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Fysiologie 
 

Hoofdstuk 1: Inleiding tot anatomie en fysiologie 
  
Anatomie zegt iets over de vorm en structuur 
Fysiologie zegt iets over de functie van levende organismen 
  
Anatomie - 'opensnijden' : het bekijkt de structuren van de organen in plaats van te kijken naar de 
werking. Het is dus de studie van inwendige en uitwendige structuren en de fysieke relaties tussen 
lichaamsdelen. 
Fysiologische mechanismen kunnen uitsluitend verklaard worden op basis van de achterliggende 
anatomie. 
Anatomie kan worden onderverdeeld in de macroscopische anatomie en de microscopische anatomie. 
  
Macroscopische anatomie: 
Hierbij worden kenmerken onderzocht die met het blote oog zichtbaar zijn. Zo is er de uitwendige 
anatomie. Bij regionale anatomie worden oppervlaktestructuren en inwendige structuren in een bepaald 
gebied van het lichaam bestudeerd. Bij systematische anatomie wordt de structuur van de belangrijkste 
orgaanstelsels bestudeerd.  
  
Microscopische anatomie 
Hierbij worden structuren die niet gezien kunnen worden met het blote oog zonder vergroting.  De 
begrenzingen worden bepaald door de apparatuur die gebruikt wordt.  
Ook de microscopische anatomie kan verder worden opgedeeld. Zo heb je Cytologie, hierbij wordt de 
inwendige structuur van afzonderlijke cellen bestudeerd. Bij de histologie gaan we breder kijken en 
bestuderen we weefsels (=groepen gespecialiseerde cellen en celproducten die samenwerken bij het 
uitvoeren van specifieke functies. Verschillende weefsels samen vormen de organen, veel van deze 
organen maken deel uit van de macroscopische anatomie. 
  
Fysiologie ontstaat uit de woorden physis (natuur) en logos (studie) 
De leer van de fysiologie bevat nog veel meer specialisaties dan de anatomie. De hoeksteen van de 
menselijke fysiologie is de celfysiologie, het bestuderen van het functioren van levende cellen. De 
celfysiologie omvat zowel chemische als moleculaire processen. Orgaanfysiologie is de fysiologie van 
bepaalde organen. Vb. hartfysiologie. En bij de systeem fysiologie worden alle aspecten van het 
functioneren van specifieke orgaanstelsels bestudeerd.  
De Fysiologie verschilt van Fysica omdat het hier gaat over levende natuur, bij Fysica zijn het levenlose 
objecten. 
Het verschilt van Psychologie omdat het lichamelijk is en Psychologie geestelijk. 
  
Er bestaan verschillende soorten fysiologie waaronder: 

• Planten 

• Vergelijkende 

• Pathologische 

• Sport (fysiologische aanpassingen bij lichaamsbeweging onderzoeken) 

• … 

  
De moderne fysiologie ontstond in de 19de E. Al begonnen de Grieken hier ook al naar te kijken: 
Erasistratus: Deze voerde als eerste dissecties uit, waaronder ook vivisecties op nog levende criminelen 
Galenus:Zijn visie bleef hangen tot in de 16de E. Hierin veronderstelde hij dat het lichaam bestond uit 4 
lichaamssappen : slijm, bloed, gele en zwarte gal. Bij ziekte werd ook met deze visie verder gegaan 
Aristoteles 
  
16de - 17de E. : 
Vesalius: Hij was de grondlegger van de moderne anatomie en legde dus zijn focus op de structuur van de 
organen. 
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William Harvey: Hij bestudeerde de werking van de bloedsomloop en keerde al meer naar de fysiologie. 
  
Als we echter spreken over de grondlegger van de moderne fysiologie bedoelen we Claude Bernard. 
(1813-1878) 
Claude omschreef de werking van de lever, alvleesklier en glycogeen. 
Hij sprak over het 'milieu interieur'. Hierin is er sprake van homeostase, waarin het lichaam streeft naar 
een balans. Als er een verstoring is van deze homeostase wordt men ziek. 
Hij besprak ook enkele fysiologische onderzoekmethodes.  
  

• Gedragsneurowetenschap 

  
Dit wordt ook we de Biologische of fysiologische psychologie genoemd en is eigenlijk de fysiologie van 
gedrag. 
  
Vroeger had men een sterk dualistische beeld, waarbij een scherp onderscheid werd gemaakt tussen 
lichaam en geest. 
Tegen de 18de E. nam men een materialistische en monisme visie aan. 
Zij zien het lichaam en de geest als 1 geheel. 
Zij verklaren de geest en elk aspect van gedrag via moleculen, de werking van het zenuwstelsel, 
hormonen, … Het zenuwstelsel is namelijk verantwoordelijk voor de controle van beweging. Perceptie 
zonder de mogelijkheid tot actie zou nutteloos zijn.  
Deze verklaringen zijn echter nog maar beperkt omdat men nog niet alles weet van de hersenen. 
  
Ook de geschiedenis van de gedragsneurowetenschap bevind zich bij de Grieken. Al van die tijd stelde 
men zich de vraag wat nu de bepalende structuur was voor ons gedrag. Het hart of de hersenen?  
De meeste Grieken verkozen het hart omdat bij verschillende gedragingen de hartslag stijgt of daalt. 
  
Descartes dacht hier anders over. Descartes ging ervan uit dat de wereld mechanisch was, die in beweging 
werd gezet door god en sindsdien verder ging zonder onderbreking.  Ook de mens zag hij als een machine. 
Hij was en dualist, maar hij zocht wel een verbinding tussen lichaam en geest, die vond hij in de 
pijnappelklier. 
Descartes had interesse in de reflexen. Dit zijn reacties op uitwendige stimuli via het zenuwstelsel. Hij 
beschreef het als energie die afkomstig waren van een externe bron gereflecteerd werden in het 
zenuwstelsel.  Hierbij zag hij echter dat de hartslag niet echt daalde of steeg. Daarom besloot hij dat het 
beslissende orgaan de hersenen waren met hun zenuwstelsel. 
  
Ook anderen gingen op dit idee verder: 
Galvani: Hij schreef over een elektrische prikkel die bij het stellen van gedrag doorheen het lichaam gaat. 
Hij ontdekte dat door een elektrische prikkel een spier zou samentrekken. 
Müller: doctrine van specifieke zenuwenergie: Hij zei dat de elektrische prikkel door bepaalde 
hersenstructuren op een andere manier verwerkt worden. Het bericht was het zelfde (de elektrische 
prikkel), maar we verwerken de informatie van verschillende zenuwen op een verschillende manier.  
Flourens: Hij bekeek de experimentele ablatie: Hierbij sneed hij structuren weg bij dieren en bestudeerde 
hij hun reactie. 
  

• Organisatieniveau's 

  
Het leven kan op verschillende niveau's bekeken worden; 
We spreken eerst van een chemisch en moleculair niveau; met als kleinste structuur de atomen. Deze 
verbinden zich met elkaar tot moleculen met een complexe vorm. Zo gaan we verder naar het celniveau,… 
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Al deze kleine structuren kan men niet bekijken met het blote oog en dit zal dan gedaan worden met 
microscopen. 
  
Er bestaan 11 orgaanstelsels (vb. spijsverteringsstelsel) 
  

• Biochemie 

  
Naast water bestaan de cellen ook uit 5 koolstofhoudende (organische) basismoleculen: 
Suikers, vetzuren, aminozuren, nucleotiden, energierijke fosfaten.  
  
Deze kunnen ook voorkomen in complexere vormen: 
Suikers--> koolhydraten voor brandstof 
Vetzuren --> vetten: een gemiddelde man heeft ongeveer 15-17% vet 
Aminozuren --> eiwitten (vb. enzymen, structuureiwitten, hormonen) 
Nucleotiden- DNA/RNA (nucleotinezuren) 
Energierijke fosfaten 
  

 
  
Biochemische moleculen bestaan vooral uit C, H, O (de koolwaterstoffen) en N 

 

Het losmaken van fosfaatgroep levert energie.  
  
De eiwitten vormen zeer veel structuren binnen de cel, bijvoorbeeld een enzym. De eiwitstructuur is gebaseerd 
op de DNA -code. Ze vormen grote polypeptidenketens en ze bestaan uit een unieke sequentie van 20 soorten 
AZ. 
De eiwitten vormen een specifieke 3-dimensionale structuur van eiwitten. 
Vb. maakt enzyme specifiek voor unieke substraten --> zie afbeelding 
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Eiwitten zijn niet enkel bouwstenen, zonder eiwitten kunnen we niet leven. 
Ze zijn opgebouwd uit aminozuren. Er bestaan 20 aminozuren, zo kunnen er heel veel verschillende soorten 
eiwitten gevormd worden.  Er zijn zelfs meer dan 100.000 eiwitten in ons lichaam aanwezig. De code om de 
eiwitten aan te maken zit in ons genetisch materiaal. Per celtype kunnen er ongeveer 10.000 eiwitten gemaakt 
worden. 
  
DNA is dubbelstrengig opgebouwd uit nucleotiden. A verbind met T, G met C. Elke opeenvolging van drie 
nucleotiden is de code voor 1 aminozuur. De eiwitten worden aangemaakt buiten de celkern.  
Het eiwit RNA-Polymerase (DNA-polymerase maakt een nieuwe DNA streng aan als deze zal repliceren) zal 
ervoor zorgen dat de twee strengen worden opengebroken en zullen een nieuwe streng van RNA aanmaken. 
Dit proces noemt men transcriptie. Deze nieuwe RNA streng noemen we het mRNA. Deze mRNA streng gaat 
naar het cytoplasma via een porie in de kernmembraan. De vertaling hiervan naar het uiteindelijke eiwit is de 
translatie. Het ribosoom zal zich binden op dit mRNA, uiteindelijk zullen de aminozuren gebonden op het tRNA 
zich binden op het mRNA. De polypeptideketen wordt gebonden tot een eiwit.  
  
Bouw van de cel: 
De biochemische molecule zijn nodig om cellen te maken. In de cellen worden structuren teruggevonden met 
een bepaalde functie. Deze structuren worden de organellen genoemd.  
  
De plasmamembraan is zeer belangrijk voor de cel, het laat toe dat de cellen met elkaar kunnen 
communiceren. Ook is het belangrijk voor de fysieke isolatie van de cel. Het reguleert de uitwisseling met de 
omgeving zijnde ionen en voedingsstoffen,… Ze heeft ook een bepaalde gevoeligheid voor de omgeving. Ze 
heeft specifieke receptoren die specifieke moleculen kunnen herkennen waardoor ze erop kunnen reageren. 
Ook is de plasma membraan belangrijk voor de structurele stevigheid.  
  
Het cytoskelet is te vergelijken met het skelet. Het is een soort inwendig raamwerk van eiwitten met 
verschillende draadvormige filamenten en holle buisjes, die ervoor zorgen dat het cytoplasma stevigheid en 
buigzaamheid krijgt. Al die kleine draden zorgen ervoor dat de structuren een beetje vasthangen. Ze kunnen 
ook zorgen voor verplaatsing. Bijvoorbeeld eiwitten. Eiwitten zijn namelijk niet alleen nodig binnen de cel maar 
ook buiten de cel. De microfilamenten bestaan meestal uit het eiwit actine. In de meeste cellen vormen ze een 
dikke laag, juist onder de plasmamembraan. In de spiercellen gaan ze reageren met dikke filamenten die uit 
myosine bestaan. Hierdoor zijn krachtige samentrekkingen mogelijk. Ook zijn er intermediaire filamenten, de 
eiwitsamenstelling kan hiervan verschillen op basis van type cel. Ze verstevigen de cel en stabiliseren de 
positie. 
Hiernaast is er ook nog microtubuli, holle buisjes die bestaan uit tubuline.  Ze geven de cel sterkte en 
stevigheid. Tijdens de celdeling vormen de microtubuli de spoelfiguren   (axonaal transport) 
  
Het endoplasmatisch reticulum hangt met de microtubuli vast aan de celwand.  
Een spiercel bestaat uit filamenten (actine en myosine) en die zorgen ervoor dat de cel kan veranderen van 
vorm.  
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Ook de mitochondriën zijn zeer belangrijk. Ze zijn als het ware de energiecentrales van de cel. Energie is nodig 
om te functioneren en deze energie worden geproduceerd in de mitochondriën. In de mitochondriën zullen we 
suiker en vet verbranden met gebruik van zuurstof. Hierdoor krijgen we ATP. Als de fosfaatverbindingen 
hiervan worden afgebroken ontstaat er energie. Zeker in de sport is dit zeer belangrijk. Door sport gaan we 
namelijk ervoor proberen zorgen dat er meer mitochondriën zullen ontstaan in de spiercellen zodat deze meer 
energie kunnen leveren.  

 
  
De mitochondriën bestaan uit een buitenste vlakke membraan en een binnenste membraan die in cristae 
gewikkeld zijn. Ter hoogte van deze cristae zal de productie van ATP gebeuren, hiervoor is zuurstof nodig.  
Door te ademen zal zuurstof door ons lichaam worden vervoerd via de bloedbaan. Dit zuurstof zal doorheen de 
plasmamembraan gaan en naar de mitochondriën worden gebracht. De oxidatieve fosforylatie(celademhaling) 
zal hier plaatsvinden.  
Als de mitochondriën niet meer goed functioneren zal er niet meer voldoende energie worden aangemaakt, 
meestal hebben deze mensen een neurondegeneratieve aandoening en zullen ze vroegtijdig sterven. 
  
Cellen halen hun energie (ATP) uit koolhydraten, vetten en eiwitten. ATP is opgebouwd uit 3 fosfaten met 2 
energierijke fosfaatverbindingen, door het losmaken hiervan zal er energie ontstaan en kan deze gebruikt 
worden in de cel.  
Ook ADP bestaat waarbij er 2 fosfaatbindingen zijn, deze zullen door bepaalde processen terug tot ATP worden 
gemaakt. 
  
Alle energie komt als het ware van de zon. Moest de zon uitdoven betekent dit het einde van het leven.  
Een plant zal aan fotosynthese doen. Hiervoor heeft het water nodig en zonne-energie en daarnaast nog CO2. 
Zo wordt er glucose en zuurstof gevormd. Wij hebben deze glucose nodig in ons lichaam, want deze 
verbranden wij tot energie.  
De planten zijn eigenlijk de longen van de planeet. Door de zuurstof die ze produceren die wij ook nodig 
hebben. 
Bij de verbranding van deze glucose zullen we energie, water en CO2 produceren. De CO2 zullen we terug 
uitademen.  
  
We nemen de stoffen op via het spijsvertering, die worden via het bloed vervoerd en gaat door de cel naar de 
mitochondriën om verbrand te worden tot energie. De eerste stappen van het proces gebeuren echter in het 
cytoplasma. Dit noemt de glycolyse, hierbij worden glucose-moleculen met 6 koolstofatomen afgebroken tot 
pyrodruivenzuur met 3 koolstofatomen. Deze stof wordt vervolgens opgenomen door de mitochondriën.  Het 
proces van energieproductie in de cel wordt ook wel aerobe dissimilatie genoemd.  
  
Mitochondriën komen vaak voor in spiercellen, zenuwcellen en lichtgevoelige cellen in het oog. Omdat deze 
veel energie nodig hebben. 
  
Een ander organel is het endoplasmatisch reticulum. Hier kan onderscheid gemaakt worden in een glad 
endoplasmatisch reticulum en een ruw endoplasmatisch reticulum.  
Het ruw endoplasmatisch reticulum is verbonden met ribosomen die belangrijk zijn voor de aanmaak van 
eiwitten. Deze eiwitten zullen in het endoplasmatisch reticulum verder afgewerkt worden. En deze kunnen dan 
getransporteerd worden naar andere plaatsen in de cel of naar buiten de cel. 
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In het glad endoplasmatisch reticulum zal de plasmamembraan aangemaakt worden. Zij zullen dus membraan-
lipiden opbouwen.  
  
Het golgi-apparaat zal ook eiwitten kunnen bewerken en versturen. Het regelt als het ware de 
eindbestemming van de eiwitten 
  
Lysosomen en peroxisomen kunnen beschadigde structuren of verouderde structuren afbreken of 'verteren'. 
Het zijn eigenlijk kleine membraanblaasjes die ook doen aan detoxificatie. 
  
De plasmamembraan wordt ook een organel genoemd. Deze bestaat uit een dubbele vetlaag. De fosfolipiden 
bestaan uit een hydrofiel kopje en 2 hydrofobe staarten. Hydrofiel: graag water. Hydrofoob: niet graag water. 
Buiten de cel is er extracellulaire vloeistof. (bestaat voornamelijk uit water en enkele stoffen in). Binnen de 
cytoplasma is er ook water met enkele stoffen. De plasmamembraan zal bepalen welke stoffen binnen of 
buiten gaan.  
Hydrofiele stoffen zullen hier niet makkelijk doorgeraken. Stoffen die oplosbaar zijn in vet zullen hier wel 
makkelijk doorgeraken.  Om te regelen wat er door mag en wat niet zijn er eiwitten die als poorten zullen 
functioneren. Wij noemen ze  
membraaneiwitten. Ze kunnen de vorm aannemen van receptoren, kanalen,…  
De membraanlipiden oriënteren zich zodanig dat de hydrofiele kop naar de buitenkanten zijn gericht en de 
hydrofobe staarten langs de binnenzijde. Hierdoor wordt de plasmamembraan ook wel de fosfolipiden 
dubbellaag genoemd.  
Koolhydraten vormen complexe moleculen met eiwitten of vetten aan de buitenste oppervlak van de 
membraan. Zij werken als een smeermiddel of kleefmiddel voor de cel. Ze maken ook deel uit van een 
herkenningssysteem waardoor de cellen kunnen voorkomen dat het immuunsysteem lichaamseigen cellen zou 
afbreken. 
  
Transport: 
Een mogelijkheid tot transport is diffusie. Het is een vorm van passief transport, het vraagt van de cel dus geen 
energie. 
Moleculen bewegen omdat het lichaam geen 0K (nul Kelvin) is. Op die temperatuur zouden de moleculen niet 
bewegen.  
VB. suiker oplossen. Al deze moleculen zullen zich in de vloeistof verspreiden.  
Diffusie: bij een permeabele wand (waar de moleculen doorkunnen) zullen de molecule zich verplaatsen van 
een hoge concentratie naar een lage concentratie. Uiteindelijk zullen we een gelijke concentratie verkrijgen. 
Diffusie vindt dus enkel plaats waar er een concentratieverschil is.  
Er is ook een vorm van gefaciliteerde diffusie. Hierbij zullen de moleculen via een eiwitkanaal de cel 
binnentreden. 
Glucose is een zeer goed water-oplosbare molecule en kan dus niet zomaar door de fosfolipidenwand. Glucose 
is wel nodig in de cel. Hiervoor is een transporter nodig in de vorm van een eiwit.  
  

 
  
De wand wordt door dit eiwit een soort van permeabel gemaakt voor glucose. Die poort gaat steeds open en 
toe. Dit is een zeer snel proces.  
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Een andere soort is osmose, wij zullen dit echter niet bespreken. 
  
Ook is er actief transport: 
Ionen zijn zeer hydrofiel. Ze lossen dus goed op in water en kunnen dus niet zomaar door de fosfolipidenlaag.  
Onder ionen kunnen we kationen(positief geladen deeltjes) en anionen(negatief geladen deeltjes) 
onderscheiden.  

 
Stoffen die gemakkelijk zullen binden zijn bijvoorbeeld natrium en chloor omdat natrium een elektron teveel 
heeft en chloor een te weinig. 
Water heeft 2 polen en als natriumchloride zich in water bevind zullen ze afgesplitst worden van elkaar. 
Natrium zal een elektron afgeven en wordt dan positief geladen. De negatieve kant van het water zal dan 
aangetrokken zijn tot natrium. Hij wordt omgeven door een watermantel.  Chloor heeft het elektron van 
natrium opgenomen en is dus negatief geladen en heeft een hoge affiniteit voor de positieve kant van het 
water. Hier wordt ook een watermantel gevormd.  
Deze ionen zijn zeer belangrijk, zeker Natrium en Kalium (omdat ze de elektrische stroom van de hersenen 
kunnen doorgeven). 
  
In de plasmamembraan zijn er ook kanalen gevormd door eiwitten. Deze kanalen kunnen altijd openstaan en 
worden daarom ook lekkanalen genoemd. 
Bij actief transport zal een stof van een lage concentratie naar een hoge concentratie gaan. Dit vraagt energie. 
Een van de belangrijkste vormen van actief transport is de Natrium-Kalium pomp. Buiten de cel zijn er veel 
Natrium moleculen. Binnenin de cel zijn er veel Kalium moleculen. De pomp zal er voor zorgen dat deze 
concentratie nog meer wordt versterkt, hij zal de naar binnen gelekte natrium terug naar buiten pompen en 
eventueel verloren gegaan kalium terug naar binnen brengen. Hij zal Kalium vanbuiten naar binnen brengen en 
natrium van binnen naar buiten. 1 ATP molecule zal nodig zijn om deze pomp te laten werken.  
Er zullen 3 natrium moleculen naar buiten verplaatst worden en 2 Kalium naar binnen. Dit gaat volgens 2 
stappen, eerst wordt natrium getransporteerd en nadien Kalium. 
  
Een laatste vorm van transport gaat via vesikels. We noemen dit ook vesiculair transport. Dit gaat over grote 
hoeveelheden.  
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Als dit proces verloopt van binnen naar buiten, spreken we over exocytose, als het van buiten naar binnen gaat 
zoals op de foto spreken we over endocytose. 
Een blaasje versmelt met de plasmamembraan en we krijgen bulktransport. 
  
Bij de endocytose kunnen we verschillende types onderscheiden. Zo is er receptor-gemedieerde endocytose, 
pinocytose en fagocytose. Al deze processen zijn vormen van actief transport waarvoor energie dus nodig is.  
Bij receptor-gemedieerde endocytose worden er kleine blaasjes gevormd aan de plasmamembraan die een 
bepaalde doelmoleculen bevatten in een hoge concentratie. Dit proces begint als een stof (ligand) zich aan een 
receptor in de plasmamembraan bind.  
Pinocytose wordt ook wel het drinken van de cel genoemd. Dit is de vorming van kleine blaasjes die 
extracellulaire vloeistof bevatten. 
Fagocytose wordt dan weer het eten van de cel genoemd. Bij fagocytose zal er een blaasje grote vaste 
voorwerpen omhullen. De uitstulpingen van het cytoplasma zullen het voorwerp eerst omgeven. Deze 
uitstulpingen worden pseudopodia genoemd. Vervolgens zal het blaasje samensmelten met lysosomen die de 
inhoud zullen verteren. 
  
Bij exocystose zal het blaasje zijn inhoud afgeven aan de extracellulaire vloeistof. Dit materiaal kan een 
hormoon, slijm of afvalstoffen zijn.  
  
Er zijn veel verschillende soorten cellen met elk hun eigen functie en specialisatie.  Deze cellen zijn 
gedifferentieerd> hebben hun eigen functie. In afzonderlijke organismen kan de homeostase alleen worden 
gehandhaafd dankzij de gecombineerde en gecoördineerde activiteiten van veel verschillende typen cellen.  De 
cellen verschillen in omvang, vorm en functie. 
  
In totaal zijn er 30.000 miljard cellen en 200 soorten. Het overgrote deel zijn rode bloedcellen tot zo een 25.000 
miljard.  
Als we kijken naar gewicht nemen deze rode bloedcellen zo een 2,5 kg. De vetcellen daarentegen 13kg.  
  
Elke cel heeft zijn functie en kan andere zaken niet uitvoeren. In het lichaam zijn er stamcellen, cellen die nog 
niet gedifferentieerd zijn. Ze kunnen nog van alles worden. Een stamcel zal zich altijd dupliceren en er wordt 
altijd een cel gemaakt die zal gaan differentiëren en 1 die verder zal dupliceren als stamcel. Deze stamcellen 
zullen ook onze cellen vernieuwen.  Dit kunnen we zien in de groei, haar groeit omdat cellen worden 
bijgemaakt. Onze hersencellen worden echter niet vernieuwd. En ook de spiercellen zijn beperkt hernieuwbaar.  
Dus niet alle cellen worden vernieuwd, maar wel hun organellen kunnen vernieuwd worden.  
Er bestaat nu ook in het medische gebied de stamceltherapie. Waarbij ze stamcellen uit het lichaam halen deze 
laten differentiëren tot de juiste cel en deze gedifferentieerde cel brengt men terug in het lichaam.  
Sommige cellen kunnen ook slechts gedeeltelijk gedifferentieerd zijn, vb. multipotent adult progenitor cells.  
Eens een cel terminaal is gedifferentieerd kan men niet meer terug gaan naar een stamcel. 
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Een weefsel is een complex van cellen die in structuur en functie dezelfde zijn. Zo is er bijvoorbeeld 
bindweefsel, epitheliaal,…  
Een orgaan is opgebouwd uit verschillende soorten weefsel.  
De structuur en werking van een orgaan hangt ook af van de weefsels waaruit het is opgebouwd.  
  
Dia 59 --> Soorten spiercellen mag weglaten. 
  
We spreken van stelsels: een bundeling van verschillende organen. De pancreas zit in het hormoonstelsel en in 
het spijsverteringsstelsel. Een orgaan kan dus in meerdere stelsels zitten omdat het meerdere functies heeft. 
Er zijn stelsels met een coördinatiefunctie: zenuwstelsel, cardiovasculair stelsel,hormoonstelsel (ook wel 
endocrien genoemd) 
Verder zijn er: het ademhalingsstelsel, het immuunstelsel(of lymfestelsel), spijsverteringsstelsel, 
uitscheidingsstelsel(of urinair), voortplantingsstelsel (of geslacht), musculo-skelettaal stelsel( of 
voortbewegings), integumen (huid, haar, nagels). 
  
De huidlaag is een beschermlaag. Regelt ook de lichaamstemperatuur. Als we te warm hebben kunnen we de 
warmte gaan afgeven. Het medisch specialisme is de dermatologie. 
  
Het beenderstelsel: Het geeft het lichaam een stevigheid en beschermt een aantal weefsels. Ook is het nodig 
voor de opslag van mineralen zoals calcium. En ook stoffen tot de vorming van bloed. Het medisch specialisme 
is de orthopedie. 
  
Spierstelsel: Ook dit heeft een functie in het beschermen van het lichaam. Bijvoorbeeld ter hoogte van de 
buikholte, die geen bescherming hebben van het skelet. Het is ook belangrijk voor voortbeweging en de 
productie van warmte. Als we koud hebben beginnen we te trillen. Het geeft ook een zekere stevigheid. Het 
medisch specialisme is de fysische geneeskunde.  
  
Het zenuwstelsel: Belangrijk stelsel die het gedrag en de beweging zal gaan sturen. We kunnen hierdoor 
activiteiten uitvoeren. Het zorgt er ook voor dat de verschillende organen goed gaan samenwerken. Er bestaat 
het perifeer zenuwstelsel en het centraal zenuwstelsel. Het medisch specialisme is de neurologie 
  
Het hormoonstelsel: zeer belangrijk voor communicatie. Een hormoon komt vaak in de bloedbaan terecht 
waardoor ze verplaatst kunnen worden door het lichaam. Het reguleert langdurige veranderingen in andere 
orgaanstelsels. Het medisch specialisme is de endocrinologie.   
  
Het bloedvatenstelsel: Het hart stuurt het bloed via venen, arteriën, capillairen. Is ook essentieel omdat het 
voedingsstoffen naar de cellen brengt en het voert afvalproducten af. Het transporteert cellen en opgeloste 
stoffen, met inbegrip van voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen. Het medisch specialisme is de cardiologie en 
de vasculaire geneeskunde. 
  
Het lymfestelsel: Het helpt ons verdedigen tegen infecties en ziekten, het regelt ook het weefselvocht (de 
terugkeer naar de bloedsomloop). Het medisch specialisme is de immunologie. 
  
Het ademhalingsstelsel: De zuurstof zal via de longen in de bloedbaan terecht komen. Het transporteert lucht 
naar plaatsen waar gaswisseling kan plaats vinden tussen de lucht en het bloed in de bloedsomloop. Het 
medisch specialisme is de Pneumologie.  
  
