonen 

die in de bloedbaan komen & dit is 

de enige manier om van het ene 

orgaan naar het andere orgaan te 

reizen, iedereen kan dit bericht 

ontvangen want je stuurt het via 

het bloed, maar je moet wel een 

receptor hebben voor dit hormoon 

( krant: gaat naar iedereen, maar niet iedereen gaat er noodzakelijk op reageren) 

o paracriene hormonen: één soort cel in een orgaan, gaat naar een ander soort cel in 

datzelfde orgaan een signaal sturen, al de rest in het lichaam is hier niet van op de hoogte, 

is lokaal 

 

Figuur: 

o endocrien orgaan produceert een hormoon & hormoon komt in het bloed 

o bloed gaat naar overal, naar alle cellen: de 1013 cellen in uw lichaam staan in contact met 

het bloed → alle cellen kunnen potentieel de boodschap ontvangen, maar toch gaan er 

maar een paar reageren en al de andere niet  

o degene die de boodschap verstaan/de code snappen gaan reageren, in dit geval heeft de 

spiercel een receptor voor dat hormoon en de zenuwcel niet: spiercel zal hormonale effect 

hebben en die zenuwcel niet ( oproep in het Chinees in de krant zetten, enkel mensen die 

Chinees kunnen, zullen reageren)  
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4.2 SOORTEN HORMONEN (CHEMISCHE STRUCTUUR) 

 

Net zoals bij de neurotransmitters hebben we verschillende soorten van chemische structuren:  

1) peptidehormonen  
o hormonen die een aminozuurketen zijn 
o vb: ADH, insuline, glucagon, ... 
o lengte van aminozuurketens & volgorde van aminozuren zeer verschillend (kan 

gaan over 10 of 50 aminozuren, pas in de specifieke volgorde krijg je een bepaald 

hormoon) 
o insuline: bestaat uit 50 aminozuren, klein eiwit, je hebt een insuline gen dat je 

vertelt in welke volgorde je juist de aminozuren moet plaatsen om insuline te 
krijgen  

o grootste groep hormonen  
o hydrofiele aminozuurketens  

 
2) vetderivaten: steroïden maken 

o vb: testosteron, oestrogeen, ... 

o lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol  
 

3) aminozuurderivaten  
o vb: adrenaline, thyroxine, ...  

o kleine moleculen, afgeleid van één aminozuur (vb. tyrosine)  
 
Bepaalde hormonen zijn wateroplosbaar en andere hormonen zijn vet oplosbaar. Dit is geen 
onbelangrijk detail. Is de reden waarom bepaalde hormonen oraal toegediend kunnen worden en 
andere niet. Mensen met diabetes kunnen bijvoorbeeld geen insuline pillen nemen, het moet 
geïnjecteerd worden. Wanneer moeten we slikken en wanneer moeten we spuiten?  

o steroidhormonen: wel absorptie, geen vertering, dus anticonceptiepil (oestrogeen)  

• chemische structuur van de anticonceptiepil bestaat uit steroide  
• steroide zijn vet oplosbaar en kunnen dus gewoon door de wand v/d cellen (vb.: 

door de wand v/h spijsverteringskanaal), aangezien de wand v/d cellen een vetlaag 
is waar vet oplosbare hormonen gewoon door kunnen zonder te kloppen  

o polypeptiden: wel vertering, dus insulinespuit 

• insuline is een eiwit 

• wanneer we eten breken we eiwitten af tot afzonderlijke aminozuren  
• we breken het af om daarna te gebruiken voor andere dingen mee op te bouwen in 

ons lichaam  
• als we insuline zouden eten, dan zouden we 50 aminozuren eten en geen eiwit in 

ons bloed krijgen → hierdoor kan je insuline niet in pillen verpakken  
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o links: hydrofiel hormoon (wateroplosbaar) & rechts: lipofiel hormoon (vet oplosbaar) vb.: 

steroidhormoon  

o hydrofiel hormoon: kunnen niet door het plasmamembraan en moeten buiten wachten 

• we monteren een receptor op het membraan die het hormoon herkent (= 

hormoonreceptorcomplex maken) 

• het hormoon bindt aan zijn receptor net zoals een neurotransmitter bindt aan zijn 

receptor  

• werken met 2de boodschapper: aangezien het hormoon niet binnen kan, vertalen 

we het signaal naar een intracelluair hormoon (= 2de boodschapper) vb.: cAMP  

→ G-proteïne wordt geactiveerd, adenylaatcyclase wordt geactiveerd en cAMP 

wordt gevormd 

• intracelluair alles wat gebeurd van reactie, is door de 2de boodschapper 

gerealiseerd nadat je de 1ste boodschapper hebt herkent via een receptor aan de 

buitenkant van de cel  

o lipofiel hormoon (vb.: steroide): komt gewoon binnen, plasmamembraan vormt voor hen 

geen barrière  

• hebben ook receptoren, maar kunnen binnen zonder te kloppen, dus je hoeft de 

receptoren niet te monteren aan de buitenkant van de cel 

• je kan de receptoren laten rondzwemmen in de cel, in de celkern steken, in 

mitochondriën steken, …  

• vb.: anabole steroide in de celkern gaan transcriptie uitlokken en er voor zorgen 

dat de cellen gaan groeien, extra eiwitten gaan aanmaken   

 

4.3 REGELING VAN HORMOONAFGIFTE 

 

Hormonale communicatie → een langdurige communicatie tussen verschillende organen.  

o elk orgaan kan aan elk ander orgaan potentieel signalen geven  

o vb.: de teelballen zeggen iets aan de spieren  

o endocrinologen houden zich bezig met al deze signalen te bestuderen  

o het is niet vrijblijvend: niet elk orgaan kan elk ander orgaan gaan commanderen zonder 

dat er een soort baas is, deze baas is de hersenen 

o commando’s zitten dus niet enkel voor het neuronale systeem, maar ook voor het 

hormonaal systeem in de hersenen, maar bepaald in de hypothalamus (= centrale 

commandocentrum voor alle interne vegetatieve processen vb.: temperatuur) 

o hypothalamus commandeert en in belangrijke mate via hormonen (voor een deel ook via 

zenuwen vb.: sympathisch zenuwstelsel)  

o soms gaan sympathische neuronen ook hormonen vrijzetten vb.: besturing van bijniermerg 

o hypothalamus gaat de organen die hormonen produceren in ons lichaam aansturen via de 

hypofyse  

o hypothalamus is de baas & de hypofyse voert uit wat het hormonale gedeelte betreft  

o er zijn vanuit de hypofyse een aantal hormonen die vrijgegeven worden die eigenlijk als 

bedoeling hebben andere klieren aan te zetten tot werking = hormoon, maar is soort 

tussenstap, want is eigenlijk signaal aan een klier om een hormoon te maken  

vb.: tegen eierstokken het signaal geven dat ze oestrogeen moeten beginnen maken, maar 

hoe de hypofyse dit aan de eierstokken zegt, is op zich ook al een hormoon  

→ we noemen deze hormonen trofines  

 

 

1. CENTRALE COÖRDINATIE VANUIT HERSENEN (3 MECHANISMEN) 

a) een deel via trofines 

b) een deel v/d hormoonvrijzetting via sympathische zenuwen  

c) een deel zelf en rechtstreeks via de hypofyse-achterkwab die zelf een hormoon 

producerende klier is 
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2. LOKALE, HUMORALE REGELING (VB.: GLYCEMIE → INSULINE) 

o m.a.w. niet alles wordt aangestuurd door de hersenen, het is niet zoals bij een spier dat de 

enige commando’s die je kan krijgen vanuit de hersenen komen 

o hormonen producerende klieren hebben ook een eigen ‘intelligentie’ 

o vb.: pancreas voelt zelf de concentratie van suiker aan en kan beslissen om insuline (bij 

veel suiker) of glucagon (bij weinig suiker) te maken  

o ze zijn niet volledig dom zonder de hersenen, hebben een eigen processen, maar toch zijn 

er neuronale signalen  

o hormonen kunnen op eigen initiatief vrijgegeven worden door de klieren  

 

M.a.w. het is een dubbel systeem: er is een centrale regeling & er is een humorale regeling waarbij 

ze zelf beslissingen kunnen nemen, maar die ‘overheerst’ kunnen worden door de hersenen.  

 

4.4 CENTRALE ROL VON HYPOTHALAMUS EN HYPOFYSE IN ENDOCRIENE REGELING  

 

o grijze pijlen: wat de 

hypofyse-voorkwab doet 

o groene pijlen: wat de 

hypofyse-achterkwab doet  

o centrale regeling ook 

aanwezig in het 

hormonaal stelsel, is 

onvoldoende bekend 

o meeste mensen weten dat 

de hersenen via zenuwen 

het lichaam gaan 

aansturen en via zintuigen 

informatie krijgen = 

neuraal, maar er is dus 

ook veel hormonaal dat 

gecoördineerd wordt door 

de hersenen  
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4.5 HYPOFYSE-VOORKWAB  

 

Trofines: zetten doelorganen aan tot groei/secretie, naam wijst er op dat ze een troop effect 
hebben, maken m.a.w. de doelorganen wakker  

→ er zijn zeven trofines die vrijgegeven worden door de hypofyse-voorkwab (zes kennen)  
1) groeihormoon (GH): algemeen  

o werkt in op de lever, de botten, de spieren, …  

o op heel veel organen inwerken  
o verstoring in groeihormoon: algemeen problemen met de groei  

2) prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie 
o werkt in op de borsten  
o gaat melklieren stimuleren, secretie v/d melk in melkkanaaltjes, het produceren 

van melk in de borsten zelf 
o niet de melk secretie naar de buitenwereld, hierbij is een ander hormoon namelijk 

oxytocine bij betrokken  
3) thyroid-stimulerend hormoon (TSH): schildklier  

o werkt niet op zichzelf 

o kan schildklier hormonen maken, maar wacht op signaal v/d hersenen  
o endocriene klieren hebben besef van hiërarchie: hersenen gaan thyroid aanzetten 

tot maken van schildklierhormonen, om deze hormonen te maken hangt hij af v/h 
signaal v/d hypofyse-voorkwab, namelijk thyroid-stimulerend hormoon  

4) adrenocorticotroop hormoon (ACTH): bijniercortex  
o bijnier is orgaantje dat op de nier zit 
o bestaat uit de schors en het merg 
o schors reageert op de signalen v/d hypofyse-voorkwab  
o naam: het is een trofine (troop) van de cortex (cortico) van de bijnier 

(adremenraal)  

5) follikel-stimulerend hormoon (FSH)  
• testes: spermatogenese (testosteron)  
• ovaria: follikelrijping (oestrogenen)  

6) luteïniserend hormoon (LH)  
• testes: vrijstelling testosteron  
• ovaria: eisprong en productie van progesteron  

7) (melanocyt stimulerend hormoon) (MSH) 

 

Gonadotrofines (Gn): FSH & LH → zijn de trofines die naar de gonade (= de primaire 
geslachtsorganen) gaan om aan te zetten tot groei of secretie  
 

Primaire geslachtorganen → plaats waar geslachtscellen gemaakt worden 
vb.: eierstokken bij de vrouwen en teelballen bij de mannen 
 
Signalen om vb. een follikel te maken komen van de hersenen. Bij anticonceptie leggen we deze 
signalen lam. We laten ze vb. denken dat er al lang een eisprong is geweest en vandaar komen er 
geen signalen om een nieuwe follikel te maken.  

 
 
STOORNISSEN IN GROEIHORMOON  

 
Wanneer je een probleem hebt met het 

groeihormoon, gaat algemeen de 
lichamelijke groei verstoort zijn. Het 

kan in beide richtingen zijn.  
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HYPOTHALAMUS CONTROLEERT HYPOFYSE-VOORKWAB VIA RELEASING 

HORMONES (RH)  
 

Hoe gebeurt de aansturing vanuit de hypothalamus?  

o de thalamus zegt via hormonen aan de 

hypofyse wat er moet gebeuren  

o vb. er is een teelbal dat testosteron moet 

maken en testosteron gaat er voor zorgen 

dat spieren sterker worden, maar om 

teelballen aan te zetten om testosteron te 

maken moet je Gn (= gonadotropine) 

vrijgeven vanuit de hypofyse-voorkwab in 

dit geval LH zodat de teelballen weten dat 

ze testosteron mogen maken  

o probleem: hypofyse is niet de baas, maar 

wel de hypothalamus en hoe weet de 

hypofyse wat de hypothalamus wil? → de 

hypofyse luistert via een hormoon GnRh (= 

gonadotropine releasing hormoon): op deze 

manier zegt de hypothalamus aan de 

hypofyse vb. zeg aan de teelballen dat ze 

testosteron moeten maken (via LH zegt de 

hypofyse dan aan de teelballen dat ze 

testosteron moeten maken) 

 

Er zijn dus eigenlijk drie hormonen in serie:  

o GnRh (= gonadotropine releasing hormoon): hypothalamus zegt iets tegen de hypofyse 

o gonadotropine LH: hypofyse zegt iets tegen de teelballen (vb.: produceer testosteron)  

o testosteron: wat de teelbal zegt tegen de doelcellen 

 

Proces ontstaan door evolutie, dus het moet een voordeel hebben: 

o het systeem is goed te regelen  

o centrale coördinatie taken die door de hersenen kunnen gebeuren & je kan met negatieve 

feedback werken  

o als de hersenen voelen dat er vb. veel testosteron is vandaag dan gaan ze aan de 

teelballen zeggen dat ze mogen stoppen met testosteron maken  

o veel testosteron = negatieve feedback/inhibitie geven aan de hypofyse en de 

hypothalamus (zie figuur) → op deze manier blijft het constant  

 

Je kan het systeem om de tuin leiden  

vb.: exogeen testosteron geven (bij fitness) 

o hypothalamus ziet dat er te veel testosteron is en legt alles plat  

o je maakt zelf geen GnRH meer aan waardoor de hypofyse-voorkwab zelf geen LH meer 

gaat maken, maar dus ook geen FSH (want GnRH valt weg)  

o hierdoor maak je geen androgenen (testosteron) meer, maar ook geen spermatozoa meer 

(want FSH valt weg)  

 

vb.: anticonceptiepil bij de vrouw 

o negatieve feedback artificieel gaan uitlokken  

o er is veel oestrogeen vandaag, waardoor de hypothalamus denkt dat er vandaag wel een 

eisprong zal geweest zijn en geen nieuwe eitje laat rijpen, want ze zijn nog volop bezig in 

de eierstok 

o geen GnRH maken en dus ook geen FSH en LH & dit gedurende een maand 

o je zegt tegen de hypothalamus dat je volop bezig bent, maar eigenlijk is er helemaal niks 

bezig, waardoor de hypothalamus ook geen actie onderneemt (nieuw eitje laten rijpen) 
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Men noemt dit patroon soms de HH (en dan afhankelijk van welk hormoon, eerste letter) -as  

vb.: HHA 

 

4.6 HYPOFYSE-ACHTERKWAB  

 

Achterkwab is iets eenvoudiger: de hormonen zelf worden vrijgegeven en niet zo zeer de signalen 

die klieren aanzetten om hormonen te maken, m.a.w. de hormonen zelf worden geproduceerd, je 

zou kunnen zeggen dat de hypofyse-achterkwab een hormoon producerende klier is op zichzelf.  

 

Opslag en vrijzetting van 2 hormonen geproduceerd in hypothalamus 

1) ADH: anti-diuretisch hormoon  

o retentie van water in nieren = antidiurese  

o als wij veel drinken, dan gaat uw urine op water lijken & als wij weinig drinken dan 

gaat onze urine donker geel kleuren  

o verschil tussen deze twee: “ik heb te veel water in mij, loos het maar allemaal” vs. 

“ik heb te weinig water in mij, we gaan spaarzaam zijn” 

o retentie van water = bijhouden van water (ja of nee, regelt het hormoon ADH) 

o geconcentreerde urine (donker gele) wil zeggen dat het hormoon ADH goed zijn 

werk heeft gedaan  

2) oxytocine 

o vrouw 

• melkafscheiding tijdens zogen  

• contractie baarmoeder tijdens bevallen  

• voordeel zogen: wanneer je zoogt komt er oxytocine vrij waardoor je 

baarmoeder krimpt (na bevallen uitgerokken & moet terug naar 

oorspronkelijke grootte, ongeveer een tennisbal) 

o man & vrouw 

• komt vrij bij orgasme 

• liefde, paarvorming (dieren die hier aan doen, hebben vaker hogere 

concentraties) 

 

4.7 SCHILDKLIER  

 

We gaan nu een aantal belangrijke klieren bekijken: schildklier, alvleesklier en de bijnier. Hierna 

geven we nog een opsomming van alle andere klieren die bestaan. Ten slotte eindigen met een 

paar algemene principes van hormoonregeling.  
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Wanneer je in uw hals voelt, dan voel je de kraakbeenringen en de ademsappel & hierrond zit de 

schildklier. Het is niet zo een groot orgaan.  

 

Het zit echt langs de grote slagaders die naar de hersenen gaan. Soms als endocrinoloog moet je 

een stukje uit de schildklier halen om te onderzoeken. Je hebt hier een heel vaste hand voor nodig, 

want bij de kleinste fout zit je al in de slagader die naar de hersenen gaat.  

 

De schildklier heeft een vlindervormige structuur. Je kan dit zien 

op de figuur op basis van radioactief jodium. Men test hoeveel 

radioactief jodium iemand heeft, dit zit allemaal in de schildklier. 

Hoe komt dit? Jodium (I) komt bijna niet voor in het lichaam, 

behalve bij schildklierhormonen. Je hebt 2 verschillende 

vormen van schildklierhormonen. Het zijn allebei twee zesringen, 

maar ofwel heb je 3 I ofwel heb je 4 I.  

 

Schildklierfollikels: thyroxine (T4) en trijoodthyronine (T3)  
 
Als je radioactief jodium hebt ingenomen dan concentreert dit zich dus allemaal in de schildklier. 

Om deze reden moet je bij een kernramp jodiumtabletten innemen, anders komt al het radioactief 

jodium in de schildklier. Radioactiviteit geeft kleine stralen, wat zorgt voor DNA beschadiging, dat 

wederom zorgt voor cellen die ongecontroleerd gaan groeien, m.a.w. kanker. Wanneer je veel niet-

radioactief jodium inneemt, dan is de kans dat radioactief jodium een plekje vindt op uw schildklier 

kleiner.  

 
Hoe wordt het gemaakt?  

o blaasjes die we follikels noemen 
o wand produceert schildklierhormonen  

o follikels zijn blaasjes die vol zitten met dit hormoon (in de holte v/h blaasje spaar je de 
schildklierhormonen op en geef je ze langzaam vrij)  

 
Schildklieren gaan een calorigeen effect hebben. Dit betekent dat ze de cellen gaan aanzetten tot 

het stimuleren van het metabolisme (stofwisseling) d.m.v. de mitochondriën aan te zetten om 

meer energie te produceren ( stoof/verwarming harder zetten). 
 
Schildklierhormonen zijn vet oplosbaar, dus ze kunnen gewoon de cel binnen. De 

schildklierhormonen gaan in belangrijke mate binden aan de mitochondriën. Ze gaan de 
mitochondriën aanzetten om meer ATP te produceren. Vandaar spreekt men van een calorigeen 
effect: we gaan meer ATP maken en hiervoor heb je meer energie nodig zoals suiker en vetten, 
m.a.w. je stimuleert de cel verbranding om meer energie vrij te geven. Het produceert ook warmte 
(in uw lichaam). Wanneer dit gebeurt gaat uw basaal metabolisme (hoeveel energie je verbruikt in 
rust) gestimuleerd worden. Wanneer je een overactieve schildklier hebt, ga je constant energie 
verbruiken en dus ook heel moeilijk bijkomen in gewicht. Het geldt ook andersom: mensen met 

een traag werkende schildklier gaan een heel traag basaal metabolisme hebben en makkelijk 
bijkomen in gewicht.  
 
Het principe van dieetpillen die inwerken op de schildklier werkt. Het had wel veel te veel 
bijwerkingen (zelfs gevaarlijk) dus het wordt niet gebruikt, maar in theorie kan het.  

 
Bij kinderen een heel belangrijke rol weggelegd voor de schilklier in de ontwikkelen van beender-, 

spier- en zenuwstelsel. Het is een niet te onderschatten systeem.  
 
Korte samenvatting werking schildklier:  

o passeert membraan doelcel en bindt aan mitochondriën  
o calorigeen effect: basaal metabolisme, zuurstofverbruik, warmte  
o bij kinderen: ontwikkeling beender-, spier- en zenuwstelsel  

 
Regeling secretie:  

o hypothalamus zegt het aan de hypofysevoorkwab via TRH & de hypofysevoorkwab zegt het 
aan de schildklier via TSH & de schilklier maakt dan schildklierhormonen (T3 en T4)  

o gestimuleerd door koude, stress (wanneer hypothalamus zegt “produceer maar”) 



113 

 

o stress: je bevindt je in een bedreigde situatie, dus je gaat heel veel energie vrijgeven, 

want je bent niet op je gemak, energiereserves gaan mobiliseren, hierdoor vallen mensen 
af van stress 

 
C-cellen produceren calcitonine: induceert afname calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen  

o tussen de follikels zijn nog kleine cellen aanwezig, men noemt deze C-cellen  

o C-cellen maken een ander hormoon calcitonine (vandaar naam C-cellen): gaat de calcium 

concentratie in het bloed regelen 

o je zou denken dat dit nog een schildklierhormoon is, maar wanneer men spreekt van 

schildklierhormonen dan heeft men het over T3 en T4 

 

4.8 BIJSCHILDKLIER (PARATHYROID) 

 
Figuur is nog steeds de schildklier (de achterkant). Je ziet de 

vlindervormige structuur en dat de luchtpijp er perfect in past. 

Op de achterkant v/d schildklier bevinden zich knobbeltjes. Deze 

knobbeltjes zijn andere kliertjes die bij de schildklier horen, 

vandaar dat men ze bijschildklieren of parathyroid noemen.  

 

De bijschildklier maakt het parathormoon (PTH) of voluit 

geschreven het parathyroidhormoon.  

