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HOOFDSTUK 1 
Inleiding tot anatomie en fysiologie  

1  De gemeenschappeli jke functies van alle levende wezens zijn:  
reactievermogen, groei,  voortplanting, beweging en stofwisseling.  

 

2  Anatomie is de studie van de structuur en fysiologie is de studie van de 
functie/ werking van levende organisme 
� Anatomie  

o Betekenis: opensnijden 
o Studie: van de inwendige en uitwendige structuren en de fysieke relaties tussen 

lichaamsdelen  
o Het gaat over de structuur o maar structuur is ook gerelateerd aan de functie  

� In de 15de eeuw was de anatomie van het hart al bekend, maar pas 200 jaar 
later kenden men pas de functie.  

� Fysiologie  
o Studie van de natuur. Bestudeerd hoe levende organisme hun levensfuncties 

verrichten.  
� Anatomie en fysiologie zijn sterk met elkaar verbonden.  
� Verband tussen structuur en functie  

2.1  Anatomie 
� Anatomie kan worden onderverdeeld in: 

o Macroscopische anatomie 
o Onderzoeken van kenmerken met het blote oog 
o Soorten: 

- Uitwendige anatomie: bestuderen van de oppervlaktekenmerken 
- Regionale anatomie: bestuderen van oppervlaktestructuren en inwendige 

structuren in bepaald gebied in het lichaam.  
� Hoofd, hals, romp  

- Systematische anatomie: bestuderen van structuur van belangrijke 
organische stelsels. 

� Hart, bloed en bloedvaten = bloedvatenstelsel o Transporteren 
zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam 

o Microscopische anatomie 
o Bestuderen van structuren die niet met het blote oog zichtbaar zijn 
o Soorten: 

- Lichtmicroscoop: waarnemen van details van celstructuren 
- Elektronenmicroscoop: moleculen nog gedetailleerder bekijken 
- … 

o Soorten specialisaties: 
- Cytologie/celleer: bestuderen van inwendige structuur van afzonderlijke 

cellen. 
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- Histologie: bestuderen van weefsels, groepen gespecialiseerde cellen en 
cel producten die samenwerken bij het uitvoeren van een specifieke 
functie 

2.2  Fysiologie 
� Fysiologie  

o Leer van het functioneren van de anatomische structuren. 
� Fysiologie van de mens 

o Leer van de functies van het menselijk lichaam  
o Soorten specialisaties   

- Celfysiologie: op chemisch of moleculair niveau 
- Orgaanfysiologie: bestuderen van de fysiologie van de organen  

� Nierfysiologie (hartfunctie), hartfysiologie (hartfunctie)  
- Pathologische fysiologie: bestuderen van de effecten van aandoeningen op het 

functioneren van organen.  
� Geestesziekte in detail bekijken 

- Vergelijkende fysiologie: vergelijken van mensen en dieren  
� Vergelijken van kleurenzicht bij mensen en bij dieren. Hoe komt het dat ze 

een ander zicht hebben? Meer receptoren?  

Belangrijk 
Alle fysiologische functies worden door anatomische structuren uitgevoerd. Deze functies volgend de 
wetten uit de natuurwetenschapen die voor de wereld als geheel gelden.  

3  De verschil lende organisatieniveaus: van eenvoudige moleculen tot een 
vol ledig organisme 
� De verschillende organisatie niveaus  

- Chemisch niveau 
o Atomen verbinden zich met elkaar tot moleculen  

- Celniveau 
o Interactie tussen verschillende moleculen waardoor 

grotere structuren ontstaan. 
o Elke structuur heef een specifieke functie in een cel  
o Cellen vormen de cellulaire organisatieniveau. Het 

zijn de kleinste levende eenheden. 
- Weefselniveau 

o Weefsel bestaat uit gelijk cellen die samen werken 
om specifieke functies uit te voeren 

- Orgaanniveau 
o Een orgaan bestaat uit twee of meer verschillende 

weefsels die samenwerken om een specifieke 
functie uit te voeren 

� Bv. het hart  
- Orgaanstelselniveau 

o Organen werken samen in orgaanstelsels. 
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� Wanneer het hart samentrekt, wordt bloed in een netwerk van 
bloedvaten gepompt. Samen vormen het hart, bloed en bloedvaten het 
bloedvatenstelsel 

- Organismeniveau 
o Alle orgaanstelsels in het lichaam werken samen om te kunnen blijven leven. 

� Fysiologie is een uitgebreid wetenschap o men begint bij de moleculen en men eindigt bij de 
relaties tussen organisme/individuen/… o van molecule tot gedrag.  

4  Het menseli jk l ichaam bestaat uit elf  orgaanstelsels  
� Stelsels zijn opgebouwd uit verschillende organen   

o De belangrijkste organan van het menselijk lichaam zijn in 11 orgaanstelsels verdeeld  
o Stelsels met coördinatiefunctie 

- Zenuwstelsel 
- Cardiovasculair stelsel 
- Hormoonstelsel (endocrien)  