Spijsverteringsstelsel: Het verwerkt voedsel, zorgt voor de opname van voedingsstoffen en verwijderd 
afvalproducten. Het medisch specialisme is de gastro-enterologie. 
  
Urinaire stelsel: verwijdert ook afvalstoffen naast de verwijdering van overtollig water en zouten. Bij 
nierinsufficiëntie zal het lichaam vervuilen, want de nieren halen het afval uit het bloed. Deze personen 
moeten dialyse ondergaan. Het medisch specialisme is de Urologie, nefrologie 
  



 
10 

Mannelijke voortplantingsstelsel en vrouwelijk voortplantingsstelsel: hormonen en geslachtscellen 
produceren. Bij de vrouw worden ook de melkklieren en de borst hierbij gerekend. Het medisch specialisme bij 
de man is de andrologie en bij de vrouw de gynaecologie. 
  

 
  
Geeft de essentiële stelsels weer. De cellen hebben bepaalde criteria die voldoen moeten zijn om 'gelukkig' te 
zijn: temperatuur goed, zuurstof toevoer, glucose, vetten, afvalproducten moeten afgevoerd worden,… 
Zuurstof zal dus via het luchtwegsysteem naar het bloed en zo naar de cel gaan.  
  
Het menselijk lichaam kan voorgesteld worden als een machine. 
  
De criteria van de cellen komt neer op het basisbegrip van homeostase. Alle cellen zijn erop gericht om de 
homeostase te behouden. Homeostase gaat er proberen voor te zorgen dat het interne milieu constant blijft. 
Er zijn zeer veel parameters die constant gehouden moeten worden.  Die parameters hebben eigenlijk een 
dynamisch evenwicht. De temperatuur bijvoorbeeld moet ongeveer 37° zijn, maar hier zit een beetje 
schommeling op. We spreken over een dynamisch evenwicht.  
Het lichaam zal voor deze homeostase zorgen via een negatief feedbacksysteem. U respons is hierbij het 
tegenovergestelde als de stimulus. Als het bijvoorbeeld te warm is zal het negatief feedbacksysteem proberen 
zorgen voor afkoeling.  Deze negatieve feedback beschermt dus de 'set-point'. 
  
Die negatieve terugkoppeling zal zorgen dat we terug keren naar de oorspronkelijke situatie. Een sensor zal de 
huidige temperatuur bijvoorbeeld meten, deze zal dus een afwijking kunnen detecteren. Deze informatie wordt 
geanalyseerd in een integratiecentrum of sturingssysteem. Hierin wordt ook bepaald wat de respons zal zijn. 
Als dit bijvoorbeeld een te lage temperatuur registreert zal deze ervoor zorgen dat het warmer wordt. Deze 
respons is de effector, die kan de werking van de prikkel tegengaan of versterken. 
De homeostase is dus de 'set point'.  
  
Als we de homeostase niet kunnen in stand houden, krijgen we symptomen. Hierdoor zal de homeostase falen. 
De arts zal controleren of de belangrijke parameters binnen de range van de homeostase vallen.  
  
In de slides staan er enkele voorbeelden van belangrijke parameters die acuut tot een ziekte kan leiden.  
  
Suikerziekte: 
Als de homeostase wordt verstoord krijgt men symptomen. Symptomen zijn iets subjectief, zaken die men niet 
verder kan gaan meten zoals pijn of misselijkheid. Een aanwijzing daarentegen is een fysieke indicatie voor een 
ziekte zoals bijvoorbeeld huiduitslag.  
Als de suikerspiegel(glycemie) stijgt zullen de bètacellen in de pancreas insuline produceren. De bètacellen 
detecteren dus de stijging van glucose. Door de insuline zal de glucose vanuit de bloedbaan worden 
opgenomen in de cellen. Als je diabetes hebt is er een probleem met de bètacellen, deze produceren geen 
insuline meer.  Als behandeling krijgen ze apparatuur waarbij ze hun eigen glucose kunnen meten. Hierbij is de 
sensor de glucosemeter(vb. bloedprik), het integratiecentrum de arts en patiënt en de effector een insuline-
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injectie. De patiënt moet dus voldoende kennis hierover hebben, zodat hij goed kan handelen, hij moet 
namelijk zelf de homeostase gaan bewaken.  
  
Positieve terugkoppeling: 
Dit wordt niet zoveel gebruikt in het lichaam. Bij de positieve feedback zal de effector de stimulus nog meer 
versterken. Bij bijvoorbeeld een wonde gaan de bloedplaatjes beginnen bundelen, deze bloedplaatjes zullen 
een stof afscheiden waardoor positieve feedback plaats vind en de bloedplaatjes nog meer zullen gaan 
verzamelen en aggregeren.  
Meestal is dit een onderdeel van een grotere negatieve feedbackloop. Want bij een wonde is het uiteindelijke 
doel om de bloeding te doen stoppen. 
In het lichaam is positieve terugkoppeling betrokken bij de regulering van mogelijke gevaarlijke of belastende 
processen die snel moeten worden voltooid.  
  
Communicatie tussen cellen: 
Een belangrijke voorwaarde voor die homeostase is de communicatie tussen cellen. Deze communicatie kan op 
verschillende niveaus plaats vinden. Dit kan zeer locaal zijn.  
Bij gap junctions zullen 2 cellen als het ware met elkaar worden verbonden. Er is dus een direct contact tussen 
de 2 cellen.  
Een 2de vorm van lokale communicatie is dankzij paracriene regeling. Dit gaat via lokale boodschappers, dus 
stoffen die niet in de bloedbaan terechtkomen. Als de stoffen wel in de bloedbaan terecht komen is het een 
endocriene communicatie. Hierbij krijgen alle cellen deze boodschap. 
Bij paracriene communicatie is dit niet het geval. Meestal zijn deze boodschappers hormonen. 
Hormonale communicatie : hierbij gaat het via de bloedbaan. En dus krijgen al de cellen deze boodschapper, 
maar niet alle cellen gaan hierop reageren. Het heeft dus enkel zijn effect op de doelcel. De boodschapper 
komt vanuit de endocriene klier.  
Neuronaal: hierbij is de boodschap gericht. Een neuron zal een elektrische stroom kunnen sturen over een 
axon naar de doelcel. Alle andere cellen krijgen deze boodschap niet.  
  
Anatomische vlakken/sneden: 
   
Horizontaal = transversaal 
Saggitaal= door het hoofd heen, bij een midsagittale doorsnede loopt het vlak door de middenlijn zelf. 
Coronaal= frontaal langs de zijkant  
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Anatomische richtingen: 
  

 
 
 

Er zijn veel variaties in de natuur, dit zijn fouten of mutaties.. Vb. een bruine zeehond in plaats van een 
grijze. Die zien we niet veel omdat op basis van natuurlijke selectie deze niet lang overleven. Ze zijn te 
opvallend voor roofdieren en worden ook uit de groep gezet. 
  
Elk dier heeft de drang om te overleven. In een situatie van leven of dood is het dan ook ieder voor zich.  
Alle dieren hun functies zijn gegroeid. Er is een vorm van natuurlijke selectie; eigenschappen die de 
overleving makkelijker maken of verbeteren zullen worden doorgegeven. 
Er is ook een vorm van seksuele selectie. Dat is geëvolueerd om een partner te krijgen. Vb. Manta's die uit 
het water springen en zo veel mogelijk water op spatten.  
  
Ook planten hebben een evolutie. Elke eigenschap van een dier heeft als functie om te overleven.  
  
Door de hardheid van de natuur krijgen we een functionele wereld. Om de functionaliteit te behouden is 
sterfte nodig.  
  
Levende wezens hebben enkele basale functies: 

• Reactievermogen (prikkelbaarheid): vb. hand terugtrekken van hete kachel. Organismen hebben een 
bepaald aanpassingsvermogen. 

• Groei: dit gebeurt door celdeling. Cellen zullen zich gaan differentiëren zodat ze bepaalde functies kunnen 
uitvoeren. 

• Voortplanting 

• Beweging (intern transport of voortbeweging): intern transport kan het transport van hormonen inhouden. 
Deze beweging speelt zich af binnen het lichaam. 

• Stofwisseling (metabolisme) 
  
Meestal kunnen we op basis van die functies een onderscheid maken. 
Een belangrijke eigenschap van een organisme is dat ze sterven, anders zou de wereld niet meer te houden 
zijn.  
  
Het doel van het leven is om te overleven en om er voor te zorgen dat het genetisch materiaal kan worden 
doorgegeven. Op korte termijn is de drijfveer het overleven van het organisme zelf. Op lange termijn gaat 
het om het doorgeven van het genetisch materiaal van de soort.  
  
Er zijn 2 vormen van selectie: natuurlijke en seksuele; Eigenlijk hebben ze een beetje hetzelfde doel. 
Namelijk eigenschappen doorgeven waardoor ze beter zouden kunnen overleven. 
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Functionalisme; De variatie is niet doelbewust gekomen. Dat is gekomen door mutaties die de overleving 
op een bepaalde manier helpen. De meeste mutaties zijn echter nadelig en zullen dus niet lang verder 
leven. 
  
Principes van de evolutietheorie: 
  
1. Ze hebben een eigenschap gekregen binnen die variatie die hun een voordel opleveren. Er is een 
interindividuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk. 
  
2.Bepaalde individuen hebben meer overlevend nageslacht omdat ze overerfbare eigenschappen beter 
aangepast zijn aan omgeving (=natuurlijke selectie) 
  
3. Dieren met slechte mutaties zullen niet lang overleven. Eigenschappen die positief zijn voor overleven 
en voortplanting worden frequenter in een populatie. 
  
Survival of the fittest:  
The fittest is het beste aangepaste organisme dat kan overleven en zijn genetisch materiaal kan 
doorgeven. Ongunstige variaties gaan eruit.  
  

 
  
Een goede eigenschap gaat meer voorkomen. 
Naast natuurlijke selectie hebben we de seksuele selectie.   
  
De natuurlijke selectie gaat niet enkel om de competitie om te overleven maar vooral om de genen door te 
geven. 
Fitness hangt vooral af van het aantal succesvolle nakomelingen. 
  
Ook seksuele selectie heeft de bedoeling om het genetisch materiaal te verspreiden. We hebben 2 opties. 
Female choice en Male-male competition.  
Bij de Female choice moeten de vrouwtjes ook niet veel moeite doen om zelf aan eten te geraken. 
Daardoor beginnen dieren te pronken. Denk maar aan een pauw. Op den duur kunnen al de ornamenten 
zodanig  ver gaan dat het de overlevingskansen bedreigd.  
  
Studies tonen dat mensen die sporten meer seksuele partners hebben dan mensen die dat niet doen.  Dit 
is ook een vorm van selectie bij de mens. 
  
Male-male competition of intrasexuele selctie is er voornamelijk als de voedingsbronnen geclusterd zijn. 
Hierbij gaan de mannetjes eigenschappen gaan ontwikkelen waardoor mannetjes sterker worden. 
Belangrijk is het seksueel dysmorfisme. Waarbij mannen en vrouwen van elkaar verschillen.   
  
De mens behoord tot de soort van de homo sapiens. We zijn de enige soort die vandaag nog bestaat. Er 
zijn zeer veel homo… gevormd. Zo kun je verder gaan tot de onderverdeling van de mensen in eukaryoten.  
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Taxonomie (Linneus): Organismen indelen volgens eigenschappen in groepen. 
  
Er zijn in totaal een 3-tal domeinen: 
1. Eukaryoten 
2. Bacteria 
3. Archaea (oerbacteriën) 
  
De mens is hier maar 1 onderdeel van de eukaryoten. In heel het ecosysteem zijn we maar een klein 
deeltje.  
  
Binnen de zoogdieren zien we enkele variaties. Uit puur toeval ontstaan deze variaties en dezen zijn blijven 
doorgaan in functie van het overleven. 
De variëteiten en complexiteit van de organismen ontstaan door adaptaties; mutaties en cumulatieve 
selectie. Dit gebeurd zonder een voorafgaandelijk plan of doel. 
  
Elk dier heeft zijn plaats in de voedselpyramide.  
Wat we ook zien is dat dieren naar nieuwe ecologische niches gaan. Hierbij gaan ze op zoek naar plaatsen 
waar er veel eten is en hun overlevingskansen groter zijn.  Dit kan een open niche zijn (eiland, lucht,…) In 
deze niche zijn er nieuwe voedselbronnen en is er meer bescherming tegen predatoren. 
Als je naar een nieuwe niche gaat, ga je vanzelfsprekend ook aanpassingen krijgen. Vb. een dier dat van de 
zee naar land gaat, gaat poten krijgt. 
Deze adaptatie is vereist voor de nieuwe omgeving.  
  
Dit wordt ook beïnvloed door klimaat,meteorieten,.. Alsook de continentendrift. 
  
Mya: million years ago. Meer dan 65 miljoen jaar geleden hadden de dino's het voor het zeggen, tot een 
meteoorinslag 65 mya. Hierbij zijn er veel soorten dieren uitgestorven.  Dit was zeer moeilijk te overleven. 
Het was zeer donker en er was dus geen fotosynthese mogelijk. Toch heeft een soort het overleefd en van 
hieruit zijn wij geëvolueerd.   
  
Primaten= aapachtige soorten.  
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Wij komen uit Afrika. Over de rest van de wereld waren er ook andere soorten homo's verspreid.  (erectus, 
sapiens, neanderthalensis.) Men probeert hier een volgorde in te steken, maar men kan dit niet weten.  Als 
H. Sapiens bestaan wij zo een 100-150.000 jaar.  
We hebben ons verspreid vanuit Afrika naar Europa waar we de neanderthaler hebben verdreven. Ook 
naar Amerika enzovoort verspreid.  
  
Ze hadden ook wel de capaciteit om zich aan te passen. Ze waren namelijk in staat om op een of andere 
manier de oceanen over te steken.  
  
Antroposeem:  tijdperk van de mens.  
In vergelijking met andere soorten hebben wij de belangrijkste hersenontwikkeling.  
Uitgedrukt in vergelijking met lichaamslengte is het zeer duidelijk dat we ook de grootste hersenmassa 
hebben.  
  
Als we kijken naar genetisch materiaal verschillen wij slechts 1% van de chimpansee.   
Onze hersenen zijn niet alleen groter, maar er zijn ook veel meer cellen aanwezig. Bij de geboorte is het 
gewicht ongeveer 350gram bij de adolescentie groeit dit to 1400gram. Als wij geboren worden zijn wij zeer 
hulpeloos. Onze hersenmassa gaat niet veel meer groeien.  Maar door deze massa kunnen wij verder leren.  
Er zijn zeer veel plooien in de cortex door de beperkte plaats in de schedel. Wij als mens hebben zeer veel 
postnatale rijping tot de adolescentie. Vandaar ook dat we zeer hulpeloos zijn als baby. We leren veel en er 
is ook veel beïnvloeding mogelijk. 
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Hoofdstuk 2: Het zenuwstelsel 
 
De cellen in de hersenen zijn de neuronen.  
  
Het zenuwstelsel kunnen we anatomisch opdelen in 2 delen: Het centraal zenuwstelsel(hersenen en 
ruggenmerg) en het perifeer zenuwstelsel (al de uitlopers, perifere zenuwen).  Het is belangrijk voor de 
geleiding van prikkels, beweging, en dat onze organen goed werken. 
  
Het afferente gedeelte gaat de status van de organen nakijken en informatie van onze zintuigen versturen. 
Het brengt dus informatie naar de hersenen. Het efferente gedeelte gaat informatie versturen van de 
hersenen naar de spieren, klieren,… 
  
Er zijn twee soort cellen in ons zenuwstelsel. De neuronen en ook een aantal steuncellen. Dit noemen we 
de glia.  
Bij het perifere zenuwstelsel hebben we de craniale zenuwen die direct vertrekken vanuit de hersenen en 
de Spinale zenuwen die vertrekken vanuit het ruggenmerg. 
  
Er is dus een anatomische indeling, maar er bestaat ook een functionele indeling. Een afferente zenuw 
gaat inwerken op de hartspier en zal vertragend werken --> parasympatisch. Autonoom verwijst eerde 
naar interne functies, terwijl het somatische eerder gaat over beweging, en dus extern is.  Het autonome 
zenuwstelsel  heeft dus een parasympatische indeling en een sympatische indeling. 

 
  
Neuronen (zenuwcellen) zijn de functionele eenheden van het zenuwstelsel. De neuronen bestaan uit een 
cellichaam met een celkern. Een klassiek neuron geeft ook uitlopers langs twee kanten. Die proberen 
informatie te verzamelen en vangen deze als het ware op. Dit zijn de dendrieten aan de afferente kant. 
Dan is er ook nog de andere kant en dit is het axon, meestal is dit er maar 1. Dit axon werkt eerder efferent 
en zal de informatie juist wegbrengen van het cellichaam.  
In de axonheuvel wordt er beslist of de cel de prikkel zal doorgeven of niet. Als dit het geval is zal de axon 
de prikkel doorgeven naar bijvoorbeeld de spieren.  De input gaat via de dendrieten dan hebben we het 
cellichaam en zo verder naar het axon.  
Het zenuwuiteinde maakt een synaps, vrijzetten van chemische stoffen.  Bij elke synapsknop 
communiceert het neuron met een andere cel.  
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Hoe wordt de informatie nu verspreid en hoe ontstaat deze prikkel? 
  
Anatomisch spreken we van een multipolair neuron. Deze komen het meeste voor. Dit betekent dat er veel 
dendrieten zijn. 
Er zijn ook de bipolaire en de (pseudo)unipolaire neuronen. Deze twee laatste komen niet zo heel veel 
voor. 
  
Ook kunnen we een functioneel onderscheid maken tussen de sensibele neuronen. Dit zijn afferente 
neuronen van het perifeer zenuwstelsel. 
Zij ontvangen informatie van de zintuigcellen.  
  
Er bestaan ook motorische of efferente neuronen. Deze zullen de prikkel doorgeven vanuit het centraal 
zenuwstelsel naar andere weefsels. 
  
Ook zijn er de schakelneuronen of associatieneuronen. Zij verbinden de andere neuronen. Ze spelen ook 
een rol in hogere functies. 
  
Er zijn een aantal steuncellen die een belangrijke functie hebben. In het perifeer gedeelte hebben we 2 
soorten steuncellen, in het centraal zenuwstelsel hebben we er 4. 
  
Zo zijn er de Schwanncellen. Dit zijn platte cellen en deze zullen het axon gaan omwinden. Deze 
schwanncellen omgeven elk axon buiten het centraal zenuwstelsel. Het is een isolatielaag (vetlaag), er is 
een isolatielaag van vele lagen vette plasmamembraan. Dit zit rond het axon gedraaid. Dat laagje dat er 
rond zit noemt men myeline.  Deze myeline zorgt ook voor een versnelling van de prikkel door de knopen 
van Ranvier. 
Er zijn ook plaatsen in de axonen waar er geen myeline zal zitten. En dit noemt men de knopen van 
Ranvier.  
  
In ons zenuwstelsel hebben we grijze massa en witte massa. De witte massa is eigenlijk de myeline. Die 
witte massa is dus de axonen die in myeline gewikkeld zijn. De grijze massa zijn de cellichamen.  
Ook hebben we sattellietcellen, die de neuronen in de ganglia ondersteunen. 
  
In het centraal zenuwstelsel hebben we 4 soorten flia. Zoals de oligodendrocyten. Deze zijn gelijkend op de 
Schwanncellen. De Schwanncellen echter kunnen slechts 1 axon omwikkelen. De oligodendrocyten kunnen 
meerdere axonen gaan myeliniseren.  



 
18 

 
  
Een tweede belangrijk glia in het centrale zenuwstelsel zijn de astrocyten. Deze zijn stervormig. Ze zijn de 
zogezegde 'personal assistent' van de neuronen. Die zorgt voor de voeding van de neuronen. Het 
ondersteund dus structureel en metabool het neuron. 
Het gaat er ook voor zorgen dat er een bloed-hersen-barrière ontstaat. Het zorgt ervoor dat niet alles wat 
in het bloed zit naar de hersenen kan gaan. Het is een zeer groot voordeel. Maar het heeft ook een nadeel. 
Als men bijvoorbeeld via het bloed psychofarmaca wil innemen. Moet men de stoffen zo maken dat ze 
door de barrière heen kunnen.  
  
Er zijn ook de microglia: deze zullen afvalproducten opruimen. Ze doen mee aan fagocytose. Het 
ondersteunt dus het immuunsysteem. 
  
Dan zijn er ook nog de ependymcellen. Deze zullen de inwendige wanden en holtes bekleden. Ze gaan ook 
zorgen voor de productie van cerebrospinaal vocht. Dit vocht zal die holtes opvullen.  
  
Men kan de cellen voor een stukje gaan kleuren: neurale cellen, astrocyten, dendrieten 
  
Het onderscheid tussen het centraal zenuwstelsel en het perifeer zenuwstelsel. De organisatie van de 
grijze stof: 
De grijze massa die zich bevind op het oppervlak van het centraal zenuwstelsel is de neurale cortex. 
Verschillende plaatsen hierop hebben meestal een bepaalde functie. Er is ook een grijze massa binnen de 
hersenen in een aantal kernen. (Er is een verzameling van cellichamen aan de binnenkant van het CZS, dit 
zijn de kernen/ nuclei). Dit noemen we de nuclei.  
In het centraal zenuwstelsel hebben we ook de witte materie. Tractus/banen: cellen die vertrekken vanuit 
dezelfde regio en samen lopen, dit gemyeleniseerd. Het zijn dus bundels axonen die een gezamenlijke 
herkomst, bestemming en functie hebben.  
  
De ganglia is de verzameling van cellichamen van neuronen buiten het centraal zenuwstelsel binnen het 
perifeer zenuwstelsel. Deze ganglia is grijze stof. 
Een zenuw is een verzameling van axonen die gebundeld zijn en samen lopen. Dit is de witte stof die in het 
perifere lopen. 
Zie p. 116 voor duidelijke uitleg.  
  
Via onze zintuigen gaan we prikkels opnemen, en die gaan informatie versturen naar bepaalde regio's in de 
hersenen, die gaan dan beslissen of ze erop gaan reageren.  
  
Er is in de hersenen een positieve lading buiten de cel en een negatieve binnen de cel.  Belangrijk is om de 
potentialen uit te leggen en hoe de prikkel ontstaat en verder wordt geleid.  
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Er is een ongelijke verdeling van ionen binnen en buiten de cel. Er is dus een concentratiegradiënt, omdat 
de celmembraan vaak niet doorlaatbaar is voor ionen. Het onderhouden van deze gradiënt is essentieel 
voor de prikkel.  
  

 
  
  
Een zeer belangrijke pomp is de natrium-kalium pomp. Soms kunnen de ionen door de membraan, maar ze 
kunnen niet zomaar doorheen de wand. Ze maken hier gebruik van poortkanalen. Bij het openen van die 
poortkanalen kan er diffusie plaats vinden.De in of uitstroom van positief of negatief geladen deeltjes 
(ionen) kan de mebraan potentiaal wijzigen. Soms zijn de poorten geopend en soms zijn ze toe. De poorten 
worden geopend onder invloed van bepaalde stimuli.   
Er zijn mechanische deuren waar je aan moet trekken om ze te laten openen.  Dit kan gebeuren door het 
gebruik van spieren.  
Een ander soort poort is het ligandgemedieerde kanaal. Hierbij is er een soort van 'sleutel' nodig voor ze 
opengaat. 
Bij een spanningsgevoelig kanaal, gaat bij verandering van elektrische spanning de poort open.   
Een poortkanaal is wel specifiek voor een bepaald ion.  
  
Sommige kanalen zijn altijd open en worden leak channels genoemd, andere kanalen (gated channels) 
gaan enkel open/dicht onder specifieke omstandigheden, zoals een verandering van potentiaal.  
Passieve krachten zijn chemisch en elektrisch. Kaliumionen worden uit de cel gevoerd en natrium komt 
naar binnen door afzonderlijke leak channels. Om het potentiaalverschil te kunnen onderhouden, heeft 
men actieve processen nodig. Belangrijk hierin is de natrium kaliumpomp. Deze pomp wisselt 3 
natriumionen van de binnenkant met 2 kaliumionen vanbuiten.  
  
Alle levende cellen zijn gekenmerkt door een gepolariseerde plasmamembraan. Er is een 
potentiaalverschil. Een verschil tussen de elektrische lading binnen en buiten de cel. Er is een negatieve 
binnenkant en een positieve buitenkant in de rustmembraanpotentiaal. Omdat de ladingen gescheiden zijn 
door een membraan wordt deze een membraanpotentiaal genoemd. Dit potentiaalverschil ontstaat door 
lekkanalen voor Kalium. Er zijn ook fixed anions binnen de cel. Deze hebben van nature een negatieve 
lading. Hierdoor ziet men een negatief verschil. Deze fixed anions kunnen een ewit zijn of Atp of…  
  
Met een voltmeter heeft men de rustmembraanpotentiaal kunnen bekijken van een zenuwcel. Dit 
bedraagt -70 mV. Het minteken duidt aan  dat de binnenkant van de cel negatief geladen ionen bevat.  
  
De vloeistof buiten de cel bevat hogere concentraties natriumionen en chloorionen. De vloeistof binnen de 
cel heeft een hogere concentratie kaliumionen en negatief geladen eiwitten.  De verschillen hierin worden 
onderhouden door de selectieve doorlaatbaarheid van de membraan.  
  
In sommige cellen is die potentiaal niet helemaal vast, deze kan dus licht veranderen. Als de cel meer 
negatief wordt dan spreken we over hyperpolarisatie(inhibitie). Die potentiaalverandering zal zorgen voor 
een prikkel. Deze verandering is dus enkel mogelijk bij exciteerbare cellen zoals neuronen en spiercellen.  
Die verandering kan plaatsvinden omdat de membraan meer doorlaatbaar wordt voor natrium en kalium.  
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De actiepotentiaal: 
Een actiepotentiaal is een voortgeleide verandering van de membraanpotentiaal van de gehele 
plasmamembraan. Enkel spiercellen en axonen van neuronen hebben exciteerbare membranen die 
actiepotentialen kunnen geleiden. Een actiepotentiaal zal enkel ontstaan als de depolarisatie tot een 
drempelwaarde komt. 
Het kan dus voorkomen dat de membraanpotentiaal kan veranderen, dit door een bepaalde stimulus, die 
kan dus een beetje potentieel verliezen tot ongeveer -70mV(rustpotentiaal).  In de meeste gevallen opent 
een prikkel ionenkanalen die in rust zijn afgesloten. Als dit verder gaat dan treedt de actiepotentiaal op. 
Komen we op -60mV dan zullen de Na+ kanelen hierop reageren. Dit zijn spanningsgevoelige poorten. Er 
komt dus meer natrium naar binnen. Er ontstaat een depolarisatie (verschuiving naar 0mV), omdat de cel 
langs de binnenkant meer positief word. Deze depolarisatie kan stijgen tot 30mV. De cel wordt dus 
positiever als de buitenkant.  
Dan zullen de Kalium kanalen opengaan. Hierdoor gaan we een repolarisatie krijgen. Er ontstaat een K+-
efflux. De membraanpotentiaal worden terug hersteld. Pas als de repolarisatie voltooid is kan de cel terug 
op prikkels reageren. Er is dus een refractaire periode.  
Ze gaat zelfs even negatiever worden, dit noemt men dan de Hyperpolarisatie. Nadien keert men terug 
naar de rustpotentiaal.  
  
Het natriumpoort kanaal heeft 2 poorten die allebei spannings gereguleerd zijn. Het heeft een activatie en 
een inactivatiepoort. Op een bepaald moment gaan de inactivatiepoort sluiten, waardoor er geen natrium 
meer naar binnen kan. En we krijgen repolarisatie.  
  
Heel dit proces duurt slechts 4ms. 
Een cel heeft een absolute refractaire periode.Dit neemt plaats in de inactieve fase van het ionenkanaal.  
Dit wil zeggen dat als men een actiepotentiaal gegeven heeft men niet meteen opnieuw een 
actiepotentiaal kan geven. Als het inactivatiekanaaltje gesloten is kan er geen Natrium meer naar binnen. 
In de relatieve refractaire periode is er wel een mogelijkheid tot een nieuwe actiepotentiaal, maar de 
stimulus hier voor zal sterker moeten zijn. Dit is in de fase van de hyperpolarisatie.  
  