 
Regelt (verhoogt) calciumconcentratie in het bloed (calciëmie)  

1) meer opname van calcium uit de darmen  
2) meer afgifte calcium uit skelet  
3) minder excretie van calcium via de nieren  

 

Tegengesteld effect als calcitonine 

o de C-cellen maken calcitonine & de 

bijschildklier maakt parathormoon (PTH) 

o calciumconcentratie moet geregeld worden 

met een negatief feedback systeem 

o calcium moet goed geregeld worden, want 

hebben we nodig voor neuronale 

communicatie: calciumkanalen gaan open, 

zonder calcium kan er geen calcium naar 

binnen komen en valt de neuronale 

communicatie stil = dood → calcium 

concentratie blijft dus best zo constant 

mogelijk & hiervoor heeft het lichaam 2 

hormonen bedacht 

o hormoon dat er voor zorgt dat de 

calciumconcentratie daalt op het moment 

dat hij gestegen is → wanneer de 

calciumconcentratie stijgt, dan zal de 

schilklier calcitonine maken zodanig dat de 

calciumconcentratie in het bloed weer 

daalt en de homeostase weer hersteld is  

o omgekeerd: als de calciumconcentratie te 

laag is in het bloed, dan zal de 

bijschildklier het parathormoon 

maken wat er voor zorgt dat de 

calciumconcentratie stijgt en de 

homeostase weer hersteld is 

o dynamisch evenwicht: dalen of stijgen → het juiste hormoon hersteld het  
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Calcium is te laag, m.a.w. PTH krijgt de taak om meer calcium in het bloed te brengen & kan 3 

dingen doen: 

1) meer absorptie van calcium uit spijsverteringskanaal (meer calcium laten binnenkomen) 

2) minder calcium afgeven in de urine (minder uit)  

3) aanspreken van reserves: skelet zijn calciumpilaren, bij te weinig calcium ontkalkt PTH het 

bot zodat we niet doodgaan → stevigheid v/h bot op spel zetten mag, maar als je dit 

langdurig doet krijg je osteoporose  

 

Calcium is te hoog, m.a.w. calcitonine krijgt de taak om minder calcium in het bloed te krijgen & 

kan 2 dingen doen:  

1) kalk terug in de botten duwen, stockeren in de reserves (sterke botten creëren)  

2) dumpen via urine  

 

Homeostase: calcium tussen 8,5 – 11 mg/dl  

 

4.9 DE BIJNIERCORTEX EN -MEDULLA  

 

Bij de bijnier kan je eigenlijk spreken van twee organen. Het heeft niet zo veel met de nier te 

maken, buiten dat het daar gepositioneerd is. Het ligt meer aan de achterkant van de abdominale 

holte, waar ook de nieren zitten. Je hebt een hoedje/kapje op de nieren en dit noemt men de 

bijnieren. Het bestaat uit bijniermerg dat men medulla noemt & bijnierschors dat men cortex 

noemt. Het zijn op zich twee aparte organen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 BIJNIERSCHORS 

 

Cortex secreteert 20-tal soorten corticosteroïden (zie figuur hierboven)  
1) mineralocorticoïden 

o aldosteron: Na+ retentie is het hormoon dat de zoutconcentratie in ons lichaam 
regelt 

o ofwel zout opsparen bij te kort (doet aldosteron) ofwel zout afgeven via de urine  
o manier op bloedvolume te regelen  
o figuur: ligt aan de buitenkant  

2) glucocorticoïden  
o middelste laag  
o cortisol (hydrocortisone) is de belangrijkste  

• verhoogt glycemie (inhibitie glucoseverbruik)  
• anti-inflammatoir: onderdrukt immuunreactie en remt de ontsteking  
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• cortisone is de medicament variant: lang gedacht dat dit een heel goed 

medicijn was, maar het remt ook het helingsproces, ontsteking is eigenlijk 
iets heel goed want zorgt er voor dat er veel bloed naartoe gaat waardoor 
witte bloedcellen goed hun werk kunnen doen (vandaar ziet een ontsteking 
meestal rood: er zit veel bloed)  

• vrijgave onder invloed van stress = stresshormoon, kan men meten in 
speeksel  

3) kleine hoeveelheden androgenen  

o maken geslachtshormonen, maar de belangrijkste productie zit wel in de gonade  
o figuur: ligt aan de grens met het merg, meer aan de binnenkant  

 
Secretie onder invloed van ACTH (hypofyse) HPA-as (hypothalamo-hypofysaire-adrenale as) 

o vrijgegeven door ACTH 
o HPA-as of HHA-as genoemd  

 

4.11 BIJNIERMERG 

 
Het bijniermerg hebben we al gezien. Wanneer je 
sympathische zenuwen hebt (autonoom ZS: para-

sympathicus en orthosympaticus) dan heb je één 
preganglionair neuron dat niet een synaps maakt 
met een postganglionair neuron. Het zijn een soort 
gemodificeerde postganglionaire cellen die 
adrenaline maken. Het bijniermerg is dus een 
onderdeeltje van het sympathisch zenuwstelsel, 

vandaar noemt men het ook het sympatho-adrenaal 
systeem. Het versterkt en verlengt de fight-or-flight 
reactie. 
 

o endocriene secretie van adrenaline (80%) 
en noradrenaline (20%)  

o secretie onder invloed van preganglionaire 

neuronen orthosympaticus (‘fight-or-fligth’)   

o hormonaal gedeelte van sympatho-adrenaal 
systeem: werkt trager maar langer  

 

 

 

 

4.12 PANCREAS 

 

Pancreas is een orgaan met een dubbele functie 

o naast hormonen produceren, moet het ook spijsverteringssap produceren  

o exocrienweefsel (acini): 99% → de alvleesklier/pancreas is een orgaan dat voor 99% 

spijsverteringssappen/pancreas-sap produceert, exocrien wijst op het feit dat het een 

weefsel is dat sap afgeeft aan de buitenwereld (de dunne darm), het is niet het intern 

milieu 

 
Endocrien (hormonen afgeven aan het bloed): eilandjes van Langerhans bevatten 3 soorten cellen 

→ m.a.w. de pancreas is een zee van exocrienweefsel met af en toe eilandjes die endocrien zijn 
waar zich 3 soorten cellen bevinden 

o  cellen: secretie glucagon 
o β cellen: secretie insuline 
o Δ cellen: secretie somatostatine 
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REGELING VAN GLYCEMIE VIA INSULINE EN GLUCAGON   

 

Wat we al wisten van vorige lessen:  

o als we eten, dan stijgt onze bloedglucose aan onze  cellen  

o eilandjes van de pancreas gaan insuline maken 

o bloedglucose concentratie gaat hierdoor dalen 

o wanneer je diabetes hebt, werkt dit niet, waardoor je insuline zelfstandig moet inspuiten  

 

Nu het volledige verhaal: 

o glucose concentratie regeling in het bloed minstens 

even belangrijk als de calcium concentratie in het 

bloed constant houden  

o onze hersenen werken voornamelijk op suiker en 

zonder glucose kunnen uw hersenen dus niet meer 

functioneren = dood 

o homeostase: 70-110 mg/dl vb.: onder 40 mg/dl is 

in coma geraken  

o 2 richtingen kunnen we uit: suiker te hoof of suiker 

te laag 

 

Suiker te hoog 

o  cellen in eilandjes maken insuline & gaan heel 

proces aan effect uitlokken waardoor de 

bloedsuikerspiegel terug daalt  

o alle cellen moeten meer suiker opnemen (vb.: 

spiercellen, vetcellen, levercellen, …): moeten 

suiker gebruiken om ATP te maken (mitochondriën 

kunnen drie brandstoffen gebruiken: suiker, vetten 

of eiwitten) → er is een overschot dus gebruik nu 

maar allemaal suiker  

o opslaan in reserves: glucose tijdelijk opslaan in 

glycogeen (duizenden van glucose moleculen 

opslaan in één grote molecule glycogeen) → 

voorraad kasten vullen  

o anabool proces: eiwit en vet reserves opslaan, we gaan ze groter maken want er is veel 

suiker, dus even op suiker leven en al de rest sparen (aminozuren omzetten in eiwitten, 

vetzuren omzetten in triglyceriden) 

o hierdoor gaat suikerspiegel terug dalen  

 

Suiker te laag 

o  cellen in eilandjes maken glucagon  

o glucagon gaat er voor zorgen dat glycogeen terug afgebroken wordt tot glucose, m.a.w. de 

reserves worden aangesproken  

o vet en eiwit stockage wordt afgebroken, want er is weinig suiker, dus mensen moeten op 

vet en eiwit leven  

o de lever zelf kan nieuwe suiker maken 

o hierdoor gaat de suikerspiegel terug stijgen 

 

Deze processen treden alternerend op. Je neemt bijvoorbeeld een maaltijd en zit in anabole 

insuline gestimuleerde fase. ’s nachts eet je 8u niet en daalt uw suikerspiegel, om er voor te 

zorgen dat die niet verder daalt is uw lichaam begonnen met reserves aan te spreken. Wanneer je 

opstaat is er dus veel glucagon in uw lichaam. Na het ontbijt is er weer veel insuline in uw lichaam. 

De situaties wisselen elkaar af. 
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4.13 ANDERE ORGANEN MET ENDOCRIENE FUNCTIE 

 
Gastro-intestinaal 

o de eerste hormonen die ooit ontdekt zijn, waren van dit stelsel 

o produceert gastrine, secretine, ghreline  
o het spijsverteringstelsel heeft ook zijn communicatiemiddelen  

 
Vetweefsel 

o produceert leptine en resistine (adipokines: hormonen van het vetweefsel)  
 
Nier 

o produceert erytropoëtine (EPO) voor de aanmaak van rode bloedcellen 
 
Hart 

o produceert atriaal natriuretisch peptide (ANP)  

 
Thymus (zwezerik) 

o thymus is niet meer aanwezig: in de kindertijd is hij groot en actief, maar daarna 
verschrompeld hij  

o thymosinen  

o ontwikkeling afweerreacties  
o degenereert na kindertijd  

 
Geslachtsorganen 

o maken ook hormonen 
o in H5 bespreken  

 
Pijnappelklier 

o produceren melatonine (slaaphormoon) 
 
Hormonale communicatie is iets wat alle organen met elkaar doen. Er worden constant nieuwe 
hormonen gevonden. Vroeger ontdekking van het vetweefsel dat hormonen kan maken big deal. 
Op korte tijd inzicht gekomen dat er veel organen zijn die over de mogelijkheid beschikken om te 
communiceren vb. spieren kunnen hormonen vrijgeven. Veel staat nog niet in de handboeken. 
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4.14 REGELING VAN EETGEDRAG  

 

Er is veel te doen rond eetgedrag. In latere lessen in andere vakken over gedragsverandering, is 

eetgedrag daar een belangrijke in. Het is voor het eerst dat er meer overvoeding dan ondervoeding 

is. Beide is niet goed. Als er zo veel problemen mee zijn, is het dan niet goed geregeld lichamelijk? 

Het is inderdaad niet echt goed geregeld. We hebben een goed homeostase systeem: zie 

experiment ratten.  

 

Wanneer ratten geforceerd gevoed worden, zal 

spontaan eetgedrag stilvallen tot normaal LG terug 

bereikt is: 

o ratten worden geforceerd gevoed via een buis 

in hun maag en komen sterk bij in gewicht: 

gaan van 300g naar 380g 

o de eigen voedselinname valt volledig stil: ze 

zijn verzadigd dus eten zelf niks = mooi 

feedbacksysteem → wanneer je genoeg vet 

hebt, stop je met eten  

o stoppen met geforceerd eten: geleidelijk aan 

naar normaal lichaamsgewicht gaan 

o waarom als er zo een mooi systeem bestaat, 

hebben zo veel mensen problemen met over en ondergewicht? → komt door hedonistisch 

systeem: beloningssysteem dat het homeostatisch systeem ‘over ruled’, m.a.w. het 

positieve gevoel dat door voeding opgewekt wordt, kan zodanig uitgesproken zijn dat we 

onze noodzaak negeren 

 

 
HORMONALE REGELING VAN EETGEDRAG (LICHAAMSGEWICHT) 

o lichaamsgewicht is balans tussen energie inname en energieverbruik  

• inname > verbruik: verdikken  

• verbrui > inname: vermageren  

o energie inname: macronutriënten (kolhydraten (suikers), vetten, eiwitten) + alcohol  

→ inname makkelijk te meten via kcal  

o energieverbruik  

→ verbruik moeilijker te meten want je verbruikt vb. ook wanneer je gewoon stil ligt & is 

verschillend voor iedereen  

• basaal metabolisme (man: 1 kCal/uur/kg & vrouw: 0.9 kCal/uur/kg) 

vb.: ik weeg 48kg dus verbruik 48 kcal per uur = 1152 per dag (48x24) door enkel 

en alleen te zijn en niks te doen (basaal metabolisme)  

• vanwaar verschil tussen verbruik man en vrouw? 

→ vetvrije massa verbruikt meer energie dan vetmassa & vrouwen hebben 

gemiddeld 25-30% vetmassa vs. mannen hebben gemiddeld 15-20% 

vetmassa  

→ man is doorgaans zwaarder dan een vrouw 

• lichaamsbeweging/arbeid ( zuurstofverbruik)  

 
REGELING EETGEDRAG EN HONGERGEVOEL  

o hedonistisch systeem: bepaalt keuze van maaltijd (genot, lekker)  
o homeostatisch systeem: regelt noodzaak  

• hypothalamus  
✓ laesie: hyperfagie of hypofagie afhankelijk van regio  

• neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uitlokken  
✓ neuropeptide Y  

✓ orexine 
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Zijn er ook signalen om ons te behoeden tegen dat hedonistisch systeem? De realiteit is dat er veel 

meer signalen zijn voor honger dan voor verzadiging. Dit komt door onze geschiedenis. Er was 

vroeger veel meer hongersnood dan verzadiging. De situatie waarin we ons nu bevinden - waar er 

altijd eten in de supermarkt ligt - heeft zich nog nooit voor gedaan. Het is pas de laatste 50 à 60 

jaar zo. Hierdoor hebben we nooit een deftig systeem ontwikkeld om overvloed te baas te kunnen. 

We moesten enkel bestand zijn tegen hongersnood & de beste manier om hongersnood te 

overleven was vet opslaan. Onze voorouders moest eten wanneer er eten was, want nadien 

konden er lange periodes zonder eten zijn. Degene die toen wanneer er eten was, niet aten & 

degene die niet goed vet konden opslaan, gingen dood = natuurlijke selectie. 

 

In de hypothalamus regelen we honger en verzadiging. We hebben hier 

2 kernen: de orexigene en de anorexigene kernen (de ene zorgt voor 

honger en de andere voor verzadiging). We zijn dus wel instaat om 

onderscheid te maken tussen te veel en te weinig. Er is bijvoorbeeld 

een rat die in de woestijn leeft die dit onderscheid niet kan maken. Als 

je deze rat thuis in een kooi houdt & constant voedsel ter beschikking 

stelt, dan zal deze rat letterlijk ontploffen door een te veel aan voedsel.  

 
PERIFERE SIGNALEN VOOR EETGEDRAG  

o korte termijn hongergevoel door ghreline 
• secretie door lege maag  
• de maag heeft het vermogen aan de hersenen te 

rapporteren of de maag vol of leeg is 
• ghreline zegt dat de maag leeg is (maag is aan 

GHRommen = het hormoon GHReline)  

• zie figuur: ghreline stijgt en wanneer je eet daalt 
ghreline weer  

o lange termijn verzadigingsgevoel door leptine:   
• secretie door vetcellen (adipostaat)  
• inhibitie van neuropeptide Y  

 

ADIPOSTAAT: VETCELLEN REMMEN VETOPSLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o we slepen allemaal vet met ons mee (10-20 kg vet): met 1kg vet kan je 7500 kcal 

verbruiken → je kan dus 2 à 3 dagen verder met 1kg vet 

o m.a.w. we slepen energie mee voor minstens een maand hongerstaking  

o logisch dat onze vetvoorraden een signaal sturen dat ze voldoende hebben: ze produceren 

het hormoon leptine  

o leptine wordt gemaakt door elke vetcel & hoe groter de vetcel, hoe meer leptine hij maakt  

o leptine geeft een verzadigingsgevoel in de hersenen, de hersenen weten dan dat er veel 

energiereserve is → dit signaal gaat neuropeptide Y onderdrukken, dit is een 

neurotransmitter dat honger uitlokt, m.a.w. leptine inhibeert honger 

o als je veel vet hebt, zou je weinig honger moeten hebben = mooi feedback systeem 
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o leptine als dieetpil werkt niet: mensen die zwaarlijvig zijn, hebben al veel leptine in hun 

bloed, je geeft enkel via pilletjes meer leptine en dit doet niet veel, het probleem zit bij het 

hedonistisch systeem dat de overhand neemt bij deze mensen  

o leptine werkt alleen voor mensen die een genetische afwijking hebben waardoor vetcellen 

geen leptine aanmaken en de hersenen dus eigenlijk niet weten (hypothalamus) dat ze 

zwaar zijn (cognitief natuurlijk wel)  

 
HORMONEN INDUCEREN ANABOLE OF CATABOLE STATUS IN HET LICHAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o hormonen opdelen in groepen: hormonen die ons groter maken & hormonen die ons 

kleiner maken → complexe structuren (= polymeren) maken of afbouwen tot bouwstenen  

vb.: glycogeen omzetten in glucose  

o anabolisme: van bouwstenen grotere moleculen maken, dan ben je aan het groeien vb.: 

als kind groeien (van één cel naar kind van 4kg) = enorme anabole fase, verdikken, 

maaltijd (= anabole fase) 

o katabolisme: van grote moleculen terug bouwstenen maken, de afbraak status, je wordt 

kleiner (afvallen, spieren worden kleiner, vetmassa verliezen, …) vb.: kinderen die slapen 

(= katabole fase), glycogeen afbreken tot glucose, ziekte, stress, veroudering  

o hierbij zijn hormonen betrokken vb.: insuline is anabool en glucagon is katabool  

o geslachtshormonen zijn typisch anabool (maken je groter vb. steroide)  

o stresshormonen zijn typisch katabool → energiereserves worden gemobiliseerd, de 

bouwstenen worden vrijgemaakt, je breekt je reserves af om onmiddellijk energie te 

verschaffen  

 

4.15 HORMONEN EN STRESS 

 

Stress → lichamelijke of emotionele situatie die homeostase bedreigt  
o ziekte, letsel  
o angst, depressie  

o omgeving: warmte, koude  
o stofwisseling vb.: verhongering  

 
Emotionele bedreigingen zorgen voor stress, fysiologisch vertaalt naar een fight-or-flight reactie 
 

Algemeen principe: katabole hormonen induceren mobilisatie (afbraak) van energiereserves  
 
Stressreactie (algemeen adaptatiesyndroom) gebeurt in 3 fases:  

1) alarmfase (acuut): orthosympaticus/adrenaline (fight-or-flight reactie) → heel je lichaam 
wordt geactiveerd door stress en hiervoor mobiliseren we energie  

2) weerstandsfase (chronisch): glucocorticoïden (cortisol), schildklierhormoon, groeihormoon, 

glucagon → je hebt nog altijd de hormonen die vrijkwamen in fase 1, maar er komen extra 
hormonen vrij wanneer het langduriger is, deze hormonen mobiliseren energiereserves op 
een lange termijn (dagen lang) vb.: bij examens 
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3) uitputtingsfase (falen in homeostase) → wanneer je jarenlang in deze situatie zit, je blijft 

maar energiereserves mobiliseren, maar deze geraken op, langdurige katabole staat zorgt 
voor uitputting & er fysiologisch er helemaal onder door zitten vb.: burn-out 
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5. VOORTPLANTINGSSTELSEL   

 

Conceptie → diffusie tussen zaadcel en eicel, moment waarop dat je ontstaan bent 

 

Belangrijkste tocht die je hebt gemaakt 

o je bent enige van de miljoenen zaadcellen die het gehaald heeft 

o de eicel die het gehaald heeft was al 2 weken op voorhand gemaakt: vrouwen hebben 

honderdduizenden eicellen die in follikels in de eierstokken zitten & er is er eentje per 

maand die gaat rijpen en springt → waarom dat het juist die ene is weten we niet  

o er zijn veel obstakels onderweg voor de zaadcellen 

• baarmoederhals doorgaans niet toegankelijk, enkel tijdens de ovulatie open (hoe 

weet de baarmoederhals dat er ter hoogte v/d eierstokken een ovulatie bezig is? → 

constant communicatie d.mv. hormonen) 

• door zure milieu v/d vagina sterven veel zaadcellen  

• vast komen te zitten in mucus 

• zaadcellen kunnen ‘opgegeten’ worden door witte bloedcellen  

o hierna blijven er nog een paar duizend zaadcellen (van de miljoenen) over → daarna moet 

je als zaadcel de juiste eileider kiezen (50/50) 

o de vrouwelijke eicel geeft hormonen af waardoor de zaadcellen hyperactief worden en 

sneller kunnen zwemmen (= evolutionaire reactie) 

o de verschillen tussen vb. broer en zus worden bepaald door welke zaadcel en welke eicel 

het haalt in dit proces  

 

Discussie of de afvallingskoers wel zo belangrijk is 

o natuurlijke selectie: als de zaadcel alle obstakels overleeft en als eerste eindigt in de 

wedstrijd, dan zullen de 23 chromosomen ook wel goed zijn 

o bij IVF neemt een embryoloog er lukraak een zaadcel uit & dit lukt ook → zijn niet 

“slechtere kinderen”  

o men vraagt zich af of deze wedstrijd wel zo een evolutionair voordeel zou hebben  

o er zijn zo veel obstakels onderweg, dat het belangrijk is om met veel te beginnen zodat 

zeker één zaadcel het haalt: men ziet bij mannen met minder zaadcellen in hun sperma dat 

er direct problemen zijn met vruchtbaarheid  

 

De essentie is de twee gameten/voortplantingscellen bij elkaar krijgen. Hier is heel het proces rond 

georganiseerd. De eicel is de grootste cel v/h menselijk lichaam en de zaadcel is de kleinste cel v/h 

menselijk lichaam. Ze hebben allebei 23 chromosomen die samensmelten tot 46 chromosomen en 

zo een individu vormen. De organen die de gameten kunnen maken, noemen we de gonaden. Dit is 

bij de man de teelbal/testes en bij de vrouw de ovaria/eierstokken. Daarnaast heb je allerlei 

‘accessoire organen’ die nodig zijn om de twee gameten samen te krijgen.   
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5.1 MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN  

 

o gonade: de teelballen  

o buis heeft een bizar verloop: gaat 

omhoog, voorbij schaambeen, 

helemaal achter de urineblaas, 

komt in de prostaat, mengt zich 

met urinebuis en komt dan in de 

penis = evolutionaire vergissing, 

het kon veel korter (oorzaak: hoe 

verder de teelballen uit het lichaam 

hangen, hoe beter ze werken, door 

evolutie teelballen na een lange tijd 

uit het lichaam gegroeid)  

o teelballen waar de zaadcellen gevormd worden & bijbal (epididymis) waar de zaadcellen 

opgeslagen worden en rijpen  

o bij de ejaculatie gaan de zaadcellen via de zaadleider (ductus deferens) naar buiten worden 

gebracht → gaat via ritmische contracties tijdens het orgasme (zaadleider is een zeer 

gespierde buis met een opening in het midden)  

o accessoire organen: de seminale vesikels, de prostaat en de cowper klier gaan er allerlei 

zaken aan toevoegen 

o m.a.w. zaadcellen komen van de teelballen en drie organen voegen er zaken aan toe 

o 95% van het ejaculaat zijn geen zaadcellen, maar sappen van deze 3 organen → maakt dat 

de zaadcellen een pakketje hebben waarmee ze de reis door de vagina kunnen overleven 

o urinebuis (urethra): vanaf bepaald moment wordt de zaadleider urinebuis genoemd, het is 

een gemeenschappelijke weg die gevolgd wordt (urine en sperma)  

 
SCROTUM, ZAADBAL EN BIJBAL 

Scrotum 

o cremaster spier 

Zaadbal 

o testiskanaaltjes (tubuli seminiferi): spermatogenese  

o sertoli-cellen: inhibine 

o interstitiële cellen (van Leydig): secretie testosteron  

Bijbal (epididymis) 

o opslag en rijping van spermatozoa 

o 7 meter, 2 weken transittijd 
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Wanneer je de teelballen opensnijdt doorheen het midden, dan zie 

je allemaal kanaaltjes. Men noemt deze kanaaltjes tubuli 

seminiferi waar semin (zaad) gemaakt wordt. Men noemt dit 

proces de spermatogenese.  