Het is pas als het natriumkanaal opnieuw opent dat er een nieuwe actiepotentiaal gegeven kan worden.  
  
Een actiepotentiaal gaat volgens de wet van alles of niets. De intensiteit van een actiepotentiaal is altijd 
dezelfde intensiteit. De prikkel is dus steeds hetzelfde. Hoe kan het dan dat de spier meer begint te 
contraheren?  
Dit komt omdat de frequentie van de actiepotentialen wel kan veranderen.  
  
Als we een gewicht hangen aan een spier gaat er een spanning zijn in de spier. Bij een voldoende groot 
gewicht gaat men de spanning doorgeven en zal er een hogere frequentie van actiepotentialen zijn.  
De hoogste frequentie is een 50 hertz. 50 prikkels per seconden.  
  
De prikkel moet zich gaan geleiden over de axon. De prikkel moet helemaal tot bij het zenuwuiteinden 
geraken.  
Op een bepaald moment is er een depolarisatie, natrium stroomt naar binnen. Natrium gaat niet in 1 zone 
blijven, maar gaat zich verspreiden over de celmembraan. Er is dus een local current van natrium naar 
nabijgelegen zones. Natrium stroomt naar daar omdat het daar negatief is. Er is dus een aantrekking. 
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Natrium gaat er ook voor zorgen dat er een lokale depolarisatie plaats vind. Zodat de drempel daar ook 
bereikt wordt. Hierdoor ontstaat er terug een actiepotentiaal. Als de drempel bereikt wordt gaat er dus 
terug natrium binnenstromen. Zo ontstaat er een golfvormige beweging. Een stroom van ionen die naar 
binnen en naar buiten gaan.  
Het natrium depolariseert dus een nabijgelegen regio. 
Natrium zal langs naar twee kanten stromen, maar in het voorgaande gedeelte is er al een actiepotentiaal 
geweest en bevind dit zich nog in de refractaire periode. Er is dus maar langs één zijde een geleiding.  Dit is 
de conductie of geleiding in een ongemyeliniseerd axon. Er is dus een ononderbroken geleiding. Er is een 
snelheid van ongeveer een meter per seconde.  
  
Als er een myelineschede is verloopt het proces iets anders. De ionen kunnen namelijk niet door het vet 
heen. Natrium kan gelukkig wel genoeg lokale current hebben om de volgende knoop van Ranviers te 
bereiken. Een voordeel van die myelineschede is dat de geleiding veel sneller verloopt. Tot wel 100m/s. 
We spreken over een Saltatoire conductie van knoop tot knoop. Er is een hoge concentratie aan kanalen 
ter hoogte van de knopen. 
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Op het einde van zo een actiepotentiaal zijn we elektrisch gezien terug in een normale toestand. Maar 
chemisch gezien is de toestand nog niet hetzelfde. Want door het actiepotentiaal is er natrium naar binnen 
gekomen en is er kalium naar buiten gegaan. Die toestand wordt terug hersteld door de natrium-
kaliumpomp.   Die pomp zorgt er dus voor dat na de actiepotentiaal de cel chemisch terug naar zijn 
originele staat keert en dus ook dat cel terug geleidbaar wordt. 
De neuronen hebben dus energie nodig om die pompen te doen werken. Als de energie er niet zou zijn, 
kunnen we geen prikkels meer maken en zijn we hersendood. We zorgen er dus voor dat onze cel opnieuw 
een prikkel kan sturen. 
De pomp verklaart dus ook het energieverbruik van de hersenen.  
 
Neuronale groepen: 
  
De cel zal via zijn axon de prikkel doorgeven. Een axon kan zich gaan splitsen en dezelfde boodschap aan 
meerdere cellen doorgeven --> divergentie. 
  
Zo kan een cel ook verschillende of dezelfde boodschap krijgen van meerdere axonen --> convergentie. 
(van meerdere neuron naar 1 neuron) 
  
Een synaps is de functionele connectie tussen 2 neuronen/celle 
Vraag: gebeurt de synaps elektrisch of chemisch? Heel lang dacht men dat de cel contact maakten via gap 
junctions (elektrisch) en dat ze zo de boodschap doorgaven. Via een gap junction zal een boodschap 
doorgegeven worden via een ionenstroom door de gap-juntion channels. 
  
Loewi experimenteerde op kikkerharten. De N. vagus maakt contact met de pacemakercellen en het hart 
gaat trager kloppen als het hiervan een prikkel kreeg. 
Hij onderzocht de synaps. 
Hij nam 2 kikkerharten. Stuurde een prikkel via de N. vagus => hart klopt trager. 
Het tweede kikkerhart had geen N. vagus meer. Maar hij legde dit in hetzelfde water als het eerste. Ook 
hier begon het trager te kloppen. => er moest een bepaalde stof zijn afgegeven.  
Zo stelde men vast dat cellen niet tegen elkaar liggen maar er wat ruimte tussen zit. Er ontstaat een 
chemische synaps. Deze werkt via een neurotransmitter door presynaptische vesikels en actieve zones, 
alsook postsynaptische receptoren.  
  
Het actiepotentiaal komt toe aan het uiteinde van het axon. Deze potentiaal moet worden doorgegeven.  
Het actiepotentiaal gaat spanningsgevoelige calcium kanalen openen op het axon. De calcium concentratie 
is normaal groter buiten de cel als binnen de cel. Door diffusie zal calcium naar binnen stromen. Ook door 
de negatieve lading binnen de cel zal calcium aangetrokken worden.  
Op het einde van een neuron bevinden zich blaasjes met een neurotransmitter daarin. Vb. acetylcholine. 
Calcium zorgt ervoor dat die vesikels exocytose gaan doen. Er is bulktransport. Alles wat in de blaasjes ligt 
komt in de synaptische spleet terecht.  
De neurotransmitter gaat zich binden op ligand-gemedieerde poortkanalen. Hierdoor gaan deze open. In 
dit geval (filmpje) is dit een natriumkanaal. Waardoor de membraanpotentiaal gaat depolariseren. De 
actiepotentiaal wordt doorgegeven.  
  
Bij een chemische synaps gaat een elektrisch signaal eerst omgezet worden naar een chemisch signaal en 
dan terug naar iets elektrisch.  
  
Bij de kikkerharten waren het dus neurotransmitters die zich nog in het water bevonden.  
Er zijn dus 2 verschillende soorten synapsen, maar de chemische komen het meeste voor.  
  
Er bestaan wel elektrische synapsen waar de cellen effectief tegen elkaar gaan liggen. 
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--> tabel kennen (verschil elektrisch en chemisch) 
  
Communicatie tussen neuronen en andere cellen vindt bij een synaps slechts in 1 richting plaats. Bij 2 
neuronen spreken we van een presynaptisch neuron en een postsynaptisch neuron.  
Bij cholinerge synapsen gaat men als neurotransmitter gebruik maken van acetylcholine.  
  
De chemische synapsen kunnen door voeding en medicatie beïnvloed worden.  
  
Neurotransmitters zijn in grote maten belangrijk voor ons gedrag.  
Vb. Genen die MAOH maken met als normale functie de afbraak van dopamine en serotonine(allebei 
neurotransmitters). Bij mensen bij wie dit gen niet goed werkt zullen er hoge concentraties aan dopamine 
en serotonine zijn. Deze geven aanzet tot agressief en antisociaal gedrag.  
  
Die neurotransmitters hebben dus een groot effect op ons gedrag, maar ook onze omgeving heeft een 
grote invloed. Niet alles hangt dus af van de neurotransmitters.  
  
Ionotrope receptoren: 
De receptor zelf is ook het kanaal. De neurotransmitter bindt zich dus op het poortkanaal en deze gaat 
open. Onmiddellijk kan er dus een depolarisatie plaatsvinden.  Het heeft dus een snelle en kortdurende 
werking. 
Ze werken via ligang-gemedieerde poortkanalen. 
Ze zijn ionotroop omdat ze werken via een ionenstroom.  
Een vb. nicotine acetylcholine receptor. Als we roken zal nicotine in ons lichaam komen. Deze nicotine kan 
ook het kanaal opendoen van acetylcholine. Nicotine werkt dus in op de chemische synaps. 
  
  
Metabotrope receptoren: 
De neurotransmitter binden zich op een receptor. Maar deze receptor is niet het kanaal zelf. De kanalen 
liggen wat verder op. De receptor moet dan tweede boodschappers gaan gebruiken om die kanalen te 
kunnen openen.  
Ze hebben een tragere en langere werking. 
Vb. de muscariene acetylcholine receptor: 
Acetylcholine stimuleert de receptor, waardoor een G-proteïne wordt geactiveerd. Die bestaat uit drie 
delen (een alpha, beta, en een gamma deel). De G-proteïne gaat dissocieren (een bepaald stuk zal 
afsplitsen) en kan een andere stof activeren. Het kan bijvoorbeeld adenylaat cyclase activeren (een 
enzyme). Dit adenylaat cyclase gaat ATP omzetten naar cyclisch AMP. cAMP opent kalium kanalen (via 
indirecte gating). cAMP is ook de tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten. 
  
Metabotrope receptoren werken dus met een 2de boodschapper. De eerste boodschapper is een 
neurotransmitter de 2 de boodschapper is bijvoorbeeld een G-proteïne.  
Dit proces gaat wat trager werken dan de inotrope receptoren.  
Eens de receptor geactiveerd is kan dit proces niet meer stoppen.  
  
Een vb. hiervan is de muscariene Ach receptor. (zie hierboven) 
  
De ionotrope receptoren vinden we voornamelijk terug bij skeletspieren. Die moeten zeer snel kunnen 
werken.  
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Een cel staat in contact met meerdere cellen. We kunnen exciterende en inhiberende boodshappen 
hebben. De inhiberende prikkel gaat er eerder voor zorgen dat de prikkel niet doorgegeven worden. Het 
heeft dus de bedoeling dat er geen actiepotentiaal gemaakt wordt. De drempel moet bereikt worden voor 
er een actiepotentiaal gemaakt zal worden. De drempelpotentiaal bepaalt dus het al dan niet doorgeven 
van een prikkel. 
Een inhiberende cel kan bijvoorbeeld kaliumkanalen openzetten, waardoor kalium naar buiten stroomt en 
de cel meer negatief wordt en dus niet depolariseert. 
  
Een cel gaat dus van meerdere cellen en van verschillende kanten boodschappen krijgen en moet 
beslissen wat die ermee gaat doen.  
  
De intensiteit van een signaal kan versterkt worden door meerdere prikkels na elkaar te geven. De 
frequentie zal dus vergroten en de drempel kan bereikt worden.  
  
Op twee verschillende plaatsen heeft men een exciterende prikkel. Die 2 prikkels zijn synergistisch.  Als 
een neuron zowel een exciterende als een inhiberende prikkel krijgt, spreken we over antagonisme. 
Bij een temporele summatie gaat eenzelfde prikkel in intensiteit stijgen. Bij spatiële summatie gaat het 
over 2 verschillende prikkels(kunnen dezelfde soort zijn). Afhankelijk van de prikkels die toekomen kan 
een neuron beslissen of er een prikkel gaat worden doorgegeven.  
Deze beslissing vind plaats ter hoogte van de axonheuvel. 
  
Er zijn chemische stoffen die de werking van de neurotransmitter vergemakkelijken--> agonisten. Zij 
kunnen bijvoorbeeld de synthese o afgifte van de neurotransmitter stimuleren. 
Er zijn ook chemische stoffen die werking inhiberen --> antagonisten.  

 
De neurotransmitter zit in de synaptische spleet en moet daar ook weer weg, anders is er een blijvende 
stimulatie. 
  
Effect op productie van neurotransmitters: 
  
De synthese van een neurotransmitter kan gestimuleerd worden door een precursor aan te bieden. Vb. 
dopamine die aangemaakt wordt door een aantal chemische processen. Als precursor kan men L-
dopa(=Levodopa) innemen.  
(we kunnen niet zomaar dopamine innemen, want deze kunnen niet in de hersenen terecht komen, L-
dopa wel) 
Parkinsonpatiënten hebben een te kort aan dopamine. Zij nemen dus L-Dopa omdat deze de bloed-hersen 
barrière kunnen passeren. 
  
De synthese kan ook geremd worden door inhibities van de enzymes die werken om de neurotransmitter 
te maken.  Zo kan men ook de synthese stimuleren door de stimulatie van diezelfde enzymes. 
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Effect op synaptische vesikels 
  
Je kan ervoor zorgen dat er niet veel neurotransmitters in de vesikels zit OF dat de vesikels niet makkelijk 
gaan exocyteren.  
Door blokkering van transporten kan een neurotransmitter niet worden opgeslagen in vesikels.  
  
Vb. Botox zal de exocytose van acetylcholine inhiberen, het gif van de zwarte weduwe gaat juist zorgen 
voor een betere exocytose (=> agonist).  
  
Effect op post-synaptische receptoren: 
Er kan een competitieve binding gevormd worden; Er kunnen bepaalde stoffen zijn die ook de poorten 
kunnen openen. Zo kan er bijvoorbeeld een neurotransmitter zogezegd worden nagemaakt (mimeticum).  
Er kan ook een receptor geblokkeerd worden. De antagonist zal dan ervoor zorgen dat de receptor niet 
meer zal werken. De bindingsplaats wordt namelijk geblokkeerd.  
  
Er kunnen ook niet-competitieve bindingen gevormd worden. De neurotransmitter kan zich dus plaatsen. 
Maar een andere stof kan zich op een andere plaats van de receptor binden. Dit zijn indirecte 
neuromodulatoren. Ze kunnen zowel agonisten of antagonisten zijn. 
  

 
  
Effect op heropname en afbraak van neurotransmitter: 
De inactivatie van de neurotransmissie is even belangrijk als de activatie. (anders zou een spier bv. 
bekrampd blijven) 
De neurotransmitter kan afgebroken worden of terug opgenomen in zijn volledigheid in het pre-synaptisch 
neuron. 
Die kan terug worden opgenomen en terug opgeslagen in de vesikels --> re-uptake.  
De neurotransmitters kunnen ook terug opgenomen worden en pas in de cel worden afgebroken.  
Er kan ook voor gezorgd worden dat de neurotransmitter niet meer kan worden opgenomen. Daardoor 
blijft de neurotransmitter zijn werk doen. 
  
Stoffen die de processen van inactivatie van neurotransmitters remmen zijn agonisten. 
  
Er zijn wel honderd verschillende soorten neurotransmitters. Deze kunnen verschillende eigenschappen 
hebben: vb. snel-traag, inhiberend-exciterend,... 
Receptoren zijn specifiek voor 1 neurotransmitter. Een andere neurotransmitter kan hier niet op binden. 
MAAR er zijn wel veel verschillende receptoren voor 1 zelfde neurotransmitter.  
  
Men heeft al wat in kaart kunnen brengen waar de neurotransmitters naartoe gaan. De neurotransmitters 
zijn dus afhankelijk van de anatomische locatie.  
  
Er kunnen ook een aantal processen en ziektes gekoppeld worden aan neurotransmitters.  
  
Neurotoxines, neurofarmacologie, voeding kunnen inwerken op de chemische synaps. Vb. chocolade --> 
gelukkiger gevoel 
  
Meest bekende neurotransmitters zijn glumaat (exciterend) en GABA (inhiberend). 
De neurotransmitters kunnen onderverdeeld worden in categorieën.  
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Acetylcholine: 
We vinden het terug in neuromusculaire juncties (myastenia gravis), het autonoom zenuwstelsel en in de 
hersenen. (heeft een rol bij alzheimer). 
  
We hebben acetylcholine voornamelijk nodig bij de contractie van spieren. Receptoren voor deze stof 
noemen we cholinerge receptoren. Er zijn nicotine receptoren(een agonist hiervoor is nicotine uit tabak) 
en muscariene receptoren (een agonist hiervoor is muscarine uit giftige paddenstoelen).  
  
De opruiming gebeurd door acetylcholinesterase die het acetylcholine zal gaan splitsen. 
  
De neurotransmitters kan beïnvloed worden door: 

• Botox uit een bacterie; die zal ervoor zorgen dat er geen acetylcholine meer in de synaptische spleet kan 
terecht komen. Rimpels: ontstaan omdat spieren de neiging hebben om te verkrampen. Botox zorgt 
ervoor dat de acetylcholine niet in de spleet terecht kan komen, de spieren zullen ontspannen en de 
rimpels zullen verdwijnen. Deze stof kan uitgewerkt raken. 

• Curare:  deze stof komt uit planten, lianen en wordt gebruikt op gifpijltjes. Die remt de binding van het 
acetylcholine op de receptor omdat curare de plaats inneemt. Er is dus spraken van een competitieve 
binding met een receptorblokker. Er is een slappe verlamming. Als ademhalingsspieren niet willen 
samentrekken kan dit dodelijk zijn. 

• Atropine dit vinden we in Atropa Belladonna, wolfskers: kan verschillende werkingen hebben, maar gaat 
voornamelijk de binding van acetylcholine op de receptor vermoeilijken. Deze veroorzaakt dus ook 
spierverzwakking. 

• Zenuwgas: dit gas gaat voornamelijk werken op acetylcholine. Het zenuwgas zorgt ervoor dat 
acetylcholineesterase zijn werk niet meer kan doen. Het acetylcholine blijft dus in de synaptische spleet 
zitten en men krijgt een spastische verlamming. De spier kan niet meer relaxeren.  
  
Deze stoffen zijn allemaal afkomstig uit de natuur en kunnen gebruikt worden in de medische wereld. Vb. 
mensen die elektroshock moet worden toegediend gaat men eerst curare toedienen. 
  
Mono-amines: 
  
1. Serotonine: 
Mono-amines zijn stoffen die afgeleid zijn uit 1 aminozuur. Er is een gelijkaardige structuur met dit 
aminozuur.  
  
Serotonine wordt gevormd uit aminozuur L-tryptofaan. 
Serotonine is een product gelinkt aan stemming, eetgedrag,.... Bij depressieve symptomen gaan de 
seortonine niveaus's verlaagt liggen.  
Dit bij bijvoorbeeld een post-natale depressie (baby blues) of seasonal affective disorder (winter blues). 
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Er is heel veel medicatie bij depressie die gaan proberen zorgen dat serotonine meer zijn werk kan gaan 
doen. Vb. SSRI (serotonine, selective re-uptake inhibitor) dit zit in prozac. Zo gaat serotonine in de spleet 
aanwezig blijven.  
  
Er zijn ook MAO-remmers; MAO breekt serotonine af. Daardoor gaan ze deze remmen zodat serotonine 
minder wordt afgebroken.  
  
Er is ook een mimeticum LSD: die heeft ook het effect om een beter gevoel te krijgen. Ze gaan dus 
Serotonine gaan nadoen.  
  
Mono-amines gaan uit de voeding gehaald worden. Er moet voldoende tryptofaan gegeten worden zodat 
de serotoninegehaltes hoog blijven.  
  
Er bestaan veel soorten receptoren voor Serotonine. 
  
2. Dopamine: 
Dopamine is gelinkt aan twee verschillende verbindingen in de hersenen. 
  

• Nigrostriatale dopaminerge neuronen: 
Er zijn dopaminerge neuronen , neuronen die hun comminucatie doen via dopamine.  
In de basale nuclei zorgen ze voor bewegingscontrole. Ze degenereren bij de ziekte van Parkinson. 
  
MAO-inhibitor  en L-dopa=> meer dopamine.  
  

• Mesolimbische dopaminerge neuronen: 
Het maakt deel uit van het limbisch systeem: ze hebben dus te maken met gedrag,emotie. 
Cocaïne: dopamine gaat minder opgenomen worden(reuptake inhibitie) en de vrijstelling van dopamine 
gaat gestimuleerd worden. De nucleus accumbens gaat dus heel de tijd actief zijn, het verslavingscentrum.  
  
Mensen die hier een heel hoog dopaminegehalte hebben kunnen schizofrenie krijgen.  
Een bijwerking van L-dopa kan dus schizofrenie zijn.  
Dopamine werkt dan niet alleen in het nigostriatale gebied maar ook in het lymbisch systeem.  
  
3. Noradrenaline/norepinephrine: 
Adrenaline is het hormoon, noradrenaline is de neurotransmitter.  
Ze hebben wel een soortgelijke werking.  
  
In het perifeer zenuwstelsel is het de terminale neurotransmitter van de orthosympaticus. (ze zorgen dus 
vb. voor de stijging van de hartfrequentie) 
  
In het centraal zenuwstelsel zorgt het voor de waaktoestand (arousal) stemming, gedrag.  
  
Amfetamines gaat de adrenerge transmissie versterken en gaan ons dus actief maken.  
Gevaren: de kerntemperatuur kan blijven omhoog gaan. De amfetamines zijn dus de drugs van het 
noradrenaline 
  
GABA-erge neurotransmissie: 
  
Het is in hoofdzaak een inhiberende neurotransmitter. Die gaan ervoor zorgen dat de hersenen rustiger 
worden. De neurotransmitter gaat zich binden op de receptor.  
Maar de receptor voor GABA is een ionotrope receptor en is een chloorkanaal. 
GABA bindt dus op een ligand-gemedieerd chloorkanaal.  
Chloor is veel sterker aanwezig buiten de cel dan binnen de cel, er komt dus diffusie. Er komt meer 
negatieve lading naar binnen. Er is dus een instroom van anionen waardoor de cel gaat hyperpolariseren. 
De cel wordt dus geinhibeerd en stil gelegd. 
  
In de Psychofarmaca kunenn ze de GABA-werking bevorderen via bindingssites op de receptor. 
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In de psychofarmacologie gaat men medicijnen maken die de werking van GABA nadoen (GABA-
agonistenà , die vinden we bijvoorbeeld terug in slaapmiddelen.  
  
De barbituraten kunnen ook gebruikt worden als anesthesie middel voor honden en katten.  
  
Aminozuren: 
Deze aminozuren worden aan elkaar geschakeld en vormen peptiden. Deze eiwitten worden gemaakt uit 
ons genetisch materiaal.  
De peptiden worden dus gemaakt via de transcriptie van DNA.  En ze worden aangemaakt in het 
cellichaam. 
  
Het transport wordt verzorgd door dense-cored vesicles over microtubuli doorheen het axon. De 
exocytose vind plaat in de zenuwuiteinde.  

 
  
Psychofarmacologie 
Drugs zal ook heel vaak hun werking uitvoeren via de neurotransmitters.  
  

• LSD is een serotonine analoog: dit is hallucinogeen (trippen) 

• Dopamne en noradrenaline heropname inhibitor: 
- cocaïne: stimuleert het centraal zenuwstelsel en remt het hongergevoel. 
- methylfenidaat (rilatine): behandeling van ADHD 

• Amfetamine en MDMA(of ecstasy): zijn noradrenaline agonisten: ze zorgen voor excitatie 

• THC is de actieve ingrediënt van marijuana en stimuleert cannabinoid receptoren: analgetisch, eetlust, 
storend voor de concentratie, geheugen 

• Opium, morfine, heroïne (kortom opiaten): stimuleren opiaat receptoren, dit zijn peptiderge receptoren. 
Ze werken analgetisch en geven een 'reward' gevoel 
Opiaten vinden we terug in papaver. Het zijn peptiden die opgenomen worden door peptiderge 
receptoren.  
  
Middelenverslaving: 
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Men krijgt positieve bekrachtiging: er wordt dopamine vrijgesteld in de nucleus accumbens, het 
verslavingscentrum.  
  
Door veel te binden op receptoren, gaat de gevoeligheid van de  receptoren verminderen. (tolerantie) Dit 
is een compensatie van het lichaam. En om het zelfde gevoel te krijgen ga je steeds meer nodig hebben --> 
verslaving.  
Met het stoppen ga je dan ontwenningsverschijnselen krijgen. Die zijn vaak het omgekeerde effect van de 
drug. 
Hierdoor krijgt men cravings en kan men hervallen. 
Bv. Na stoppen met cocaïne gaat men een zeer neerslachtig gevoel krijgen.  
  
Centraal zenuwstelsel; 
We vinden dit terug in de hersenen en in het ruggenmerg. 
Er zijn heel veel neuronen en nog meer glia. De massa van onze hersenen onderscheid ons heel veel van 
de dieren.  
Goed structuren kunnen begrijpen! 
  
De functie hiervan is: 

• Input uit de sensorische neuronen 

• Integratie door interneuronen 

• Output via onder andere motoneuronen 
  
Het ruggenmerg zit vast aan de hersenstam. Er is het cerebellum, dit vinden we ook terug bij alle dieren. 
Diencephalon of de tussenhersenen. De grote hersenen/cortex onderscheiden ons van de dieren. 

 
  
p.132 - 133 voor belangrijkste delen 
Wij hebben ook zeer duidelijk grotere hersenen en zeer veel kronkels en groeven.  
De hersenen zitten in de schedel en ook worden ze beschermd door 3 vliezen, de meninges. Zij geven de 
hersenen fysieke stabiliteit en beschermen tegen schokken.  
  

• Dura mater: stevig vlies waar ook de grote bloedvaten in lopen. Dit zit tegen de schedel. Bij een epidurale 
verdoving zal de verdoving doorlopen tot het ruggenmerg.  
  

• Arachnoidea: wordt ook wel het spinnenwebvlies genoemd. De subarachnoïdale ruimte bevat 
cerebrospinaal vocht.  
  

• Pia mater: dit is een zeer dun vlies. Deze gaat mee in al de groeven en is sterk doorbloed: hier vind 
uitwisseling plaats met het hersenweefsel 
  
Tussen de arachnoidea en het pia mater vinden we het cerebrospinaalvocht. 
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Dit vocht wordt ververst tot ongeveer 500ml/dag, de productie vind plaats in de chorid plexus.. Er zit ook 
een lichte stroming op die zorgt voor circulatie. Dit wordt uiteindelijk opgevangen in de grote hersenader. 
Dit vocht vormt een schokbreker. Het is ook onderdeel van het milieu l'interieur en zorgt dus voor de 
homeostase.  
Ventrikels zijn holtes gevuld met cerebrospinaal vocht. (er zijn er 4) 

 
  
Door een tumor of trauma kan er een obstructie ontstaan van het cerebrospinaal vocht. Hierdoor krijgt 
men hoofdpijn en moet men een boring gaan uitvoeren.  
  
De beenderen van de schedel zijn in tegenstelling tot dat van een pasgeborene samengegroeid.  
  
De hersenen bestaan uit 4 belangrijke delen: 
  

• Grote hersenen (cerebrum): Het is het grootste deel van de hersenen. Ze is verantwoordelijk voor de 
hogere mentale processen: denken. De linker en rechterhemisfeer zijn verbonden met een balk, het 
corpus callosum. De hersenen bestaan uit een cortex, grijze stof.  
In de grote hersenen kunnen we 5 verschillende kwabben onderscheiden. Deze zijn gelinkt aan de botten 
van de schedel(os frontale, os parietale, os occipitale, os temporale en de insula): frontal lobe loopt tot 
aan de centrale sulcus. Daarachter hebben we de parietale kwab, de occipitale kwab en de temporale 
kwab. De 5de kwab is niet verbonden met een bot, dit is de insula.  
De grijze stof vinden we ook terug in diepere basale kernen (basale nuclei). 
De witte stof omgeeft deze kernen. 
  
  
De cortex van ons cerebrum is de bovenste laag van de grote hersenen.  
Onze hersenen bevatten heel veel windingen. Bij elke persoon zien die er het zelfde uit.  
Zo een winding wordt ook een gyrus genoemd.  
Voor de centrale sulcus hebben we de precentrale gyrus, hierachter de postcentrale gyrus. Tussen de 
linker en rechterkant bevindt zich een grote groef, namelijk de fissuur.  
De groeven noemen we sulci.  
  
We gaan functies toeschrijven aan de regio's van de hersenen. 
  