 

Op microscopisch niveau (2de figuur) zie je dat de kanaaltjes een 

wand hebben en een opening in het midden. De verschillende 

tubuli zitten in verschillende fasen. Zo heb je bijvoorbeeld 

testiskanaaltjes met late spermatiden, met vroege spermatiden en 

met rijpe spermatiden. Hierdoor zijn er op elk moment 

spermatozoa beschikbaar.  

 

De spermatiden moeten eerst nog de bijbal bereiken, want hier 

blijven ze ook nog een paar dagen. M.a.w. de spermatiden worden 

gemaakt in de tubuli, gaan deze tubuli helemaal volgen tot de 

bijbal en verblijven dan nog een aantal dagen in de bijbal waar ze 

verzamelen en verder rijpen.       (omcirkelde namen in de figuur  

zijn belangrijk: kennen)  

 

Interstitiële cellen (cellen van Leydig) zitten tussen de testiskanaaltjes. Ze maken het hormoon 

testosteron (99% v/d testosteron bij de man) 

 

Teelballen zijn twee zaken. Enerzijds zijn ze de gonade die de gameten maken (spermatozoa) en 

ze maken het over grootte deel v/h mannelijk geslachtshormoon testosteron. Als je geen teelballen 

hebt, kan je geen testosteron maken. Als je gecastreerd wordt voor de puberteit, dan ga je heel 

veel van de zaken die typisch mannelijk zijn, niet krijgen. De castraten hebben bijvoorbeeld geen 

stem die daalt en krijgen minder spiermassa. Dit allemaal omdat de cellen van Leydig er niet meer 

zijn wanneer je iemand castreert.  

 

Verloop spermatogenese 

o mitose: ongeslachtelijke deling, je blijft met hetzelfde aantal chromosomen zitten (46) 

o door mitose ontstaat 

• primaire spermatocyt  

• spermatogonium  

o meiose: vorming v/d geslachtscellen (2 secundaire spermatocyten) die elk wederom 

splitsen in 2 spermatiden  

o de spermatiden differentiëren in spermacellen  

     

 

a)        b)    c) 

 

 

 

 

 

d)        e) 
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Hoe komt het dat de spermatogenese plaats vindt? 

o in belangrijke mate door 2 hormonen: één v/d hypofyse voorkwab namelijk FSH & de 

andere van de interstitiële cellen namelijk testosteron  

o m.a.w. testosteron stimuleert de spermatogenese → proces waarbij een hormoon een 

lokaal effect heeft (niet via de bloedbaan) noemt men een paracrien effect  

 

Teelbal en bijbal bevinden zich in het scrotum (balzak). Is historisch gegroeid, aangezien 

spermatogenese beter lukte op een lagere temperatuur, 33 °C. Hierdoor zijn het lichaam buiten 

het lichaam gekomen.  

 

Je hebt hier een cremaster spier. Deze spier zorgt er voor dat de teelballen dicht tegen of ver weg 

van het lichaam getrokken worden. Heeft te maken met temperatuur constant houden voor 

spermatogenese. Bij een koude temperatuur gaat de cremaster spier samentrekken en bij een 

warme temperatuur ontspant de spier volledig. De cremaster spier is een autonome of gladde 

spier, want we hebben deze niet onder controle.  

 
ZAADLEIDER EN ACCESSOIRE KLIEREN  

o zaadleider (ductus deferens) 

• gladde spierwand 

o accessoire klieren  

• 95% van zaadvocht 

• zaadblaasjes: o.a. fructose (energie) 

• prostaatvocht 

• cowperklier: pH buffer tegen urinezuur 

o activatie/capacitatie van zaadcellen  

 

We hebben een zaadleider (ductus deferens). Op de figuur zie je dat het een 

sterk gespierd kanaal is. Het is opnieuw een gladde spier, want we kunnen deze 

niet bewust samentrekken. Het is onderdeel van het autonoom zenuwstelsel.  

 

Je hebt 3 klieren die elk iets toevoegen aan de zaadcellen: zaadblaasjes, prostaatvocht en 

Cowperklier. De prostaat is de plaats waar de urinebuis en zaadleider samen komen. 95% v/h 

zaadvocht komt van deze 3 kliertjes. O.a. een pH buffer tegen het urinezuur en fructose wat een 

soort enkelvoudige suiker is en voor energie zorgt om te kunnen zwemmen. Een spermatozoa met 

ontzettend ver zwemmen, komt overeen met een mens die de Atlantische Oceaan over zwemt. Hij 

haalt de energie uit de mitochondriën die de suiker uit het ejaculaat gebruiken als brandstof.  

 

Zaadcellen in de zaadleider zijn nog niet actief. De activatie gebeurd op het moment dat de sappen 

er bij gevoegd worden & daarna nog eens activatie in de eileider.  

 
DE PENIS EN ERECTIE 

o urinebuis (urethra) in corpus spongiosum  

o erectie 

• corpora cavernosa (zwellichamen) vullen met bloed 

• vasodilatatie o.i.v. NO (parasympathicus) 

• beëindigen erectie door afbraak cGMP via 

fosfodiesterase (PDE) 

• sildenafil (viagra, …) inhibeert PDE 

 

Op de figuur zie je de doorsnede van de penis. Je ziet een 

sponsachtig gedeelte, namelijk de corpus spongiosum & je ziet twee 

zwellichamen, namelijk de corpora cavernosa. In de corpus 

spongiosum zit de urinebuis die het verlengde is van de zaadleider.  
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Een zwellichaam is een weefsel dat heel sterk doorbloed is. Eigenlijk is alles wat je ziet alleen maar 

bloedvaten. Bloedvaten kunnen opengaan (= vasodilatatie) of dichtgaan (= vasoconstrictie) d.m.v. 

de diameter v/h bloedvat te verwijden of te vernauwen.  

 

Een erectie vindt plaats wanneer de diameter van de bloedvaten uitzet. De spieren rond het 

bloedvat gaan contrageren om de diameter kleiner te maken. Een erectie ontstaat dus door 

dilatatie, het ontspannen van de spieren in de bloedvatwand. M.a.w. contractie ontstaat door 

relaxatie/ontspannen van de spieren. Hierdoor gaat er heel veel bloed in de zwellichamen komen & 

dit in combinatie met het feit dat er een heel harde peesplaat rond zit die geen uitzetting toelaat. 

M.a.w. heel veel bloed in een orgaan pompen waarrond een stevige plaat zit en dus niet kan 

uitzetten. Hierdoor krijg je drukverhoging = een erectie.   

 
MECHANISME VAN ERECTIE EN VIAGRA  

Hoe kan het dat zo’n proces plaats vindt? 

o het begint bij de parasympaticus die als 

neurotransmitter ACh heeft die op 

endothiel cellen (cellen op de binnenwand 

van bloedvaten) gaat binden en zorgen 

voor NO (stikstof oxide) 

o vormt een lokaal hormoon, soort 2de 

boodschapper naar de spiercellen in de 

wand v/d bloedvaten v/h zwellichaam 

o activering van enzym (guamylaat cyclase) 

waardoor je een 2de boodschapper krijgt 

cGMP 

o zorgt ervoor dat kanalen sluiten, waardoor 

calcium niet in de cel kan komen en er 

geen spiercontractie kan zijn, de gladde 

spier gaat relaxeren, m.a.w. het hard 

worden v/d penis komt door een relaxatie 

v/d spieren in de wand van bloedvaten  

 

Viagra 

o geniale wetenschappers: stof vinden die enzym inhibeert om cCMP af te breken, dan 

kunnen we erectie uitlokken → is niet zo gebeurd, het was een toevallige ontdekking 

o Ficher had een medicament voor ogen voor de hartfunctie en de bloeddruk, één van die 

bijwerkingen was het krijgen van erecties → medicament opnieuw gelanceerd voor andere 

toepassing, m.a.w. ontdekt door serendipiteit (= het toevallig vinden van iets, zonder dat 

men er naar zoekt) 

o niet uitlokken, wel langer volhouden van erectie 

 
SPERMATOGENESE EN EJACULAAT 

Het is allemaal te doen rond de gameten. De gameten zien er vrij functioneel 

uit (alles heeft een functie). De primaire functie is een boodschap brengen 

(23 chromosomen) die zich in de celkern (nuclues) v/d spermatozoa 

bevinden. Al de rest is ondersteuning om de boodschap te kunnen brengen.  

 

Een spermatozoa bestaat uit 3 delen:  

1) kop  

o waar de chromosomen en dus het genetisch materiaal in zit 

o is het grootste deel v/d spermatozoa 

2) tussenstuk  

o zitten de mitochondriën die energie maken  

3) zweepstaartje/flagellum  

o gebruiken om te kunnen zwemmen  
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Acrosoom: hoedje op de spermatozoa 

o wanneer de spermacel in de eicel moet binnendringen is er een zona pellucida  

o een acrosoom is een soort drilboor om door de wand v/e eicel te geraken  

o vanaf dat één zaadcel er in is geslaagd, wordt de zona ondoordringbaar  

o je moet enzymen hebben om door de zona te geraken & deze enzymen bevat het 

acrosoom → enzymen worden geactiveerd door stoffen in de zona = opnieuw interactie 

 

Spermatogenese  

o in lumen van tubuli seminiferi (stimulus: FSH) 

o paracriene regeling o.i.v. testosteron uit Leydig cellen  

 

Ejaculaat (semen) 

o 60-200 miljoen zaadcellen per ml 

o 2-5 ml vocht (prostaat en zaadblaasjes) per ejaculaat  

 

Subfertiliteit (10%) – steriliteit:  

o aantal: < 20 miljoen/ml (te weinig zaadcellen bij minder dan 20 miljoen zaadcellen) 

o motiliteit: < 50% voorwaarts 

o vorm: < 30% normaal (minder dan 30% v/d spermatozoa normaal gevormd vb.: kromme 

staart en zwemmen in cirkels)  

 

10% v/d mannen komen niet aan deze grenzen en hebben dus een verminderde vruchtbaarheid (= 

subfertiliteit). Dit is niet hetzelfde als steriliteit, dat is vb. wanneer je gecastreerd bent. Er zijn dus 

veel mannen die geen ‘goede’ zaadcellen maken. Een belangrijke factor hierin is temperatuur. Als 

je dit combineert met vrouwen die minder vruchtbaar zijn, zitten we op 1/6 koppels die minderr 

vruchtbaarheid hebben.  

 

Parasympathicus: erectie  

Orthosympathicus: ejaculatie  

 
HOMO SAPIENS: PROMISCUE OF MONOGAAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag die je bij homo sapiens kunt stellen, is of het wel de bedoeling is dat je één seksuele 

partner hebt in uw leven. Vanuit religie ook altijd zo voorgeschreven, maar hoe zit dat biologisch?  

 

De verhouding tussen bijvoorbeeld de hersenen en de teelballen v/e chimpansee is bijna gelijk. De 

mens zit tussen de chimpansee en de gorilla qua teelbalgrootte, aantal spermatozoa per liter 

sperma en zwemsnelheid v/d spermatozoa. Verrassend, want gorilla’s zijn 2x groter dan 

chimpansees en hun teelballen zijn 4x kleiner.  
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De verschillen komen evolutionair gezien door voortplantingsgedrag. Chimpansees zijn de 

hippiecultuur v/d aapachtige. Ze doen aan vrije seks, zelfbevrediging en wanneer het onweert gaan 

ze als soort coping allemaal seks beginnen te hebben. De gorilla heeft een trouwe geslachtsrelatie 

waarbij maar één man betrokken is. De vrouwtjes zitten als een soort harem rond het 

alfamannetje en andere gorilla’s durven niet in de buurt te komen. De chimpansee en de gorilla 

zijn de twee extreem tegenovergestelde van elkaar. 

 

De chimpansee heeft grotere teelballen, meer en sneller spermatozoa door natuurlijke selectie. De 

gorilla heeft geen grote teelballen enzovoort nodig, want niemand komt aan zijn vrouwtjes omdat 

hij sterk is. De bonobo en chimpansee hebben wel grotere teelballen, meer en snellere 

spermatozoa nodig want als het vrouwtje vb. met 3 andere apen paart dan hebben ze meer kans 

op voortplanting. Door evolutie ontstaan: hoe grotere teelballen, hoe meer succes, waardoor 

chimpansees met kleine teelballen zijn uitgestorven.  

 
DE MEESTE GESLACHTSHORMONEN ZIJN STEROID HORMONEN 

Hormonen zijn onderdeel v/d zelfde familie, namelijk de 

steroide die afgeleid zijn van cholesterol (vet in het bloed). 

Cholesterol is een nuttige moleculen die bestaat uit 3 zes-

ringen, een vijf-ring en een aantal zij-ketens. Je kan met 

deze zij-ketens beginnen spelen: er ontstaat kleine 

varianten.  

 

Deze structuur leidt tot de verschillende geslachts-

hormonen. Bij de vrouw zijn de twee belangrijkste 

progesteron en oestrogeen (estradiol = één van de 

oestrogenen) & bij de man is dit testosteron. De vrouw 

heeft ook testosteron, maar veel minder.  

 

Hieronder zie je een reactieschema. Elk pijltje staat voor een enzym. Er is hier maar één enzym 

getekend, namelijk aromatase. Je ziet dus dat om v/h belangrijkste mannelijk geslachtshormoon 

(testosteron) naar het belangrijkste vrouwelijk geslachtshormoon (estradiol) te gaan maar één 

stapje nodig is. M.a.w. aromatase is het enzym dat testosteron kan omzetten in oestrogeen.  

 

Als je van een man een vrouw wil maken of van een vrouw een man wil maken, dan moet je 

hormonaal gaan behandelen. Dit wordt vaak gedaan door op aromatase in te werken.  

o transmannen (vrouw → man): aromatase inhibitoren geven, hierdoor wordt de maken van 

estradiol geremd & stijging in mannelijk geslachtshormoon (testosteron)  

o transvrouwen (man → vrouw) 
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MANNELIJKE GESLACHTSHORMONEN (ANDROGENEN) 

o de regeling van geslachtsfuncties in belangrijke mate geregeld door één hormoon: 

testosteron (= vandaar wordt het een typisch mannelijk geslachtshormoon genoemd, ook 

al is het wel bij de vrouw (concentratie 15x minder) aanwezig) 

• gesecreteerd door Leydigcellen o.i.v. LH (= luteïniserend hormoon) 

• 15 maal hoger bij man dan vrouw 

• geslachtsdifferentiatie 

• secundaire geslachtskenmerken (baardgroei, stemwisseling, …), spiergroei, libido, 

gedrag  

• constante concentratie (geen maandcyclus, wel circadiaan ritme)  

• neemt af met leeftijd  

o dihydrotestosteron, DHEA (bijniercortex)  

 

Je hebt een aantal trofines vrijgegeven door de hypofyse voorkwab en je hebt een twee 

gonadotrofines die we de naam v/d vrouw geven: FSH & LH (ook al hebben mannen deze niet: zie 

H4). De hypofyse voorkwab produceert LH onder invloed van GnRH (vrijgegeven door de 

hypothalamus) & gaat de interstitiële cellen in de testis stimuleren om testosteron te maken.  

 

Testosteron stimuleert enerzijds lokaal in de testis de spermatogenese & anderzijds het typisch 

mannelijk gedrag (CZS), bot-en spiergroei, vorming en onderhoud van secundaire mannelijke 

geslachtskenmerken en onderhoud van accessoire klieren en organen.  

 

HHG-as (= hypothalamo-hypofysaire-gonadale-as)  

o zo gemaakt want zo heb je negatieve terugkoppeling  

o testosteron en inhibine worden door de teelballen gemaakt & inhiberen de hypofyse en de 

hypothalamus  

 

Seroide misbruik 

o meer spiergroei krijgen 

o het endogene systeem valt stil (als je het exogeen geeft), komt door de negatieve 

terugkoppeling  

o je geeft geen GnRH meer vrij (want je hebt al te veel testosteron)  

o linker kolom (LH) blijft het zelfde maar rechterkolom (FSH) niet, m.a.w. je wordt 

onvruchtbaar 
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5.2 VROUWELIJKE GESLACHTORGANEN  

 
INWENDIG 

o gonade/primaire geslachtsorganen v/d vrouw zijn de eierstokken (ovarium/ovaria)  

• hier worden de gameten (= eicellen) gevormd 

• de eicellen zijn er al vanaf de geboorte en zitten opgeslagen in follikels  

• follikels zijn blaasjes die naast een eicel ook nog andere cellen bevatten  

• op een bepaald moment gaat één v/d twee eierstokken een follikel laten rijpen  

• primaire follikels: gaat vergroten, andere cellen en vocht gaat er bij komen & 

uiteindelijk gaat het springen  

• rond follikel zitten ook nog cellen zoals de corona radiata en zona pellucida  

o eileider (tuba) en fimbriae 

o baarmoeder (uterus): corpus en cervix (hals) 

o baarmoederwand heeft twee belangrijke onderdelen 

a) endometrium: plaats waar bevruchte eicel zich gaat innestelen  

b) myometrium: baarmoeder is een sterke gladde (autonome) spier (= myo) die 

enorm goed kan uitzetten → baarmoeder is nu tennisbal groot en gaat tijdens 

zwangerschap 8x uitzetten & zelf na deze verre uitrekking kan die nog 

samentrekken (weeën)  

o schede (vagina) 

 

Typisch aan het endometrium is dat het een cyclisch verloop heeft (zie figuur menstruele cyclus). 

Het endometrium (de binnenkant van de baarmoeder) gaat verdikken tijdens de menstruele cyclus, 

het gaat groeien. Men spreekt hierin van twee fases: de proliferatie fase (= groeien, aandikken v/d 

laag) & de secretie fase (= endometrium maakt zich klaar voor ontvangst v/d bevruchte eicel). Het 

endometrium hoopt dus elke maand op een bevruchte eicel en maakt zich hier helemaal klaar voor. 

Wanneer er geen bevruchte eicel komt, gaat de dikke laag afbrokkelen, dit zijn de maandstonden 

(= menses). Vreemd genoeg noemt men de eerste maandstonden de start v/d menstruele cyclus, 

m.a.w. dag 0. Het endometrium is een zeer dynamisch weefsel dat constant groeit en afbrokkelt, 

tenzij je zwanger bent.  

 

Bij endometriose (= ziekte) komt het afgebrokkelde endometrium 

op andere plaatsen terecht dan de buitenwereld via de vagina. Het 

endometrium verplaatsen zich naar andere delen in de kleine 

bekken die een soort ontstekingsreactie geven. Zo zit er 

bijvoorbeeld endometrium op de eierstokken als een soort kiste, 

zelfs op de darmen zit het. Hierdoor kan je niet zwanger worden.  

 
UITWENDIG 

o clitoris  

o schaamlippen: grote & kleine 

 
VROUWELIJKE INWENDIGE GESLACHTSORGANEN  
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o gonade: links en recht ovaria → hier heb je eicellen die er al zijn vanaf de geboorte  

• belangrijk verschil dat je moet maken tussen man en vrouw: vrouwen hebben al 

hun gameten (voortplantingscellen) al vanaf het begin  

• eicellen zitten opgeslagen in primaire follikels & af toe gaat er één rijpen en 

springen links of rechts  

• trilhaartjes van eileider brengt eitje op een paar dagen tijd naar de baarmoeder 

(moeten de zaadcellen tegen op zwemmen)  

o eileider ook wel eens tube genoemd waarin binnenin trilhaartjes zitten  

o tentakels wel eens fimbriae genoemd: vangen de follikel op die springt 

o bevruchting krijgen ter hoogte v/d eileider (gebeurd niet in de baarmoeder) & 

transporteren via de eileider naar de uterus 

o buitenbaarmoederlijke zwangerschap: soms gebeurd het dat de bevruchte eicel niet naar 

de baarmoeder gaat en zich ontwikkelt in de eileider  

o de baarmoeder heeft een baarmoederhals  

• doorgaans ontoegankelijk, behalve in de vruchtbare periode 

• als er een kind groeit in de baarmoeder, zit er een soort prop, pas wanneer je gaat 

bevallen gaat de prop dilateren  

• is een nauwe opening, maar tijdens de bevalling gaat hij 10 cm open 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o de urineleider (urethra) en vagina zijn wel volledig gescheiden (bij de man 

gemeenschappelijk kanaal) 

o clitoris  

• is het equivalent van de penis bij de man  

• in de embryonale ontwikkeling heb je een knobbeltje dat ofwel onder invloed van 

testosteron gaat uitgroeien tot een penis ofwel onder invloed van geen testosteron 

een knobbeltje blijft  

• het was dus ooit een gemeenschappelijk orgaan dat een apart traject heeft gevolgd 

o schaamlippen 

• is het equivalent van het scrotum bij de man  

• het was net zoals de clitoris ooit een gemeenschappelijk orgaan dat een apart 

traject heeft gevolgd  

• bij vroege embryonale spreekt men van de labioscrotale structuur: het kunnen 

labia (schaamlippen) of scrotum (balzak) worden  

 

 
VROUWELIJKE UITWENDIGE GESLACHTSORGANEN  

o perineum bij vrouw: vulva 

o functies vagina: 

1) afvoeren menstruatiebloed 

2) ontvangen penis en zaadcellen  

3) onderste deel geboortekanaal 
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EIERSTOKKEN EN EICELRIJPING 

o aantal eicellen (in primordiale follikels) 

• geboorte: > miljoen  

• puberteit: 400.000 

o 400 ovulaties 

 

Ovariële cyclus/menstruele cyclus kan je opdelen in 

een aantal fasen: vaak benoemd naar wat er in het ovaria 

gebeurd & niet zozeer wat er gebeurd in de baarmoeder 

 

1ste fase: Folliculaire fase: dag 1-14 

o menstruatiebloeding = start 

o één v/d honderdduizend primordiale follikels beslist 

om te rijpen en groeit v/e secundair follikel naar een tertiair (Graafs) follikel = rijp follikel  

o gebeurt onder invloed van FSH (follikel-stimulerend-hormoon), m.a.w. FSH stimuleert de 

follikel rijping  

o samengevat: in deze fase heb je de rijping van één follikel (zie figuur menstruele cyclus)  

o FSH is hier hoog  

 

Een follikel rijpt onder invloed van FSH. Het follikel dat rijpt maakt zelf oestrogeen. FSH dat 

gemaakt wordt door de hypofyse voorkwab zegt aan de eierstok dat één v/d follikels groeit. Een 

groeiend follikel gaat oestrogeen maken. Je krijgt een soort positieve feedback, want oestrogeen 

induceert zelf de rijping v/d follikel. M.a.w. een follikel krijgt door FSH door dat hij mag groeien, 

produceert oestrogeen en oestrogeen stimuleert nog eens de groei.  

 

In de folliculaire fase is estrogeen eerst laag en daarna stijgt het. Ondertussen blijft progesteron 

heel de tijd laag.  

 

Eisprong (ovulatie): dag 14 

o door LH 

o vruchtbaar tussen dag 11-15 

 

De hypothalamus stimuleert de hypofyse om FSH te maken. FSH stimuleert de ovaria om een 

follikel te laten rijpen. De follikels maken oestrogeen en oestrogeen gaat na dag 10 LH stimuleren. 

Er is hier spraken van een positieve feedback. In de folliculaire fase stijgt oestrogeen constant, op 

een gegeven moment wordt dit zeer hoog en dan krijg je LH die gestimuleerd wordt. LH is het 

tweede hormoon v/d hypofyse voorkwab. LH stimuleert de eisprong (= ovulatie).  

 

Heel plots krijg je heel veel LH in je bloed voor de ovulatie & dit induceert de ovulatie. Dit is wat de 

sticks meten om te weten wanneer je vruchtbaar bent. Na de plotse LH stijging heb je ongeveer 2 

dagen om vruchtbaar te worden. Sommige zaadcellen kunnen vb. blijven hangen in de 

baarmoederwand. Zaadcellen kunnen tot 5 dagen na de geslachtsgemeenschap leven en zo kan je 

toch nog zwanger geraken.  

 

2de fase: Luteale fase: dag 14-28 

o FSH is hier laag 

o corpus luteum (geel lichaam) 

o corpus albicans  

 

Ovulatie leidt tot twee zaken. Enerzijds wordt een eicel met de corona radiata er rond op pad 

gestuurd en anderzijds blijft in de ovaria een deeltje v/d follikel achter. Er springt letterlijk een 

deeltje weg en wordt opgevangen door de eileider & een deeltje blijft achter en gaat groeien. Dit 

groeit uit tot het corpus luteum (= geel lichaam). Vandaar noemt men deze periode de luteale 

fase.  
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Het geellichaam blijft een lange tijd aanwezig, maar gaat uiteindelijk degenereren/afsterven. Men 

noemt dit dan het corpus albicans. 

 

Na de eisprong heb je dus twee weken lang in de eierstokken één geellichaam. Het geellichaam 

maakt progesteron. M.a.w. de folliculaire fase wordt gekenmerkt door een graduele stijging 

oestrogeen & de luteale fase wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van progesteron. 

 

Als je wilt weten in welke fase je v/d menstruele cyclus zit, dan moet je de hormonen meten  

o begin/menstruatie: geen oestrogeen 

o folliculaire fase: aanwezigheid van oestrogeen zonder progesteron  

o luteale fase: aanwezigheid van progesteron  

 
VROUWELIJKE GESLACHTSHORMONEN → OPDELEN IN CATEGORIEËN  

o oestrogenen: groep van 3 geslachtshormonen  

• Estradiol (E2), Oestron (E1) en Oestrion (E3) 

• wanneer men het oestrogeen gehalte in het bloed meet, dan meet men E2 

• als men het heeft over oestrogeen dan heeft men het eigenlijk over estradiol, het is 

de meest belangrijke en meest voorkomende  

• secretie door follikel, m.a.w. geproduceerd door follikels  

• induceert rijping follikels 

• positieve feedback: stimuleert secretie LH (na dag 10) 

• vrouwelijke geslachtskenmerken 

o progesteron  

• secretie door gele lichaam 

• stimuleert endometrium 

→ voorbereiding voor ontvangst bevruchte eicel 

→ in stand houden endometrium & (eventueel) zwangerschap  

• negatieve feedback: inhibeert secretie GnRH en LH 

o prolactine en oxytocine  

 

Oestrogeen versterkt de rijping v/d follikel, maar is ook het equivalent van progesteron bij de man. 

Het heeft effect op het CZS, stimuleert bot en spiergroei en ondersteunt geslachtsorganen en 

klieren. Progesteron maakt de baarmoeder attent op het feit dat er een eisprong is geweest. 

Hierdoor wordt het endometrium klaar gemaakt voor de ontvangst v/e bevruchte eicel. Anders 

weet de baarmoeder niet wat er aan het gebeuren is in de eierstokken. Het corpus luteum dat 

achtergebleven is in de eierstokken zegt aan de baarmoeder via een hormoon in het bloed: “maak 

je klaar, er is een eitje op komst en ik hoop dat het bevrucht is.”  

 

De meeste keren eindigt het verhaal toch. Het corpus luteum sterft af & er wordt hierdoor geen 

progesteron meer gemaakt. Het endometrium krijgt niet meer het signaal om zich klaar te maken, 

dus geeft het op en brokkelt af = menstruatie.  

 

Bij een zwangerschap sterft het corpus luteum niet af, maar wordt het groter. De progesteron daalt 

niet & het endometrium blijft het signaal krijgen om zich klaar te maken. Je krijgt geen 

maandstonden, want het endometrium brokkelt niet af. Hoe weet een eierstok dat het corpus 

luteum niet mag afsterven? Het embryo produceert het zwangerschapshormoon HGC dat in het 

bloed komt, waardoor de eierstok weet dat het gelukt is & laat hij de corpus luteum bestaan.  
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Figuur laat de menstruele cyclus zien van 0 tot 28 dagen voor verschillende aspecten: 

→ figuur door en door vanbuiten kennen en begrijpen!!! 
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Anticonceptiecyclus: hormonen  

o bevat meestal zowel oestrogeen als progesteron  

o progesteron en oestrogeen oefenen negatieve feedback uit op de menstruele cyclus, meer 

bepaald op de ovariële effecten die plaats vinden  

o FSH leidt tot rijping van follikel & LH leidt tot eisprong 

o als je synthetisch progesteron inneemt dan ga je vanaf het begin hoog zitten in oestrogene 

progesteron  

o geeft negatieve feedback: GnRH wordt onderdrukt & hierdoor produceer je geen FSH en LH 

o FSH en LH zijn dus volledig laag & oestrogeen en progesteron zijn dus heel de tijd hoog in 

een anticonceptiecyclus  

 

Anticonceptiecyclus: eierstokken 

o er gebeurd niets 

o er is geen FSH dus er rijpt geen follikel & er is geen LH dus er is geen eisprong  

 

Wat gebeurd er als je de anticonceptiepil zou nemen voor de puberteit, voor het moment dat je de 

1ste keer uw maandstonden kreeg? 

o je zou nooit één corpus luteum gemaakt hebben  

o alle eitjes zouden gewoon in de eierstokken zitten wachten  

o je kan de rijping dus volledig onderdrukken  

 

M.a.w. anticonceptie is een manier om via hormonale negatieve feedback GnRH laagt te houden en 

niet te laten gebeuren in de eierstokken.  

 

Anticonceptie: endometrium 

o groeit onder invloed van progesteron en oestrogeen 

o bij een anticonceptiecyclus is oestrogeen en progesteron hoog, dus je gaat normale rijping 

en groei hebben van het endometrium  

o bij het endometrium ziet dus een anticonceptiecyclus er exact hetzelfde uit als een 

natuurlijke menstruatiecyclus (terwijl het op eierstok niveau er helemaal anders uit ziet) 

o je krijgt uw maandstonden omdat de strip op is: progesteron en oestrogeen gaan weer 

dalen, het is progesteron dat het endometrium in stand houdt, progesteron gaat dalen dus 

het endometrium gaat afbrokkelen  

 

Er is een stijging van een paar tiende tot een halve graad in lichaamstemperatuur vanaf de 

eisprong.  

 

5.3 GESLACHTSHORMONEN BEPALEN SEKSUELE ACTIVITEIT (OOK BIJ MENSEN)  

 

De menstruele cyclus is grillig bij de mens. Je kan het een beetje signaleren, maar niet zo duidelijk 

als bij dieren. Er is een effect v/d hormonen op uw reproductief gedrag. Grafiek: hoeveel keer 

koppels seks hebben op een maand. Dit is het hoogst op het moment v/d ovulatie. Grafiek toont 

aan wie wanneer initiatief neemt, de man heeft dit niet door (lijn blijft hetzelfde). Bij de vrouw 

verschillend afhankelijk van vruchtbare periode.  

 

Bij man: testosteron  

o vb.: puberteit 

o castraten  

 

Bij vrouw: rond eisprong  

o evolutionair voordeel 

o omgekeerd bij ‘angst voor zwangerschap’ 
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SUBTIELE SIGNALEN VAN VRUCHTBARE PERIODE BIJ VROUWEN  

o fooien verdiend door vrouwelijke ‘lap-dancers’ 

• hoogst bij ovulatie 

• onderdrukt door anticonceptie 

 

Het zijn genuanceerde effecten. Evolutionair gezien: als je weet wanneer uw  

vrouw vruchtbaar is, dan moet de man de vrouw beschermen, anders moet je  

haar altijd beschermen.  

 
SEKSUEEL FUNCTIONEREN EN COITUS: 4 FASES IN SEKSUELE RESPONS 

1) opwinding: parasympaticus 

o psychologische stimuli en aanraking erogene zones 

o erectie van penis/clitoris en secretie vaginaal vocht 

o verhoogde gevoeligheid zintuiglijke prikkeling  

2) plateau: versterking van opwindingsfase 

3) orgasme: orthosympathicus, oxytocine  

o ritmische contracties perineumspieren (genot) 

o stijging bloeddruk, hartslag, ademhaling (wat we typisch associëren met de 

orthosympaticus) 

o man: emissie, ejaculatie (contractie zaadleider, prostaat, zaadblaasjes)  

o vrouw: contracties uterus, vaginawand 

4) herstel: paramaters komen terug tot rust  

 

5.4 BEVRUCHTING  

 

Na ejaculatie van ongeveer 300 miljoen zaadcellen bereiken ongeveer 

100 de eileider.  

 

Acrosoom van zaadcel bevat enzymes die kanaal maken (veteren) 

door zona pellucida. Eens er één zaadcel binnen is, sluit de zona zich 

af voor andere zaadcellen & wordt het een ondoordringbare barrière. 

De zonareactie verandert de structuur van het weefsel. Dit proces 

moet goed werken, want als er twee zaadcellen naar binnen komen, 

is de bevruchting onsuccesvol.  

 

In het middenstuk van de zaadcel zitten mitochondriën. Deze 

mitochondriën blijven buiten. De eicel bevat mitochondriën (met DNA 

van moeder) & de mitochondriën (met DNA van vader) blijven buiten. 

Er is dus een klein deeltje dat niet gemengd wordt. Het nucleair DNA 

is wel 50/50. 

 

Fusie van zaadcel met plasmamembraan van eicel.  

 
MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING  

o 10-15% van koppels ‘onvruchtbaar’ (> 1 jaar vruchteloos proberen) 

o hormoon-stimulatie  

o in vitro fertilizatie (IVF): “proefbuisbaby” 

• bij een vrouw hormonaal (FSH geven) follikels laten rijpen 

• net voor de ovulatie follikels chirurgisch verwijderen  

• follikel in plasje sperma brengen  

• hopen dat zaadcel eicel binnen dringt 

o intracytoplasmic sperm injection (ICSI) 

• met een naald een spermacel optrekken en in de eicel spuiten  

• variant op IVF 
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DELINGEN EN BLASTOCYSTEVORMING  

o fusie van celkernen: zygote (46 

chromosomen) 

o na 30u splitst zygote door mitose 

(klievingsdeling) 

o blastomeren  

o dag 3-4: ontwikkeling van morula 

o blastocyst: 

• binnenkant: foetus 

• buitenkant (chorion): placenta 

• innesteling in baarmoederwand op 

dag 5-7 

 

Elke cel is een blastomeer. Na een tijdje kan men ze 

niet meer tellen en spreekt men van een morula. 

Als je van slechte wil bent kan je van elke cel een kindje 

maken. Soms gebeurt dit toevallig, zoals bij de eeneiige 

tweeling. Hierbij komt één van de cellen los en ontstaat er een 

nieuw kindje.  

 

Toepassing bij pre-implantatie genetische diagnostiek 

o elk van die blastomeren kan een volledig kind vormen, 

want bevat alle genetische informatie 

o bij IVF kan je genetische ziektes uitsluiten: men gaat verschillende embryo's maken en 

trekt hier één cel van af & doet genetische analyse  

o illustratie dat blastomeren cellen zijn die alles kunnen worden & ganse informatie van één 

lichaam bevatten  

 

Op een bepaald moment krijgt men toch differentiatie. Voordien slechts verdubbeling. Men maakt 

keuzes welke cellen wat gaan worden. Enkel eerste fase van differentiatie bespreken. Na de 

ontdubbeling krijg je een eerste differentiatie (zie figuur d). Het binnenste gedeelte wordt het 

kindje en het buitenste gedeelte (chorion) wordt de placenta. Het chorion maakt het 

zwangerschapshormoon HGC).  

 

 
ZWANGERSCHAPSHORMOON: HCG (HUMAAN CHORIONISCH GONADOTROPINE)  

o chorion secreteert HCG  

• werkt zoals LH 

• houdt corpus luteum in stand: HCG dient om aan 

de eierstokken te zeggen dat het geellichaam moet 

blijven bestaan & progesteron gaat nog verder 

omhoog, je krijgt geen maandstonden 

• meer oestrogeen en progesteron  

• verhindert menstruatie 

• m.a.w. alles is hoog = zwangerschap 

o zwangerschapstest: aanwezigheid HCG in urine (vanaf dag 

6-8 na bevruchting) 

o men begint te tellen vanaf dag nul = laatste keer 

maandstonden (dan begint follikel te rijpen, na 14 dagen 

ontstaat er pas een zygote, maar men telt al vanaf laatste 

dag maandstonden) 

o na 3 weken kan je HCG beginnen zien in bloed of urine 

o na 3 maanden is piek HCG voorbij, blijft wel aanwezig, 

maar minder hoog  
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PLACENTA, AMNION EN NAVELSTRENG  

o placenta = iets van het kind (chorion maakt het) 

• villi van chorion (kind) 

• bloedvaten van endometrium (moeder) 

• geen direct contact (wel diffusie) 

o amnion  

• omgeeft embryo 

• bevat vruchtwater (amnionvocht) = schokdemper 

o navelstreng (2 slagaders, 1 ader) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn bloedvaten die van het kind via de navelstreng naar de placenta gaan. Bloedvaten gaan 

indirect in contact komen met bloed van de moeder. We hebben umbilicale arteren (= slagaders 

v/d navelstreng). Het zijn er twee. Het is zuurstofarm bloed en arm aan energie is (blauw 

getekend). Het kind zit in water en geraakt enkel via de navelstreng aan zuurstof. M.a.w. de 

slagaders die van het kind komen (de twee blauwe) zijn arm aan zuurstof en energie. Het bloed 

wordt gepompt in kamers met maternaal bloed. Het kind gaat vertakking en haarvaten in de zone 

brengen, waardoor er zuurstof, energie, suiker, aminozuren, … van de moeder naar het kind gaan. 

Je krijgt hierdoor zuurstofrijk bloed (rood getekend) in de umbilicale venen (= de ader die het 

bloed terug naar het kind brengt). Het kind heeft dus met zijn eigen hartje, bloed naar de 

moederkoek gebracht, wat de plaats is waar het bloed van het kind verrijkt is. Je mag de 

navelstreng dus zeker niet afsluiten of er voor zorgen dat de bloedvaten vernauwen, dit is wat je 

doet wanneer je rookt.  

 

5.5 GEBOORTE 

 

o na 38-40 weken (strikt 38 weken zwanger, maar tellen 

vanaf laatste menstruatie) 

o harde buiken (baarmoeder spant op) 

o weeën/arbeid: contracties van uterus (myometrium) 

o verliezen prop & dilatatie van baarmoederhals (cervix)  

o 10 cm opening voordat bevalling kan starten & hierna 

‘persweeën’ die intensiever en intensiever worden en 

steeds korter op elkaar komen  

o eerst weeën opvangen (= puffen) & hierna mee duwen (= weeën versterken)  

o daling progesteron, stijging oxytocine (versterkt proces) 

o positieve feedback  

o baring: voor de bevalling worden de gewrichten v/d vrouw weker, anders is een bevalling 

fysiek niet mogelijk  

o nageboorte placenta 
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BORSTEN  

o borsten ontwikkelen in de puberteit onder invloed van de 

oestrogenen  

o melkproductie (lactatie) in melkklieren  

• onder invloed van prolactine (= trofine v/d hypofyse 

voorkwab), m.a.w. prolactine produceert melk  

• je maakt melk uit bloed: je haalt uit het bloed 

voedingsstoffen waaronder vooral eiwitten en suikers  

• per 100 ml zit er ongeveer 5g suiker en 3g vetten  

= heel voedingsrijk  

o afvoergangen (ducti lactiferi) naar tepel  

o ophangligamenten en vetkussen  

 

 
ZOGEN  

o zuigreflex bij pasgeborene  

o eerst colostrum (voormelk) 

• eerste 2-3 dagen andere melk  

• veel antistoffen = essentieel dat kind dit krijgt  

o dan moedermelk  

• water, eiwitten, vetten, suikers, zouten, … 

o toeschietreflex  

• onder invloed van oxytocine (trofine van de 

hypofyse achterkwab) 

• zorgt er voor dat melk nadat het geproduceerd 

wordt, ook losgelaten wordt  

• receptoren worden geprikkeld → vorming hormoon 

→ loslaten v/d melk  

 

 
IMMUNOLOGISCHE BESCHERMING VAN BABY DOOR MOEDER 

1) antistoffen passeren placenta  

2) antistoffen in moedermelk  

3) eigen immuunsysteem baby  
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We worden op deze manier ingeënt tegen allerlei ziekten. 

Wanneer je bloot gesteld wordt aan een ziekteverwekker 

(vb. virus) dan ga je hier antistoffen tegen ontwikkelen. 

We dragen dus allemaal veel antistoffen. Soms bewust 

blootstellen tegen ziekteverwekker (vaccinaties).  

 

Een moeder is tegen veel zaken immuun. De moedermelk 

bevat deze antistoffen. Van bij de geboorte is het kind 

beschermt tegen ziektes waar het kind zelf nooit mee in 

contact gekomen is en de moeder wel. Is een soort bagage 

van immuniteit dat via de moedermelk wordt doorgegeven. 

Dit gebeurt ook al via de placenta en daarna nog eens via 

de moedermelk. Als weerloos kind is dit zeer belangrijk.  

 

Uiteindelijk ga je een eigen immuunsysteem moeten ontwikkelen en actief trainen wanneer je stopt 

met de moedermelk. Kind wordt ziek en moet eigen systeem op gang krijgen. Kan duren tot 4 jaar.  

 
MAMAWAWA 

Strikte scheiding tussen mannen en vrouwen is typisch biologisch. Verschillend met ontwikkelingen 

in maatschappij. Ook in de biologie scheiding niet super strikt. Mamawawa staat voor man are man 

and women are women. Er is een grote overlap tussen mannen en vrouwen voor heel wat zaken. 

Het is niet zo dat omdat een man gemiddeld genomen 8 cm groter is, dat dit altijd zo voor komt.  

 

 
 

5.6 GENETISCHE BEPALING VAN GESLACHT 

 

Grijze zone tussen mannen en vrouwen heeft te maken 

met de manier waarop mannen mannen worden en 

vrouwen vrouwen worden. Genetisch gezien ligt het vast 

wanneer de zaadcel de eicel binnen komt. De zaadcel 

bevat ofwel een X ofwel een Y chromosoom. Statistische 

kans van 50/50, maar zaadcellen met het Y chromosoom 

zijn net iets vaker eerst omdat de het iets lichter is. 

Mannen hebben meer afwijkingen enzovoort waardoor ze 

vroeger sterven. De conceptie is misschien iets vaker 

mannen, maar vanaf de geboorte is het 50/50.  

 

Het duurt een tijdje voor hier iets mee gedaan wordt. Op 

het Y chromosoom zit een gen dat TDF (= testes 

determining factor) maakt. TDF zorgt er voor dat je 

testes maakt. Als je XY bent maak je dus teelballen.  
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EMBRYONALE ONTWIKKELING VAN GONADEN EN INTERNE GESLACHTSORGANEN  

Eerst ongeslachtelijk stadium. Je hebt 

bipotentiële gonade die ofwel kunnen 

ontwikkelen tot testes of tot ovaria. Manier 

waarop zij dit doen is onder invloed van 

TDF wat beslist of je teelballen maakt. Als 

je teelballen maakt, dan maken deze 

testosteron. Testosteron zorgt er voor dat 

al de rest mannelijke geslachtsorganen 

worden. Vrouw zijn is dus eigenlijk de 

afwezigheid van testosteron in een vroeg 

stadium.  

 

We hebben müller en we hebben wolf. Bij 

een man gaat müller afsterven, hier kan je 

een baarmoeder van maken. Met wolf 

maak je een zaadleider, bijbal, prostaat, …  

Bij een vrouw degenereert wolf en wordt 

müller behouden. Van müller maak je een 

eileider en een baarmoeder.  

 

We hebben structuren waarmee we twee dingen kunnen maken, zoals de oergonaden. Andere 

dingen zijn niet gemeenschappelijk. Het ene heb je vb. nodig om eileider te maken en het andere 

om een zaadleider te maken.  

 
EMBRYONALE ONTWIKKELING VAN EXTERNE GESLACHTSORGANEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst is het bipotentiëel. In eerste 6 weken foetus zie je niet of het een meisje of het een jongen 

gaat worden. Het ziet er exact hetzelfde uit. Door het Y chromosoom en testosteron wordt het 

genitaal tuberculum een penis & zonder testosteron blijft het een clitoris. Je hebt 

gemeenschappelijke structuren die anders uitgroeien.  