Wat we zien komt terecht in onze visuele cortex, neuronen die signalen ontvangen vanuit ons oog. 
Zo is er ook een Auditievee cortex,… 
Er zijn ook bepaalde associatieregio's. Zo zal bijvoorbeeld auditieve informatie vergeleken worden met 
ander auditieve informatie.  
Op deze manier heeft elke regio in de hersenen een bepaalde functie, waar de neuronen zich bevinden die 
informatie ontvangen of versturen.  
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Alles wat we voelen komt terecht in de primaire sensorische cortex.  
De primaire motorische cortex is verantwoordelijk voor beweging. 

 
  
  
Men kan heel specifiek en ver gaan met de functies toewijzen.  
  
De linkerkant van de hersenen zal gebruikt worden om de rechterkant van het lichaam te besturen.  
  
In de primaire somatosensoriche cortex gaat men alles wat we voelen terugvinden.  
  
Als we bewegingen gaan doen wordt dit niet enkel gestuurd door de primaire motorische cortex, er zijn 
ook ondersteunende delen. 
Zo is er een ondersteunend gedeelte de premotorische cortex( motorisch associatiegebied). Hier bevinden 
zich de spiegelneuronen. Die maken imitatie mogelijk. Spiegelneuronen vinden we ook in de inferieure 
parietale kwab.  
Bij mensen met autisme is dit verstoort. 
  
De spiegelneuronen zijn nodig om te leren immiteren. Het zal ook in staat zijn om het doel achter 
bewegingen te zien. We leren empathie, het begrijpen van intenties, taalontwikkeling, motorisch 
leervermogen. Zo kunnen we het gedrag van de ander begrijpen.  
De spiegelneuronen zijn actief bij eigen beweging, maar ook bij het zien van die zelfde beweging bij andere 
personen. 
  
Basale nuclei 
De grote hersenen bestaan uit een linker en hersenkant. De bovenkant is de cortex(grijze stof) waar de 
cellichamen zich bevinden, de axonen zijn de witte stof.  
In de grote hersenen zijn er de basale nuclei, dit zijn gebieden waar er veel neuronen samenzitten. Die zijn 
belangrijk naar bewegingssturing toe.  Ze controleren de bewegingen.  
  
We onderscheiden de nucleus caudatus en de nucleus lentiformis. Deze laatste bestaat uit het putamen 
en het globus pallidus. 
  
De kernen staan in voor de controle van willekeurige bewegingen.  
  
Degeneratie van de nucleus caudatus leidt tot chorea (hyperkinesie vb. bij ziekte van Huntington) 

  
  
3-(2,2,2-trimethylhydrazinium) proprionaat - mildronaat - Meldonium (een prestatiedrug). Dit is een 
product die inwerkt op de hippocampus, het zou ons leren en geheugen kunnen verbeteren.  
  
Algemene structuur hersenen: 
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De cortex(grijze stof) zit in de grote hersenen.  
  
Op de hersenen liggen groeven;  
  
Basale nuclei (ganglia) 
Zijn ook belangrijk voor motorisch leren en motorische controle.  
  
Zijn de hersenhelften identiek aan elkaar? Voor sommige regio's klopt dit. Maar bij het overgrote deel 
klopt dit niet. Er is lateralisatie. 
De motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist (decussatie).  
  
Er zijn specifieke functies aan de hersenhelften gekoppeld. Er is dus een complementariteit tussen beide 
regio's.  
De twee hemisferen moeten wel met elkaar verbonden zijn, zodat informatieoverdracht mogelijk is. Dit 
gebeurt via het corpus callosum. Deze 'balk' bestaat uit een opeenstapeling van axonen.  
  
Er zijn studies die het belang van het corpus callosum gaan aantonen. Dit via split-brain patiënten. Dit zijn 
patiënten met zeer zware epilepsie. Dit gebeurt wanneer er in 1 helft zeer veel neuronale activiteit is en 
via het corpus callosum zal ook de andere hersenhelft actief werden en er ontstaat een kortsluiting. Een 
oplossing hiervoor is het corpus callosum door te snijden. Die patiënten zeggen dat ook dat ze twee 
hersenen hebben die niet met elkaar communiceren.  
Een van de experimenten bij zo een patiënt gaat men de linkerneusgat toeplakken en hij kan dus enkel 
ruiken met de rechterkant. Als ze dan vragen om met hun linkerhand te nemen wat hij geroken heeft. Hij 
gaat dan ook de bloem vastnemen. Maar als je hem vraagt wat heb je geroken, kan hij woordelijk geen 
antwoord geven. De spraakcentra zitten namelijk in de linker hersenhelft.  
  
Het corpus callosum zorgt ervoor dat we kunnen gaan specialiseren. 
  
Er is dus niet sprake van dominantie, maar van complementariteit. 
De linkerhemisfeer staat in voor spreken, schrijven, rekenen en redeneren. De rechter hemisfeer staat in 
voo visuospatieel en patroonherkenning. (vb. componeren)  
  
Spreken: 
  
Nu kunnen we de regio's gaan bekijken via MRI. Vroeger ging men werken met patiënten met afasie 
(spraakproblemen).  Zij gaven inzicht in de neurale sturing van de spraak. 
In eerste plaats gaan we voor het spreken onze spieren gaan aanspannen.  
  
Bij afasie van Broca (linker inferieure frontale gyrus) is er een probleem met de motorische spraakcentra.  
  
Een tweede belangrijke centra is dat van Wernicke. Deze regio zorgt ervoor dat wat we vertellen ook zinvol 
is. Bij afasie in dit centrum gaan de patiënten onlogisch praten.  Dit is het sensorische spraakcentrum 
(linker superieure temporale gyrus) 
Er worden synapsen gevormd tussen deze twee gebieden en de motorische cortex. Zoals de Fasciculus 
Arcuatus tussen de twee centra. En de Gyrus Angularis die de grens vormt tussen temporale, pariëtale en 
de occipitale kwab. 
  
Bij een laesie treed er afasie op.  

• Borca: spreken niet of slecht en traag, maar wel zinvol 

• Wernicke en fasciculus arcuatus: spreken vlot maar zinloos (ze missen woord-en taalbegrip) 

• Gyrus angularis: lezen en schrijven is moeilijk (probleem visuele input) 
  
Wernicke ontvangt informatie via onze visus en via ons gehoor. Zodanig dat je iets zinvols erop kan 
reageren.  
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Bij de meeste personen zit het spraakcentrum aan de linker hemisfeer. Hersenen kunnen we ook trainen, 
er is een plasticiteit hierin.  
  
De visuele informatie komt in de regio van Wernicke via de gyrus angularis. Als dit beschadigt is, zijn er 
vaak leesproblemen.  
  
Emotie en het limbisch systeem:  
Het limbisch systeem bevat een aantal structuren. Het zit nog steeds in de grote hersenen, maar niet meer 
in de cortex. 
We vinden het terug in de nuclei en de banen rond de hersenstam. 
De amygdale en de hippocampus zijn de belangrijkste structuren van dit systeem dat zeer belangrijk is voor 
het reguleren van emoties. Dit is ook bij dieren zeer sterk ontwikkeld. Ook de reuk(rhinencefalon) heeft 
een onmiddellijke inwerking op dit limbisch systeem. Dit via de tractus olfactorius en de olfactorische 
cortex. 
Reuk heeft een sterke impact op emoties. Omdat dit onmiddellijk in verbinding ermee staat.  
  
De emoties gaan een uitdrukking hebben fysiologisch gezien via de hypothalamus. Er is een koppeling van 
de emoties aan een fysiologische respons.  Mensen die meer werken vanuit hun cortex gaan meer denken 
voor ze gaan reageren. We hebben dus de mogelijkheid om het limbisch systeem een beetje te 
onderdrukken. 
  
Verdere uitdrukking van emoties gebeurt via de hypothalamus en het autonoom zenuwstelsel. (amygdala) 
  
Het limbisch systeem kan betrokken zijn bij het lange termijn geheugen. We kunnen in de hersenschors 
bepaalde zaken opslaan. Het limbisch systeem gaat daarom via een connectie, neuronen betrokken zijn 
met het lange termijn geheugen. (via hippocampus) 
Het limbisch systeem is ouder dan de cortex. Er is dus relatief weinig controle vanuit de cortex naar het 
limbisch systeem. 
  
Geheugen en leren:  
Er is onderzoek naar het korte termijn geheugen gedaan via fMRI. Ze gaan hier 20 woorden presenteren, 
en dan moet hij als hij uit de scanner komt de woorden die hij had onthouden zeggen.  
  
Het geheugen bestaat uit een declaratief geheugehen (feiten en gebeurtenissens). Als dit beschadigt is, 
ontstaat er amnesie.  
Ook spreken we van een korte termijn geheugen.  
Van hier moet informatie worden omgezet naar het lange termijn geheugen. Dit via de mediale temporale 
kwab, de hippocampus en de amygdala (vb.via angst), en via activatie van genen, bouwen van nieuwe 
synapsen. 
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De lange-termijnopslag is een consolidatie in de cortex. Links is er het visueel geheugen. Rechts komt de 
visuo-spatiele informatie en in de prefrontale kwabben kunnen we mathematische berekeningen 
uitoefenen. 
  
1. Hebbiaanse synaps: een synaps is plastisch. Als we een weg frequent nemen, gaan we dit makkelijker 
kunnen. Als we synapsen heel frequent laten lopen, verloopt dit makkelijker. Er is dus een 
activiteitsafhankelijke versterking van de verbinding tussen de neuronen. Er ontstaat een connectie.  

 
  
Langetermijnpotentiëring: de verklaring waarom dat een synaps die men meer gebruikt beter werkt.  
Glutamaat komt uit een vesikel en komt in de synaptische spleet terecht. Die bindt met ionotrope 
receptroren. En Natrium gaat naar binnen stromen en zorgt voor een depolarisatie.  
Glutamaat bindt ook op een andere receptor, die ook ionotroop is. Hierdoor zal calcium binnenstromen.  
Calcium gaat een aantal processen in de cel in gang zetten. Stikstofoxidesinthase bijvoorbeeld. Hierdoor 
wordt er meer stikstof geproduceerd. Dit is een retrograde messenger en die gaat migreren naar het 
presynaptische zenuwuiteinde en die gaat er voor zorgen dat er bij volgende activatie meer vrijstelling gaat 
zijn van de neurotransmitter glutamaat. --> de synaps versterkt 

 
  
2. Onze hersenen zijn neuroplastisch. In de somatosensorische cortex is er een regio waar signalen gaan 
toekomen van bijvoorbeeld de duim. Als we een stuk van onze wijsvinger kwijt zijn, gaat er een regio zijn 
op de somatosensorische cortex die we niet meer gaan gebruiken.  
Dan kunnen er collaterale signalen ontstaan, waardoor de neuronen van de duim een grotere regio gaan 
innemen op de cortex.  
Als een bepaalde regio niet meer gebruikt worden gaan andere delen meer plaats kunnen innemen 
waardoor men de andere zintuigen versterkt.  
Er ontstaan collaterale axonen. Dit is ook het ontstaan van nieuwe verbindingen tussen neuronen --> leren.  
In plaats van in verbinding te staan met maar 1 ander neuron, met meerdere neuronen. Het ontstaan van 
nieuwe verbindingen. 
Er is een reorganisatie van thalamische neuronen na amputatie. 
  
3. Neurogenese bij volwassenen. Vroeger dacht men dat de neuronen dood gingen en niet meer werden 
vervangen.  
Nu heeft men echter kunnen vast stellen dat er toch nieuwe neuronen gevormd kunnen worden. 
(neurogenese) 
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Dit hebben ze kunnen aantonen door ratten in kooien te steken die ofwel zeer saai is ofwel zeer 
interessant (enriching). In de laatste omgeving kon men aantonen dat er nieuwe neuronen gevormd 
werden.  
De eerste keer hebben ze dit vast gesteld bij kanaries. Deze konden een nieuw liedje gaan aanleren. 
Neurogenese: ze maken nieuwe neuronen aan. Men weet hier nog niet zoveel over . 
Men vermoedt dat dit aangemaakt wordt uit stamcellen (gliacellen). Vooral in de bulbus olfactorius en de 
hippocampus zou dit optreden. Hoe het komt dat dit van hier naar de cortex gaat weet men nog niet zo 
goed.  
Het belangrijkste is dat deze enrichement wel werkt. Het is zelfs al voldoende om de dieren te laten 
bewegen. Dit toont aan dat als men wil leren je moet bewegen.  
  
De tussenhersenen bevatten regelcentra voor het autonoom zenuwstelsel. 
De tussenhersenen/diencephalon heeft een drietal belangrijke onderdelen: 
1. thalamus: eivormige structuur; een soort tussenstation. Al onze sensorische informatie komt hier toe en 
maakt een synaps met de neuronen in de thalamus, en deze beslist of de informatie doorgestuurd wordt 
naar de cortex.  
  
2. De epithalamus: Dit bestaat uit de choroid plexus en de epifyse. In de choroid plexus wordt het 
cerebraal vocht geproduceerd. De epifyse is een klier, deze secreteert melatonine.  
  
3. hypothalamus: dit is het controlecentrum van het autonoom zenuwstelsel. Die kijkt bijvoorbeeld naar de 
kerntemperatuur en of deze nog in orde is.  
Het bewaart de balans. Als de kerntemperatuur te hoog is dan gaat de hypothalamus signalen uitsturen 
om te beginnen zweten.  
De hypothalamus is dus opgebouwd uit verschillende kernen: 
Een ander voorbeeld is het eetgedrag, of emotioneel gedrag.  
Als de homeostase afwijkt dan gaat die signalen uitsturen om deze terug in orde te brengen.  
Het staat ook in voor vochtbalans, thermoreglatie, biologische klok. Ze geven reacties via de ortho-en 
parasympaticus, of hormonaal. 
De kleine helper van de hypothalamus is de hypofyse.  

 
De tussenhersenen liggen tussen het cerebrum en de hersenstam. 
  
De medulla oblongata is het verlengde van het ruggenmerg.  
Er is ook het pons en de midden hersenen. Deze 3 delen zijn onderdeel van de hersenstam.  
  
De medulla oblongata regelt de hartslag, bloeddruk (cardiac control). Het is het tussenstation tussen het 
cerebrum en het ruggenmerg. Het regelt een aantal autonome functies (cardiac control center)  
  
De pons/brug regelt de ademhaling. Ze verzorgen dus meerdere vegetatieve functies. Dit gebeurt allemaal 
onbewust en wordt gestuurd vanuit de hersenen.  
  
De middenhersenen (mesencefalon) bestaat uit de superior cilliculus die zorgt voor visuele reflexen en de 
nucleus rubra en substantia nigra die zorgen voor motorische controle. 
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Een ander onderdeel is het cerebellum of de kleine hersenen. Deze ziet er ongeveer hetzelfde uit als het 
cerebrum. Dit is ook aanwezig bij dieren en is een oud deel.  
Het staat in voor zaken die niet alleen typisch menselijk is, maar die ook belangrijk zijn voor dieren.  
Het coördineert bijvoorbeeld bewegingen. Het is vooral belangrijk voor het houden van het evenwicht.  
Het is ook heel belangrijk voor motorisch leren en motorische controle. 
Het staat in contact met andere motorische regio's en ontvangt proprioceptieve info. Het bestaat uit gyri. 
  
Via het ruggenmerg communiceren de hersenen met de rest van het lichaam. Vanuit het ruggenmerg 
vertrekt er informatie naar de periferie --> efferente informatie.  
Een zenuw is een bundel van axonen die naar een bepaalde plaats lopen. Het is te vergelijken met kabels. 
We hebben zenuwen die vertrekken vanuit de hersenen en er zijn er die vertrekken vanuit het 
ruggenmerg.  
  
Er zijn een twaalf tal craniale zenuwen, aangeduid met een romeins cijfer.  
  
Vanuit elke wervel vertrekt er 1 zenuwbaan. We noemen ze de spinale zenuwen. De zenuw die vertrekt en 
ventraal licht is een efferente zenuw en is motorisch. De afferente zenuwen die informatie brengen naar 
de hersenen liggen dorsaal.  
De wervelkolom heeft een speciale structuur. We hebben cervicale wervels, thoracale wervels, lumbale 
wervels en sacrale. Ook samengevoegd met het os sacrum. Tussen de wervels liggen er dunnen schijven, 
een discus. Die kunnen uitpuilen en dan spreken we van een hernia.  
  
Als je je rug breekt, dan kan het ruggenmerg onbruikbaar worden door het meebreken van het 
ruggenmerg. Alles onder de breuk wordt dus onbruikbaar.  
Ter hoogte van de borstkas is het vrij goed beschermt. Het breken van de nek is wel zeer gevaarlijk. 
Hierdoor kan je de rest van het lichaam helemaal niet meer gebruiken.  
  
Er zijn 12 paar craniale of hersenzenuwen. Deze worden aangeduid met een romeins cijfer. 1(Reuk), 2 
(visus), V11( evenwicht,gehoor), X (vagus).  
Deze zenuwen ontspringen aan het diencefalon en de hersenstam. Ze zijn meestal zowel afferent als 
efferent. 
  
Ofwel leidt een efferente zenuwbaan tot een bewuste willekeurige beweging of ook wel somatisch 
genoemd, of we krijgen een onbewuste onwillekeurige reactie of autonoom genoemd.  
Als we spreken over het autonome, spreken we vooral over vegetatieve functies.  
  
Het somatisch zenuwstelsel zorgt voor bezenuwing naar skeletspieren. Het zorgt dus voor bewegingen en 
zijn steeds exciterend. Het autonome stelsel stuurt prikkels naar glad spierweefsel, zoals bijvoorbeeld de 
baarmoeder.  
Ook klieren kunnen informatie krijgen door het autonome stelsel. We hebben er weinig controle over. 
Alsook het hart. 
Het somatisch zenuwstelsel kunnen we wel beïnvloeden.  
  
Motorische controle gebeurt op diverse niveau's in het CZS. 
  

• De motorische cortex: (bewust-willekeurig, doelgericht-flexibel, aanpassing aan de omstandigheden, 
bijsturing door het cerebellum en de basale ganglia) 

• Hersenstam: automatismen 

• Ruggenmerg: reflexen 

• Sensorische informatie uit spier of uit zintuigen 
  
Pyramidale banen/corticospinaal: deze loopt vanuit de motorische cortex doorheen de hersenen zonder 
een synaps te maken en gaat onmiddellijk 1 synaps maken in het ruggenmerg naar de skeletspieren. Er is 
dus geen tussenstation van cortex naar ruggenmerg. Deze baan wordt enkel gebruikt bij taken die zeer 
veel aandacht vragen, taken waarvoor je echt je focus nodig hebt. --> fijne gecontroleerde bewegingen  
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Extrapyramidale banen gaan veel synapsen maken, dit is vooral belangrijk voor grovere bewegingen.  Deze 
banen zijn de mediale en laterale banen. Ze gaan via de hersenstam, basale nuclei,... 
  
Door een hersenbloeding kan een bepaalde regio beschadigt worden. Afhankelijk van waar de 
beschadiging plaats vind gaan er andere symptomen optreden.  

 
  
Skeletspieren: 
  
De skeletspieren gaan samentrekken door een actiepotentiaal. De spiervezels zitten vast in een 
spierbundel.  
Myofibrillen = worden bekeken als de trekkabels. Dit gaat zorgen voor de contractie. In 1 spiercel zitten er 
enkele myofibrillen. Deze myofibrillen zijn lang, dit zorgt ervoor dat spiervezels heel lang kunnen zijn.  
De myofibrillen zijn opgebouwd uit eiwitten. 2 verschillende soorten: actine en myosine. Actine wordt ook 
het dunne filament genoemd. Myosine is een vrij dik filament.  
Deze twee filamenten zijn heel mooi in elkaar gestrengeld. Het zijn zoals vingers die in elkaar zitten.  
1 actine filament is omgeven door 3 myosinefilamenten.  

 
  
Een myofibril is dus opgebouwd uit allemaal kleine delen. De kleinste contractiele eenheid is een 
sacromeer. Er zijn zones van overlap en er zijn zones met enkel actine en ook zones van enkel myosine.  
  
De myosine filamenten gaan een trekbeweging maken waardoor de actine filamenten meer naar het 
midden komen liggen en waardoor de Z schijven dichter bij elkaar komen. Dit is wat er gebeurt bij 
contractie.  
  
Deze conractie is de theorie van glijdende filamenten: 
De contractie leidt tot een verkorting van de sacromeren. De dikke en dunnen filamenten schuiven in 
elkaar en de I-band en H-zone worden korter, de Z-schijven komen dichter bij elkaar. De A-ban (een zone 
van dikke filamenten) blijft even breed. 
  
Myosinekoppen maken contact met actine en vormen dwarsbruggen/kruisbruggen.  
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Door een power stroke wordt actine naar het centrum van het sarcomeer getrokken. 
  
Om te komen tot die contractie moet er een actiepotentiaal toekomen. Er gaat acetylcholine worden 
vrijgesteld in de synaptische spleet. En gaat binden op ionotrope receptoren (nicotinerge) op de 
postsynaptische cel. Hierdoor stroomt natrium naar binnen waardoor de actiepotentiaal wordt 
doorgegeven aan de spier. Er is een neuromusculaire junctie.  

 
  

 
  
Excitatie van een skeletspiervezel: 
De actiepotentiaal van de spier verspreid zich over het membraan van de skeletspiervezel. Specifiek aan 
deze cellen is dat er inhammen zijn, T-tubulus.  Er is dus geleiding van de prikkel of depolarisatie tot in de 
T-tubuli. 
 
Het zorgt voor activatie van het sarcoplasmatisch reticulum. Dit is gevuld met calcium. De actiepotentiaal 
zorgt hier dat het calcium wordt uitgescheiden. Dit diffundeert tot in het sacroplasma.  
Er is diffusie via release channels. 
De actine draad bevat een eiwit troponine, en bevat een andere draad, tropomyosine.  
Het kopje van myosine kan pas op enkele plaatsen zich vasthangen aan actine. In rust zijn deze plaatsen 
bezet en er kan geen verkorting ontstaan.  
Calcium gaat binden op troponine, waardoor deze verandert van structuur. Hierdoor gaat tropomyosine 
van plaats veranderen en wegdraaien, waardoor de bindingsplaats vrijkomt.  
Calcium heeft dus als functie dat het myosine op het actine kan binden. 
Er wordt dus een dwarsbrug gevormd tussen myosine en actine.  
Door middel van power strokes komt er een contractie. ADP komt vrij.  
Als ATP bindt op myosine zal het los komen van actine.   
  
Als de contractie stopt gaat acetylcholine worden verwijdert en zal calcium terug worden opgenomen. 
Tropomyosine zal terug over de bindingsplaatsen komen te liggen. 
  
Het contractieproces kost energie. Energie is nodig om het hoofdje terug los te laten.  
Als men dood gaat is er geen ATP meer beschikbaar. Men krijgt een verstijfd geheel. De rigor mortis. Dit 
omdat de kopjes van myosine niet meer kunnen loslaten. 
  
De motorische eenheid: 
Alle spiervezels van 1 motorische eenheid zijn van hetzelfde vezeltype. Er zijn zo een 2 tot 2000 spiervezels 
per motorische eenheid. 
1 neuron gaat verschillende spiervezels aanspreken. Er is dus divergentie. Het axon maakt connectie met 
verschillende neuronen.  
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We spreken van een motorische eenheid: het geheel van het neuron, axon, en spiervezels die geactiveerd 
worden door dat specifiek neuron. Er zijn zowel grote als kleine motorische eenheden. Bij de spieren in de 
hand zijn het eerder kleine ME omdat hier vooral fijne bewegingen moeten kunnen worden uitgevoerd.  
  
Reflexen: 
De autonome banen gaan zorgen dat we in leven blijven. De somatische banen kunnen echter ook soms 
zorgen voor een contractie die niet willekeurig is. Waar we dus geen controle over hebben. 
Alles wordt verwerkt door het ruggenmerg. Dit gaat veel sneller, we spreken van een eenvoudig reflex. Een 
spiercontractie als respons op een bepaalde prikkel die niet tot aan de hersenen gaat, maar die werkt via 
een reflexboog (= de zenuwbanen van een eenvoudige reflex). De hersenen hebben hier niks mee te 
maken.  Vb. kniepeesreflex 

 
  
Er kunnen ook complexere reflexen zijn.  
De prikkel komt tot in het ruggenmerg. Er gaat een synaps ontstaan die de spieren gaan stimuleren die 
moeten contraheren, maar er is nog een andere synaps die gaat zorgen dat de tegenwerkende spieren 
gaan relaxeren. Dit komt ook niet tot in de hersenen.  

 
Enkel de reflexen gaan via somatische baan zonder dat je deze controleert.  
 
Het autonoom zenuwstelsel gaat voornamelijk instaan voor de vegetatieve functies om te overleven. Het 
gaat bijvoorbeeld de darmen en klieren aansturen alsook de hartspier.  
  
Foto van emoties en lichamen: blauw toont een verminderde doorbloeding. Rood toont een verhoogde 
hartslag en dus ook meer doorbloeding. Emoties komen tot uiting in lichamelijke reacties. Het autonoom 
zenuwstelsel zorgt voor een verhoging van de hartslag De parasympaticus gaat het juist verlagen. 
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Er zijn twee taken van het autonoom zenuwstelsel. Ook structureel zijn er verschillen. De twee takken van 
het autonoom ZS hebben vaak tegengestelde effecten: 
  
De orthosympaticus/sympaticus zijn zenuwbanen die vertrekken tussen de tweede thoracale wervel en de 
2de lumbale wervel.  
De parasympathicus vertrekt uit het craniale gedeelte en een deel uit het os sacrum.  
Organen worden meestal door beide bezenuwt.  
  
De hersenen moeten situaties gaan herkennen en op basis daarvan gaan bepaalde centra worden 
aangestuurd.  
  
Bij rest-and-digest (nadat je gegeten hebt) heeft de parasympaticus de bovenhand.  Er is dus een 
rusttoestand en dat zorgt ervoor dat de vertering goed kan werken. Er is een activatie van de 
spijsvertering en de rest komt tot rust. 
In een andere situatie gaan we de stoffen van de voeding gebruiken en dan gaat de orthosympaticus actief 
zijn. Bij bijvoorbeeld fight or flight reacties. We krijgen ook een activatie van het cardio-respiratoire 
systeem.  
Meestal is er een balans tussen de 2.  wat belangrijk is voor de survival. 
  
Bij een hartslag onder de 90 zal voornamelijk de parasympaticus werken.  
  
Anatomie van autonoom ZS: 
De sympathicus/orthosympaticus: Thoraco-lumbaal (T1-L2) 
Bestaat uit: 

• De grensstreng (sympatische ketting) niet zo belangrijk.  

• De collaterale (prevertebrale) ganglia 

• Bijnieren: sympatho-adrenal systeem 
  
Parasympaticus: cranio-sacraal 
Bestaat uit: 

• Terminale ganglia (synaps ter hoogte van doelorgaan) 

• Craniale zenuwen; (Vagus) 
• Sacraal (S2-S4): rectum, blaas, genitalia 

  
Er is altijd een ganglion aanwezig in het autonoom ZS. Ook hebben we altijd een preganglionair neuron en 
een postganglionair neuron.  
  
In de sympaticus is er een uitzondering van een neuron die rechtstreeks loopt naar de nier.  
  
De bijnier secreteert adrenaline als deel van de orthosympaticus.  
  
Bij zeer hevige fight/flight reacties is er een zeer hevige activatie van de sympathicus die gaat beïnvloed 
worden door dit(adrenaline) hormoon.  
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Bij stress zal onze hartslag neuraal verhogen. Als dit na een uur nog steeds verhoogd is komt dit door de 
adrenalineboost.  
  
De meeste organen worden door beide systemen bezenuwd, maar het sympathische heeft een heel 
andere functie dan het parasympathische.  
  
Het parasympatisch zenuwstelsel zal onze pupil kleiner maken. De traanklier wordt enkel bezenuwd door 
de parasympaticus.  

 
  
Bij een sympathische activatie van een visceraal orgaan dan is de transmitter noradrenaline. Bij een 
parasympathische activatie is dit acetylcholine.  
Acetylcholine en noradrenaline zijn dus de neurotransmitters van het autonoom ZS. 
  
Vb. activatie sympathicus gaat vesikels met noradrenaline vrijgesteld worden en dit zal ervoor zorgen dat 
de darm niet geprikkeld kan worden bij een fight or flight reactie. 
 
Hartfrequentie als voorbeeld van autonome regeling 

• Stijging door orthosympaticus 

• Door adrenaline en noradrenaline 

• Daling door parasympaticus 

• Via nervus vagus (craniale zenuw X): Acetylcholine 

• Hart heeft eigen frequentie van 90 bpm 

• Activatie PS in rust (60 bpm), vagale syncope 

• Activatie OS tijdens inspanning (tot 200 bpm), stress, arousal 
  
Emotionele uitdrukking via het autonoom zenuwstelsel  

• Ortosympaticus (lichamelijke arousal) 

• Bij woede, angst, opwinding, blijheid 

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

• Parasympaticus 

• Bij verdriet, verveling 

• Daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie,… 

• Gestuurd door hypothalamus 

• Toepassing bij meten van emoties  
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HOOFDSTUK 3: zintuiglijke waarneming 
  
Alles wat we zien, voelen, horen wordt omgezet naar diezelfde informatie die gestuurd wordt naar de 
hersenen waar we een beeld kunnen vormen.  
  
Algemeen:  
  
We gaan uit van een prikkel; een plotse verandering van de uitwendige toestand. Een plotse verandering 
kunnen we makkelijk detecteren. Iets dat geleidelijk aan veranderd is veel moeilijker waar te nemen.  
Gewaar worden is niet het zelfde als bewust worden. Bij bewust worden komt het al tot in onze cortex.  
Er zijn ook enkele speciale zintuigen, de exterosensoren.  
Alle levende wezens hebben van die zintuigen.  
  
Zintuigen zijn cellen of zenuwuiteinden die reagren op een prikkel: 
Een prikkel is een plotse verandering van uitwendige toestand (mechanisch, chemisch,…) 

Gewaarwording is niet het zelfde als waarneming, bewustworden. Bij bewust worden komt het 
signaal al tot in onze cortex. 
  

Algemene zintuigen (Somatosensoren, interosensoren): informatie over eigen lichaam  

• Temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling), proprioceptie (lichaamshouding) 

• Cellen over ganse lichaam verspreid 
Speciale zintuigen (exterosensoren): visus, gehoor, smaak, reuk, evenwicht 

• Gespecialiseerde organen 
  
  
De visus is voor ons het belangrijkste zintuig.  
  
Er komt een prikkel toe, deze gaat via een afferent neuron naar de hersenen. Of er kan ook een specifieke 
cel tussen zitten. Deze cel heeft een receptormebraan die gevoelig is voor de prikkel. Die zal dan vesikels 
met chemische boodschappers bevatten. Deze doen dan aan exocytose, waarbij de chemische stof dan 
het afferente neuron gaat prikkelen. --> Sensoren: dit kunnen zenuwuiteinden zijn of afzonderlijke cellen 
  

 
  
De prikkel moet groot genoeg zijn zodat een actiepotentiaal kan worden  gegenereerd. De prikkel moet 
dus sterk genoeg de wand kunnen polariseren. De mate van depolarisatie van de generatorpotentiaal 
wordt vertaald naar een frequentie actiepotentialen in het sensorisch neuron.  
Een stimulus wordt omgezet naar een elektrisch signaal, de generatorpotetiaal wordt omgezet in een 
actiepotentiaal. (frequentie) 
  
Er bestaat dus een bepaalde drempel, we kunnen niet alles waarnemen. Als de drempel niet bereikt 
worden, zal men het niet gewaar worden.  
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Er zijn een aantal eigenschappen van sensoren: 

• Ze hebben een bepaalde specificiteit: 
De adequate prikkel heeft de laagtse drempel. 
Er bestaan ook valse stimulussen. Duwen op ogen--> lichtflits. De receptoren worden geprikkeld door een 
valse prikkel. Deze valse prikkel heeft wel een hogere drempel. Deze moet al uitgesproken zijn om voorbij 
de drempel te komen.  
  

• Er is ook sprake van adaptatie: 
Er bestaan twee types sensoren, tonische en fasische. Verandering kan gedetecteerd worden door 
sensoren. De tonische receptor gaat zich traag gaan aanpassen, in het begin gaat dit weinig nodig zijn, op 
den duur gaat het geleidelijk aan wennen aan de actiepotentiaal en heeft men meer nodig.  De 
actiepotentialen komen minder snel door.  

 
Met een tonische receptor detecteer je de verandering, maar je blijft hem voelen. Je blijft geprikkeld 
worden.  
Bij fasische receptoren wordt enkel de verandering gedetecteerd. Een vb. hiervan is de reuk. Dit is een 
fasische receptor. Op den duur ruik je dit niet meer --> chiro.  
Vaak is er een combinatie van beide receptoren. De reuk is hoofdzakelijk fasisch. Pijn kan beide zijn.  
We gaan na een tijd niet meer bewust denken aan een prikkel, we gaan die gaan inhiberen. Er is centrale 
inhibitie. 
  
Het neuron van eerste orde gaat de informatie vanuit de perifierie naar ons centraal zenuwstelsel 
brengen. Neuronen van de tweede orde brengen informatie door naar de thalamus. En van de thalamus 
naar de cortex gaat via het neuron van derde orde.  
  
Er bestaan verschillende hersengebieden voor waarneming in de hersenen. Tast gaat naar tast,… Ze 
hebben allemaal een bepaalde plaats. Er bestaan ook associatieregio's. De associatieregio's gaat het gaan 
vergelijken.  

 
  
Thalamische gating; een soort van poort die zal regelen welke informatie mag doorgaan. Deze gating 
wordt gestuurd door de associatieregio. Het is zeer belangrijk dat de thalamus niet overprikkeld worden. 
Dit is belangrijk naar concentratie toe. 
Het is een sluis tussen de onbewuste subcorticale sensoriek en de bewuste corticale perceptie. 
Aandacht wordt gestuurd vanuit de associatieve cortex. 
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De pijnzintuigen zijn gevoelig voor: 

• Extreme temperaturen 

• Mechanische beschadiging 

• Opgeloste chemicaliën, vb. afgegeven door beschadigde cellen 
  
Pijn voelen heeft evolutionair een aantal voordelen waardoor pijn toch een zeker nut heeft.  
Als cellen beschadigd worden gaan deze lekken en gaan deze ook 2 stoffen vrijstellen, namelijk 
bradykinine en prostaglandine. Deze zullen de neuronen prikkelen. Ook de zenuwuiteinden gaan een stof 
afgeven, substance P(pijn). Zo wordt het signaal verder door gegeven.  

 
  
Pijn kan waargenomen worden door nocireceptoren: 
We hebben 2 verschillende pijnreceptoren. Adelta receptoren (stekende pijn) gaan pijn detecteren die een 
zeer specifieke plaats hebben. Deze gaat ook gaan verdwijnen. Er is een snelle geleiding(gemyeliniseerd). 
Ze gaat gaan adapteren en is dus fasisch. 
  
Een C-receptor gaat eerder een brandende pijn detecteren, deze is meestal moeilijk te lokaliseren en blijft 
aanwezig. Er is dus een diffuse localisatie en is een tonische receptor. Er is een trage geleiding( 
ongemyeliniseerd). 
  
Er is ook een Abèta receptor, dit is echter geen pijnsensor. Ze gaan reageren op een mechanische 
stimulus. 
  
Om pijn te verminderen kan men medicatie innemen. Deze kunnen gaan inwerken op de 
neurotransmitters.  
Als men pijn heeft gaat men hierop drukken. Je hand erop houden.  Dit heeft wel degelijk een effect. 
(Simultane mechanische druk kan de pijn verzachten ('gate control') 
Er is een interneuron die een synaps kan inhiberen, die kan dus zorgen dat de prikkel niet goed kan 
doorgegeven worden naar een neuron van tweede orde.  
Bij een pijnlijke prikkel gaat dit interneuron zelf geinhibeerd worden en deze kan dus niet meer de synaps 
inhiberen. Zo kan de prikkel toch naar de hersenen gaan. Als we zelf druk uitoefenen op een bepaalde 
plaats gaat er en Abeta receptor worden geactiveerd die gaat een prikkel uitsturen en het interneuron 
toch activeren, zodat die terug kan inhiberen en de pijn wat minder wordt.  
Het evolutionaire meerwaarde hieraan is om inwendige bloedingen te kunnen stoppen. Het kan ook 
aantonen hoe ernstig de pijn is. Als men druk uitoefent en het wordt niet minder gaat het wss wel ernstig 
zijn. 'gate control' 
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Pijnreceptoren worden ook nocireceptoren genoemd. Pijn aan organen kunnen ook gelokaliseerd worden 
op de huid. Dit omdat de zenuwbanen voor het orgaan op het zelfde punt uitkomen als zenuwbanen voor 
bepaalde delen van de huid. De pijn in de ingewanden loopt dus via dezelfde ruggenmergzenuwen als pijn 
in het lichaamsoppervlak. Zo kan pijn in de linkerarm een aanwijzing zijn voor een hartkwaal. 
  
Huidsensoren: 
De thermoreceptoren bevinden zich in de huidlaag. Dit zijn dendrieten(vrije zenuwuiteinden) die 
rechtstreeks in de huidlaag uitkomen. Het uiteinde van de zenuw zit verpakt in een omhulsel. Bij trillingen 
is er een constante verschuiving van de lagen en blijft de zenuw geprikkeld.  
  
De zenuwuiteinden ter hoogte van haarwortels kunnen ook wind detecteren, of als bijvoorbeeld een 
insect zorgt voor trillingen.  
  
Er zijn naast de thermoreceptoren ook tast- en drukreceptoren. Deze bestaan ook uit vrije zenuwuiteinden 
(net zoals de thermo- en noci-). Ze bevinden zich ronde haarwortel en kunnen zowel tonisch als fasisch 
werken. Bij een aanhoudende druk werken ze tonisch, dit zijn Merkelcellen en Ruffini-uiteinden. 
Bij trillingen werken ze eerder fasisch, dit zijn de Meissner- en Pacini-lichaampjes. 
  
Er is een bundeling van al de receptoren. Ze maken een synaps met een neuron van de tweede orde. Dit 
kan ook vroeger gebeuren in een neuron van eerste orde. Meerdere sensorische uiteinden of sensoren 
vormen dus één sensorische eenheid (receptorveld). Het discriminerend vermogen hangt af van de 
grootte van het receptorveld. 
Ze komen kortom allemaal samen in 1 neuron en sturen zo informatie door naar de hersenen.  
  
2-punts-drempel; dit toont de plaats aan van hoever twee punten moeten verwijderd zijn van elkaar om 
als apart te worden bekeken. Bij een zeer fijn gevoelige huid gaat de afstand minder groot moeten zijn.  
De grootte van het receptieve veld hangt af van de huidlocatie. 
  

Reukzin 
Het is het oudste zintuig.  
Deze receptoren vinden we terug in het reukepitheel. Een geur is een molecule die door de lucht kan 
zweven en die kan oplossen in het slijmweefsel. Hier bestaan ook receptoren voor. Geuren zijn dus 
chemische stofen die oplosbaar zijn in slijmvlies. 
We hebben meer dan 1000 verschillende receptoren om geuren te kunnen opvangen. De combinatie van 
geurmoleculen zullen ervoor zorgen dat we een bepaalde geur kunnen detecteren.  
In het reukepitheel hebben we reukcellen met chemoreceptoren.Het 1ste neuron maakt een synaps in het 
bulbus olfactorius(glomeruli), dit is een deel van de cortex. Deze lopen niet over de thalamus. 
Het 2de neuron gaat van de tractus olfactorius naar de cortex en het limbisch systeem. Er is dus een 
verband tussen het geheugen en de emotie,reuk. 
  
We moeten de geur al eens geroken hebben om het te kunnen herkennen. Dit wordt dan opgeslagen in 
een associatiegedeelte.  
  
We kunnen veel meer geuren ruiken dan dat we kleuren kunnen zien en tonen kunnen horen. Ondanks 
dat we niet zo veel meer er gebruik van maken is ons reukorgaan toch nog vrij goed ontwikkeld. 
  
De neuronen van de reuk lopen via een binnenweg rechtstreeks naar onze schedel. Ze staan in contact 
met ons lymbisch systeem.  
  
Er is een regeneratie van de receptoren, dit is belangrijk bij schade.  
De reukzin heeft ook enkele belangrijke functies; Het wordt gebruikt bij de voedselcontrole als bij het 
verzamelen van sociale informatie. 
Het is dan ook zeer gevoelig. 
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Smaak: 

Net zoals onze geur hebben we hier chemoreceptoren. Ze detecteren moleculen. De zintuigcel is dus terug 
een chemoreceptor of een exteroreceptor.  
Het heeft een afferente hersenzenuw en gaat naar de thalamus en de gyrus postcentralis of de 
smaakcortex. Het heeft ook verband met het limbisch systeem. 
  
Er zijn 5 verschillende soorten smaakreceptoren. De smaakcellen(papillen) bestaan uit plooien en tussen 
de plooien bevinden zich de smaakpapillen. De gustatoire cellen hebben haartjes en die kunnen zo smaak 
detecteren. Er zijn zo een 50-100 smaakcellen en steuncellen. We kunnen ook spreken over een 
smaakporie. 
We kunnen slechts 5 verschillende soorten smaken gaan detecteren: 

• Zout (Na+-influx) 

• Zuur (H+-influx) 

• Zoet (suikerreceptoren) 

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

• ‘Umami’ (glutamaatreceptor) 
  
Dit heeft ook een evolutionair gegeven. Veel processen in ons lichaam zijn gebaseerd op natrium, dus zout 
is belangrijk. Ook zoet is belangrijk voor de glucose. We hebben dit soort voedsel nodig, en daarom ook 
dat we deze smaken kunnen herkennen.  
Zuur kan aantonen dat iets van eten slecht is geworden. Zoals zure melk. Bitter geeft eerder een 
waarschuwing. Heel veel giftige stoffen zijn wat bitter van smaak.  
Er zijn dus bepaalde functies in de voedselcontrole, dit ter bescherming en het zorgt ook voor de secretie 
van speeksel en maagsap. 
  
De hoofdsmaken kan je overal op je tong waarnemen ookal zijn er gespecialiseerde zones. 
  
Voor zout en zuur is het zeer gemakkelijk om gedetecteerd te worden. Ze kunnen automatisch naar 
binnen komen en zorgen voor een depolarisatie. Dit door een positief geladen molecule. Na+ en H+. 

 
  
Kinderen hebben met smaak nog heel erg moeilijk mee om smaken te kunnen benoemen. Je moet je 
zintuigen leren gebruiken.  
Voor zoet en bitter is dit een beetje anders. Hier gebruiken we betatrope receptoren. Men moet eerst nog 
een G-factor activeren voor ze kan worde doorgegeven. Er komt dus een tweede boodschapper aan te 
pas.  
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Zicht: 
  
Het oog is zeer gespecialiseerd en heeft zeer sterke specialiteiten. Bij het zicht gaat men lichtmoleculen 
detecteren. Licht is een onderdeel van het elektromagnetische spectrum(300000 km/s).  
Alle deeltjes hebben een golflengte die gaan van zeer klein tot zeer groot. Met onze ogen kunnen we 
deeltjes met een bepaalde golflengte detecteren gaande van 400 tot 700 nanometer golflengte. Wij gaan 
dit niet zien als het licht en we kunnen onderscheid maken in kleuren.  
Afhankelijk van de golflengte kunnen wij een onderscheid maken tussen de verschillende kleuren.  
  
Wij kunnen onze pupil groter en kleiner maken. Hierdoor kunnen we de lichtinval regelen. Ook de dikte 
van onze cornea kan geregeld worden. In onze retina gaan we effectief ons beeld opmaken.  

 
We kunnen een aantal lagen vaststellen: 

• De tunica fibrosa: 
Deze bestaat uit 2 delen, de sclera (het oogwit)(deze zorgt voor structuur en de aanhechting van de 
oogspieren) en de cornea of het hoornvlies( dit heeft een doorzichtige voorzijde lijkt een beetje op de 
sclera) 

• De tunica vasculosa: 
Hier hebben we het choroïd of het vaatvlies. Alsook de iris of het regenboogvlies, dit heeft een opening, 
de pupil. Deze gaat gaan bepalen hoeveel invallend licht er in het oog terecht komt(het bevat ook 
pigment). Deze iris die eigenlijk een spier is bevat circulaire en radiale spiervezels. 
Er is ook de M. ciliaris, of het ciliair lichaam waarin de lens is opgehangen, deze spier regelt de spanning 
van het lenskapsel. 
Naast deze structuren bevinden zich in deze laag ook bloedvaten. 

• de neurale tunica of de retina: dit is het netvlies. Hier bevinden zich de eigenlijke zintuigcellen van het 
visus. Hierin zal het licht worden opgevangen door de receptoren en wordt er zich een beeld gevormd. 
 

Het oog(vervolg): 
 
De pupil kan voorgesteld worden door een gat die in de oogbol kijkt. De pupil gaat regelen hoeveel licht er in 
de oogbol binnen komt. Om de pupilgrootte te regelen, maken we gebruik van spieren.  
Eerst hebben we een ciliaire spier of sphincter. Als deze zich aanspant zal de pupil kleiner worden. Dit wordt 
geregeld vanuit ons autonoom zenuwstelsel. Deze circulaire spier wordt bezenuwt door de parasympaticus. 
Deze gaat samentrekken als er veel licht aanwezig is.  
Vervolgens hebben we een radiale spier die zal zorgen dat de pupil groter wordt. Ze wordt gestimuleerd door 
de orthosympaticus. En zal geactiveerd worden als er weinig lichtinval is.  

 
David Bowie heeft een schade aan de sphincter spier.  Door een gevecht is de parasympaticus beschadigt 
geweest.  
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De kleur van de ogen wordt bepaald door de spierlagen, hier is pigment aan toegevoegd. De functie van dat 
pigment is dat de lichtinval zich focust op de pupil. Donkere oogkleuren zijn dus functioneler dan lichtere 
kleuren. 
  
De rode oogkleur die men soms op foto's krijgt is veroorzaakt door de choroid laag die veel bloedvaten bevat. 
Bij fotografie die anti rode kleur gebruikt gaan er twee flitsen gegeven worden. De eerste flits zorgt voor een 
neuronale respons, waardoor de pupil klein wordt en pas bij de 2de flits wordt de foto genomen. 
  
De lens heeft als functie om de lichtinval op de retina terecht te laten komen. Ze breekt het licht, en de 
lichtstralen komen samen in het brandpunt. Dit brandpunt zou perfect op onze retina moeten vallen.  
De lens zit vast aan een ciliaire spier, via ligamentjes. De lens is elastisch. De originele vorm van de lens is vrij 
bol. Door een rek hierop uit te oefenen kunnen we de lens platter maken.  
De lens is enkel bol als de ligamenten geen rek uitoefenen en dit kan enkel als de spier is opgespannen. Om de 
lens vlak te maken, moeten de ligamentjes hier rek op uitoefenen en dit kan enkel als de spier ontspant.  
  
Als onze les bol staat,  zal de breking groter zijn waardoor de focusafstand kort is. Daarom is het belangrijk om 
aan accommodatie te doen. De lensdikte aanpassen zodanig dat het brandpunt op de retina terecht komt. Als 
we kijken naar iets wat veraf staat, dan zijn de lichtstralen al vrij evenwijdig. Hierdoor moeten we de 
lichtstralen niet veel gaan breken en gaan we onze lens dus vlak maken.  

 
Als we naar iets dichtbij kijken moeten de lichtstralen veel meer gebroken worden om het brandpunt op de 
retina te krijgen. Hiervoor hebben we een bolle lens nodig. Vandaar dat lezen voor de ogen vermoeiend kan 
zijn.   
De dikte van de lens wordt bepaald door de cilliaire spier. 

 
  
Myopie/ bijziend: geen probleem om dichtbij te kijken, wel om ver te kijken. Zelfs als de lens vlak getrokken is, 
is bij hun de breking te sterk en valt het brandpunt dus voor de retina. Om dit op te lossen heeft men een 
divergerende lens nodig.  
  
Hyperopie/verziend: moeite met van dichtbij kijken. Door verouderen gaat de elasticiteit verminderen van de 
lens, waardoor de lens minder bol kan worden. Ook de contractie van de spier wordt zwakker. Hierdoor zal het 
brandpunt achter de retina vallen. Om dit op te lossen moet men een convergerende lens gebruiken.  
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Het licht valt op de choroid laag. Vervolgens hebben we een aantal cellagen. Waaronder staafjes en kegeltjes. 
Deze kegels zorgen ervoor dat er een actiepotentiaal ontstaat en vanuit de ganglioncellen vertrekt er dan een 
zenuwbaan die ervoor zorgt dat de hersenen een beeld kunnen maken. Dit axon gaat naar het centrale 
zenuwstelsel.  
Vanachter zit er nog een gepigmenteerde laag, die er zwart uitziet. Het licht dat verder gaat wordt door deze 
laag geabsorbeerd.   
Er is een soort onlogische structuur. Want de fotoreceptoren/lichtgevoelige cellen bevinden zich achteraan.  

 
Het bovenste stuk van de cel(kegel/staaf) zorgt voor de naam. Beide kunnen ze licht omzetten in een 
actiepotentiaal.  
De kegeltjes gaan vooral geactiveerd worden als er veel licht is, hun drempel ligt dus hoger. Ze worden vaak de 
dagzintuigen genoemd. Staafjes kunnen nog actief zijn bij weinig lichtinval, zij hebben dus een lage drempel en 
zijn zeer lichtgevoelig. Ze worden ook wel de schemerzintuigen genoemd.  
De staafjes kunnen geen kleuren waarnemen en geven dus een zwart/wit beeld. Er zijn meerdere staafjes per 
zenuwcel en er is een slechte lokalisatie. 
Er bestaan blauwe, rode en groene kegels.  
Licht is een adequate prikkel. Door de combinatie van activatie in de verschillende kegeltjes kunnen we kleuren 
waarnemen. 
De membraanschijven bevatte lichtgevoelige rodopsine.  
Wij hebben een trichromatisch zicht. Mensen die kleurenblind zijn noemen we dichromatisch, ze missen een 
kegelsoort.  
Bij schade aan een bepaald gen op het X-chromosoom kan men kleurenblind zijn voor rood en groen. Mannen 
hebben dit vaker voor dan vrouwen. 
Sommige dieren zijn tetrachromatisch en deze kunnen licht met een andere golflengte waarnemen. In de 
natuur kan dit een voordeel hebben. Zo kan men bijvoorbeeld de nectar in de bloemen gaan onderscheiden.  
De kegels en staafjes zijn opgebouwd uit membraanschijven, hier gebeurt alles voornamelijk.  
Bij weinig licht zijn enkel de staafjes actief, deze kunnen echter geen kleuren onderscheiden. Waardoor alles 
zwart/wit wordt.  
  
De staafjes gaan in hun opbouw meestal aan convergentie doen. Dat betekent dat ze informatie gaan 
reduceren. Dat betekent ook dat als het donkerder is het moeilijker wordt om scherp te zien. Een voordeel van 
die convergentie is dat ze lichtgevoeliger zijn en samen werken. Ze werken dus samen om een bipolair neuron 
te activeren.  
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De kegels daarentegen doen heel weinig aan convergentie. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor scherp kan 
zien.  
  
De fovea is de plaats waar we scherp zien. Op die plaats bevinden zich enkel kegeltjes. De fovea ligt in het 
verlengde van onze optische as. Hier is de struur ook iets anders. Het licht kan rechtstreeks op de kegeltjes 
vallen.  Al de rest is ons perifeer zicht. De fovea is de plek waar we ons op focussen, al de rest wordt dus 
minder scherp gezien. Dit focuspunt is een verdunning van ons netvlies.  
Er is dus minder storing door ganglion en bipolaire cellen. 
  

 
Er is dus de fovea centralis in de macula lutea/gele vlek: hier ligt onze focus. Deze ligt in het verlengde van de 
optische as en bevat enkel kegeltjes. Er is 1 kegeltje per zenuwcel, hierdoor is er een zeer nauwkeurige 
lokalisatie. 
De optische disc is de plek waar alle axonen samenkomen en de oogbol verlaten in de optische zenuw. Op deze 
plek zijn er geen staafjes en kegels. Er is dus een plek waar we geen visuele informatie krijgen, de optische disc 
of ook wel blinde vlek genoemd of papil. Het is een uitgang voor de oogzenuw en bloedvaten. 
Omdat we 2 ogen hebben valt de blinde vlek niet op.  
Er is een test waardoor we de blinde vlek kunnen aantonen. Het bolletje lijkt nu verdwenen en dus zien we 
enkel wit. Dit noemen we interpolatie. De hersenen veronderstellen dat dit ook wit zal zijn en vullen dit in.  
  
Hoe zetten we licht nu om naar een actiepotentiaal? In de staafjes en kegeltjes hebben we membraanschijven. 
Deze schijven hebben de structuur van een plasmamembraan(vetkopje en hydrofiele staarten). In de schijven 
zit het rodopsine. Rodopsine is vetoplosbaar en bestaat uit een eiwit opsine(deze is verschillend voor de 
staafjes en de 3 kegeltjes) en het pigment retinal/retinine. Retinal wordt aangemaakt door stoffen uit onze 
voeding te halen: vitamine A en bètacaroteen. Retinal heeft een zeer specifieke structuur, en deze structuur 
kan veranderen als er een foton op valt. Het gaat van 11-cis-retinine naar all-trans-retinine.  
Als er licht invalt op rodopsine zal het retinal hierin van vorm veranderen, als dit gebeurt krijgen we 
fotodissociatie. Retinal gaat zich afscheiden van opsine(wordt ook wel bleaching genoemd). Deze situatie 
wordt hersteld onder invloed van ATP. Zo gaat retinal zijn normale structuur aannemen en zich terug binden 
met opsine. Totdat rhodopsine is hersteld is de fotoreceptor ongevoelig voor een nieuwe lichtprikkel. 
Als er plots veel licht invalt, kan je tijdelijk blind zijn. Omdat men even geen rodopsine meer over is om het 
proces te doorlopen.  
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Nadat retinal verandert van structuur is er een tweede boodschapper nodig. Het gaat het G proteïne gaan 
activeren en het alpha gedeelte gaat zich afscheiden van de rest. Dit wordt verder doorgegeven naar 
phosphodiesterase. Die gaat zorgen dat cGMP omgezet wordt naar GMP en hierdoor sluiten de 
Natriumkanalen.  

 
Als het donker is, is er een dark current. Hierdoor is er een continue instroom van natrium en is er een 
depolarisatie. Maar als het donker is, gaan de staafjes en kegels een neurotransmitter gaan afscheiden die 
inhiberend gaat werken. In het donker zijn de kegels en staafjes dus toch actief, maar ze zorgen voor een 
inhiberende neurotransmitter.  
Als het licht wordt valt deze inhiberende neurotransmitter weg en kan een depolarisatie plaats nemen. Een 
actiepotentiaal kan gemaakt worden.  
  

 
  
  
De informatie gaat allemaal naar de thalamus. 75% van de informatie die hier toe komt wordt doorgestuurd 
naar de visuele cortex, de nucleus geniculatum laterale. De beeldvorming gebeurt in de cortex striatus, de 
Brodmann regio.  
In andere regio's zijn er visuele associatie regio's. Herkenning van personen,… Er is een geniculostriataal 
systeem: "wat zien we?" 
  
Een ander deel(25%) van informatie gaat naar het colliculus superior. Dit geeft vooral informatie over waar 
men iets ziet, maar geeft geen informatie over wat men ziet. Dit is het tectaal systeem. 
  
Informatie uit ons rechter oog gaan naar de linker hersenhelft en omgekeerd. Deze kruising vind plaats in het 
optisch chiasma. Er is echter geen volledige kruising. Deze is slechts gedeeltelijk en de verdeling wordt 
gemaakt op basis van het optische veld. Het linker gedeelte van ons optisch veld gaat naar de rechter 
hersenhelft en het rechter gedeelte van ons optisch veld gaat naar de linker hersenhelft.  
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Evolutie van het oog: 
Doordat de holte met water gevuld is, werd het licht eerst gebroken door dat water. Later kwam er ook een 
lens bij en werd het water vervangen door celvocht.  