 
XY-VROUWEN: ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME (AIS) 

o ambigue geslachtsorganen  

• SRY gen zorgt voor testes  

• genetisch androgeen receptor defect induceert vrouwelijk lichaam en secundaire 

geslachtsorganen  

o incidentie: 1/50.000 (= vrij veel) 

o toch vrij mannelijke lichaamsproporties (andere genen op Y-chromosoom) 
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Om een meisje of jongen te maken is testosteron de enige factor. Wat gebeurd er wanneer 

testosteron niet goed werkt?  

o je bent genetisch XY, maar slechte receptor voor testosteron  

o je maakt testes, maar de receptor voor testosteron werkt niet 

o fout krijgen: wolf i.p.v. müller sterft af 

o genetisch ben je een man, je hebt teelballen, maar je groeit uit tot een vrouw (eierstokken, 

baarmoeder) → m.a.w. ze reageren niet op androgenen  

 

Biologie kijkt vrij digotoom naar mannen en vrouwen, maar zelfs in de biologie heb je een grijze 

zone.  

 
INVLOED VAN PERINATALE BLOOTSTELLING AAN ANDROGENEN  

o hoge blootstelling aan testosteron als foetus  

• vb.: bij man: vrouwelijke helft van gemengde tweeling  

• lengteverhouding wijs- en ringvinger (2D:4D ratio) lager 

• invloed op volwassen gedrag vb. verhoogde kans op lesbische 

geaardheid (ratio gaat eerder naar ‘man’)  
 

 

FRATERNALE GEBOORTEVOLGORDE 

o jongere broer: 33% meer kans tot homoseksuele geaardheid 

per oudere broer 

• verklaart tot 15% van alle homo mannen 

• niet bij vrouwen/zussen  

o maternale immunisatie hypothese: je hebt een zoon (= 

mannelijk lichaam in vrouwelijk lichaam), je wordt als zwangere 

vrouw bloot gesteld aan mannelijke moleculen, wanneer je nog 

een zoon krijgt ben je hier al een beetje tegen immuun, het 

onderdrukt simplistisch gezegd de mannelijkheid  

o hormonale invloed bij foetus bepaalt deels seksuele geaardheid  

 

Homoseksualiteit zou evolutionaire gezien moeten uitsterven, want het 

kan niet voortplanten. Verklaring hiervoor is dat seksualiteit meer 

voordelen heeft dan enkel voortplanting en zo dus ook kan overleven.  

 

5.7 ONTSTAAN VAN PUBERTEIT  

 

Dat hele systeem waarover we daarnet hebben gesproken is nog niet vanaf het begin operationeel. 

Op een bepaalde leeftijd wordt dit operationeel & we spreken dan van de puberteit. Vanaf dan kan 

je het gebruiken waarvoor het nodig is. Heeft te maken met hersenontwikkeling die postnataal heel 

lang nodig heeft (tot 20 jaar) om afgewerkt te worden.  

 

Eén van de zaken in de afwerking van de hersenen die cruciaal is voor de puberteit is het systeem 

van GnRH en Gn. Dit proces wordt dan opgestart. Heel het systeem van secundaire 

geslachtskenmerken gerealiseerd door geslachtshormonen, kan pas plaats vinden bij afgifte van LH 

en FSH. Ze zijn nog niet actief voor de puberteit, want uw hersenen maken dan nog geen GnRH en 

uw hypofyse voorkwab is ook niet gevoelig voor GnRH.  

 
OORZAAK 

o hersenontwikkeling verhoogt GnRH secretie en gevoeligheid 

o stijging LH en FSH 
GEVOLG 

o vorming gameten: menarche (eerste menstruatie) 

o stijging in geslachtshormonen (testosteron en estradiol) 

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

o versnelde groei 
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Botontwikkeling laat toe (meestal via radiografie) te gaan kijken hoe het met de beentjes zit. Bij 

een pasgeborene zien de beentjes er nog primitief uit. Je ziet heel duidelijke groeischijven. 

Groeischijven zijn de plaatsen waar nieuw bot kan gegenereerd kan worden en waar nog 

lengtegroei kan zijn. De groeischijven worden als maar nauwer en op een gegeven moment gaan 

de groeischijven sluiten. Er zit een heel specifiek patroon in: we weten bij welke botjes de 

groeischijven eerst sluiten & de lengte groei v/d beenderen begint te stoppen.  

 

Radiologen kunnen hierdoor de biologische leeftijd bepalen (in welke fase van rijping uw lichaam 

zit). Men gaat vaak de skeletleeftijd bepalen in relatie tot de chronologische/kalender leeftijd. Het 

wil vb. niet zeggen dat als je 12 jaar bent qua kalenderleeftijd, dat je biologisch ook 12 jaar bent. 

Je kan achterstand of voorstand hebben.  

 

Een biologisch signaal zorgt er voor dat de groeischijven sluiten. Het lijkt paradoxaal. De 

geslachtshormonen en vooral testosteron bepalen/stimuleert de lengtegroei v/d botten. 

Testosteron zorgt er ook voor dat de groeischijven sluiten. Je krijgt nog één scheut en dan sluiten 

de groeischijven. Je weet met zekerheid dat na je groeisport er geen lengtegroei meer zal zijn.  

 

 
GROEISPURT EN BIOLOGISCHE LEEFTIJD 

o vroegmatuur vs. laatmatuur (bepaling a.d.h.v. groeispurt) 

o vrouw eerder dan man  

o bij vrouw hangt leeftijd groeispurt af van lichaamsvet (leptine?) 

en activiteitsniveau 

o tot sluiting groeischijven  

 

De lichamelijke ontwikkeling heeft een aanzienlijk geslachtsverschil 

(verschillend van gender, in biologie spreekt men van sex differences). 

Meisjes gaan 2 jaar vroeger in puberteit dan jongens. Bijvoorbeeld rond 

12 jaar zijn de meisjes op school vaak groter dan de jongens, dit is het 

enige moment waarop dat zo (gemiddeld gezien) zo is.  

 

Eigenlijk is dit de 2de groeispurt, want de 1ste groeispurt vond plaats in de eerste levensjaar. 

Geboren met lengte van 50 cm en na een jaar ben je ongeveer al 70 cm (= 20 cm groeien per 

jaar) i.t.t. op kinderleeftijd 5 cm per jaar.  

 

Er zijn situaties waarin de groeispurt vertraagt of versnelt wordt. Bij overgewicht wordt de 

groeispurt vaak versnelt. Omgekeerd bij ondergewicht wordt de groeispurt uitgesteld en is het 

activiteitsniveau ook lager. Bijvoorbeeld in gymnastiek werd dit heel duidelijk, je zag jongeren van 

17 jaar met nog een kinderlichaam. Men vermoed dat er een verband is met het hormoon leptine 

dat vrijgesteld wordt door vetcellen. Geslachtshormonen zijn ook afgeleid van cholesterol. Als je 

weinig vet hebt, kan je op den duur geen geslachtshormonen meer maken. Je kan dan bijvoorbeeld 

ook (tijdelijk) onvruchtbaar worden. Komt voor bij vb.: anorexia. 

 

 
SKELETLEEFTIJD EN MATURITEIT 

o radiografie van hand/pols 

• 29 beenderen op 1 foto 

• sluiten van groeischijven  

• ontwikkeling gespreid over ganse groeiperiode 

o criterium biologische maturiteit: referentie-atlas met normale waarden  

• gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 

• vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd + 1 jaar 

• laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd – 1 jaar 

o we kunnen d.m.v. van radiografie de eindlengte voorspellen 
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RADIOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 MENOPAUZE 

 

Je hebt niet super veel ovulaties in je leven. Alleszins niet zo veel als er follikels in uw eierstokken 

zijn. Op een gegeven moment gaan de eierstokken afsterven. Menopauze komt dus niet doordat je 

al uw eitjes hebt opgebruikt, daarvoor zijn er veel te veel.   

 
MENOPAUZE 

o op 45-55 jaar, door gebrek secundaire follikels? → niet het geval  

vb.: iemand die IVF heeft ondergaan gaat niet vroeger in menopauze 

o atrofie van ovaria: niet langer reageren op gonadotrofines (→ spelen sleutelrol) 

→ m.a.w. de ovaria reageren niet meer op hormonen, waardoor ze denken ‘we moeten 

harder roepen’ = stijging gonadotrofines (werkt niet, ovaria reageren nog altijd niet), 

periode vergelijkbaar met begin zwangerschap 

• oestrogeen en progesteron dalen (want maak je enkel bij een eisprong: geel 

lichaam) 

• gonadotrofines stijgen (‘harder roepen’ zodat de eierstokken zouden reageren)  

o symptomen  

• amenorroe (= niet meer hebben v/d maandstonden) 

• opvliegers/vapeurs 

• atrofie vaginaslijmvlies (progesteron weg → geen ondersteuning secundaire 

geslachtskenmerken meer) 

• osteoporose en spierzwakten (je maakt geen oestrogeen en progesteron meer) 

o hormone replacement therapy (HRT) 

• m.a.w. oestrogeen en progesteron in pil vorm toedienen  

• veilig? → lijkt heel hard op anticonceptiepil  

• studies: kans op borst en baarmoederkanker neemt toe  

o bij man geen penopauze/andropauze, wel climacterium (niet meer kunnen voortplanten), 

soms > 80 jaar  

• verschil: bij vrouw radicale breuk → eerst cycli en daarna geen cycli meer  

• bij man geen radicale breuk aanwezig  

• climacterium: vanaf dan lukt het niet meer om voor te planten  

• cases van mannen die op heel hoge leeftijd nog kunnen voortplanten  

 

5.9 METHODEN VOOR GEBOORTEBEPERKING  

 

HORMONALE ANTICONCEPTIE (99% veilig) 

o combinatie van synthetisch progesteron (en oestrogeen) 

o negatieve feedback op gonadotropine secretie: geen ovulatie  

• ons lichaam denkt ‘er is veel (synthetische) progesteron, er zal wel een cyclus aan 

de gang zijn’  

• werkt goed, maar als je een pil mist, valt negatieve feedback weg  

• hersenen kunnen daling in oestrogeen en progesteron snel opmerken  

o nevenwerkingen  

o de pil (cyclisch 3 weken + 1 week) 

o alternatief: maandelijke injecties, wekelijke pleister, vaginale ring  
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MORNING-AFTER-PIL 

o vergelijkbaar anticonceptiepil 

o is een hele hoge dosis combinatiepil  

 

VAGINALE BARRIÈREMIDDELEN (PESSARIUM)  (95%) 

 

SPIRAALTJE (95%) 

o ingeplant in de baarmoeder 

o stimuleert prostaglandins in baarmoeder en remt innesteling  

o men weet eigenlijk niet goed waarom er geen kind kan ontstaan  

o er kan dus wel een bevruchting ontstaan, het embryo kan enkel niet innestelen  

 

CONDOOM (90%) 

 

PERIODIEKE ONTHOUDING (75%) 

o slecht idee want spermatozoa kunnen in kronkels van baarmoeder wachten & later het eitje 

bevruchten  

o je moet hiervoor heel regelmatig uw regels hebben  

 
CHIRURGISCHE STERILISATIE 

Principe: je hebt de gonade die de gameten produceren (testes en ovaria) & je hebt buizen die dit 

verplaatsen (zaadleider, eileider) → sterilisatie is doorgaans het doorknippen van die buis  

o man: vasectomie 

• soms reversibel 

• seksuele functie blijven intact  

• hormonaal gebeurd er niks, enkel de transportbuis wordt onderbroken  

o vrouw: chirurgische ligatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castreren: teelballen weghalen → geen testosteron meer maken, je wordt een ander mens 

 

5.10 REPRODUCTIEF GEDRAG  

 

Biologie kan invloed hebben op het gedrag. Qua reproductief gedrag zijn er duidelijke 

geslachtsverschillen. Deze komen voornamelijk doordat de man een overvloed heeft aan gameten 

& de vrouw er zorgvuldig mee moet omgaan.  

 
TEMPTATION ISLAND 2.0 

o 1 jaar lang  

• 1 man met 10 vrouwen = mogelijkheid tot 10 kinderen  

• 1 vrouw met 10 mannen = mogelijkheid tot 1 kind 

→ mannen zijn overbodig, je hebt er maar een paar nodig om voort te planten, vandaar is 

het oké dat ze vb. meer risico’s nemen  
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o voorplantingsgedrag en -resultaat?  

o evolutionair succes van nakomelingen? 

  
VOORTPLANTINGSSUCCES BIJ MAN EN VROUW 

→ zeer evolutionair gegeven: seksuele selectie (succesvol nageslacht maken, frequenter worden)  

1) man: kwantiteit  

• geen beperking door aantal gameten  

• voortplantingssucces bij veel verspreiden van zaad 

• m.a.w. mannen die veel zaad verspreiden hebben meer kans om de genen door te 

geven 

2) vrouw: kwaliteit 

• slechts 1 nakomeling per jaar > 2 jaar 

• selectie op kwaliteit (‘female choice’): zaad dat leidt tot succesvolle nakomeling 

want heeft beperkte kansen om een leven te geven (1 per jaar)  

 

Totaal verschillend reproductief gedrag door grote verschil in aantal gameten.  

 
EVOLUTIONAIRE VERKLARING VOOR SEKSUELE JALOEZIE 

3) voor vrouw: 

• angst voor emotionele binding van partner met minnares en verlaten van relatie 

• nadeel: vaderzorg verliezen (overlevingskansen dalen) 

• m.a.w. erger dat man verliefd wordt op iemand anders dan dat hij vb. naar een 

prostituee gaat  

4) voor man: 

• groot nadeel bij overspel vrouw: energie steken in andermans genen (dan sterf je 

uit) 

• meer achterdocht tijdens ovulatie van partner 
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6. CARDIOVASCULAIR EN RESPIRATOIR SYSTEEM 

 

Respiratoir is de uitwisseling van de gassen & dit gebeurd ter hoogte v/d longen, maar ook van het 

bloed naar de cellen. Vandaar dat we in dit hoofdstuk het cardiovasculair en respiratoir systeem 

samen nemen.  

 

6.1 BLOED 

6.1.1 FUNCTIES BLOEDSOMLOOP 

 

Lichaam bekijken als een stad met aparte beroepen 

5) systeem werkt alleen als er interactie is 

6) bloedvaten bekijken als de wegen in een stad 

7) neuronaal = telefoneren  

 

Eéncellige → meercellige organismen: we zijn een complex meercellig 
organismen waarbij we interactie tussen cellen moeten toelaten.  
 
Transport  

→ het is een grote stad: 90.000 km aan bloedvaten in één lichaam ( 2x 
rond de aarde als je alle bloedvaten achter elkaar legt, kan alleen doordat 
er ontzettend veel bloedvaten zijn die zo ontzettend klein zijn dat we ze 

niet meer kunnen zien)  
1) transport van gassen (O2 en CO2) het meest bekend 

• op foto’s heb je rode en blauwe aders 
• rode bloedvaten: slagaders, zuurstofrijk 
• blauwe bloedvaten: aders, zuurstofrijk 
• gassen zo verbonden aan transport via bloedsomloop dat in het algemene plaatje 

de verwijzing naar zuurstof zit  

• wanneer er problemen zijn met het cardiovasculair systeem, dan zal er ook een 
gebrek aan zuurstof opduiken  
vb.: hartinfarct, hersenbloeding, … is bijna altijd van jezelf gaan omdat de 
hersenen geen zuurstof meer krijgen  

2) nutriënten  
• uit spijsvertering: bloedvaten die de darmen passeren halen nutriënten er uit & 

dele deze uit aan het hele lichaam  
• vitaminen, ijzer, mineralen kolhydraten, vetten, eiwitten, …  

3) excretie  
• afvalproducten naar nieren brengen  

 
In het bloed circuleert dus voortdurend gassen, nutriënten en afvalproducten. Het cardiovasculair 
systeem is cruciaal voor deze drie.   

 
Nadeel  

o alle cellen zijn met alle cellen verbonden  
o als er iets slechts in de bloedvaten zit, dan gaat dit ook naar overal 

o toxines, virussen, metastasen, ...  
o hierdoor hebben de bloed-hersen-barrière bij de hersenen, een extra barrière die we bij 

andere weefsels niet hebben, hierdoor kunnen dingen veel moeilijker de bloedbanen 
verlaten en de hersenen intoxiceren  

 
Regulatie  

o endocrien (communicatie tussen organen) is per definitie dat het boodschappers zijn die 

via het bloed gaan (H4: niet via het bloed is paracrien) → heel de hormonenleer is inherent 
verbonden aan het cardiovasculair systeem  

o thermoregulatie (diepe vs. oppervlakkige bloedvaten)  
• vb.: rood worden als je het warm hebt, vingers die wit worden, …  

• bloedvaten kan je gebruiken om temperatuur te regelen  
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Bescherming  

o stolling (tegen bloedverlies)  
o immuniteit (leukocyten) 

• als je uw stad wil beschermen tegen criminaliteit, moet je politie op straat hebben 
• dit zijn de witte bloedcellen: ze ‘patrouilleren’ & die iedereen die er niet thuis hoort 

‘in de pan hakt’  

6.1.2 SAMENSTELLING 

 
COMPONENTEN CIRCULATIESYSTEEM  

o cardiovasculaire circulatie (bloedsomloop) 

• pomp: hart (5 L/min in rust) 

• buizen: bloedvaten (arteriën en venen)  

• transportmiddel = bloed (5L) 

→ plasma  

→ gevormde elementen  

o lymfesysteem  

 

Circulatie is een vrij eenvoudig systeem, in de zin dat het altijd hetzelfde principe is. Je hebt drie 

elementen nodig: a) buizen b) circulatievloeistof c) pompen. De pomp jaagt langs de ene kant de 

vloeistof door buizen en langs de andere kant komt de vloeistof er weer in.  

 

Het transportmiddel is 5 liter bloed. Ons hart pompt aan een bepaald tempo. In bepaalde situaties 

kan dit ritme versnellen of vertragen. In rust is dat ongeveer 5 liter per minuut. Elke minuut wordt 

dus ons bloed door ons ganse lichaam gepompt.  

 

Het bloed bestaat uit twee onderdelen: we hebben een waterig milieu namelijk het plasma & we 

hebben de gevormde elementen (= cellen, maar niet allemaal cellen te noemen want soms zijn het 

bijvoorbeeld onderdelen van cellen zoals vb. de bloedplaatjes) die een meer vaste vorm hebben. 

 

Hoe werkt de cardiovasculaire circulatie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt de grote bloedsomloop en de kleine bloedsomloop. We hebben twee circulaties die in serie 

geschakeld zijn. In serie geschakeld betekent dat je vb. als rode bloedcel vertrekt in het hart, in 

de ene circulatie gaat en dan altijd eerst in de andere/volgende circulatie gaat voordat je terug 

naar de eerste circulatie gaat. De grote en kleine bloedsomloop zitten dus achter elkaar geschakeld 

in serie. Ze vertrekken beide van het hart, maar van een ander deel van het hart.  
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Het linker hart brengt het bloed in de grote circulatie & dan komt het terug in het rechter hart. Het 

vertrekt van het rechter hart in de kleine circulatie & komt dan het terug in het linker hart. Ze zijn 

in serie geschakeld, want het komt altijd in een ander deel van het hart, het mengt niet. De enige 

situatie wanneer het mengt is wanneer je een gat in uw hart zou hebben.  

 

De grote circulatie noemt men ook wel de systemische circulatie en die brengt het bloed naar alle 

weefsels, behalve de longen. Als je een cel zou zijn, krijg je bloed van het linker hart aangeleverd. 

De kleine circulatie is de pulmonaire circulatie en die brengt het bloed van het rechter hart naar de 

longen.  

 

We vertrekken van het linker hart (zie figuur: rode baan, linker hart bekijken vanuit de persoon die 

getekend is, dus vanuit ons opzicht rechts) als rode bloedcel (= zuurstofrijk) & je gaat via de aorta 

(= de grote slagader) het lichaam in, naar één v/d weefsels v/d grote circulatie. Hier zal een 

uitwisseling plaats vinden ter hoogte van de weefsels: je gaat zuurstof afleveren. Hierdoor wordt 

het bloed nadat het in haarvaten is geweest zuurstof arm, het bloed wordt blauw. De weg voordien 

liep via slagaders, maar nu je zuurstofarm bloed bent ga je via de aders/venen terug naar het hart. 

Je komt zuurstofarm aan in het rechter hart. Je bent uw ‘lading’ (zuurstof) kwijt dus je moet gaan 

tanken & dit doe je in de longen. Je vertrekt vanuit het rechter hart via slagaders (= pulmonaire 

arteren) naar de longen. Je komt opnieuw terecht in een haarvaten netwerk waar uitwisseling 

mogelijk is, maar nu in de omgekeerde richting: je gaat zuurstof krijgen van de longen. Je neemt 

het zuurstof op, je bent weer zuurstof rijk en wordt weer helder rood. Het helder rode bloed gaat 

terug naar het linker hart. Dit proces herhaalt zich.  

 

Slagaders/arteren brengen bloed van het hart weg. Aders/venen brengen bloed terug naar het 

hart. In de systemische circulatie brengen slagaders bloed weg van het linker hart = zuurstofrijk 

bloed. In de pulmonaire circulatie bevatten slagaders zuurstofarm bloed, want zij brengen het 

zuurstofarm bloed naar de longen. Je mag dus vb. niet zeggen dat ‘slagaders’ zuurstofrijk bloed 

bevatten, de ‘slagaders van de systemische/grote circulatie’ bevatten zuurstofrijk bloed. 

 

Als je de venen bekijkt op uw arm zijn deze blauw. Het zijn aders van de grote circulatie die bloed 

terug brengen naar het hart. De slagaders kan je niet zien, maar wel voelen. De slagaders van de 

grote circulatie zijn helder rood (letterlijk), want bevatten zuurstofrijk bloed.  

 
SAMENSTELLING VAN HET BLOED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloedstaal nemen komt altijd van de venen. Als je het centrifugeert dan deelt het zich mooi in twee 

delen. Zwaardere delen zakken naar beneden, dit zijn de gevormde elementen die voor het 

grootste deel rode bloedcellen (= erythrocyten) zijn (99% v/d zware delen zijn rode bloedcellen). 

Er zijn ook zware delen die net iets minder zwaar zijn & er tussen in zitten, dit zijn de witte 

bloedcellen (= leukocyten). Het aantal witte bloedcellen is vele keren kleiner dan het aantal rode 

bloedcellen. De bloedplaatjes (= trombocyten) bevinden zich ook in de tussenlaag. Dit is de enige 

plaats in ons bloed waar er DNA is, omdat bloedplaatjes celkernen hebben en rode bloedcellen niet.  

 

Als we kijken wat er in het bloed zit, dan zien we dus heel veel rode bloedcellen & een klein laagje 

met witte bloedcellen en bloedplaatjes. Bovenaan zit het plasma, dit is het waterachtig gedeelte en 

is doorzichtig.  
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De verhouding tussen plasma en gevormde elementen kan variëren & men noemt deze verhouding 

het hematocriet. Sporters die doping gebruiken kunnen wel eens tot vb. 50% rode bloedcellen 

gaan. Als in de aderen alleen maar cellen getransporteerd worden, dan wordt dit heel dik en 

stroperig. Het kan zelfs gevaarlijk worden vb. 70% rode bloedcellen: bloed gaat op bepaalde 

plaatsen opstroppen.  

 

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

(normaal 40-45%)  

 
SAMENSTELLING PLASMA 

o water + opgeloste stoffen  

→ vergelijkbaar met waterachtige stof, maar zitten heel veel moleculen in ( we kunnen 

geen plasma namaken), m.a.w. ‘alles’ zit in plasma ( transport) 

• enzymes, hormonen, organische moleculen  

• ionen: Na+ meest voorkomend 

o plasma eiwitten ( 8%: op 100 ml plasma is er 8g eiwitten): productie in lever 

→ eiwitten zijn grote moleculen, weinig weefsels waar eiwitten gewoon van de bloedbaan 

naar het weefsel kunnen gaan, behalve de lever, vandaar worden eiwitten bijna allemaal in 

de lever geproduceerd  

→ grote variatie aan eiwitten die in uw plasma zitten  

• albumine  

→ meest voorkomend 

• globulines 

→ vb. antilichamen (immunoglobulines)  

→ elke ziekte waarvoor u immuun bent zitten de antistoffen in uw bloed  

• fibrinogeen 

→ bloedstolling (serum = plasma zonder fibrinogeen)  

→ maakt het verschil tussen plasma en serum  

→ verschil tussen serum en plasma is hoe het bloedstaal afgenomen wordt 

→ bloedstaal laten stollen of bloedstaal niet laten stollen (antistollingsmiddel 

aan de binnenkant van het buisje doen)  

→ als er stolling plaats vindt, dan gaat fibrinogeen dat gerealiseerd hebben 

(het maakt de klonter), fibrinogeen zit dan niet meer in het plasma want je 

hebt het gebruikt om de klonter te maken, dan spreekt men van serum 

 
RODE BLOEDCELLEN (ERYTHROCYTEN) 

o 99% v/d gevormde elementen  

o ziet er uit als platte biconcave schijven die ingeduwd lijken (geen bollen  PMD 

principe, meer in de zak krijgen) → het gaat om het uitwisselingsoppervlak tussen de 

rode bloedcellen en het plasma (diffusie) 

o geen celkern, geen mitochondria 

• vrij domme cel: weet niet meer hoe hij eiwitten moet maken 

• rode bloedcellen transporteren zuurstof & mitochondriën zijn de 

energieleveranciers (ATP maken)  

• rode bloedcellen zitten op de bron ( banken die op bergen geld zitten en niet 

geïnteresseerd zijn in geld) = gekke situatie  

• rode bloedcellen zijn altruïstisch: ze geven iedereen zuurstof, maar zelf niet het 

vermogen om via zuurstof energie te maken  

• via glycolyse geraken rode bloedcellen aan enrgie  

o productie in beenmerg o.i.v. het hormoon erythropoïetine (EPO)  

• aan een fenomenale snelheid, want er zijn ongelofelijk veel rode bloedcellen  

• 30 biljoen cellen waarvan 25 biljoen rode bloedcellen zijn (= overgrote deel) 

o levensduur 120 dagen (geen vermogen om zichzelf te herstellen) 

o bevat hemoglobin (ijzer) 

o opgeruimd door fagocytose in lever, milt, beenmerg 
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Aandoeningen: anemie & polycythemie  

o je kan te weinig of te veel rode bloedcellen hebben  

o te weinig: anemie vb.: bij een hevige bloedding, nieren die niet goed werken, 

chemotherapie (kan je geen nieuwe cellen maken)  

o te veel: polycythemie 

 

Rode bloedcellen hebben een belangrijke transportfunctie & doen dit via een moleculen waarvan de 

rode bloedcellen vol zitten: hemoglobine.  

 
HEMOGLOBINE  

o is een eiwit dat bestaat uit 4 polypeptide ketens (2 alfa, 

2 beta globines → figuur: blauw en paars) en 4 heme-

groepen  

o de hemoglobine zelf zijn niet zo interessant, maar wel 

het stukje dat er tussen zit & dit noemt men een heme-

groep 

o in één heme-groep zit in 1 ijzeratoom (Fe) dat kan 

binden met 1 molecule O2 (figuur: rode bolletjes) 

• deoxyhemoglobine: zonder zuurstof (niet 

gebonden met O2) 

• oxyhemoglobine: met zuurstof (gebonden met 

O2) 

• carboxyhemoglobine: met CO (sterke binding!): 

CO-vergiftiging, smog, roken  

 

Hemoglobine kan dus in twee vormen voorkomen: aan of niet aan zuurstof gebonden. Er zijn ook 

tussenvormen waarbij vb. maar één heme-groep gebonden is aan zuurstof. Vergelijkbaar met een 

taxi met 4 zitplaatsen voor zuurstof. Ze kunnen allemaal gevuld zijn, er kan er maar één gevuld 

zijn, … . Men noemt dit de saturatie: is het systeem verzadigd of niet? 100% saturatie van 

hemoglobine betekent dat de 4 ijzeratomen elk gebonden zijn aan zuurstof.  

 

Soms worden zitplaatsen gebruikt voor andere gassen. De meest bekenden is CO (dus 

koolstofmonoxide en niet koolstofdioxide) & dit is vooral beschadiging. CO gaat heel krachtig 

binden aan het ijzeratoom (vele krachtiger dan zuurstof). Als ijzer mag kiezen tussen vb. 8 

zuurstof en 1 CO, dan kiest ijzer die ene CO. Eens de CO op de zitplaats zit, dan blijft die daar 

zitten. Is een gevaarlijke situatie, als er heel veel CO is, dan kan zuurstof niet meer binden. We 

verliezen het vermogen om zuurstof van onze longen naar onze cellen te brengen. We spreken dan 

van CO-vergiftiging.  

 

De enige manier om er van af te geraken, is door de patiënt aan hoge druk aan grote 

hoeveelheden zuurstof bloot te stellen. Door de druk krijg je een massale overvloed aan zuurstof, 

duw je de CO weg v/d  

 

Het grote verschil tussen deoxyhemoglobine (zuurstofarm bloed) & oxyhemoglobine (zuurstofrijk 

bloed) is de kleur. Hemoglobine met zuurstof gebonden heeft een helder rode kleur & hemoglobine 

niet met zuurstof gebonden heeft een blauwe kleur. Als er CO op het ijzeratoom zit, dan kleurt het 

ook helder rood. Wanneer een ambulancier iemand ziet die van zichzelf is en toch er rood uitziet, 

dan weet hij onmiddellijk dat het een CO-vergiftiging is.  

 

 
HEMOGLOBINE EN O2 TRANSPORT 

o O2-transport-capaciteit van bloed afhankelijk van hemoglobine concentratie 

o O2-binding op hemoglobine afhankelijk van PO2 
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Figuur: zuurstof bindt aan hemoglobine. Als we alleen maar 

plasma zouden hebben en geen rode bloedcellen met 

hemoglobine, dan kunnen we alleen zuurstof transporteren die 

vrij in oplossing zijn & dit is niet veel. Als je een gas in een 

vloeistof wilt oplossen, dan ga je onder druk een beetje van dat 

gas in het water doen. CO2 lost vrij goed op, zuurstof niet. Voor 

100 ml water zou je 0.3 ml zuurstof kunnen oplossen. Als dit de 

manier zou zijn om zuurstof te transporteren dan zou dat niet 

werken. Vandaar hebben we een transportsysteem met 

hemoglobine. Op deze manier kan je tot 20 ml zuurstof 

transporteren op 100 ml water. Het is dus belangrijk om 

voldoende rode bloedcellen te hebben. Niet enkel belangrijk om 

rode bloedcellen te hebben, je moet ook nog zuurstof hebben. 

Niet enkel taxi’s hebben, maar ook passagiers & dit is de PO2.  

 

 
ONDERDELEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL  

Je wil dat als het bloed in de longen komt, het maximaal gesatureerd is. Het moet volledig vol zijn 

met zuurstof. Je krijgt 100% saturatie wanneer je 100 mmHg aan zuurstofspanning aanbiedt. De 

bedoeling van longen is om het bloed dat er aankomt te voorzien van 100 mmHg zuurstofspanning.  

 

Hoe kunnen we dit doen? Zuurstof dat in de 

lucht aanwezig is via de longen in contact 

brengen met het bloed. De ademhaling = 

verversing v/d lucht. Je hebt een buizen 

systeem: inademen via de neus en de mond. 

Dit gaat via de luchtpijp en vertakt in 

grotere buizen (= bronchus) en dan kleinere 

buizen (= bronchioles). Uiteindelijk krijg je 

longzakjes waar effectief uitwisseling 

mogelijk is. Het bloed komt aan v/h rechter 

hart (= zuurstofarm) en gaat zich bijna als 

een soort dekentje over de longblaasjes 

spreiden. De longblaasjes hebben net verse 

lucht gehad. De zuurstof v/d lucht springt op 

het bloed dat er als een tapijtje rond ligt. De 

haarvaten is dus de plaats waar 

gasuitwisseling mogelijk is. 

 

 

Het ademhalingsstelsel kunnen we in twee grote delen 

opdelen. We hebben de geleidingszone/conductiezone. 

Dit is de lucht v/d buitenwereld tot op de plaats krijgen 

van uitwisseling. We hebben ook de respiratiezone waar 

de uitwisseling van gas mogelijk is.   

 

We moeten dus verse lucht in de alveolen krijgen & we 

moeten weten hoeveel v/d lucht die we inademen 

zuurstof is. We gaan er zuurstof bij duwen tot we een 

PO2 krijgen van 100, wat ideaal is, want dan zijn alle 

taxi’s gevuld. Longen dienen eigenlijk enkel om lucht 

met een PO2 van 100 in contact te brengen met 

plaatsen waar uitwisseling mogelijk is met het bloed  

(= alveolen).   
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6.1.3 RBC EN GASUITWISSELING IN DE LONGEN  

 
GASUITWISSELING IN DE LONGEN  

o wet van Dalton: de totale druk in een gasmengeling = de som van de 

drukken die door elk gas afzonderlijk worden uitgevoerd (som van 

partiële drukken) 

o PATM = PN2 + PO2 + PCO2 + PH20 = 769 mm Hg 

o 78.6% N2, 20.9% O2, 0.04% CO2 

o PO2 op zeeniveau: 0.209 x 760 = 159 mmHg  

o ingeademde lucht: 

• 100% H2O verzadigd (= 47 mmHg) 

• 0.209 (760 – 47) = 150 mmHg  

 

Hoeveel zuurstof zit er nu juist in de lucht? Hiervoor moeten we weten wat lucht is en wat de druk 

van lucht is. Je hebt een atmosfeer rond de aarde. Er zit dus een hele grote kolom lucht rond je & 

die drukt, maar je voelt dit niet. Deze druk is 760 mmHg & je kan dit meten met een barometer: 

druk die op uw schouders weegt, doet dit ook op de barometer en die duwt de kwik omhoog, 

waardoor je de druk kan aflezen. Kwik gebruiken want is de zwaarste vloeistof. Je zou ook een 

barometer met water kunnen maken maar dan moet je rekenen in meters water = niet handig.  

 

De lucht heeft een bepaalde samenstelling & dit zijn min of meer vaste waarden: 79% stikstof, 

21% zuurstof en 0.04% CO2. Wet van Dalton: als we zeggen dat lucht 760 mmHg is en je weet de 

samenstelling, dan wordt 4/5 bepaald door stikstof en 1/5 door zuurstof. Je kan de partiële 

spanning van zuurstof (PO2) of stikstof meten. Dit is 21% van 760, dan krijg een PO2 van 160 

mmHg.  

 

In de ingeademde lucht gaan we dit ook nog eens verzadigen met water (= satureren met water). 

Vergelijkbaar met een stoombad. De waterdamp neemt ook nog een beetje plaats is, ongeveer 47 

mmHg. Je hebt dus niet alleen stikstof en zuurstof, maar ook waterdamp. Hier moet je ook 21% 

van nemen: 150 mmHg is de zuurstof die we beschikbaar hebben bij inademing;  

 
ZUURSTOFSPANNING IN INGEADEMDE LUCHT 

 
 

 
 



154 

 

In de alveolen gaan we die 150 mmHg aan zuurstof niet halen, want hier zit al heel veel CO2 die 

net uit dat bloed gekomen is. Wat we uiteindelijk in onze alveolen hebben is 105 mmHg. Dit is 

toevallig de hoeveelheid die we nodig hebben om ons systeem te laten werken. 100% verzadiging 

van alle taxi’s treedt op bij 100 mmHg en we hebben in de lucht toevallig ook 100 mmHg. Is 

ideaal, we kunnen een maximaal transport van alveolen naar bloed realiseren.  

 

Uitzondering: als je hoger op het aardoppervlak gaat, dan is de kolom lucht die boven je zit ook 

kleiner. De lucht wordt ijler/dunner. De totale barometer druk neemt dan af. Hoe hoger, hoe 

minder druk. Als de totale druk minder wordt, dan wordt de hoeveelheid PO2 ook minder & dus ook 

de hoeveelheid PO2 in alveolen en het bloed. Op grote hoogte is er zuurstof te kort omdat er dunne 

lucht is. Je kan uw bloed niet verzadigen zoals je zou moeten doen.  

 

 
GASUITWISSELING 

 
Er komt zuurstofarm bloed toe met een lage PO2 en we brengen dit in contact met lucht in de 

alveolen met een hoge PO2. Als het bloed gepasseerd is in de longen, is het ook verrijkt en heeft 

het ook die 100 mm Hg.  

 

Dit zijn de twee belangrijkste componenten om een goed zuurstoftransport te krijgen. Als eerste er 

voor zorgen dat de PO2 voldoende is in de alveolen (vb. niet op hoge berg staan, stikken). Het 

tweede is de hoeveelheid rode bloedcellen. Als deze alle 2 in orde zijn, dan heb je een adequate 

situatie.  

 
ARTERIËLE PO2 IS 

o goede indicator van longfunctie 

o slechte indicator van hoeveelheid O2 (RBC!) 

 
OXYHEMOGLOBINE DISSOCIATIECURVE  
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o PO2 bepaalt verhouding deoxy/oxyhemoglobine  

o ‘loading’ in longen, ‘unloading’ in weefsels  

 

Om hemoglobine volledig te bezetten met zuurstof heb je 100 mm Hg (kwik) nodig. Op de x-as 

staat de PO2 en op de y-as staat de saturatie (plaatsen bezet in taxi). Bij 100 mm Hg (kwik) heb je 

100% saturatie. Het verband tussen deze twee is niet lineair, maar wel sigmoidaal (= S-vormig). 

Men noemt dit de oxyhemoglobine dissociatiecurve.  

 

Als de PO2 een beetje zakt (vb. naar 90 = 10% is de PO2 gezakt), dan is de saturatie nog altijd 

quasi maximaal. In het begin merk je er bijna niets van, maar op een bepaald moment gaat het 

dramatisch naar beneden (vb. 35 mm Hg = op heel stijl deel van de curve). We kunnen leven op 

maximum 4 à 5 duizend meter. 

 

Arteriële bloed is 100 mm Hg. In de weefsel is de PO maar 40 mm Hg. Dat betekent ongeveer 75% 

saturatie. Als hemoglobine ga je naar de longen, waar alle taxi plaatsen bezit zijn. Hierna ga je 

naar weefsels en ga je van 100% saturatie naar 75% saturatie. Dit betekent dat er één iemand uit 

de taxi met 4 zitplaatsen stapt & hierna ga je weer bij tanken bij de longen. Je rijdt als 

hemoglobine eigenlijk constant rond met 3 reserves. Dit zorgt er voor dat we nog heel veel 

zuurstof in ons bloed hebben als reserve vb. wanneer je stikt. Men noemt dit de loading en 

unloading.  

 

6.1.4 BLOEDSTOLLING  

 
WITTE BLOEDCELLEN (LEUKOCYTEN)  

o onderverdeling volgens 

• aanwezigheid granules 

• reactie op kleuring (eosine, basisch)  

o bevatten kern en mitochondriën  

o defensie tegen infecties  

 

Je hebt vijf soorten witte bloedcellen. Je hebt er met granules en zonder granules & je kan de 

granules kleuren met een kleuring.                                                                                                                                                       

1) eosinophile 

o bevatten granules  

o kleuren met het kleurmiddel eosine 

2) basophile 

o bevatten granules  

o kleuren bij een basische kleuring 

3) neutrophile 

o bevatten granules 

o ze kleuren niet  

4) lymphocyten 

o geen granules 

o worden ook gemaakt in de timus (zwezerrik) 

o al de andere witte bloedcellen wordt gemaakt in het beenmerg  

5) monocyten 

o geen granules 

 

Witte bloedcellen gebruiken voor immuun verdediging tegen vb. bacteriën, virussen, schimmels, 

wormen, … . Rode bloedcellen hebben geen kern en mitochondriën, maar witte bloedcellen hebben 

dit wel. 
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LEUKOCYTEN IN WEEFSELS 

o monocyten leven permanent in weefsels als macrofagen → zijn 

verdedigers  

o sommige leven er permanent, maar je hebt ook een mobiele fase: 

je kan veel aanleveren, witte bloedcellen kunnen op plaatsen waar 

er problemen zijn de cel verlaten  

= aan extravasatie doen, uit de bloedbaan gaan 

o verlaten bloedbaan doorheen capillairwand (extravasatie)  

o binnenwand van een bloedvat: binnenbekleding zijn endotheel 

cellen en hier zitten nauwe opening tussen 

• voor cellen door te laten passeren is het veel te klein  

• witte bloedcellen kunnen zich heel smal maken 

• op plaatsen waar er problemen zijn gaan de endotheel 

cellen automatisch plaats maken zodat de witte bloedcellen 

de bloedbaan kunnen verlaten  

vb. bij een infectie (rood worden) 

o amoeboïde beweging (diapedese)  

o aantrekking bij infectie 

• fagocytose van microben (= bacteriën opeten)  

• witte bloedcel passeert in een bloedbaan, hoe kan hij weten 

dat er een probleem is aan de andere kant van de muur?  

• als een lokale verdediger in de problemen zit, dan gaat hij via moleculen een 

alarmsignaal uitsturen (= groene vlag) 

• witte bloedcellen herkennen dit en gaan er op reageren door de bloedbaan te 

verlaten en te gaan helpen  

 

 
BLOEDPLAATJES (TROMBOCYTEN) 

o productie in beenmerg  

o het zijn geen cellen, maar fragment van 

megakaryocyten: stukjes kunnen hiervan 

afbrokkelen en dan heb je plaatjes  

o geen celkern  

o amoeboïde beweging: een eencellige die wat kan 

lopen ( pantoffeldiertje)  

o levensduur 5 tot 10 dagen  

o functie: bloedstolling  

 

Te veel bloedplaatjes: bloed gaat veel te snel stollen, je krijgt klonters vb. klonter in de hersenen  

Te weinig bloedplaatjes: als je een bloeding hebt, stopt dit niet  

 
ROL VAN TROMBOCYTEN IN BLOEDSTOLLING  

o bij beschadiging bloedvat (laesie) waardoor bloed lekt: systeem is tegen het bloedverlies 

vb.: bij klein scheerwondje, je bent gevallen, …  

o systeem om dit te registreren en hier een oplossing voor te bieden: trombocyten 

registreren het lek en bieden een deel v/d oplossing aan 

• als trombocyt loop je door de bloedvaten & het enige wat je ziet is de 

binnenbekleding van de bloedvaten, de endotheel cellen = altijd hetzelfde  

• op een bepaald zie je geen endotheel cel, maar collageen = een probleem  

• collageen: eiwit dat zich extracellulair bevindt, net onder de laag van de endotheel 

cellen → wanneer een trombocyt in contact komt met het collageen weet het dat er 

beschadiging is  

• trombocyt gaat alarm slaan & gaan plaatjesfactoren vrijgeven (moleculen die 

vrijgegeven worden als alarmsignaal) → roepen naar andere plaatjes om te komen 

helpen = positieve feedback (andere plaatjes beginnen ook te roepen en signaal 

wordt enorm versterkt)  
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• er ontstaat een massale hoeveelheid van geactiveerde plaatjes die plaatjesfactoren 

afscheiden, voor dat je het weet ontstaat er een totale opstopping van 

bloedplaatjes = trombocytprop  

o reactie:  

• vasoconstrictie 

→ plaatjes roepen niet alleen maar doen ook aan vasoconstrictie = het 

vernauwen van uw bloedvaten, maakt diameter van een bloedvat kleiner  

→  kraan dicht draaien 

→ als een buis beschadigd en er komt geen vloeistof meer door, dan heb je 

geen lek meer  

→ reduceert potentiële verlies enorm 

→ kan alleen in venen en niet in slagaders (zodanige druk dat je het niet door 

alleen vasoconstrictie kan toenijpen, is te hevig)  

• vorming trombocytenprop  

• fibrinenetwerk (= coagulatieproces) 

→ de klonter is veel meer dan enkel trombocyten, er zitten ook veel rode 

bloedcellen in vast & een kluwen aan draden (= fibrine)  

→ anders zou de klonter niet zo stevig zijn, je zou anders alle cellen er 

kunnen afvegen, dat gaat niet want ze hangen allemaal aan elkaar in een 

complex netwerk van fibrine draden 

→ fibrine zijn schakels en fibrinogeen zijn kettingen (je kan dus van 

fibrinogeen fibrine maken) 

• resultaat: stolling (= negatieve feedback) 

o geactiveerde trombocyten (bij laesie) 

• secreteren plaatsjesfactoren: veroorzaakt 

→ vasoconstrictie 

→ aantrekking en aggregatie van nieuwe trombocyten (= positieve feedback)  

 
VORMING TROMBOCYTENPROP  

 
 
MICROSCOPIE VAN BLOEDKLONTER 

o groende draden: fibrine 

o rode cellen: erytrocyten  

o paars: trombocyten  
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6.1.5 BLOEDGROEPEN (ABO-SYSTEEM) 

 

Bloedgroepen zijn een lange tijd onbekend gebleven. Heeft enorm veel levens gekost. De ene keert 

lukte het en de andere keer lukte het niet. Tot WOI problemen met bloedtransfusies. Rode 

bloedcellen bevatten antigenen die als vreemd herkend kunnen worden door immuunsysteem 

(antilichamen) van andere persoon. 