 
  
Het gehoor: 
  
In het binnenoor vinden we het gehoorsorgaan(cochlea) en het evenwichtsorgaan terug. Die zitten vast in een 
beenderig labyrinth. We hebben hier het slakkenhuis en er zijn hier ook een aantal semicirculaire kanalen die 
belangrijk zijn voor het evenwichtsorgaan. Ze gebruiken beiden de vestibulocochleaire zenuw om informatie te 
versturen.  

 
Er zijn drie semicirculaire kanelen die in drie verschillende richtingen lopen. Ze zijn gevuld met vocht dat we 
endolymfe noemen. Dit is vergelijkbaar met cerebrospinaal vocht.  
Als we gaan bewegen, beweegt dit vocht ook en hierdoor krijgen wij informatie over de stand van ons lichaam. 
Gehoor maakt ook gebruik van beweging om informatie te verkrijgen.  
Een actiepotentiaal wordt gegenereerd door bepaalde cellen, haarcellen in deze kanalen. Door beweging gaan 
deze haartjes verplaatst worden. Aan de bovenkant is er een tip link en als ze in een bepaalde richting 
bewegen gaan de tip links niet gespannen zijn. Als ze een andere richting bewegen gaan ze wel opspannen en 
worden er natriumkanalen geopend. Waardoor natrium naar binnen kan stromen en er een actiepotentiaal 
gevormd kan worden. We gaan van iets mechanisch naar iets elektrisch. Dit gaat zowel voor het 
evenwichtsorgaan als voor het gehoor.  
 
Het gehoor + evenwichtsorgaan(vervolg): 
  
In het binnenoor zitten al de structuren die nodig zijn om de zintuiglijke informatie door te sturen.  
Dan hebben we ook het buitenoor en het middenoor die vooral belangrijk zijn voor het gehoor, maar niet voor 
het evenwichtsorgaan.  
  
Er zijn mechanische ionenkanalen: als er rek op komt kan natrium naar binnen stromen.  
De haarcellen hebben allemaal een verschillende lengte en staan van lang naar kort. Ze zijn verbonden met 
elkaar via tip links. Als de cilia gaan bewegen in de richting van de korte haartjes zullen de tip links ontspannen.  
Als ze naar de andere kant bewegen komt er rek op de tip links en gaat het kanaal open. We gaan over van een 
beweging naar een elektrisch signaal --> Mechano-elektrische transductie.  
De actiepotentiaal maakt dan een synaps met een afferent neuron.  
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Er zijn drie semicirculaire kanalen die liggen in verschillende richtingen. die zijn gevuld met een vloeistof: 
endolymfe. 
Alle bewegingen van het hoofd worden hierin geregistreerd. In deze kanalen is er op een bepaald moment een 
bredere basis, de ampulla. Hieraan zitten de haartjes vast. Er zit ook een soort van zeil, cupula. 
  
Bij een beweging gaat de vloeistof bewegen en dan zal de cupula omkantelen en zullen de haartjes bewegen 
en zorgen voor een actiepotentiaal.  
  
Ook belangrijk zijn de utriculus en de sacculus. Verbredingen aan het einde van de kanalen. Dit zijn 
otolietorganen/statolietorganen.  Zij zullen verticale en horizontale versnellingen kunnen opnemen. Ze werken 
zowel statisch als dynamisch. 
Van boven liggen er calcietkristallen die noemen we otolieten. Bij beweging gaat de zwaartekracht inwerken 
op de kristallen, waardoor de tip links gaan aanspannen en er natrium kan binnenstromen.   
De sacculus detecteert een verticale versnelling, de utriculus een horizontale.  
Al de informatie gaat via de vestibulocochleaire zenuw naar de hersenen.  

 
  
Er zijn dus een aantal semicirculaire banen die gevuld zijn met endolymfe dat door traagheid de cupula(zeil) 
stimuleert ter hoogte van de ampula. Zijn geven enkel dynamische informatie. Namelijk over de 
draaiversnelling in 3 vlakken: anterieur, posterieur en lateraal. Dit dus 3 verschillende kanalen. 

 
Geluid is een afwisseling van golven met lage druk en hoge druk.  We hebben hiervoor een medium nodig, 
namelijk lucht. In het luchtledige kunnen we geen geluid horen. Water kan ook een medium zijn van geluid. Dit 
gaat het geluid wel moeilijker transporteren. Geluid wordt dus ontstaan door luchttrillingen.  
  
Het gehoor maakt ook gebruik van het buitenoor en het middenoor.  
De geluidsgolven kunnen een aantal eigenschappen hebben: De golven deinen uit. (worden minder sterk) 

• De geluidsgolven gaan in amplitude verschillen, dit gaat ervoor zorgen dat het luider of zachter is. Die 
amplitudes kunnen we gaan registreren. Wij kunnen geluiden horen tussen de 0 en 120 decibel. (Ze gaan in 
een logaritmische functie en wordt aangeduid als de toonsterkte) 
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• Ook de toonhoogte kunnen we horen. Dit toont zich in de frequentie. Bij hoge tonen is er een hoge frequentie. 
Zo kunnen we de hoge en lage tonen onderscheiden. Dit wordt gemeten in Hz (trillingen per seconde)We 
kunnen geluiden detecteren tussen de 16 en 20000 Hz. 

• Ook de stemmen kunnen we uit elkaar houden. 2 personen die op de zelfde hoogte en even luid praten 
kunnen we toch onderscheiden van elkaar door de timbre.  
Het zijn geen mooie golfjes, dit zorgt voor het timbre van de cel.  
  
Het buitenoor gaat de geluidsgolven opvangen. Het trommelvlies maakt de scheiding tussen het buitenoor en 
het middenoor.  
Het middenoor zal het geluid geleiden en versterken.  
Het binnenoor zal de beweging omzetten in een elektrisch signaal (een actiepotentiaal in het sensorisch 
neuron). 
  

• Buitenoor (uitwendig oor): 

• Oorschelp (auricle): kraakbeen 

• Gehoorgang (external auditory meatus): 2 cm 

• Trommelvlies (tympanic membrane) 

• Middenoor 

• Gehoorsbeentjes: hamer (malleus), aambeeld (incus), stijgbeugel (stapus) 

• Buis van Eustachius 

• Binnenoor (cochlea): in temporaal bot 

• Begin = ovaal venster, einde = rond venster 

• Scala vestibuli – tympani: perilymf 

• Scala media (Reissnerkanaal) : endolymf 
  
  
In het middenoor hebben we enkele botstructuren. Het trommelvlies begint te trillen waardoor de malleus 
gaat slaan op het aambeeld, voor dat de stijgbeugel begint te bewegen.  

 
  
De trilling van het trommelvlies word door het middenoor omgezet en versterkt naar het ovaal venster. Het 
middenoor beschermt ons ook tegen zeer luid lawaai.  Hier is een stapediusspier die vasthangt aan de 
stijgbeugel. Als er een hoog geluid is en dus sterke trilling, dan zal de spier ervoor zorgen dat de stijgbeugel wat 
weggetrokken wordt van het ovale venster waardoor de trilling veel minder hard kan beginnen trillen.  
Dit werkt wel met enige vertraging, de stapediusspier moet de tijd hebben om de stijgbeugel weg te trekken. 
Deze spier beschermt dus tegen te luide en schadelijke tonen. 
De buis van Eustachius verbindt het middenoor met de keelholte. Hiermee kunnen we de oren klaren bij 
wijziging van de luchtdruk. 
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Het binnenoor: Het orgaan van corti is het eigenlijke gehoorszintuig. 
Hierin zit de cochlea (slakkenhuis). Deze bevat 3 wenteltrappen met elk 3 buizen of scala. Elk van de 
wentelingen heeft drie buizen/kanalen, scala tympani, vestibulaire kanaal, scala vestibuli. In die kanalen zit er 
vocht. Tussen de buizen in het slakkenhuis is er een verdikking tussen het cochleaire kanaal en het 
tympanische kanaal. De haarcellen zitten vast op de basilaire membraan. 
Het orgaan van Corti bevindt zich tussen het Reissnerkanaal en de scala tympani. Een trilling doet de tectoriële 
membraan bewegen ten opzichte van de basilaire membraan(waar de haarcellen zich bevinden). Dit prikkelt 
de haarcellen en we krijgen een sensorpotentiaal. 
  
Door trillingen in het ovale venster ontstaat er een beweging in de vloeistof en die zorgen voor een beweging 
van de tectoriele membraan ten opzichte van de basilaire membraan waardoor de haartjes gaan bewegen.  
Hoge tonen gaan dicht bij het ovale venster zorgen voor een actiepotentiaal terwijl lage tonen verder gaan.  
  
De structuur die de beweging omzet in een actiepotentiaal noemen we het orgaan van corti.  
  

 
Cel A kan een zeer lage toonsterkte met hoge frequentie waarnemen. De adequate prikkel voor cel A is er 1 
met een hoge toonhoogte.  
Bij cel B is de adequate prikkel er een van toch nog redelijk wat toonhoogte. De cellen met als adequate prikkel 
een hoge toonhoogte zitten dicht bij het ovale venster.  
  
De snelheid van het geluid is veel trager als dat van het licht. Als de geluidsbron zich links bevind, gaat deze dus 
sneller mijn linkeroor bereiken. Hierdoor kunnen we het gehoor gebruiken als lokalisatie.  
Het zou echter ook een nadeel kunnen hebben, als het afzonderlijk in onze hersenen zou toekomen, zouden 
we een echo krijgen. Het lichaam heeft dit opgelost. In de hersenstam zijn er neuronen aanwezig die in serie 
zijn geschakeld. Dit noemen we de coincidence detectors. Deze neuronen gaan pas de informatie doorsturen 
naar de hersenen als er een temporele summatie is. Als er dus twee keer actiepotentialen gevormd worden. 
Zodat die echo wegvalt.  
De gehoorbanen gaan via de hersenstam naar de thalamus en zo naar de auditieve cortex. 
  
Oorzaken van doofheid: 
Er is een onderscheid tussen geleidings- of conductiedoofheid en perceptie- of zenuwdoofheid.  
  

• Geleidings- of conductiedoofheid 
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• Buiten- of middenoor 

• Oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade 

• Vaak onafhankelijk van frequentie 

• Hoorapparaat: versterkt trillingen 

• Perceptie- of zenuwdoofheid 

• Binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal) 

• Frequentiegevoelig 

• Presbycusis: veroudering 

• Cochleair implantaat: vervangt cochlea (gaat een elektrisch signaal gaan genereren) 
  
Dit cochleair apparaat werkt zeer goed. Vooral bij jonge kinderen. Als dit dan wordt ingepland kunnen deze 
kinderen ook volledig leren praten.  
  
Blootstelling aan te luide geluiden kunnen de haarcellen van het binnenoor beschadigen. Dit gebeurt bij 
geluiden van meer dan 1uur boven de 100db of 1 minuut boven de 120db. Dit duidt het belang aan van 
oordopjes. 
  
Auditory tube - buis van eustachius, helpt om oren te klaren vb. in skilift.  
  
De Biologische klok: VALT WEG 
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Hoofdstuk 4: Het hormoonstelsel: 
 
Het hormoonstelsel heeft een sturende, coördinerende functie. Het heeft ook een invloed op het gedrag.  
  
De communicatie kan gebeuren door het neuraal systeem. De hormonen worden verspreid over het hele 
lichaam. Ze worden uitgescheiden door endocriene klieren. Zij stellen de hormonen vrij aan de 
bloedbaan. Het wordt verspreid door het lichaam maar niet alle cellen moeten deze informatie weten. 
Het zijn enkel de cellen die een receptor hebben voor dat hormoon die daar iets mee doen. Dendrieten 
hebben hier bijvoorbeeld geen receptoren voor en gaan hier dus niet op reageren.  
Er bestaan ook exocriene klieren, die gaan ook stoffen uitscheiden, maar niet aan de bloedbaan. Zij 
stellen de stoffen vrij aan de buitenwereld, vb. zweten 

 
  
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen hydrofiele hormonen en lipofiele hormonen. De 
lipofiele kunnen door de plasmamembraan, de hydrofiele echter niet.  
De hydrofiele gaan hun werking uitoefenen via metabotrope receptoren (ze geven de boodschap door). 
Er wordt dus een tweede boodschapper geactiveerd. Vb. adenylaatcyclase.  
Lipofiele hormonen kunnen wel binnen de cel en kunnen daar binden op receptoren, ze kunnen ook naar 
de kern gaan en daar bijvoorbeeld zorgen voor transcriptie.  
  
De hormonen kunnen we onderverdelen in 3 categorieën op basis vn chemische structuur: 

1. Peptidehormonen: Ze vormen de grootste groep hormonen. Ze bestaan uit een aaneenschakeling van 
aminozuren, hydrofiele structuur(door de aminozuurketens). Zij gaan een tweede boodschapper nodig 
hebben.Voorbeelden van deze groep zijn: ADH,insuline, glucagon,... 

2. Vetderivaten: Steroïden(vb. testosteron, oestrogeen,…), afgeleid van cholesterol. Het zijn lipofiele 
moleculen. 

3. Aminozuurderivate: kleine moleculen die afgeleid zijn van 1 aminozuur. Vb. tyrosine. Voorbeelden van 
deze groep zijn: adrenaline, thyrocine,... 
  
De structuur is belangrijk, om te weten hoe we kunnen inwerken op de hormonen.  
Er zijn er die we kunnen opnemen door eten. Ook bijvoorbeeld de anticonceptiepil. Die kunnen door de 
darmwand en die structuur veranderd niet. Dit is een voorbeeld van de steroidhormonen; hierbij is er wel 
absorptie maar geen vertering, daardoor kunnen we hier een pil van maken. 
Als je polypeptiden opneemt in de voeding, gaat dit juist wel worden afgebroken door vertering. Daarom 
dat insuline via een spuit moet worden binnengebracht.  
  
Er bestaan heel veel klieren die hormonen maken. Ook vetcellen produceren een hormoon, namelijk 
leptine.  
  
a.Hydrofiele hormonen werken via een receptor op de celmembraan en met een tweede boodschapper. 
b.De lipofiele hormonen werken via intracellulaire receptoren (vb.transcriptiefactoren). 
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Er is een centrale coördinatie vanuit de hersenen, dit via 3 mechanismen, die zorgt voor hormoonafgifte.  

 
Soms is er ook een lokale, humorale regeling. Zoals insuline. Hierbij zitten de hersenen voor niet zoveel 
tussen.  
  
Na de centrale coördinatie zijn de hypothalamus en de hypofyse zeer belangrijk. Er zijn orthosympatische 
zenuwen die vertrekken naar het bijniermerg en daar adrenaline en noradrenaline gaan laten afscheiden.  
Er zijn drie mechanismen: 

• Een directe: vb. naar bijniermerg 

• Hypothalamus geeft een boodschap door naar de hypofyse.  

• De hypofyse geeft een directe boodschap 

  

 
De hypofyse bevat 2 delen een voorkwab, en een achterkwab. In de achterkwab is er afgifte van ADH en 
oxytocine 
  
De voorkwab gaat verschillende hormonen afgeven, trofines. Die dan hun werking gaan hebben op hun 
doelorgaan.  
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De trofines kunnen ervoor zorgen dat het doelorgaan een hormoon gaan secreteren, een andere 
boodschap is dat het doelorgaan kan beginnen groeien.  

• Groeihormoon(GH) wordt uitgescheiden door de voorkwab en heeft een algemene werking. Het gaat 
voornamelijk naar de lever gaan, die gaan signalen uitsturen naar het bot en de spieren en dit zorgt voor 
groei. 

• Prolactine(PRL): heeft een inwerking op de borst. Het zorgt voor borstontwikkeling, stimulatie van 
melkproductie.  

• TSH, thyroid-stimulerend hormoon: stimuleert de schildklier om hormonen vrij te stellen 

• ACTH, adrenocorticotroop hormoon: stimuleert de bijniercortex zodat de bijnier zijn hormonen gaat 
uitscheiden.  

• FSH, follikel-stimulerend hormoon: (gonadotrofine,Gn); in de testes: spermatogenese ; in ovaria: 
follikelrijping (productie oestrogenen) 

• LH, Luteïniserend hormoon: (gonadotrofine): in de testes: vrijstelling testosteron; in de ovaria: eisprong 
(productie progesteron) 

• Melanocyt: minder belangrijk 

  
De hypofyse gaat de trofines gaan vrijstellen, maar de hypofyse gaat zelf eerst een boodschap krijgen van 
de hypothalamus voor die dat gaat doen. 
De hypothalamus gaat releasing hormones en inhibiting hormones sturen naar de hypofyse.  
Die cascade is belangrijk, want het stelt ons in staat om hier op in te werken.  
Het werkt via een negatief feedback systeem. Als er veel hormoon aanwezig is dan gaat de hypothalamus 
geen RH meer vrijstellen. Vb. de pil nemen: verhogen de hormonen waardoor er geen hormonen meer 
gaan aangemaakt worden. Er vind geen eisprong plaats. 

 
  
  
Hypofyseachterkwab: 
Dit is de opslag voor en de vrijzetting van 2 hormonen die geproduceerd zijn in de hypothalamus. 

• ADH, anti-diuretisch hormoon:zorgt ervoor dat alds de urine gaat geconcentreerd zijn, de nieren zuinig 
met water omgaan. Als er te weinig vocht aanwezig is. Dan is het ADH hoog.  

• Oxytocine: heeft voornamelijk de werking op de vrouw: het zorgt voor de afscheiding van melk en zorgt 
ook voor de contractie van de baarmoeder tijdens de bevalling. En erna om de baarmoeder terug in te 
krimpen.  
Het heeft ook een effect bij zowel man als vrouw: het komt vrij bij een orgasme. En er zijn ook studies 
waarbij men een link ziet tussen paarvorming.  
  
Schildklierhormonen: 
  
De schildklier ligt ter hoogte van de hals en bestaat uit blaasjes/follikels waarin de thyroidhormonen 
gemaakt worden: thyroxine(T4) en trijoodthyronine(T3).  
De schildklier is de enige plaats waar jodium gaat opgeslagen worden.  
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Bij een kernramp komt er radioactief jodium vrij. Als dit gebeurt zullen mensen die in de buurt wonen 
jodiumtabletten innemen, zodat de schildklier gevuld wordt met natuurlijk jodium zodat er geen plaats 
meer is voor het radioactief jodium.  
  
De schildklierhormonen zijn vetoplosbaar en kunnen dus door de celmembraan heen, ze gaan vooral op 
de mitochondriën binden en deze stimuleren om ATP te produceren. Het gaat een calorigeen effect 
hebben: we gaan meer calorieën verbranden, het basaal metabolisme gaat omhoog, het zorgt ervoor dat 
ons gewicht stabiel blijft. Hierbij gaat ook ons zuurstofverbruik omhoog en krijgen we warmte.  
  
Koude en stress zijn twee factoren die ervoor zullen zorgen dat de schildklierhormonen toenemen.  
Bij kinderen heeft het een effect op de ontwikkeling van beender, spier en zenuwstelsel.  
  
De regeling van de secretie gaat alsvolgt:  
Hypothalamus-->hypofysevoorkwab-->schildklier 
Zoals reeds gezegd wordt het gestimuleerd door koude en stress. 
  
De schildklier produceert ook nog calcitonine in de C-cellen. Dit induceert de afname van 
calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen.  
  
Bijschildklier: 
  
Deze gaat Parathyroid uitscheiden, dit heeft een tegenovergesteld effect van calcitonine. Ze zijn 
verantwoordelijk voor de homeostase van calcium in het bloed.  
Calcium is nodig in de spieren, en ook bij de zenuwen waar calcium ervoor zorgt dat de neurotransmitter 
wordt vrijgesteld in de synapsspleet.  
Parathyroid zorgt er dus voor dat het calciumgehalte stijgt in het bloed.  
  
Als er teveel calcium wordt opgenomen, dan gaat de schildklier calcitonine afscheiden. Die zorgt ervoor 
dat de nieren meer calcium gaan uitscheiden. De calcium zal ook opgeslagen worden in de beenderen.  
  
De bijschildklier zal PTH(parathormoon) afscheiden als er te weinig calcium is: zij doen het omgekeerde 
als wat calcitonine gaat doen. Het gaat zorgen dat de nieren minder calcium gaan afgeven, ze gaan 
calcium uit de beenderen halen --> botontkalking. En ze gaan ook meer calcium opnemen vanuit de 
darmen. 
Bij ouderen treedt botontkalking op --> Osteoporose, het lichaam gaat de calciëmie als prioriteit nemen, 
omdat een te kort aan calcium in het bloed levensbedreigend kan zijn. 

 
  
  
Bijnier: 
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Er is het bijniermerg en de bijnierschors. Het bijniermerg wordt geprikkeld door een preganglionair 
neuron en dit zorgt voor een afscheiding van adrenaline en noradrenaline. Dit is de hormonale respons 
van de orthosympaticus.  
  
De bijnierschors/cortex: 
Dit heeft een vrij complexe structuur. Dit gaat een 20-tal hormonen produceren, corticosteroïden.  
Dichtbij het bijniermerg gaan er geslachtshormonen worden geproduceerd.  

• Mineralcorticoïden: vb. aldosteron, dit is belangrijk voor de natriumretentie in de nieren; zorgt voor de 
homeostase van natrium in de bloedbaan. Als een lage natriumgehalte is in de bloedbaan gaat dit worden 
afgescheiden. Het verhoogt het bloedvolume.  

• Glucocorticoïden: zoals cortisol(hydrocortisone). Dit hormoon is hoog als er veel stress is. Het verhoogt 
de glycemie(inhibitie van glucoseverbruik) en onderdrukt een immuunreactie en ontsteking. Een 
ontstekingsreactie is echter ook functioneel.  

• Geslachtshormonen: DHEA, dehydroepiandrosterone 

  
De bijnierschors wordt gestimuleerd door de hypothalamus -->hypofyse--> bijnier. HPA(hypothalamo-
hypfysiaire-adrenala) as.  
De secretie staat onder invloed van ACTH(hypofyse) 
  
Bijniermerg: 
  

• Endocriene secretie van adrenaline (80%) en noradrenaline (20%) 

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

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

• Effect vb: glycogenolyse in skeletspier 
  
  
Pancreas: 
  
De pancreas bestaat 99% uit exocrien weefsel(acini). Het zorgt voor een betere spijsvertering.  
Het is dus slechts voor 1% endocrien --> door de eilandjes van langerhans, dit bevat 3 soorten cellen; de 
alfa cellen produceren glucagon en de beta cellen zorgen voor insuline.  
De betacellen detecteren als er teveel glucose is, dit zorgt ervoor dat glucose omgezet wordt in 
glycogeen, het stimuleert de glucoseverbranding.  Zodat we terug de homeostase bereiken.  
Bij een te weinig aan glucagon scheiden de alfa cellen glucagon af. Die gaan glycogeen omzetten naar 
glucose, er is meer vetverbranding,..  
De deltacellen produceren somatostatine. 

 
  
Er zijn nog andere organen met een endocriene functie.  
Zoals de epifyse/pijnappelklier: die gaat het slaaphormoon melatonine gaan uitscheiden. 

• Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline 

• Vetweefsel: leptine en resistine (adipokines) 

• Nier: erytropoëtine  
• Hart: atriaal natriuretisch peptide (ANP) 

• Thymus (zwezerik): thymosinen 
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• Ontwikkeling afweerreacties 

• Degenereert na kindertijd 

• Geslachtsorganen 

  
  

 
  
Regeling lichaamsgewicht: 
  
Er is geen mechanisme dat zorgt dat we evenveel eten dan we verbruiken.  
We halen onze energie uit macronutriënten en alcohol. We verbruiken onze energie in rust, via het basaal 
metabolisme.  
Ook verbruiken we energie via lichaamsbeweging.  
Het lichaamsgewicht is dus de balans tussen energieinname en energieverbruik. Als de inname groter is 
als het verbruik dan verdikken we. Als het verbruik groter is als de inname zullen we vermageren. 
  
Toch zijn een groot aantal mensen geneigd om meer te eten dan dat we verbruiken.  
Er is een homeostatisch systeem die regelt wanneer we honger hebben en wanneer te stoppen.  
Maar er is ook een hedonistisch systeem: die ons bij bepaalde smaken een goed gevoel geven. Dit bepaalt 
de keuze van de maaltijd, geeft een gevoel van genot. 
Het homeostatisch systeem is niet zo sterk en is voornamelijk gericht op honger en overleven. Voor 
verzadiging is het niet zo sterk. Het regelt dus de noodzaak. 
  

• Hypothalamus 
o Laesie: hyperfagie of hypofagie afhankelijk van regio 

• Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uitlokken 
o Neuropeptide Y 
o Melanine-concentrating hormone (MCH) 
o Orexine 

  
  
Er zijn perifere signalen die zorgen voor de regeling van de eetlust.  
Korte termijn: 
Als de maag leeg is stijgt de ghreline: en men krijgt een hongergevoel. Na het eten daalt dit terug. Je krijgt 
ongeveer drie keer per dag een piek. Het gaat naar de hypothalamus en we hebben afscheiding van 
neuropeptide Y, MCH en orexine.  
  
Op lange termijn krijgen we een verzadigingsgevoel door leptine. Dit wordt gesecreteert door de 
vetcellen(adipostaat).  Ze gaan de hongersignalen onderdrukken.  Leptine gaat de neuropeptide Y 
inhiberen zodat het hongergevoel verdwijnt.  
  
Obese personen gaan al zodanig veel vetcellen hebben, er is een massale boodschap naar de hersenen, 
maar het werkt niet. Leptine toevoegen is dus geen goed idee. Tenzij bij genetische afwijking:  
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Familie met deficiente leptine productie voor en na 18 maanden behandeling met humaan recombinant 
leptine 
  
Hormonen kunnen zorgen voor groei (bij kinderen groter worden, bij volwassenen dikker).  
Ze induceren katabole of anabole status in het lichaam. Bij anabolisme gaat men groeien, verdikken,… Er 
gaat gezorgd worden voor de aanmaak van bijvoorbeeld proteïnen.  
Bij katabolisme: vermageren, bij vasten, ziekte, stress,…  

 
  
Hormonen en stress: 
  
Stress is elke toestand het zei lichamelijk of emotioneel die de homeostase bedreigt.  
We krijgen een bepaalde reactie op stress(stressreactie), we hebben hierin drie fasen: 

• De alarmfase, acuut: hier is er orthosympatische activering, in de bloedsomloop stijgt adrenaline. Dit is 
een positieve fase.  

• Weerstandsfase (chronisch): Als de stress langdurig aanhoudt kom je in deze fase terecht. We krijgen 
voornamelijk humorale reacties die een katabolistisch effect hebben. Vrijstelling glucagon, groeihormoon, 
schildklierhormoon, glucocorticoïden(cortisol). We gaan onze grotere moleculen(bouwstoffen) afbreken 
tot kleinere. Mensen met veel stress gaan meestal niet verzwaren, maar hun gewicht behouden.  

• Uitputtingsfase: we gaan bepaalde functies niet meer kunnen uitoefenen; vb. burnout, 
overtrainingssyndroom. Er is een storing van bepaalde functies. Het is zelf mogelijk dat de functies nooit 
meer optimaal zullen zijn. Er is dus een falen in de homeostase. 
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Hoofdstuk 5: Het voortplantingsstelsel 
 
De spermatozoa zijn in overschot aanwezig en worden ook voortdurend aangemaakt. De eicellen zijn al 
van de geboorte aanwezig en worden niet meer bij gemaakt.  
De accessoire klieren en de kanalen gaan zorgen dat de gameten op de juiste plaats komen.  
  