 

Problematische transfusiereactie: agglutinatie → klonteren van bloed omdat antistoffen en 

antigenen elkaar raken (je krijgt antistoffen van iemand anders tegen uw eigen bloedcellen) 

 

ABO-systeem ontdekt 

o eigenlijk zijn er vier groepen: A, B, AB, O 

o zijn genen die doorgegeven worden door de ouders 

o je hebt antigenen (= eiwit dat herkend kan worden door een antistof) & antigenen zitten op 

de buitenkant van rode bloedcellen als een soort vlaggetjes → bloedgroep bepaald op 

welke vlaggetjes je hebt  

o alles wat we zelf niet hebben, zijn we tegen (vb. we zijn A dus we zijn tegen B en hebben 

we antistoffen tegen B, als we O zijn dan zijn we tegen alles)  

o risico: als de antistoffen en antigenen samen komen dan gaan die binden aan elkaar 

 

 
 

 
TRANSFUSIEREACTIES: AGGLUTINATIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iemand met type O heeft geen antigenen, dus er is geen probleem, hij kan aan iedereen bloed 

geven. Bloedgroep AB heeft geen antistoffen, dus kan van iedereen ontvangen. Systeem houdt in 

dat je van meer dan enkel je eigen bloedgroep kan krijgen. In realiteit is dit niet zo, want je krijgt 

meer dan enkel rode bloedcellen, je krijgt ook vb. plasma. Het principe klopt, maar in een kliniek 

dat men dit niet.  
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RHESUS FACTOR 

o positief of negatief heeft te maken met de rhesus factor (= antigen op rode bloedcellen) 

o ofwel heb je dat (+) ofwel heb je dat niet (-) 

o het is niet zo dat als we deze factor niet hebben, dat we er perse tegen zijn (is wel zo voor 

ABO systeem) vb. in contact komen als rhesus negatief persoon met bloed van rhesus 

positief persoon, dan ga je hier antistoffen tegen maken = immuniteit verwerven  

 

Anti Rh antilichamen (AL) 

o geen natuurlijke AL 

o slechts gemaakt na immunisatie 

o = verworven immuniteit (transfusie, zwangerschap) 

 

Belangrijk bij geboorte van Rh+ baby uit Rh- moeder 

o bij bevalling bloed moeder en kind gemengd worden → moeder maakt antistoffen 

o bij contact bloed produceert moeder Rh AL  

 

Bij volgende zwangerschap: 

o terug kans op rhesus positief kind 

o moeder heeft antistoffen al en deze kunnen wel door de placenta, m.a.w. kind komt in 

contact met antistoffen tegen zijn eigen bloed  

o AL diffunderen doorheen placenta 

o hemolyse van RBC: erythroblastosis fetalis (= afbreken door agglutinatie)  

o gynaecoloog test bloedgroep & je kan een medicijn krijgen tegen de antistoffen tegen de 

rhesus factor  
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6.2 FUNCTIONELE ANATOMIE 

6.2.1 BOUW VAN HET HART 

 
HET HART 

Is de pomp van ons lichaam. Er is een linker 

hart helft die verbonden is met de grote bloeds-

omloop (rood). Gaat via de aorta naar het ganse 

lichaam, behalve de longen. Het maakt een toer 

en komt in de vene cava (= grote holle ader) en 

brengt het in het rechter hart. Vene cava 

superior is vanboven en venen cava inferior is 

beneden. Het komt van de voorkamer via 

kleppen naar de kamer en via de kamer naar de 

longslagaders. Longslagaders brengen het bloed 

terug naar de longen waar het bloed weer 

verreikt wordt met zuurstof. Het gaat via de 

venen pulmonales (= longaders) terug in het 

linker hart komen. Het komt eerst in de 

voorkamer wat men atrium noemt en dan in de 

kamer wat men ventrikel noemt via kleppen.  

 

Tussen de atrium en de ventrikel zijn er 

kleppen. Er zijn ook kleppen tussen ventrikels 

en de grote slagaders. Tussen de linker ventrikel 

en de aorta is er ook een klep = aortaklep. Het 

heeft vier onderdelen met elk grote bloedvaten, input bloedvaten voor de atria en output 

bloedvaten voor de ventrikels. Je hebt ook nog de kleppen die de kamers afsluiten van elkaar en 

afsluiten van de grote slagaders.  

 
HET ÉÉNWEGPRINCIPE VAN HARTKLEP  

o contractie papilspieren en aantrekken chordae tendinae tijdens contractie ventrikel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een circulatie te hebben moeten er éénwegkleppen zijn. Een pomp is een zak die kleinere en 

groter kan worden in volume. Je gaat dit doen door middel van spieren. Je gaat een zak die gevuld 

is met een vloeistof of lucht laten samentrekken en weer ontspannen. Dit is niet genoeg: je moet 

ook kleppen hebben. Anders gaat vb. bij het hart er bloed er uit en er weer terug in. Via kleppen 

zorg je er voor dat als je samentrekt er langs één kant iets uitgaat en als je weer ontspant langs de 

andere kant er iets bij komt.  
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Je hebt altijd twee éénrichtingskleppen in 

een pomp. Aan de outputzijde gaat de 

klep alleen maar open naar de buitenkant. 

Als je relaxeert gaat hij niet opengaat. 

Aan de inputzijde tijdens de contractie 

gaat de klep toe zijn en tijdens de 

relaxatie gaat de klep opengaan. Op deze 

manier krijg je circulatie en recirculatie.  

 

Als het hart geen recirculatiepomp zou 

zijn dan zou het maar 1 minuut kunnen 

werken, want we hebben 5l bloed en ons 

hart pompt in 1 minuut 5l bloed door ons 

lichaam.  

 

De kleppen moeten een opening toelaten 

langs de ene richting en niet langs de 

andere richting. We hebben twee soorten 

kleppen: semilunaire kleppen & 

atrioventriculaire kleppen die tussen het 

atrium en het ventrikel zitten. Degene die 

tussen het linker hart en de aorta zit heeft een specifieke naam: de mitralisklep.  

 

De kleppen hebben draadjes die tegenhouden dat de klep langs de andere kant ook open flapt. De 

draadjes noemt men de chordae tendinea. Deze draadjes hangen ook vast aan de spieren. Aan de 

ventrikelwand (wat op zich al een hele grote spier is) zitten dus ook nog kleine spiertjes die men 

papilspiertjes noemt en die trekken deze draadjes aan. De papilspiertjes trekken aan de draadjes 

waardoor de klep niet langs de verkeerde kant opengaat. Als je ouder wordt gaat de klep minder 

elastisch worden of minder goed aansluiten, wat soms fataal kan worden. 

 

Er wordt enorm veel druk gegenereerd, vooral in de linker ventrikel, omdat je bloed in de aorta 

moet pompen. Bloed in de aorta heeft enorm veel druk, ongeveer 120 mm Hg. In het begin van de 

circulatie heb je heel grote slagaders waar een hoge druk is. Om met uw hart in de linker ventrikel 

het bloed zodanig hard te duwen dat het in uw aorta komt, dan moet je heel hoge druk genereren. 

Vergelijkbaar met een fietsband die al vol met lucht zit en waar je nog een beetje lucht probeert bij 

te duwen. Je moet ook nog eens rekening houden met dat het bloed van de linker ventrikel niet 

mag terugkeren naar het linker atrium, want we zitten met een pomp dat in één richting mag 

werken. 

 

Als de spier relaxeert kan het zich vullen met bloed & als er contractie is dan gaat het ventrikel 

ledigen en ga je dus bloed in de aorta sturen. De contractie fase noemen we de systolen en de 

relaxatie van het hart noemen we de diastolen die ongeveer twee keer langer is dan de systolen.  

 

6.2.2 BLOEDVATEN  

 
SLAGADERS 

o arteriën, arteriolen  

 
HAARVATEN (CAPILLAIREN) 

o  10 m diameter 

 
ADERS 

o venulen 

o venen  
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3 TUNICA (LAGEN) IN WANDEN VAN ADERS EN SLAGADERS 

a) tunica externa: bindweefsel 

b) tunica media: gladde musculatuur 

c) tunica interna: endotheel  

 
ONDERDELEN SYSTEMISCHE CIRCULATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een recirculatie systeem. Het begint bij het hart, je brengt bloed in de arteriën die grote 

slagaders zijn zoals de aorta & die vertakken naar steeds kleinere bloedvaten die we arteriolen 

noemen & nog kleineren noemen we capillairen of haarvaten. Het bloed wordt eerst verzameld in 

kleine onderdelen van het aderlijk systeem, namelijk de venules & hierna in iets grotere delen de 

aders of venen. Uiteindelijk kom je terug bij het hart. De circulatie is nog niet gedaan, want dan 

heb je nog de 2de circulatie in de kleine bloedomloop waarbij opnieuw slagaders, arteriolen, 

capillairen, venules en venen zijn & dan kom je terug in het hart. Figuur: de cirkel moet je 2x doen 

vertrekkend van het hart.  

 

De binnenbekleding van alle bloedvaten, dus ook van het hart en de haarvaten is altijd hetzelfde, 

namelijk endotheel cellen. De endotheel cellen zijn cellen die een buis vormen en niet zo grote 

poriën hebben tussen de cellen. Bij een haarvat is er alleen maar endotheel en een heel dun 

membraantje dat er rond zit. Bij de arteriën, de arteriolen, venules en venen hebben we drie 

lagen: de binnenste laag (endotheel), middelste laag (spieren) en buitenste laag (bindweefsel).  

 

De middelste laag met gladde spieren laat toe om de diameter van de bloedvaten te veranderen. 

We spreken dan van vasoconstrictie (samentrekken van spieren, diameter kleiner maken) en 

vasodilatatie (relaxeren, diameter groter maken).  
 

ONDERSCHEID ADERS-SLAGADERS 

o grotere druk en dikkere, gespierde wand in arteriën  

o venen grotere lumen (interne diameter) en volume 

o venen oppervlakkig, arteriën diep (bescherming)  
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De bloedvaten die je ziet liggen zijn aders/venen. De bloedvaten die je niet ziet liggen maar wel 

voelt zijn arteriën. Venen liggen dus oppervlakkig en arteriën liggen diep vanwege de bescherming. 

Een arteriële bloeding kan bijvoorbeeld niet stollen vanwege de hoge druk.  

 

De venen hebben een grote interne diameter en inhoud, men noemt dit de lumen (= holle gedeelte 

v/e buis). Het lumen van een arteer is veel kleiner. Er is dus veel meer bloed in de venen dan in 

arteriën omdat de diameter veel groter is (zie middelste figuur).  

 

De want in de arteriën is veel dikker, omdat er veel meer druk aanwezig is. Als je een 

vasoconstrictie wilt doen, dan moet je heel sterke spieren hebben om de diameter kleiner te maken 

tegen die grote druk in. Een stevige spierwand is noodzakelijk.  

 

 
SNELHEID EN OPPERVLAKTE DOORHEEN BLOEDSOMLOOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderaan zie je vertakkingen weergegeven. De area is de dwarse doorsneden van al uw 

bloedvaten op een bepaald niveau. Je ziet de diameter van de verschillende bloedvaten. Je ziet dat 

de diameter enorm toeneemt.  

 

Implicaties voor hoe het debiet gebeurd: vb. hoeveel water er door een rivier stroomt of door vb. 

uw slagaders. Als een rivier breed is dan gaat de rivier traag, wanneer de rivier vernauwt, dan 

komt er een stroomversnelling. De grote hoeveelheid water moet door een nauwe opening en dat 

gaat alleen maar door sneller er door te gaan.  

 

Je hebt heel veel bloed dat eerst door een nauwe opening moet: één aorta. De snelheid is heel 

hoog. Hierna vertakt het en wordt de area breder en breder en valt ook de snelheid weg. De trage 

stroom is nuttig, want dat is de plaats waar we uitwisseling doen. Als het bloed bij de weefsels is 

moet het ook tijd krijgen om zijn ding te doen, namelijk de goede stoffen afgeven en de slechte 

stoffen opnemen.  

 

 
HAARVATEN (CAPILLAIREN) 

o uitwisseling bloedinterstitium (enige!) 

o gevensterd (lever) vs. continu (hersenen: BBB) 
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In de capillairen is er dus een heel trage flow die verder vertraagd wordt door het feit dat de rode 

bloedcellen niet eens tegelijk door z’n haarvat kunnen. Ze moeten allemaal mooi in een rijtje door 

de capillair schuiven.   

 

De andere bloedvaten dienen niet voor uitwisseling, want de wand is te dik en het bloed gaat daar 

te snel. Alleen in de capillairen is de wand dun genoeg (enkel endotheel laag) en is de stroming 

zeer traag.  

 

We weten dat hoe de capillairen gemaakt zijn een beetje afhangt van waar ze zich bevinden. De 

meest doorlaatbare haarvaten zitten in de lever, want daar maken o.a. de eiwitten v/h bloed en 

moeten er dus vele openingen zijn. Helemaal het omgekeerde zijn de hersenen. Hier zijn de 

openingen bijna onbestaande, we spreken van een hersen-bloed-barrière. Hierdoor kan de 

uitwisseling amper plaatsen vinden. Van zuurstof kan het nog net, maar alle andere cellen moeten 

aan de endotheel cellen en astrocyten die er rond zitten vragen of ze mogen passeren. Dus de 

lever is bijna een zeef en de hersenen zijn een ondoordringbare muur met bewakers.  

 

 
DRUK DOORHEEN BLOEDSOMLOOP 

Er zijn ook nadelen aan het systeem. Je gaat met de pomp 

een enorme druk creëren, je gaat heel veel bloed in de aorta 

pompen en dit kan maar langs één kant weg. Tijdens dat dit 

gebeurd en dat de diameter afneemt, gaat ook de druk 

afnemen. Je verliest een groot deel v/d druk van uw arteriën 

naar uw capillaire. Van de 120 mm Hg heb je aan het einde 

van de capillaire nog maar 20 mm Hg over. We zitten dan 

met een groot probleem want het bloed moet dan nog 

helemaal terug naar uw hart, maar er is bijna geen druk meer 

( rivier van hoog naar laag veel stroming, daarna bijna geen 

stroming meer). Je moet toch stroming proberen te 

genereren, vb. bloed dat naar uw tenen is gegaan moet terug 

tegen de zwaartekracht in naar uw hart.  

 

6.3 WERKING HART 

 
DE VENUEZE KLEPPEN EN DE 

SPIERPOMP  

Een oplossing voor dit probleem is dat 

men kleppen heeft geïnstalleerd in de 

venen die het bloed moeten terug 

brengen naar het hart. Door de 

zwaartekracht zit men met her risico 

dat het bloed terug naar vb. de tenen 

wordt gebracht, dit gebeurd niet 

omdat het wordt tegen gehouden door 

die kleppen. Het kan maar in één 

richting terug naar uw hart en het kan 

niet weg van uw hart. Kleppen kunnen 

in één richting open gaan en als het bloed naar beneden wil zakken dan sluiten de kleppen.  

 

In de venen heb je een klein beetje een spier (= smooth muscle) die kunnen samentrekken maar 

is niet veel. Dit is dus niet voldoende om het bloed terug te pompen. We hebben hier andere 

spieren voor nodig die er rond zitten & dat zijn de skeletspieren vb. de kuitspieren. Als deze 

samentrekken komt er druk op, deze druk is voldoende om het bloed in de venen samen te 

drukken. Het bloed kan alleen maar naar het hart & zo krijg je uw bloed toch nog terug naar 

boven.  
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Als je drie uur rechtstaand zou stilstaan, dan ga je flauwvallen: de spieren werken dan niet en het 

bloed gaat niet terug naar uw hart waardoor het hart onvoldoende bloed heeft om vb. naar de 

hersenen te sturen.   

 

 
THE WILLIAM HARVEY EXPERIMENT  

o heeft ontdekt dat er circulatie was  

o experiment dat je ook zelf kunt doen 

o voorarm afspannen zodat het bloed niet terug naar het hart 

kan & je dikke aders krijgt 

o met uw vingers het bloed proberen weg te krijgen v/h hart 

of naar het hart toe  

o weg van het hart is veel moeilijker, dat blijft altijd vol 

o naar uw hart toe is veel makkelijker, krijg je helemaal leeg  

 

 
CORONAIRE CIRCULATIE 

o kransslagaders ontspringen aan basis aortaboog  

o overbrugging (bypass)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hart gaat bloed in de grote slagader pompen, de aorta. Men noemt dit vaak de aortaboog 

omdat die onmiddellijk en bocht maakt en begint te vertakken. Voor de eerste vertakking plaats 

vindt, heb je al een vertakking juist aan de basis. Het bloed is nog maar net in de aorta gekomen 

en het wordt al afgetapt door de fameuze kransslagaders. Deze kransslagaders voorzien het hart 

van zuurstofrijk bloed.  

 

Het hart gebruikt een aanzienlijk deel van het bloed per minuut voor zichzelf. Het hart mag nooit 

vermoeid geraken. Het moet altijd meer dan genoeg zuurstof hebben, want het moet heel de tijd 

door pompen. Het is niet zoals bij spieren dat als je vb. de hele dag hebt gelopen je een even kan 

gaan zitten. Het moet hierdoor alle voorafnames doen die het wil doen. 

 

Het gaat soms ook fout bij de kransslagaders. Sommige delen van het hart gaan dan niet meer 

meedoen aan de contractie omdat deze spiercellen niet genoeg bloed en dus zuurstof krijgen. Men 

spreekt dan van coronair hartlijden: vernauwing van de coronaire arteriën. Dit komt door ophoping 

van vet, cholesterol, ontsteking, … . Een hartaanval/infarct is een ophoping in de kransslagaders 

waardoor een deel v/h hart geen bloed meer krijgt en dit deel afsterft. Dit is onomkeerbaar. Het 

deel v/h hart dat zonder bloed is gevallen en toch nog probeerde samen te trekken sterft af, de 

cellen gaan dood. Een hartinfarct is dus een permanente schade aan de hartspier.  

 

Dit is een gevaar. Als je vernauwing hebt doet men verschillende zaken. Vroeger deed men 

overbrugging: een stukje bloedvat uit een ander deel van uw lichaam en monteert dat tussen de 

aortaboog, voorbij de vernauwing monteer je het uiteinde. Het bloed gaat dan van de aorta via de 

overbrugging naar het deel v/h hart dat door die vernauwing moeilijker bediend werd. Nu doet 

men meestal stands. Dit zijn ballontjes die via de lies ingebracht worden tot op de plaats v/d 

vernauwing. Je gaat het ballontje opblazen waardoor je de diameter weer vergroot. Oorzaken van 

vernauwing zijn een ongezonde levensstijl (ongezond voedsel en weinig beweging). 
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HARTDEBIET (HARTMINUUTVOLUME) 

o bloedvolume gepompt per minuut door elk ventrikel 

o functie van aantal slagen per minuut (HF) en bloedvolume uitgestoten per slag (SV)  

 

 

 

o SV kan x2, HF kan x2,5, dus HD kan x5 (tot 30 L/min) 

 

Debiet is hoeveel water er vb. door een rivier stroomt. Bij het hart is dit 5l per minuut. Dit is 

hetzelfde voor het linker en rechter hart: ze zijn in verbinding met elkaar. Het is geen continu 

pompsysteem. We hebben telkens de systolen en dan de diastolen. Tijdens de systolen pomp je 

bloed in de aorta. Hoeveel er bij komt noemt men het slagvolume: per hartfrequentie/slag gaat er 

een hoeveelheid bloed in de aorta gepompt worden vb. 80 ml slagvolume. Dit moet je 

vermenigvuldigen met hoeveel keer per minuut dat je slaagt, dit noemt me de hartfrequentie vb. 

70 slagen per minuut. Je komt dan aan 5,5l bloed per minuut (= hartdebiet). Slagvolume kan je 

niet gewoon registreren, hartfrequentie wel.  

 

Tijdens een inspanning of stressvolle situatie kan dit verhogen. Het slagvolume kan verdubbelt 

worden, wat betekent dat uw hart iets meer zal vullen maar vooral veel krachtiger zal 

samentrekken. Uw hartfrequentie kan gaan tot 220 - jouw leeftijd, het kan dus x2.5 gaan. Het 

totaal hartdebiet kan dus naar 30l per minuut gaan. Er zit dus nog rek op dit systeem, voor 

situaties waarin vb. uw spieren massaal zuurstof aan het verbranden zijn. 

 

 
DE HARTCYCLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bloed dat van uw ventrikel naar uw aorta gaat tijdens de systolen, is de pompfase. Dit is maar 

één onderdeel van de hele hartcyclus. Nadat er gepompt is sluiten de kleppen en begint het hart 

zich weer te vullen. Je hebt de vroege diastolen waarbij de atria (de voorkamers) en de ventrikels 

zich gewoon ontspannen en je hebt de late diastolen. Op het einde zit er al wat bloed terug in de 

ventrikels, maar om het helemaal vol te maken gaan de atria gaan pompen. De voorkamers gaan 

het bloed dat daar al allemaal verzameld is naar de ventrikels duwen & dan kan de ventriculaire 

systolen plaats vinden. De ventriculaire systolen wordt dus voorafgegaan aan een articulaire 

systolen. Je hebt dus twee contracties kort na elkaar.  
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We hebben in het hart dus twee delen: de atria en de ventrikels. Ze hangen aan elkaar. Beetje 

vreemd want voordien altijd gesproken over een linker en een rechter hart. De atria en de 

ventrikels zijn de functionele eenheden. De atria (zowel linker atrium als rechter atrium) vormen 

samen een geheel en trekken samen samen. De ventrikels vormen ook één geheel en trekken ook 

samen samen. Ze vormen één doorlopende spier. Er zit wel een tussenschot in dat de twee 

circulaties scheidt, maar de atria vormen één geheel & de ventrikels vormen één geheel.  

 

 
HARTSPIERCELLEN VAN 1 MYOCARD ZIJN ALLEN VERBONDEN VIA GAP JUNCTIONS  

De atria vormen één geheel en de ventrikels vormen één geheel. 

Dit komt omdat alle spiervezels van de aria aan elkaar hangen 

via gap junctions. Alle spiercellen zijn dus functioneel met elkaar 

verbonden. Als je één van die spiercellen depolariseert dan 

depolariseer je ze allemaal. We kunnen dus niet het linker en het 

rechter hart afzonderlijk laten kloppen. We kunnen wel de atria 

apart laten kloppen van de ventrikels.  

 

Men noemt zo’n één functionele eenheid een myocard. Dit zijn 

alle hartspiercellen van de atria of de ventrikel aan elkaar, alle 

spiercellen in een functionele eenheid. Men spreekt dus van 

atriaal myocard en het ventriculair myocard.  

 

 
PRIKKELGELEIDING IN HET HART 

o ritme ontstaat in sinusknoop (SA knoop) 

o snelle verspreiding (gap junctions) in atria (1 m/s), niet naar ventrikels (scheiding d.m.v. 

bindweefsel)  

o geleidingsweg: 

• AV-knoop (vertraging: 0.04 m/s) 

• bundel van His 

• Purkinjevezels (snel: 5 m/s)  

o contractie van ventrikels, 0.1 tot 0.2 s na contractie atria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hart heeft een eigen ritme. Je kan een hart in isolatie houden, als het bloed krijgt, blijft het 

pompen. Het is een autonoom functionerend hart en heeft een ritme & dit ritme wordt opgelegd 

door pacemaker cellen. Groepjes cellen, best vergelijkbaar met neuronen, die een cadans hebben, 

ze zijn rusteloos, want ze hebben geen rustmembraanpotentiaal. Ze gaan altijd spontaan opnieuw 

in depolarisatie. Ze stoppen nooit, zijn nooit aan het rusten en hebben een bepaalde cadans. Het 

enige wat wij kunnen doen met die zenuwen is de cadans met de orthosympaticus versnellen of 

met de parasympathicus vertragen.  
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De pacemaker is de SA knoop (sino-atriale knoop). Groepje cellen die zich in het rechter atrium 

bevinden en een cadans opleggen. Ze staan in contact met de myocardiale cellen die allemaal met 

elkaar in contact staan. Het is dus voldoende dat de SA knop samentrekt, dan doen alle spiercellen 

die er rond zitten van het hele atrium mee. Het start dus spontaan door een groepje cellen die een 

ritme hebben. De SA knoop legt dus een ritme op.  

 

Er is een tweede groepje cellen, ook een knoop met zenuwcellen, die door hebben wanneer er een 

depolarisatie in de atria is. Er zit een verklikketje, een soort antennen die zegt dat dat de atria aan 

het contrageren zijn en die vertelt dit aan de ventrikels. Dit gebeurd met een vertraging. De AV-

knoop (atrioventriculaire knoop) staat bekend voor de traagste prikkelgeleiding van allemaal: 0.04 

m/s. De AV-knoop brengt dus het signaal van de atria naar de ventrikel en wacht hier even mee, 

houdt het signaal even bij.  

 

Hierna gaat het heel snel. De bundel van His gaat het signaal van de AV-knoop naar de ventrikels 

brengen. Dit gaat dan vertakken en dat zijn dan de Purkinjevezels. Dit zijn neuronen die snel de 

prikkel doorgeven aan gans de ventrikels, ook al hangen ze aan elkaar als een myocard, dit maakt 

het gewoon sneller zodat het in één keer kan contrageren. Hierdoor krijgen we een contractie van 

de ventrikels 0.1 à 0.2 s na de contractie van de atria.  

 

 
ELECTROCARDIOGRAM (EKG) 

De voorkamers gaan samentrekken. De SA-knoop. Bloed gaat in de 

ventrikels. AV-knoop houdt dit bij. Kleppen gaan dicht. Ventrikels gaan samen 

trekken en er gaat bloed in de aorta. Op een EKG kan je deze processen zien:  

a) atria trekken samen, worden gedepolariseerd, is een klein bultje  

= P top 

b) het samentrekken v/d ventrikkels is een heel grote scherpe punt, is 

elektrisch gezien een heel groot signaal, is de contractie fase  

= QRS complex  

c) de repolarisatie (membraanpotentiaal wordt 

terug negatief) van de ventrikkels is een klein 

bultje, einde van de contractie fase, de 

relaxatie = T top  

 

→ cardiologen kunnen hier van alles uit aflezen. 

 

 

 

 

 
VERBAND TUSSEN EKG EN HARTTONEN  

Wat zijn juist de harttonen? In de wetenschappelijke literatuur wordt 

dit lub-dup genoemd. Lup is de eerste keer dat er kleppen sluiten en 

dup is de tweede keer dat er kleppen sluiten. Wat lawaai maakt zijn 

de kleppen die sluiten, de contractie zelf maakt geen lawaai. Als lucht 

of bloed door een heel nauwe opening moet, dan ontstaan er 

turbulente stromingen en maakt dit lawaai. De eerste keer dat de 

kleppen sluiten is bij het QRS-complex. De tweede keer dat kleppen 

sluiten is bij de T-top. Juist voor ze sluiten wilt er nog wat bloed 

terugvloeien door de kleine opening & dit maakt geluid en is dus onze 

harttoon.  

 

Sommige mensen hebben hartruis (opening ergens) en cardiologen 

kunnen dit detecteren door naar de harttoon te luisteren.  
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6.4 REGELING VAN DOORBLOEDING  

 
DOORBLOEDINGSSNELHEID (ML/MIN) IS POSITIEF AFHANKELIJK VAN 

o P: het drukverschil ( arteriële bloeddruk) 

o r4: de straal van het bloedvat tot de 4de macht: dus regeling vooral via 

vasoconstrictie/vasodilatatie  

 

Het hartdebiet moet verdeeld 

worden. Het hart moet zich hier 

bewust van zijn, want de bloeddruk 

moet constant blijven, dus als er 

meer vraag is, moet het hart meer 

geen pompen. De vraag kan ook 

herverdeeld worden, waardoor de 

totale vraag niet verhoogt en het 

hart dus ook niet sneller moet gaan 

pompen.  

 

Hoe kunnen we dit realiseren? Is door mechanisme die de doorbloedingssnelheid van weefsels 

kunnen regelen. Dit is a.d.h.v. verschillende wetten. Als je doorbloeding wil, heb je drukverschil 

nodig ( als je doorstroming wil moet je verval hebben, anders staat de rivier stil). Het drukverschil 

is constant: 100 mm HG bij de start & 0 mm Hg op het einde. Hier kunnen we niet veel aan 

veranderen. We kunnen wel iets veranderen aan de straal van bloedvaten.  

 

De doorbloedingssnelheid is afhankelijk van het drukverschil dat vrij constant is en aan de straal 

van een bloedvat. Het is r4 wat betekent dat de straal in de formule een enorm belangrijke plaats 

inneemt. De straal kan je aanpassen door het proces van vasoconstrictie en vasodilatatie. Betekent 

dat als de gladde spier in de wand van bloedvaten samentrekt je de diameter vernauwt, men 

spreekt dan spreekt van vasoconstrictie. Als je de spieren relaxeert dan vergroot je de diameter en 

spreekt men van vasodilatatie.  

 

Vasoconstrictie en vasodilatatie hebben een enorme effect op de doorbloeding. Als twee bloedvaten 

even groot zijn, dan krijgen ze allebei evenveel bloed want de flow en de weerstand is hetzelfde als 

de diameter hetzelfde is. Als je de diameter verdubbelt omdat je de spier ontspant, dan gaat de 

flow niet gewoon x2 zijn, maar wel x16 (want r4). Omgekeerd: het andere bloedvat is gehalveerd 

in diameter, dan is de flow niet :2, maar wel :16. Het is een gigantisch verschil in flow door een 

relatief gemakkelijke toepassing, namelijk het verdubbelen of halveren v/d diameter van het 

bloedvat.  

 
REGELING DOORBLOEDING CAPILLAIRNET VIA SFINCTERS 

(AFHANKELIJK VAN METABOLE NOOD)  

Ter hoogte v/d haarvaten komt er nog een mechanisme bij. De 

vasoconstrictie kan zodanig hevig zijn, dat bloedvaten quasi 

volledig zonder bloed gezet worden. Er zijn sfincters (= 

sluitspieren) die men precapillaire sfincters noemt omdat ze 

voor het capillairnet aanwezig zijn. Als ze ontspannen zijn dan 

laten ze bloed door het haarvatennetwerk & als ze contrageren 

laten ze eigenlijk geen bloed door.  

 

Door dit mechanisme kunnen we er voor zorgen dat weefsels 

een enorme reserve krijgen. Terwijl je vb. lang zit gaan uw 

spieren maar 1/10 capillaire doorbloed worden. De doorbloeding 

v/d spieren is zeer weinig als je lang zit want uw spieren 

kunnen veel energie geven, maar doen dit momenteel niet want 

die zijn aan het rusten dus waarom zou je ze veel doorbloeden.  
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Weefsels kunnen dit zelf regelen. Als ze weinig bloed nodig hebben gaan ze de toevoer naar het 

eigen weefsel afsluiten en als ze het echt nodig hebben gaan ze aan dilatatie doen. Je krijgt een 

lokaal geregeld systeem. Deze vraag wordt wel bekeken in een groter verhaal.  

 

 
HERVERDELING VAN BLOEDTOEVOER NAAR ORGANEN VAN RUST NAAR INSPANNING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel dat we in een situatie komen waar er een verhoogde vraag is, maar die vraag is zodanig hoog 

dat de “koek” te klein wordt, dan gaat men de “koek” groter maken. Je kan dus ofwel de koek 

anders verdelen ofwel de koek groter maken.  

 

Figuur laat de herverdeling van bloed zien van organen in rust naar organen die een inspanning 

doen. Je ziet dat de koek bestaat uit 5l per minuut en je ziet de verdeling in rust: de darmen 

krijgen 20-25%, het hart krijgt 4-5%, de nieren 20%, spieren 15-20%, … . Als je naar de 

inspanning kijkt zie je dat de vraag van de spieren enorm groot wordt, het gaat naar 20l per 

minuut en uw hart pompt maar 5l. De vraag is veel groter: zelfs als al de rest niks krijgt is er nog 

te weinig. Er moeten twee dingen gebeuren. Er moet een herverdeling gebeuren en er moet een 

verhoogt hartdebiet komen (koek wordt veel groter). Relatief gezien krijgen al de andere organen 

minderen, behalve het hart krijgt tijdens inspanning meer.  

6.4.1 DOORBLOEDING HERSENEN  

 
DOORBLOEDING HERSENEN  

o 750 ml/min  

• krijgen 15% van hartdebiet in rust & tijdens in spanning zakt dit niet  

• relatief constant (anders flauwvallen) 

• ze krijgen een prioriteit, krijgt altijd die 15%  

• autoregulatie  

o metabole controle (= principe bij fMRI) 

• vasodilatatie die geregeld wordt door de hersenen zelf 

• bepaalde delen v/d hersenen worden actief bij bepaalde taken, betekent dat die 

delen van de hersenen bij fMRI meer bloed krijgen en ze krijgen meer bloed omdat 

ze meer zuurstof verbruiken  

• de totale doorbloeding v/d hersenen verandert bijna nooit, maar de verdeling 

binnen in de hersenen verandert wel afhankelijk van welke regio’s actief zijn  

• verschillen in doorbloeding tussen niet-actieve regio’s: actieve neuronen en 

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

• vasodilatoren zijn chemische boodschappers die vrijgegeven worden en zeggen dat 

ze meer bloedtoevoer willen  
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o myogene controle  

• als er een bloeddruk val is (de koek is te klein), dan krijgt  

de hersenen meer 

• allemaal een klein beetje af geven bij een te kort, maar de  

hersenen doen hier niet aan mee, als er een te kort is dan  

wil de hersenen meer  

• vasodilatatie van cerebrale arteriolen bij bloeddrukval (en  

omgekeerd)  

 

 
BLOEDTOEVOER NAAR HERSENEN  

o halsslagaders (aa. carotis1), vertakking in carotis sinus2, carotis interna3 naar hersenen  

o back-up bloedtoevoer via wervelslagader4 en cirkel van Willis5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorbloeding mag nooit stil vallen. De levensslagaders voor heel dat brein zijn in belangrijke 

mate de arteria carotis (je hebt er twee: links en rechts) & je hebt ook nog een vertakking: de 

carotis interna en de carotis externa. De carotis interna gaat het hersenweefsel doorbloeden en de 

carotis externa gaat het aangezicht doorbloeden. De wervelslagaders bedienen ook de hersenen, 

die zijn wel iets kleiner en kunnen dit dus niet opvangen, maar je kan ze dus niet afknellen.  

 

De slagaders langs uw wervels en de carotissen zijn allemaal verbonden, men noemt dit de cirkel 

van Willis. Dit betekent dat er een overflow kan zijn. Er zijn dus enorm veel anatomische 

aanpassingen geweest om de grote prioriteit, de doorbloeding v/d hersenen, te vrijwaren.  

 

Wat een hartinfarct in uw hart is, is een beroerte in uw hersenen 

vb. : klonter/opstopping of scheur/bloeding  

 

6.5 ARTERIËLE BLOEDDRUK  

 
AFHANKELIJK VAN:  

o het hartdebiet 

o de totale perifere weerstand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het constant houden van de bloeddruk is enorm belangrijk (homeostase). We doen dit a.d.h.v. 

weefsels die lokaal de bloedtoevoer regelen. Het is ook een beetje gecoördineerd. De coördinatie is 

de orthosympaticus en parasympaticus = het autonoom zenuwstelsel. Bij inspanning gaat de 

orthosympaticus het mee regelen en zorgt hij er voor dat er een herverdeling komt.  
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Maakt het mogelijk om de variabelen bloeddruk zo constant mogelijk te houden. De totale vraag (= 

de perifere weerstand) moet je in kaart brengen & uw hartdebiet op afstelen. De totale perifere 

weerstand zijn alle vasoconstricties samen over gans uw lichaam.  

 

Als deze er niet zou zijn vb. alle organen doen tegelijk aan vasodilatatie, de perifere weerstand valt 

volledig weg, dan is er nooit voldoende bloed om aan alle noden te voldoen, want alle organen 

gaan naar hun maximum, alle bloedvaten gaan allemaal openstaan. Dit gebeurt enkel in een 

pathologische situatie, namelijk in een shock vb. allergische shock.  

 

De hoeveel die in het systeem stroomt moet gelijk zijn aan de hoeveelheid die er uitstroomt. De 

hoeveelheid die er uitstroomt wordt bepaald door de vasoconstricties in zijn totaliteit. Wat er 

tussen blijft is de arteriële bloeddruk die constant moet blijven.  

 

We weten al dat er herverdeling is tussen organen, maar hoe weet het hart wat de nood is. Er zijn 

in de grote arteriën sensoren ingebouwd die kijken hoe hoog het in de kolom komt, hoeveel druk 

er op het systeem zit. Deze meten dat constant met baroreceptoren.  

 

 

 
BARORECEPTOR REFLEX 

o rekreceptoren in aortaboog en carotis sinus  

o stijging in vloeddruk induceert rek en verhoogt frequentie actiepotentialen in sensorische 

neuronen  

o vasomotor (je kan ook vasoconstrictie controleren vanuit de hersenen) en cardiale controle 

centra in medulla 

o OS en PS regelen HF en hartdebiet en dus bloeddruk (= effector van negatieve 

feedbackloop)  

 

We hebben twee barometers. We hebben 

barometers in de aorta boog & in de carotis 

sinus (vanuit hier splitsing in de carotis interna 

en carotis externa). Cellen die voelen hoeveel 

spanning er om het bloedvat zit, ze voelen de 

rek, het zijn mechanisch gestimuleerde 

poortkanalen.  

 

Om een negatief feedback systeem te hebben 

heb je sensoren nodig (= drukmeters), een 

integratiecentrum (= in de hersenstam waar je 

cardioregulatoire centra, dit zijn groepjes 

neuronen die de informatie binnen krijgen en 

hier dan iets mee doen). Ze gaan informatie 

sturen naar de orthosympaticus en de 

parasympaticus. Ze gaan de AV-knopen 

beïnvloeden.  

 

Bloeddruk wordt aangevoeld via drukreceptoren. De hersenstam interpreteert dit. Gaat het 

hartritme opdrijven of verlagen. Zet de orthosympaticus of parasympaticus in actie die de AV-

knoop gaat aanzetten om sneller (ortho) of trager (para) te gaan. Op deze manier krijgt het hart 

informatie van de hersenen.  

 

Baroreceptoren zitten dicht bij het hart zodat ze niet afgeklemd kunnen worden en zo foute 

informatie kunnen sturen.  
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ORTHOSTATISCHE HYPOTENSIE 

Als je ligt en je wilt wakker worden en je doet dit te snel, dan krijg plots wat zwart voor uw ogen. 

Betekent dat delen van uw hersenen te weinig bloed krijgen. Als je dit niet goed kan, dan heb je 

een orthostatische hypotensie.  

 

Normaal als je van liggen naar staan gaat, 

dan gaat de venouse terugkeer 

verminderen. Het bloed dat in uw ganse 

lichaam zit moet terug naar uw hart. 

Betekent dat uw pomp aan het vullen is, het 

vullen gebeurt bij de venouse terugkeer. Als 

je ligt gaat dit iets vlotter dan al staand: 2/3 

van uw lichaam bevind zich al rechtstaande 

onder uw hart, dus 2/3 moet tegen de 

zwaartekracht in & al liggend is alles op 

niveau van uw hart. De venouse terugkeer 

wordt minder, er komt minder bloed terug 

naar uw hart. Het hart kan dan niet vullen, 

waardoor je niet kan pompen. Slagvolume 

en hartdebiet wordt dus minder. Hierdoor 

valt de bloeddruk weg & je meet dit via de 

baroreceptoren. De reactie van de hersenstam is dat de parasympathicus omlaag moet en de 

orthosympaticus omhoog moet. Hierdoor krijg je vasoconstrictie en verhoogt hartritme. Hierdoor is 

de cirkel rond, de negatieve feedback is geslaagd. Je begint met een te lage bloeddruk en de 

bloeddruk stijgt terug. Dit gebeurt op een paar seconden.  

 

 
METEN VAN ARTERIËLE BLOEDDRUK 

o niet-invasieve methode van Riva Rocci 

o palpatie (enkel systolisch) 

o werken met auscultatie (stethoscoop) → luisteren naar de tonen van uw bloedvaten  

o normaal = stille, laminaire flow 

o bij vernauwing van arteriën: turbulente, luidruchtige flow 

o opblaasbaar manchet rond bovenarm (A. Brachialis) 

o geluiden tussen systolische en diastolische druk  
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Als je die manchet volledig opblaast tot dat de druk meer dan 140 mm Hg is, dan kan er geen 

bloed meer van uw grote slagaders naar uw onderarm. Uw onderarm zit zonder bloed. Je laat dan 

gradueel de druk in het manchet zakken. Op een bepaald moment gaat de druk zodanig zijn dat er 

wel bloed door kan, namelijk tijdens de systolen. Op een bepaald moment zit er meer druk in de 

slagaders dan in de manchet en dan komt er bloed door. Men noemt dit de Korotkoff geluiden, het 

geluid dat vrijkomt bij het eerste bloed dat er door komt. Dit is de bepaling van de systolische 

bloeddruk. Dit is de hoogste druk die bereikt kan worden, er kan iet veel bloed door, alleen 

kortstondig een beetje bloed tijdens de systolen. We blijven Korotkoff geluiden horen tot dat de 

druk zo laag wordt dat tijdens de diastolen het bloed er ook door kan. Het bloed kan constant 

passeren en de manchet vormt geen belemmering meer. Het einde van de Kortkoff geluiden en 

enkel het horen van de hartslag noemt men de diastolische bloeddruk.  

 

 
BLOEDDRUK: MEETBARE PARAMETERS 

o systolische en diastolische bloeddruk 

o polsdruk: drukverschil tussen systole en diastole 

• voorbeeld: 120 – 80 = 40 mmHg  

• weergave van slagvolume  

o mean arterial pressure (MAP) 

• MAP = diastole + 1/3 polsdruk  

• voorbeeld: 80 + 1/3 (40) = 93 mmHg 

 

De bloeddruk is niet één getal. Soms doet men dit toch, men spreekt dan van de MAP dat ergens 

tussen de systolische en diastolische bloeddruk ligt. Deze is niet het gemiddelde tussen de systolen 

en diastolen. Ligt dichter bij de diastolen, het is 2/3 op weg naar de diastolen.  

 

O.b.v. de bloeddruk kunnen we zaken afleiden. Zoals mensen die een te hoge bloeddruk hebben. 

De polsdruk kan ook iets zeggen over de hartfunctie. Wordt dan ook altijd door de huisarts gedaan.  

 

6.6 LYMFESYSTEEM 

 

Naast het cardiovasculair systeem heb je ook de lymfe circulatie, die weinig bekend is.  

 
3 FUNCTIES 

a) brengt interstitieel vocht terug naar bloed 

b) transport geabsorbeerde vetten  

c) immuunverdediging (lymfocyten) 

• orgaanstelsel v/d immuunafweer 

• vb. lymfeknopen  

• kunnen dik zijn wanneer ze bezig zijn met een infectie te bestrijden  

• kan je voelen in de hals 

 
LYMFEHAARVATEN  

o poriën in wand 

 

We hebben capillaire van lymfe die vergelijkbaar zijn met de 

cardiovasculaire capillaire. Ze zijn hier in het groen getekend. 

Haarvaten van de bloedsomloop hebben een arteriële inflow en 

een veneuse outflow. De lymfehaarvaten starten blind en hebben 

alleen maar een veneuse outflow. Ze krijgen hun vloeistof van 

het interstitium dat gedreneerd wordt. Vloeistof tussen de cellen 

wordt dus eigenlijk een beetje afgewaterd, gedreneerd door het 

lymfestelsel.   
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Als dit niet zo is, krijg je problemen. Je krijgt dan vb. eudeem: opzwellen van weefselvocht. Als 

men bijvoorbeeld lymfeklieren in de oksel wegneemt bij borstkanker, dan valt de drenage stil, dan 

krijg je een dikke gezwollen arm.  

 
LYMFEBUIZEN  

o zoals venen (+ peristaltiek) 

 
LYMFEKNOPEN 

o filteren van lymfe 

o fagocytose van pathogenen  

o productie van lymfocyten (één v/d vijf witte bloedcellen) 

 
LYMFOÏDE ORGANEN 

o milt 

o thymus (zwezerik) 

o tonsillen (amandelen)  

 
LYMFECIRCULATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog capillaire die vertakkingen maken en gedumpt worden in de bloedomloop. De vloeistof 

is hier niet bloed maar lymfe. Lijkt blind te starten in weefsels en uiteindelijk als een soort 

afwateringssysteem die lymfe in de bloedsomloop te dumpen  
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Voorbeeldvraag  

1. In het middenoor is er een beschermingsmechanisme dat ervoor zorgt dat bij al te luide geluiden 

het binnenoor niet beschadigd geraakt. Een klein spiertje trekt bij geluiden met een hoog volume … 

a) de stijgbeugel van het ovale venster weg  

b) het aambeeld van het ovale venster weg 

c) de stijgbeugel van het ronde venster weg  

d) het aambeeld van het ronde venster weg  

 

2. De ganse luteale fase van de ovariële cyclus wordt gekenmerkt door 

a) een hoge progesteronconcentratie 

b) een hoge concentratie luteïniserend hormoon  

c) de rijping van een follikel 

d) de drie bovenstaande zijn allen kenmerkend voor de luteale fase  

 

3.  

 
 

4. Als bij een man zowel een verminderde zaadcelproductie als een verminderde 

testosteronproductie optreed, kan één van de volgende antwoorden de oorzaak zijn: 

a) lage concentratie gonadotrofine releasing hormone 

b) lage concentratie groeihormoon  

c) lage concentratie luteïniserend hormoon  

d) lage concentratie follikel stimulerend hormoon  