  Man Vrouw 

Gameten (voortplantingscellen) Zaadcellen (Spermatozoa) Eicel  
(oöcyt) 

Gonaden Testes Ovaria 

Kanalen/buizen Bijbal, zaadleider Eileider 

Accessoire klieren en organen Prostaat, zaadblaasjes Baarmoeder 

Externe geslachtsorganen Penis Schaamlippen, clitoris 

  
De zaadleider is een hele omweg. Dit is een evolutionair gegeven. Omdat de ontwikkeling van de 
zaadcellen beter verloopt in een iets lagere temperatuur.  
  
Bij de eiersprong gaat de eicel opgevangen worden door de fibra van de eierstokken.  
  
De Mannelijke geslachtsorganen: 

 
  
Alles begint bij de testis, waar de spermacellen worden gemaakt. In de bijbal worden ze verder afgewerkt. 
Vervolgens is er de ductus deferens/ zaadleider. Ter hoogte van de prostaat gaan de zaadleider en 
urinebuis samenkomen.  
  

• Scrotum 

• Cremaster spier 

• Zaadbal (testis) 

• Testiskanaaltjes (tubuli seminiferi)  
o spermatogenese 

• Sertoli-cellen: inhibine  

• Interstitiële cellen (van Leydig):  
o secretie testosteron 

• Bijbal (epididymis):  

• opslag en rijping van spermatozoa 

• 7 meter, 2 weken transittijd 
  
De bijbal en de zaadbal zitten verpakt in het scrotum.  
In de kleine kanaaltjes van de testis gaan de zaadcellen gemaakt worden. Deze kanaaltjes noemen we de 
tubuli seminiferi.  
Deze spermacellen komen in een lumen/holte terecht.  
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De cellen die er ontstaan bevatten een hoeveelheid DNA. De spermacel die de eicel bevrucht gaat 
bepalen hoe jij er uit gaat zien, maar het bepaalt ook hoe de spermacel eruit zal zien.  
Deze differentiatie is al een eerste vorm van een selectieproces. De zaadcellen die misvormd zijn, met 
bijvoorbeeld 2 staarten gaan afvallen en hebben veel kleinere kansen om de eicel te bereiken.  
  
Op elk moment zijn er wel een aantal spermacellen klaar om geloosd te worden.  
In de tests zitten er ook sertolicellen die inhibine gaan produceren, die een invloed kunnen hebben op de 
spermaproductie. En er zijn ook de interstitiele cellen of de cellen van leydig. Deze zullen testosteron 
produceren.  
  
Het scrotum bevat ook een spier, de cremasterspier. Dit is een gladde spier en die kunnen we dus niet 
bewust contraheren. Als deze opspant gaan de teelballen meer tegen het lichaam worden gedrukt. De 
cremaster spier heeft als functie om de temperatuur te regelen. De temperatuur voor de teelbal is zeer 
belangrijk. Daarom dat mensen die vaak hun laptop op hun schoot hebben kans hebben op verminderde 
vruchtbaarheid.  
  
Eens geproduceerd gaan de zaadcellen via de testiskanaaltje naar de bijbal/epididymis waar ze verder 
kunnen rijpen. Hier worden ze opgeslagen en kunnen de spermatozoa verder rijpen. 
  
Zaadleider en accessoire klieren: 
De klieren hebben een belangrijke functie, ze gaan ervoor zorgen dat er vocht gaat worden toegevoegd. 
Dit vocht heeft een aantal functies: 

• Dit gaat ervoor zorgen dat de zaadcellen verder gaan kunnen rijpen 
• Er gaat bicarbonaat worden toegevoegd: voor een buffer tegen pH van bijvoorbeeld de urine, of de 

vagina.  

• In dit vocht zit er energie, zodat die voldoende energie hebben om de afstand tot de eicel te 
overbruggen.  
De assecoire klieren zorgen voor 95% van het zaadvocht. Dit vocht is afkomstig van; 
* Zaadblaasjes (geven o.a. fructose of energie) 
* Prostaatvocht 
* Cowperklier: deze geeft een pH buffer tegen het urinezuur 
  
De zaadleider of ductus deferens bevat een gladde spierwanc.  
De wand van de zaadleider bestaat ook uit gladde spiercellen, die zullen samentrekken bij een orgasme. 
  
Deze 2 onderdelen zorgen dus voor de activatie en de capacitatie van de zaadcellen. 
  
De penis en erectie: 
De penis bestaat voornamelijk uit sponsachtig weefsel: corpus spongiosum.  Hierin zit de urinebuis of de 
urethra. 
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Er zijn ook zwellichamen: corpora cavernosa. Hier zitten ook de bloedvaten. Dit zit vast in een vlies waar 
weinig rek op kan zitten.  
Bij een vasodilatatie, gaat het zich vullen met bloed, en de druk gaat beginnen stijgen doordat dit vlies 
weinig rekt. Hierdoor ontstaat een erectie. 
In de bloedvaten zitten er ook gladde spiercellen, die zorgen voor een vasodilatatie. De parasympaticus 
zit hier voor een belangrijk stuk tussen. Deze gaat acetylcholine secreteren.  Zo gaat er NO worden 
afgegeven die een tweede boodschapper zullen activeren waardoor de gladde bloedcellen van de 
bloedvaten zich gaan relaxeren --> vasodilatatie. De parasympaticus kan ook rechtstreeks NO afgeven.  
De erectie wordt beëindigd door de afbraak van cGMP via fosfodiesterase (PDE).  

 
  
Viagra is een product dat de erectie langer volgehouden wordt, deze gaat niet de erectie uitlokken. Het is 
ontdekt door serendipiteit (bij toeval). Men was op zoek naar een medicament tegen hoge bloeddruk.  
Dit medicament zal fosfodiesterase inhiberen waardoor deze niet het cGMP kan afbreken. 
  
Spermatogenese en ejaculaat: 
In de spermatogenese is er een paracriene regeling onder invloed van het testosteron van de 
leydigcellen. De Leydig cellen worden gestimuleerd door LH om testosteron te produceren. Testosteron 
gaat lokaal communiceren. En gaat aanzetten tot de productie van spermatozoa.  
Verder vind de spermatogenese ook plaats in het lumen van de tubuli seminiferi (stimulus door FSH). 
  
In het ejaculaat of semen zitten er zo een 60-200miljoen zaadcellen per ml. En 2-5 ml vocht (door 
prostaat en zaadblaasjes). 
  
In de laatste jaren is er een daling in de vruchtbaarheid= subfertiliteit. (niet het zelfde als steriliteit= dit is 
helemaal niet vruchtbaar.) 
Ze kunnen dit onderzoeken door te kijken naar het aantal spermacellen, de mobiliteit en de vorm. Dit 
kunnen allemaal oorzaken zijn voor een gedaalde fertiliteit.  
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In het dierenrijk kan de vraag promiscue of monogaam zeer verschillen.  Bij een chimpansee zijn de 
teelballen bijvoorbeeld zeer groot. dit zegt iets over de productie van de zaadcellen. 
Bij een gorilla is dit wat anders.  

 
  
De meeste geslachtshormonen zijn steroïdhormonen, ze hebben een specifieke  
chemische structuur. Ze zijn afgeleid van cholesterol.  

 
Overal waar een pijl staat is er een enzymatische stap. De hormonen zijn sterk chemisch gelinkt aan 
elkaar. Deze hormonen zijn vetoplosbaar.  
  
Mannelijke geslachtshormonen (androgenen) 
Bij de man is dit voornamelijk testosteron. Testosteron zorgt voor de geslachtsdifferentiatie.  
Er is een constante concentratie, dit in tegenstelling met de vrouw die een maandcyclus hebben, de 
mannen hebben wel een circadiaan ritme. 
Met de leeftijd gaat het testosteron wel wat gaan dalen.  
Testosteron wordt gesecreteerd door de leydigcellen onder invloed van LH. De waarde van testosteron 
zijn 15 keer hoger bij de man dan bij de vrouw. 
Het speelt ook een rol in de secundaire geslachtskenmerken (baardgroei, stemmingswisselingen,…), als 
ook de spiergroei, libido en gedrag. 
  
Testosteron gaat uitgescheiden worden via de hypothalamus, hypofyse, testes. Belangrijk hierbij is om te 
weten dat er een negatieve terugkoppeling is. Er is dus een feedbacksysteem. Dit schema is belangijk! 
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Bij doping kan er exogene tesosteron toegediend worden. Het gevolg hiervan is dat er een daling is in de 
afgifte van FSH en LH. Hierdoor gaan de testes kanalen niet meer gestimuleerd worden om testosteron te 
produceren --> deze mannen zijn dus veel minder vruchtbaar en bij langdurig gebruik kunnen de 
teelballen verschrompelen.  
  
De vrouwelijke geslachtsorganen: 

 
Bij de vrouw is het iets complexer en bevindt een groot deel zich inwendig. 
In de eierstokken/ovarium rijpen de follikels, bij de eisprong/ovulatie wordt de cel opgevangen door de 
fimbra van de eileider/tuba. De bevruchting vind plaats in de eileider. De eicel stuurt chemische signalen 
uit om de locatie duidelijk te maken= chemotaxis.  
Hierbij loopt de urineleider niet samen.  
  
De baarmoeder of uterus bestaat uit een corpus en een cervix(hals). 
De baarmoederwand bestaat uit 2 lagen. Het endometrium en het myometrium. Dit myometrium is een 
gladde spier en dit kunnen we dus niet controleren.  
Het endometrium is de binnenste wand van de baarmoeder en is een ideale voedingsbodem waar de 
eicel zich in kan nestelen.  
De baarmoeder is ongeveer zo groot als een tennisbal en gaat heel veel uitvergroten bij zwangerschap.  
Het endometrium gaat elke maand wat groeien en maakt zich klaar voor bevruchting, als er geen 
bevruchting is gaat dit afbrokkelen bij de maandstonden.  
En dan is er ook nog de schede of de vagina.  
  
Uitwendig liggen de clitoris en de schaamlippen. 
  
De vagina heeft een aantal functies: 

• Afvoeren van het menstruatiebloed 

• Ontvangen penis en zaadcellen 

• Onderste deel van het geboortekanaal 
  
Het kind kan hier net door op voorwaarde dat de beenderen al wat weker zijn geworden.  
  
Bij maagdelijke meisjes, is er sprake van het hymen, het maagdenvlies.  
  
Eierstokken en eicelrijping: 
Een voruw heeft bij de geboorte zo een 4 miljoen niet gerijpte eicellen(primaire follikels). Bij de puberteit 
zijn er nog maar 400.000. Dit is nog redelijk veel, want er zijn er maar ongeveer 400 nodig, er nemen 
namelijk ongeveer 400 ovulaties plaats.  
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Ovariële cyclus: 

• Folliculaire fase : dag 1 – 14  
o Menstruatiebloeding = start 
o primair follikel → secundair follikel → Graafs follikel 
o Door FSH 

• Eisprong (ovulatie): dag 14  
o Door LH 
o vruchtbaar tussen dag 11 – 15 

• Luteale fase: dag 14 – 28 
o Corpus luteum (geel lichaam)  
o corpus albicans 

  
Elke maand gaat er een primordiale follikel onder invloed van FSH gaan uitrijpen. Rond dag 14 is de 
follikel rijp en gaat er een eisprong plaatsvinden. Deze sprong wordt beïnvloed door LH. Hoe rijper de 
eicel wordt hoe meer oestrogeen er is op het moment van de eisprong. Een deel van de follikel gaat 
zorgen voor de corona radiata. Het andere deel gaat het corpus luteum of het gele lichaam vormen. Dit 
lichaam gaat progesteron uitscheiden. Dit geeft een signaal aan de baarmoeder om zich klaar te maken.  
  

 
  
Progesteron zorgt er dus voor dat het endometrium gaat beginnen groeien.  
Dit  lichaam is ook belangrijk voor het in stand houden van de zwangerschap. 
  
  
Vrouwelijke geslachtshormonen: 
Hoe meer het follikel gerijpt is hoe meer oestrogeen er gaat zijn. Oestrogeen is de vrouwelijke 
tegenhanger van testosteron. Het is ook verantwoordelijk voor alles wat typisch is voor de vrouw.  
Oestrogenen zijn Estradiol (E2), Oestron (E1) en Oestrion (E3). Ze worden gesecreteerd door het follikel 
en induceert de rijping van de follikels. Er is een positieve feedback: ze stimuleren de secretie van GnRH 
en LH. 
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Als er geen bevruchting is gaat er geen signaal komen vanuit het embryo naar de eierstok en sterft het 
corpus luteum af. Het wordt een corpus albicans (wit lichaam). 
In het begin van de cyclus is het FSH hoog. Tot de eisprong. Het folikel gaat meer en meer oestrogeen 
gaan uitscheiden.  
In het begin is progesteron laag.  
Progesteron wordt ge secreteerd door het ele lichaam, het zorgt voor de voorbereiding voor de ontvangst 
van een bevruchte eicel. Het zal er ook voor zorgen dat zwangerschap in stand wordt gehouden. Er is een 
negatieve feedback: inhibeert de secretie van GnRH en LH.  
  
Andere hormonen zijn prolactine en oxytocine. 
  
Dag 14-28 is de luteale fase. Het follikel is weg en het gele lichaam gaat afsterven. Het endometrium gaat 
stijgen. Als er geen bevruchting is sterft het corpus luteum af en gaat progesteron afnemen. En ook het 
endometrium gaan beginnen afbrokkkelen (dit is dag 1 van de cyclus--> een nieuwe cyclus begint).  
In de 2de periode van de cyclus ligt de temperatuur een halve graat hoger en dit is door LH.  
  

 
  
Het schema is ook wat moeilijker. De werking van oestrogeen is wat minder dan testosteron.  
Oestrogeen heeft ook een effect op het gedrag en het centraal zenuwstelsel.  
De geslachtshormonen bepalen de sexuele activiteit bij mannen en bij vrouwen. Rond de eisprong ligt de 
sexuele activiteit bij de vrouw hoger. Dit zou een evolutionair voordeel hebben.  Dit is omgekeerd als men 
een angst heeft voor zwangerschap. 
Ook zien we bij de fooien die lap dancers krijgen dat deze hoger liggen rond de eisprong.  Deze signalen 
zijn wel wat onderdrukt bij gebruik van anticonceptie. 
Bij de man zorgt testosteron hiervoor. Bijvoorbeeld in de puberteit. 
  
Sexueel functioneren en coitus: 
 
Er zijn 4 fases in sexuele respons. 
De eerste fase is de opwinding: dit zorgt ervoor dat de parasympaticus geprikkeld wordt.  Dit wordt 
veroorzaakt door een psychologische stimuli en de aanraking van erogene zones. Hierdoor krijgt men de 
erectie van de penis en is er secretie va het vaginaal vocht. In deze fase is er een verhoogde gevoeligheid 
voor zintuiglijke prikkeling. 
De tweede fase is de plateaufase, hierbij is er een versterking van de opwindingsfase. 
Na de plateau fase is er het orgasme. Hierbij is vooral de orthosympathicus en oxytocine aan het werk.  
Meestal werken de para en ortho elkaar tegen, hier werken ze wat samen. De combinatie van de 
orthosympaticus en oxytocine gaan de ejaculatie faciliteren. Ze zorgen voor ritmische contracties van de 
perineumspieren bij genot. Er is een stijging van de bloeddruk, hartslag en ademhaling. Bij de man is er de 
emissie of ejaculatie (contractie van de zaadleider, prostaat, zaadblaasjes). Bij de vrouw is er een 
contractie van de uterus, vaginawand. 
Fase 4 is het herstel.  
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Bevruchting 
Na de ejaculatie van zo een 300 miljoen zaadcellen bereiken er slechts 100 de juiste eileider. 
De zaadcel die de eicel bereikt zal eerst door de corona radiata moeten geraken. Dit gebeurt door middel 
van het acrosoom. Dan moet hij ook nog door de zona pellucida. Op het acrosoom zijn er enzymen die 
een kanaal hierdoor zal maken(verteren). Enkel het kopje gaat binnen in de eicel, de staart blijft achter. 
De mitochondriën zitten echter allemaal in de staart. Hierdoor gaan bij het kind deze allemaal afkomstig 
van de moeder.  Er is een fusie van de zaadcel met het plasmamembraan van de eicel. 
De zonareactie zorgt dat de eicel geen andere zaadcel kan innemen.  
  
Als de bevruchting niet lukt gaat men eerst een hormonenbehandeling proberen. Ook is er de invitro 
fertilizatie ook wel gesproken van een proefbuisbaby.  
Dit kan ook gebeuren door een intracytoplasmic sperm injection. Hierbij gaan ze een zaadcel in de eicel 
injecteren.  Zo een 10-15% van koppels zijn onvruchtbaar. 
  
Delingen en blastocystevorming: 
  
Door de fusie van beide celkernen ontstaat de zygote met 46 chromosomen. Na zo een 30u splitst de 
zygote door mitose (klievingsdeling). 
Eerst begint het met stamcellen, dit zijn de blastomeren(dit kan een toepassing vinden bij de pre-
implantatie genetische diagnostiek). Er zijn enkel ongedifferentieerde cellen. Het is mogelijk dat een van 
de blastomeren zich afscheid en zelf gaat beginnen delen, dan krijgen we een eeneiige tweeling.  

 
Als er al heel veel delingen zijn geweest spreken we van een morula, dit is ongeveer op dag 3-4. En nadien 
gebeuren de eerste differentiaties. Een deel wordt de foetus en een deel de placenta.  
We spreken van een blastocyst:  
De binnenkant wordt de foeutus, de buitenkant of het chorion vormt de placenta.  
De innesteling in de baarmoederwand gebeurt op dag 5-7. 
  
Het chorion gaat het humaan chorionisch gonadotropine(HCG) afscheiden. Hieraan kan je herkennen dat 
je zwanger bent. Dit hormoon zorgt er ook voor dat je misselijk wordt. Doorheen de zwangerschap is er 
een hoge concentratie van oestrogeen en progesteron.  
Dit HCG werkt zoals het LH. Het houdt het corpus luteum in stand en zorgt voor een stijging van 
oestrogeen en progesteron. Ook verhinderd het de menstruatie.  
Dit HCG is na zo een 6-8 dagen na bevruchting aanwezig in de urine en kan gedetecteerd worden door 
een zwangerschapstest. 
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Placenta, amnion en navelstreng: 
  
In het amnion/vruchtzak zal de foeutus beginnen groeien. Dit bevat het vruchtwater of amnionvocht.  
Het kind gaat via de navelstreng verbonden zijn met de placenta. In de placenta heb je een overdracht 
van de moeder naar het kind.  
Je hebt echter geen direct overdracht van de bloedvaten, ze liggen wel heel dicht bij elkaar. Waardoor je 
wel zuurstof en voedingsstoffen kunt laten diffunderen naar de bloedvaten van het kind. In de 
navelstreng zitten er 2 slagaders en 1 ader. Hierdoor kan de zuurstof diffunderen van hoge concentratie 
naar lage. Er is dus geen rechtstreeks contact.  
De placenta vormt de villi van het chorion. 
  
Geboorte: 
  
Er gaan 3 kiembladen zijn: ectoderm, endoderm, mesoderm.  
Na zo een 38 of 40 weken gaat de bevalling komen.  
Het kind gaat wat draaibewegingen maken om er door geraken, het hoofd moet naar beneden gericht 
zijn.  
Het gaat een bepaalde druk gaan uitoefenen op de baarmoederhals.  
In het begin gaan er oefenweeën zijn. Op een bepaald moment gaat er in de cervix een slijmprop worden 
verwijderd worden. Waarna het kind geboren wordt.  
  
Na zo een 38-40 weken komt de bevalling. Hierbij krijgen we de weeën/arbeid, dit zijn contracties van de 
uterus (het myometrium). Er is een dilatatie van de baarmoederhals/cervix. Er is een daling van 
progesteron en een stijging van oxytocine. Dit zorgt voor een positieve feedback en men krijgt de baring 
en het nageboorte placenta 

 
  
Borsten: 
  
In heel het proces is oxytocine een belangrijk hormoon. Het zorgt bijvoorbeeld voor de contracties van de 
baarmoeder.  
De melkproductie/lactatie gebeurt onder invloed van prolactine in de melkklieren. Prolactine zorgt echter 
niet voor de uitscheiding, dit gebeurt door de oxytocine. De melk gaat via de ducti lactiferi/afvoergangen 
naar de tepel. De oxytocine wordt afgescheiden uit de hypofyseachterkwab als er een prikkel aanwezig is.  
In de borst zijn er ook ophangligamenten en een vetkussen aanwezig. 
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Zogen: 
Er is een bepaalde zuigreflex aanwezig bij de pasgeborene. Eerst is er het colostrum of de voormelk. Dit is 
er de eerste 2-3 dagen. Hierin zitten zeer veel antistoffen. Nadien krijgt men de moedermelk, dit bevat 
water, eiwitten, vetten, suikers, zouten,.. 
Er is ook het toeschietreflex. 

 
  
Immunologische bescherming van baby door moeder: 
  

Antistoffen passeren de placenta (IgG) 
Antistoffen in de moedermelk 
Het eigen immuunsysteem van de baby 
  

 
Het kind krijgt dus al voor de geboorte antistoffen. Na de geboorte daalt dit wat omdat het kind niet 
meer is verbonden met de moeder. Vanaf dan moet het kind zijn eigen immuunsysteem beginnen 
opbouwen. Ook via de moedermelk worden zeer veel antistoffen toegediend aan het kind. Namelijk IgA.  

  
Mamawawa: men are men and women are women.  
  
Genetische bepaling van geslacht: 
23 paar chromosomen: 22 autosomale en 1 paar geslachtschromosomen. 
Op het y-chromosoom bevat 1 gen: sex determining region Y; Dit gen gaat Testes determining factor gaat 
produceren, deze factor gaat zorgen dat er testes gaat gevormd worden.  
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Diploide oudercellen ondergaan meiose en vormen haploide gameten. 
  
In een zeer primitief stadium gaat de embryo nog kunnen evolueren tot man of een vrouw, dan is er een 
bipotentiele gonade. Als TDF aanwezig is, gaan testes ontwikkelen. Als dit niet aanwezig is gaan er 
eierstokken ontwikkelen.  
Al de rest gaat gebeuren onder invloed van testosteron. Enkel de gonaden gaan zich ontwikkelen onder 
invloed van TDF.  

 
  
We hebben de buis van Müller en een buis van Wolf. De buis van Müller kan zich gaan ontwikkelen tot 
vrouwelijke geslachtsorganen. En Wolf voor de manelijke. Dit onder invloed van testosteron.  Een van de 2 
zal gaan degenereren eens het geslacht bepaald is.  
  
XY-vrouwen: 
Deze vrouwen hebben een Y-chromosoon gekregen. Er worden dus teelbalen ontwikkelt door TDF. Die 
gaan ook testosteron gaan produceren. Maar er is iets verkeerd met de receptoren(genetisch androgeen 
receptor defect), zij gaan niet reageren op tesosteron. Hierdoor gaan er eierstokken, baarmdoeder, 
eileider ontwikkelen. Daardoor zullen ze eruit gaan zien als een vrouw. Ze hebben wel testes die nog in de 
buikholte zitten.  
In sportcompetities zien we ze vaak terug. Op het Y-chromosoom zouden er ook een aantal genen zitten 
die ervoor zorgen dat je wat groter bent en iets sterker. Waardoor ze ook effectief beter kunnen 
presteren. Maar omdat ze ongevoelig zijn voor testosteron laat men ze toch deelnemen in vrouwelijke 
sportcompetities. 
  
Perinatale blootstelling aan androgenen: 
Wat er in de baarmoeder gebeurt heeft ook een invloed op het latere gedrag.  
Het is mogelijk dat er testosteron aanwezig is in de baarmoeder. Dit kan als de vrouw zelf een wat hoger 
gehalte testosteron heeft of bijvoorbeeld als het een tweeling is en 1 ervan is een jongen.  
Deze blootstelling aan testosteron kan invloed hebben op de hersenontwikkeling, gedrag en een 
eventuele lesbische geaardheid.  
Meestal gaat de ringvinger langer zijn als de wijsvinger als men is blootgesteld aan meer testosteron 
perinataal. (2D:4D ratio)  
  
Fraternale geboortevolgorde:  
Jongere broers hebben 33% meer kans tot homosexuele geaardheid per oudere broer. Dit door ongeveer 
hetzelfde mechanisme als bij de rhesusfactor.  
Dit verklaart tot 15% van alle homo-mannen. 
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Bij een eerste zoon, gaat het lichaam antilichamen maken tegen lichaamsvreemde stoffen zoals ook een 
aantal typisch mannelijke eiwitten. Bij een 2de zoon heeft de moeder deze antilichamen al en kunnen die 
via de placenta in het kind terechtkomen. Hierbij is de theorie dat deze antilichamen de typisch mannelijke 
eiwitten van de foetus gaan afbreken. --> vergroot risico op homoseksualiteit.  
Dit is de maternale immunisatie hypothese.  
De Hormonale invloed bij de foeutus bepaalt deels de sexuele geaardheid. 
  
Ontstaan van puberteit: 
De oorzaak hiervan is de ontwikkeling van de hersenen. Hierdoor verhoogt de GnRH secretie en stijgen 
alsook de gevoeligheid in de hypothalamus. Waardoor de hypofyse meer LH en FSH gaan uitscheiden.  
Onder invloed van LH en FSH is er de vorming van gameten; menarche (eerste menstruatie), stijging in 
geslachtshormonen(testosteron en estradiol), secundaire geslachtskenmerken(borstiontwikkeling, 
schaamhaar, acne, gedrag,…)  en heel belangrijk is ook dat dit zorgt voor een versnelde groei. We krijgen 
onze tweede groeispurt. 
  
Via radiografie gaan ze de groei kunnen bekijken. De openingen tussen de botten zijn de groeischijven. 
Deze groeischijven gaan zich gaan sluiten en dan zijn we volgroeid.  
Dit kunnen we gaan gebruiken om te kijken in welk stadium men zit en ook om lengtepredicties te gaan 
doen.   

• Gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 

• Vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd +1 jr 

• Laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd -1 jr 
  
De vrouw heeft eerder har groeispurt dan de man en bij haar hangt de leeftijd waarop dit gebeurt af van 
lichaamsvet (leptine?) en activiteitsniveau. 
  
De hersenontwikkeling gaat niet bij iedereen op hetzelfde moment gebeuren. In sport kan dit zorgen voor 
een dropout van laatrijpe kinderen.  
  
De hormonen hebben ook een grote impact op hoe we ons gaan gedragen, on voortplantingsgedrag.  
  
Menopauze: 
Bij de vrouw gebeurt dit tussen de 45-55 jaar, door gebrek secundaire follikels?. Bij mannen gaat dit veel 
langzamer en dit kan tot 70à80 jaar duren. Bij de man heeft dit niks met hormonen te maken.  Bij mannen 
is het ook niet echt een penopauze/andropauze, er is wel climacterium ofwel het zich niet meer kunnen 
voortplanten. 
Bij de vrouw heeft dit alles te maken met hormonen.  
De ovaria gaan degenereren en hiermee ook de follikels. De gevoeligheid van de ovaria voor de 
gonadotrofines gaan verminderen. Hierdoor gaan de gonadotrofines beginnen stijgen, terwijl oestrogeen 
en progesteron gaan dalen.  

• Symptomen 

• Amenorroe 

• Opvliegers/vapeurs 

• Atrofie vaginaslijmvlies 

• Osteoporose 
  
Ze gaan hier vaak hormone replacement therapy gaan toepassen. Maar dit kan onveilig zijn. (stijging van 
baarmoederhalskanker) 
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Geboortebeperking: 
  

• Hormonale anticonceptie (99% veilig):  

• Combinatie van synthetisch progesteron (en oestrogeen) 

• Negatieve feedback op gonadotropine secretie: geen groei follikel, geen ovulatie 

• Nevenwerkingen 

• De pil (cyclisch 3wk+1wk) 
• Alternatief: maandelijke injecties, wekelijke pleisters, vaginale ring 

• Morning-after-pil: hoge dosis combinatiepil 

• Vaginale barrièremiddelen (pessarium: hierin zitten zaad dodende middelen) (95%) 

• Spiraaltje, ingebracht in baarmoederhals (95%) 

• Stimuleert prostaglandines in baarmoeder en remt innesteling 

• Condoom (~90%)  

• Periodieke onthouding (75%) 
  
Chirurgische sterilisatie: 
Dit kan bij beide geslachten. 
Bij de man is dit een vasectomie waarbij de zaadleider wordt doorgeknipt en afgeklemd. Dit moet langs 
beide kanten gedaan worden. De seksuele functies blijven hierbij intact en dit kan soms reversibel zijn. 
Bij de vrouw is dit een chirurgische ligatie waarbij de tuba gaat doorgeknipt worden.  

 
Bij de man kan dit soms reversibel zijn. Men kan ook zaadcellen uit de testis halen. De seksuele functies 
blijven in contact. 
  
Voortplantingssucces bij man en vrouw: 
  

• Man: Kwantiteit 

• Geen beperking door aantal gameten 

• Voortplantingssucces bij veel verspreiden van zaad 

• Vrouw: Kwaliteit 

• Slechts 1 nakomeling per > 2 jaar 
• Selectie op kwaliteit (‘female choice’): zaad dat leidt tot succesvolle nakomeling 

  
Evolutionaire verklaring van sexuele jaloezie: 

• Voor vrouw: 

• Angst voor emotionele binding van partner met minnares en verlaten van relatie 
o Nadeel: Vaderzorg verliezen ( overlevingskansen) 

• Geen nadeel van bastaardkinderen bij minnares(zolang hij bij haar blijft) 

• Voor man: 

• Groot nadeel bij overspel van vrouw: energie steken in andermans’ genen 

• Meer achterdocht tijdens ovulatie van partner 
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Hoofdstuk 6: Cardio-respiratoir systeem 
  

• Bloed (H9 handboek) 
• Samenstelling 
• RBC en gasuitwisseling in de longen 
• Bloedstolling 
• Bloedgroepen 

• Functionele anatomie (H10 handboek) 
• Bouw van het hart 
• Bloedvaten 

• Werking hart 
• Regeling van doorbloeding 

• Doorbloeding hersenen 
• Arteriële bloeddruk 
• Lymfesysteem 

  

Functies bloedsomloop: 
We hebben ongeveer 90.000 km aan bloedvaten. Dit is dus een zeer groot circulatienetwerk. Dit is vooral 
belangrijk endocrien voor de communicatie tussen organen.  
We kunnen met het bloed veel transporteren: 

• Gassen, zoals O2 en CO2 

• Nutriënten vanuit de spijsverteling; deze gaan naar alle cellen van het licheem 

• Excretie van afvalproducten naar de nieren 
  
Een nadeel hieraan is dat dit ook helemaal verspreid wordt met giftige stoffen, toxines. Ook bij metastasen 
van kanker.  
  
Een andere functie is thermoregulatie. Ze worden nauwer in koude omstandigheden, waardoor we minder 
warmte gaan afgeven. We hebben ook oppervlakkige bloedvaten die we gaan gebruiken.  
  
Er is ook bescherming tegen bloedverlies door stolling. Er zijn ook immuuncellen voor bescherming. In het 
bloed zijn dit de leukocyten.  
  
Die verschillende functies zijn sterk gelinkt aan de bestanddelen van onze bloedbaan zoals de RBC die 
nodig zijn voor transport van zuurstof. We hebben ook WBC(immuniteit) en bloedplaatsjes(stolling).  
  
De cardiovasculaire circulatie kan vergeleken worden met een verwarmingssysteem. Er is een pomp (het 
hart, 5l/min in rust), buizen (bloedvaten in arteriën en venen) en water, transportmiddel  (bloed en plasma 
en gevormde elementen). 
  

 
  
Onze bloedsomloop bestaat uit 2 aparte circulaties die in serie zijn aangesloten. De grote 
bloedsomloop/systemische circulatie en de pulmonaire circulatie/kleine bloedsomloop.  
Ter hoogte van de weefsels gaan er voedingsstoffen en gassen worden uitgewisseld.  
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Vanuit het linkerhart(zuurstofrijk bloed) vertrekt de circulatie en deze keert terug in het rechterhart en 
dan gaat het naar de longen en zo komt het terug in het linkerhart.  
We hebben slagaders of arteriën en aders of venen. De arteriën zijn de bloedvaten die bloed wegsturen 
van het hart en venen brengen het bloed naar het hart toe. De arteriën bevatten niet altijd zuurstofrijk 
bloed. De slagaders in de grote bloedsomloop brengen zuurstofrijk bloed van het hart naar de weefsels. In 
de kleine bloedsomloop gaan ze zuurstofarm bloed van het hart naar de longen brengen. Dit is het 
omgekeerde voor de venen.  
  
Samenstelling van het bloed: 
  
De RBC/erythrocyten zijn iets minder dan de helft van het bloedvolume, dit is het hematocriet(verhouding 
volume RBC op totaal bloedvolume). Bij de mannen is er een klein verschil in deze verhouding. Omdat bij 
de mannen testosteron kan zorgen voor bloedaanmaak en omdat vrouwen een keer in de maand hun 
menarche hebben.  

 
  
Bij een hematocriet boven de 50 mag men normaal niet meedelen aan sportwedstrijden. Hoge 
hematocrietwaarden zijn ook gevaarlijk voor de gezondheid.  
  
In de buffy coat vonden men de gevormde elementen, waaronder de trombocyten/bloedplaatjes. 
Daarboven is het bloedplasma, een waterachtige stof waar heel veel zaken in zijn opgeslagen. Ongeveer 
80% van dit plasma bestaat uit eiwitten. Een belangrijke hiervan is albumine, maar ook de antilichamen 
zijn belangrijk! 
  
Samenstelling plasma: 

• Water + opgeloste stoffen  

• Enzymes, hormonen, organische moleculen 

• Ionen: Na+ meest voorkomend 

• Plasma eiwitten (± 8%): productie in lever 

• Albumine: meest voorkomend 

• Globulines: vb: antilichamen (immunoglobulines) 

• Fibrinogeen: bloedstolling (serum = plasma zonder fibrinogeen) 

• Regeling plasmavolume: antidiuretisch hormoon (ADH) 
  
Fibrinogeen is belangrijk voor de stolling, en dit is ook het verschil tussen serum en plasma. Serum is 
namelijk plasma die geen fibrinogeen meer bevat.  
We kunnen dit nog steeds niet namaken. Daarom zijn plasmadonaties belangrijk.  
  
De regeling van het plasmavolume is zeer complex. Het enige wat je moet weten is dat er een 
antidiuretisch hormoon bestaat die ervoor zorgt dat dit volume op peil wordt gehouden.  
  
RBC/erythrocyten: 
Ze hebben de vorm van platte biconcave schijven. Door deze opstelling vind er makkelijk diffusie plaats en 
kan er meer worden opgeslagen. 
Ze vernieuwen heel snel, de bloedcellen leven zo een 120 dagen en worden heel de tijd ververst. 
Transporteren zuurstof. Dit zit opgeslagen in hemoglobine. Dit bestaat uit 4 polypeptideketens. 

• 4 polypeptide ketens (2 alfa, 2 beta globines) en 4 heme-groepen 

• In heme-groep: 1 ijzeratoom bindt met 1 molecule 02 

• Deoxyhemoglobine: zonder zuurstof 

• Oxyhemoglobine: met zuurstof 

• Carboxyhemoglobine: met CO (sterke binding!): CO-vergiftiging, smog, roken 
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De rode bloedcellen transporteren zuurstof maar bevatten geen mitochondriën, en geen celkern. Maar 
hebben soms wel energie nodig. Dit zal dan anaeroob moeten gebeuren.  
De RBC worden opgeruimd door fagocytose in de lever, milt en voor een stuk in het beenmerg.  
Ze worden geproduceerd in het beenmerg onder invloed van erythropoïetine (EPO) 
Bij een tekort of te veel spreken we respectievelijk oven anemie en polycythemie. 
  
Hemoglobine en O2 transport: 
De zuurstoftransportcapaciteit van het bloed is afhankelijk van de hemoglobine concentratie.  
Gassen in een vloeistof doen oplossen kan door een bepaalde druk.  
  
Hemoglobine kan zuurstof binden en zo krijgen we ongeveer 20 ml zuurstof per 100ml bloed om te 
transporteren. We hebben dus een druk nodig om de zuurstof in het bloed te krijgen. Dit gebeurt ter 
hoogte van de longen. Dit gaat 100mm kwik zijn.  
  
Ademhalingsstelsel 
Er is een zone van uitwisseling en er is ook een zone van conductie.  

 
Op het einde van al de bronchiolen zijn er alveolen. Er zijn heel veel longblaasjes in de longen . Bij de 
alveolen hebben we lucht. Dit wordt dan ook de respiratoire zone genoemd. 
Deze zijn allemaal omgeven met zeer kleine bloedvaten. Met juist een onderscheid door de celmembraan.  
  
Als we willen dat de zuurstof in ons bloed terecht komen hebben we een bepaald niveau van spanning 
nodig hebben, deze wordt veroorzaakt door 100mmHG. De atmosferische druk laat het kwik zo een 
760mm omhoog gaan.  

• 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) 

• PATM = PN2 + P02 + PC02 + PH20= 760 mm Hg. 

• 78.6 % N2, 20.9% O2 , 0.04 % CO2 (hier bestaat onze lucht uit.) 

• P02 op zeeniveau: 0.209 x 760= 159 mmHg (van de 760 van de atmosferische druk is er 159 veroorzaakt 
door zuurstof) 

• Ingeademde lucht:  
100% H20 verzadigd (=47 mmHg) 
0.209(760 – 47) = 150 mmHg 

  
Ter hoogte van de longblaasjes is er dus zuurstof die druk uitoefent, waardoor dit zuurstof in dit bloed 
getrokken wordt en bind op hemoglobine.  
  
Als we naar de hoogte gaan dan wordt die druk lager. Waardoor de zuurstofspanning in de alveoli 
vermindert.  
Ter hoogte van de weefsels komt er dus bloed toe met een hogere druk waarbij het zuurstof dan naar de 
weefsels kan gaan.  
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Er bestaat een relatie tussen de hoeveelheid zuurstofspanning en het aantal hemoglobinemoleculen die 
zuurstof bevatten.  
Bij een zuurstofspanning van 100mmHG dan is er een 100% saturatie en zijn alle bindingsplaatsen van 
hemoglobine bezet.  

 
Dit is de oxyhemoglobine dissociatiecurve. De rode bloedcellen zijn een goede indicator naar hoeveel 
zuurstof wordt getransporteerd. De PO2 bepaalt de verhouding van deoxy/ocyhemoglobine. 
Er is een loading in de longen en een unloading in de weefsels. 
  
De arteriële PO2 is een goede indicator van de longfunctie, maar een slechte indicator van de hoeveelheid 
O2 in de RBC. 
  
Witte bloedcellen (leukocyten): 
Er zijn een vijftal soorten witte bloedcellen. Afhankelijk van hun kleuring spreken van eosinofiele en 
basofiete WBC. Er is ook een onderscheid op granulocyten of agranulocyten.  
De WBC zijn belangrijk in de defensie tegen infecties.  
Zij bevatten wel een kern en mitochondriën. 
  
Als er een infectie is dan gaat er een signaal worden afgegeven waardoor de leukocyten weten waar ze 
moeten zijn. Ze gaan via extravasatie doorheen de celwand(capillairwand) gaan zodat ze in het weefsel 
terecht komen en aan fagocytose kunnen gaan doen.  
Ze maken amoeboïde beweging (diapedese). 
Er zijn ook monocyten die zich permanent bevinden in de weefsels als macrofaag.  
  
Bloedplaatjes/thrombocyten: 
De bloedplaatjes worden geproduceerd in het beenmerg, maar zijn geen echte cellen. Eerder 
celfragmenten van megakaryocyten. Ze hebben geen celkern en maken ook amoeboïde bewegingen. 
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Ze leven niet erg lang(5 a 10 dagen), maar hebben wel een belangrijke functie in de bloedstolling. Ze 
stromen door de bloedbaan en zien enkel de endotheelcellen.  En als ze schade tegenkomen en collageen 
zien (de laag onder de endotheelcellen) dan gaan ze binden aan dit collageen.  

 
  

• Bij beschadiging bloedvat (laesie): bloedverlies. Reactie: 

• Vasoconstrictie 

• Vorming trombocytenprop 

• Fibrinenetwerk (coagulatie) 
→ Resultaat: stolling (= negatieve feedback) 

Als ze geactiveerd zijn scheiden ze een plaatjesfactor uit die 2 taken heeft. Ze geven een signaal om meer 
thrombocyten hier te krijgen die kunnen gaan aggregeren (positieve feedback). Er ontstaat een soort van 
prop. De tweede taak van de plaatjesfactor is een vasoconstrictie veroorzaken door het bloedvat. 
  
  
Deze prop bestaat uit RBC, thrombocyten en draadachtige structuren die bestaan uit fibrine. Dit fibrine 
maakt de prop sterk. In ons plasma is er fibrinogeen en die wordt omgezet tot fibrine door middel van 
thrombine. Hierdoor ontstaat er een stevige prop. Dit noemen we het coagulatieproces. 
Hierbij is er dus een samenwerking van het plasma met de trombocyten.  

 
  
Bloedroepen(ABO systeem): 

• Tot WO 1 problemen met bloedtransfusies 

• Rode bloedcellen bevatten antigenen die als vreemd herkend kunnen worden door immuunsysteem 
(antilichamen) van andere persoon 

• Problematische transfusiereactie: Agglutinatie 
  
De rode bloedcellen bevatten antigenen die vastgehecht zitten op de wand. Dit kan antigen A en/of B zijn 
of wel geen.  
Deze antigenen kunnen verdedigingsmechanismen doen starten.  
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Als een bloedcel antigen A heeft dan gaat die in het plasma een antilichaam B hebben, die andere cellen 
kan gaan aanvallen.  
Dit zorgt ervoor dat je niet van iedereen bloed kan krijgen.  
  
Rhesusfactor: 

 

groep Antigen Antilichaam 

Rh + + - 

Rh - - - (of +) 

  
 
 
 
 
 

Via de placenta kunnen de antilichamen naar de foetus gaan.  
Anti Rh antilichamen (AL) 

geen natuurlijke AL 
slechts gemaakt na immunisatie 
= verworven immuniteit (transfusie, zwangerschap) 

Belangrijk bij geboorte van Rh+ baby uit Rh- moeder 
Bij contact bloed produceert moeder Rh AL 

Bij volgende zwangerschap: 
AL diffunderen doorheen placenta 
Hemolyse van RBC: Erythroblastosis fetalis (meestal leidt dit tot kindersterfte) 

  
Het hart: 
  
Linker en rechterhart zijn van elkaar gescheiden door het septum.  
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Vanuit het atrium gaat het bloed naar de ventrikel en zo naar de slagader. Het bloed stroomt in 1 richting. 
Het hart werkt als een pomp en kan samentrekken waardoor het volume verkleint en het bloed 
wegstroomt. In het hart zijn er ook kleppen aanwezig die van essentieel belang zijn.  Deze kleppen werken 
volgen een éénwegprincipe. Contractie papilspieren en aantrekken chordae tendinae tijdens contractie 
van het ventrikel, waardoor klep tussen atrium en ventrikel gesloten is. 

 
Tussen het atrium en het ventrikel liggen kleppen, AV kleppen. En er is ook een klep tussen het ventrikel 
naar de slagader, semilunaire kleppen.  
  
De kleppen hangen vast via draadjes aan een spier. Als deze dan samentrekt zal de klep mooi gespannen 
gehouden worden.  
Bij iemand met een hoge bloeddruk is er nog meer spanning nodig om goed te functioneren.  
  
Bloedvaten: 
  
De slagaders: arteriën, arteriolen brengen het bloed van het hart weg.. De aders, venulen, venen gaan het 
bloed naar het hart terug brengen.  Hiernaast zijn er ook haarvaten of capillairen. 

 
De slagaders en aders hun wanen bestaan uit 3 lagen/tunica: 

• Tunica externa: bindweefsel 

• Tunica media: gladde musculatuur 

• Tunica interna: endotheel  
  
  
Er zijn ook wel enkele verschillen tussen de aders en slagaders. De slagaders hebben een veel dikkere 
spierwand, de wand moet stevig zijn voor de grotere druk. De venen hebben grotere lumen(interne 
diameter) en een groter volume. Het meeste bloed bevind zich dus in de venen. De venen lopen ook meer 
oppervlakkig, de arteriën eerder diep (voor bescherming).  
  
Bij de capillairen is er uitwisseling mogelijk van het bloed naar weefsel. (bloed-iterstitium). Ze hebben een 
zeer dunne wand, en hebben enkel een endoteellaag. De spierlaag ontbreekt. Dit is goed, want hierdoor is 
de uitwisseling mogelijk. Ze hebben ook een kleine diameter.  Er is slechts plaats voor 1 rode bloedcel. De 
stroming hier is ook zeer traag. De diameter is hier wel klein, maar er zijn zo veel haarvaten dat de 
diameter in totaal groter is, hierdoor is de bloedstroom trager.  
De enige plaats waar dit wat moeilijker verloopt is in de hersenen. Daarom hebben we de astrocyten, die 
ervoor gaan zorgen dat niet alle stoffen naar de hersenen gaan.  
Bij de lever liggen de capillairen ook wat verder van elkaar dat de uitwisseling nog beter kan verlopen, dit 
in tegenstelling met de hersenen.  
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De circulatie ontstaat door de druk doorheen de bloedsomloop. De druk wordt onderhouden door het 
hart.  
Pas als de druk in het ventrikel groter is als in de slagader gaat de klep open en gaat het bloed naar de 
slagader waardoor die druk ook hier hoog gaat zijn. Na verloop gaat de druk dalen. Bij de venen is er bijna 
geen druk meer. Dit zou een probleem kunnen zijn. Hoe gaat dit bloed dan naar het hart?  
  
De venen hebben ook kleppen, waardoor het bloed in de ene richting kan maar niet in de andere. Het 
heeft ook een eigen pomp(spierpomp).  
De venen liggen tussen de spieren en door contractie van deze spier word het bloed naar het hart 
gepompt.  

 
  
De coronaire circulatie: 
Onmiddellijk nadat het bloed in de aorta komt zijn er enkele vertakkingen, de coronairen of kransslagaders 
die zorgen dat het hart van zuurstof wordt voorzien. Bij ouderdom kunnen deze al wat gaan dichtslibben, 
als deze volledig dicht zit ontstaat er een hartinfarct, waardoor zelf een bepaalde regio van het hart kan 
afsterven.  
Als men een vernauwing ziet, kan men een overbrugging doen. Of een stens plaatsen.  
  
Hartdebiet (hartminuutvolume): 
Slagvolume: hoeveel volume bloed komt bij contractie in de slagader terecht.  
Hartfrequentie: hoe vaak ons hart klopt.  
HD=HF*SV=5600ml/min 
SV kan x 2, HF kan x 2.5, dus HD kan x 5 (tot 30 L/min) 
In rust zitten we dus nog niet aan onze maximale capaciteit.  
Het hartdebiet is het bloedvolume gepompt per minuut door elk ventrikel.  
  
Hartcyclus: 
  

 
Bij de atriale systole, wordt het bloed naar de ventrikels geduwd, bij de ventriculaire systole gaat het bloed 
naar de slagaders. De diastole kost het meeste tijd.  
  
De hartspiercellen(1 myocard) zijn verbonden met elkaar via gap junctions. De actiepotentiaal gaat dus 
direct over van de ene cel naar de andere. Hierdoor gaan deze allemaal samen contraheren. Dit is het 
eerste myocard.  
Er is ook een 2de myocard bij de ventrikels waar de cellen ook verbonden zijn via gap junctions.  
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Prikkelgeleiding in het hart: 
 
Het hart heeft pacemakercellen die een eigen actiepotentiaal kunnen genereren. De pacemakercellen 
bevinden zich in de sinusknoop(SA-knoop) en daaruit ontstaat het natuurlijke ritme. Er is een snelle 
verspreiding in het atria door de gapjunctions, maar nog niet naar de ventrikels het is namelijk gescheiden 
met bindweefsel. 
Er is ook een atrioventriculaire knoop. Die houdt bij als de atria contraheert. Die geeft dit signaal door aan 
de bundel van his, dan de purkinjevezels. En dan ontstaat er een contractie van de ventrikels, zo een 0,1 à 
0,2 s na de contractie van het atria.  
  
P-top als het atrium contraheert, QRS is de start van de depolarisatie van de ventrikels en de T-top als het 
ventrikel contraheert. 
  
Er zijn twee harttonen: lub, dub. Deze tonen zijn niet hetzelfde als de contractie van atrium of ventrikel.  
Deze tonen zijn gelinkt aan het sluiten van de kleppen. Als de klep aan het sluiten is komt er nog wat bloed 
door deze versmalde opening.  
Op het moment van de depolarisatie van het ventrikel (QRS) gaan de AV kleppen sluiten. Op de T-top 
sluiten de semilunaire kleppen. En dit zijn de zaken die we gaan horen.   

 
  
Regeling van doorbloeding: 
De doorbloedingssnelheid(ml/min) is positief afhankelijk van 2 zaken: 

• Het drukverschil (arteriële bloeddruk) 

• De straal van het bloedvat tot de 4de macht: er is een regeling via vasoconstrictie en vasodilatatie.  
  
Als het ene bloedvat halveert en het andere bloedvat verdubbelt. Dan gaat de snelheid van het bloedvat 
die vasodilateert tot de 4de macht vergroten.  

 
  
Zo kan er geregeld worden hoeveel bloed een orgaan krijgt.  
  
Regeling doorbloeding capillairnet: 
In de capillairen zijn er enkele sfincters, die kunnen contraheren. Zij kunnen dus zorgen waar het bloed 
doorstroomt. Dit is afhankelijk van de metabole nood.  



 
86 

 
We kunnen dus een herverdeling krijgen van de bloedtoevoer naar de organen van rust naar inspanning. 
Dit gebeurt via vasoconstrictie/dilatatie of via sfincters.  
  
Doorbloeding hersenen: 
  
Hier is er een constant debiet van zo een 750ml/min. Bij de andere ledematen is dit niet zo constant.  
De hersenen hebben continue bloed nodig, anders zal men flauw vallen, dit moet dus wel relatief constant 
blijven. Er is wel een autoregulatie die onder metabole controle staat. Zo kunnen ze dit bloed wel wat 
verdelen over de regio's.  
Er zijn dus verschillen in de doorbloeding tussen niet en wel actieve regio's. De actieve neuronen en 
astrocyten gaan vasodilatoren produceren zoals NO, prostaglandines, adenosine,… Zo krijgt men een 
vasodilatatie waardoor er meer bloed naar die regio gaan.  
Er is ook een myogene controle: hierbij is er een vasodilatatie van de cerebrale arteriolen bij een 
bloeddrukval (en omgekeerd). Zodat het hart toch beschermd word.  
Een fMRI gaat de metabole controle detecteren en kan van hieruit zien welke delen actief zijn.  
Er is ook een myogene controle: ierbij is er een vasodilatatie van de cerebrale arteriolen bij bloeddrukval 
(en omgekeerd). 
  
De hersenen krijgen ook zeer snel een aftakking. Voornamelijk de carotis interna geeft bloed aan de 
hersenen.  
  

 
  
 

• Halsslagaders (aa. carotis1), vertakking in carotis sinus2, carotis interna3 naar hersenen 

• Back-up bloedtoevoer via wervelslagader4 en cirkel van Willis5 

  
De arteriële bloeddruk: 
  
Dit is afhankelijk van het hartdebiet en de totale perifere weerstand. (de weestand is het hoogst bij 
vasoconstrictie; het is de som van alle perifere weerstanden van alle bloedvaten) 
Dit moet in balans zijn. We kunnen niet meer bloed sturen naar alle regio's dan dat er in de bloedbaan zit.  
  
Baroreceptor reflex: 
 
Deze  zijn eigenlijk rekrecptoren in de aortaboog en in de carotis sinus. Ze meten daar de bloeddruk en 
bekijken of de hersenen wel voldoende worden voorzien van bloed. 
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De baroreceptoren geven via afferente banen informatie door via de medulla oblingata naar een 
integratiecentrum. Als de bloeddruk te laag is gaat de hypothalamus via de orthosympaticus het hart 
sneller doen kloppen.  Hierdoor stijgt het hartdebiet en zo ook de bloeddruk.  
Stijging in bloeddruk induceert rek en verhoogt frequentie actiepotentialen in sensorische neuronen 
Vasomotor en cardiale controle centra in medulla  
OS en PS regelen HF en hartdebiet en dus bloeddruk (= effector van negatieve feedbackloop) --> bloeddruk 
te hoog , PS wordt actief, bloeddruk daalt 
  
Orthostatische hypotensie: 

 
  
Als je ligt is er bloed in je venen, maar deze kan makelijk naar het hart stromen en heeft dus niet echt een 
pomp nodig, als men plots gaat rechtstaan en 2/3de van het bloed moet plots tegen dez waartekacht gaan. 
Er is dus opeens een daling in de veneuze terugkeer. Dit betekent ook dat het eind dyastolisch volume 
daalt. Er is dus minder volume in het atrium. Hierdoor gaat het hart minder bloed kunnen uitsturen => SV 
daalt en hierdoor ook ons HD.  
De bloeddruk is dus gedaald. De baroreceptoren detecteren dit. Via de medulle oblongata wordt de 
sympathicus geactiveerd worden en de parasympathicus wordt rustig. Hierdoor zal het hart sneller 
beginnen kloppen waardoor, het hartdebiet terug stijgt en de bloeddruk terug wordt hersteld.  
  
Meten van erteriële bloeddruk: 
  
We gebruiken de niet-invasieve methode van Riva Rocci.  
We meten de systolische bloeddruk en de diastolische bloeddruk. Dit doen we door een band die rond de 
arm gespannen wordt, waardoor een arterie wordt afgesnoerd. Hierdoor krijgen we een hogere druk dan 
de druk in de arterie en het bloed kan niet meer door. Met een stetoscoop wordt er dan geluisterd ter 
hoogte van de arteria brachialis.  
Dan zal ze druk laten verminderen. Op een bepaald moment zal de druk in de band lager zijn dan de 
systolische bloeddruk. Vanaf dan kan het bloed beginnen doorstromen. Hierdoor krijgen we een 
turbulente stroming, omdat het bloed door een vernauwde arterie moet komen(normaal hebben we een 
stille, laminaire flow). Dit kan ze horen via de stetoscoop/auscultatie. Vanaf dit doorstroomt hebben we de 
systolische bloeddruk.  
Op een bepaald moment stoppen de geluiden, omdat we lager gaan dan de diastolische druk.  
Bij palpatie voelen we enkel de systolische druk.  
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Bloeddruk: meetbare parameters: 

• Systolische en diastolische bloeddruk 

• Polsdruk: drukverschil tussen systole en diastole 

• Voorbeeld: 120 – 80 = 40 mmHg 

• Weergave van slagvolume 

• Mean arterial pressure (MAP) 
• MAP = diastole + 1/3 polsdruk 

• Voorbeeld: 80 + 1/3(40) = 93 mmHg 

  
We moeten 1/3de nemen, omdat het hart voor de grootste tijd van de cyclus in een dyastole druk hebben. 
De systole omvat ongeveer 1/3de.  
  
Lymfesysteem valt ongeveer weg, minder belangrijk: 
Hierin wordt vocht uitgewisseld tussen de weefsels en de bloedbaan. Problemen door bijvoorbeeld een 
parasiet kan zorgen voor oedeem.  
Het lymfesysteem is dus belangrijk voor het vochttransport.  
  
  
EXAMEN: 
30 MC min of meer gelijkmatig uit de hoofdstukken. Standard setting.  
Het inhaalexamen bestaat uit open vragen.  
  
STUDEREN: 
Enkel wat in de les gezegd is geweest behoort tot de leerstof. Termen zeker kennen (latijnse benaming) 
Er kunnen ook figuren in zitten, waarbij je moet tonen dat je het begrijpt. Animaties zijn ook deel van de 
leerstof.  
  
Voorbeeldvragen: 
Bescherming middenoor: stijgbeugel van ovaal venster wegtrekken 
Luteale fase ovariele cyclus: hoge progesteronconcentratie 
Lage gonadotrofine releasing hormone 

  
 