� 11 orgaanstelsels 
o De huid = integument  

o Functie  
- Beschermt het lichaam tegen gevaren vanuit de omgeving 
- Speelt een rol bij het reguleren van de lichaamstemperatuur 

o Organen/onderdeel 
- Huidlaag/ Haarfollikels/ Zweetklieren/ Nagels/ Zintuigen 

o Het beenderstelsel 
o Functie  

- Biedt stevigheid 
- Bescherming weefsel 
- Opslag mineralen 
- Vorming bloed  

o Organen/onderdeel 
- Beenderen, kraakbeen en gewrichten/ Skelet ledematen/ beenmerg 

o Het spierstelsel 
o Functie 

- Voortbeweging  
- Bescherming o buik is niet beschermd door botten maar door spieren 

in de buikwand 
- Stevigheid 
- Produceert warmte o we gaan rillen als we kou hebben om het warm 

te krijgen  
o Organen/ onderdeel 

- Skeletspieren/ Axiale romp/ Spieren ledenmaten/pezen 
o Het zenuwstelsel 

o Functie 
- Geleiding onmiddellijke reactie op prikkels o meestal door het 

coördineren van de activiteiten van andere orgaanstelsels.  
o Organen/ onderdeel 

- Centraal zenuwstelsel/ Hersenen/ Ruggenmerg/ Perifeer zenuwstelsel  
o Het hormoonstelsel 
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o Functie 
- Reguleert langdurige verandering in andere orgaanstelsels 
- Heeft een coördinerende functie 

o Organen/ onderdeel 
- Epifyse/ Hypofyse/ Thyroïd/ Bijschildklier/ Thymus/ Bijnieren/ Nieren/ 

Pancreas/ Geslachtsorganen/ Ovaria 
o Het bloedvatenstelsel 

o Functie 
- Transporteert cellen en opgeloste stoffen, met inbegrip van 

voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen  
o Organen/ onderdeel 

- Hart/ Bloedvaten/ bloed 
o Metafoor:  

- Het bloed zijn de wegen in de stad die onderlinge interactie en 
communicatie mogelijk maakt. Men gaat van de bank naar de bakker 
om brood via de (bloed)wegen omdat we zodanig gespecialiseerd zijn 
dat we zelf geen brood kunnen maken.  

o Het lymfestelsel = ummuunstelsel 
o Functie 

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

o Organen/ onderdeel 
- Lymfevaten/ Lymfeknopen/ Milt/ thymus 

o Het ademhalingsstelsel 
o Functie 

- Transporteert lucht naar plaatsen waar gaswisseling kan plaatsvinden 
tussen de lucht en het bloed in de bloedsomloop 

- Cyclus van de zuurstof: longen – bloed – cellen 
o Organen/onderdeel 

- Neusholte/ Pharynx/ Larynx/ Trachea/ Bronchiën/ Longen/ Alveoli 
o Het spijsverteringsstelsel 

o Functie 
- Verwerking voedsel 
- Opname voedingsstoffen 
- Verwijdering van afvalproducten (niet grootste taak o gebeurt  vooral 

door ontlasting)  
o Organen/ onderdeel 

- Speekselklieren/ Pharynx/ Oesophagus/ Maag/ Dunne darm/ Lever/ 
Galblaas/ Pancreas/ Dikke darm = het zijn accessoire organen/ 
ondersteunende functie  

o Het urinaire stelsel 
o Functie 

- Verwijdert overtollig water, zouten en afvalstoffen = bloed zuiveren 
o Organen/onderdeel 

- Nieren/ Ureters/ Urineblaas/ Urethra  
o Het voortplantingsstelsel 

o Functie mannelijk voortplantingsstelsel 
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- Vorming geslachtscellen en hormonen 
o Organen/onderdeel 

- Testes/ uitwendig geslachtsorgaan 
o Functie vrouwelijk voortplantingsstelsel 

- Vormt geslachtscellen en hormonen 
o Orgaan/onderdeel 

- Ovaria/ Oviducten/ uterius/ Vagina/ Uitwendige geslachtsorganen/ 
Melkklieren 

5  Homeostase is het streven naar intern evenwicht  
� Homeostase  

o Walter Cannon beschreef homeostase (Cannon Bernard beschreef het intern milieu)  
o Homeo = onveranderd/ stase = stilstaand 
o Neiging van fysiologische systemen tot het stabiliseren van hun inwendige 

omstandigheden/ intern milieu 
o Echt constant houden lukt niet = dynamisch evenwicht = schommeling 
o Enkel intern milieu ( het blauwe zwembad) en niet het externe milieu (het witte 

rond het zwembad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Gevolg van het niet constant houden van de homeostase = ziekte  
o Er zijn veel parameters  

� Glucose met setpoint 90 mg/dl o Hypoglycemie (hypo = te veel), (Gly = glucose), 
(emie = concentratie in het bloed) = te weinig glucose in het bloed  

� pH met setpoint 7,4 
� Zuurstof met setpoint 20 ml 

o Metafoor: Het is een thermostaat o systeem dat ervoor zorgt dat de temperatuur 
constant  blijft.  

� Homeostase regeling bevat 
o Receptor (thermometer)o is gevoelig voor 

een bepaalde verandering of prikkel. Het 
detecteert afwijkingen van ‘set point’. 
o Set point = 21°C gewenste 

kamertemperatuur 
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o Besturingscentrum of integratiecentrum ( activatie van thermostaat) o ontvangt en 
verwerkt info van de receptor en vergelijkt het met de set point o bepaalt de respons 

o Effector (airco)o reageert op signalen van het besturingscentrum die de prikkel ofwel 
tegengaat ofwel versterkt. o Produceert de respons  

� Voorbeeld van verstoorde homeostase = suikerziekte (diabetes) 
o Na een maaltijd komt er suiker (glucose) in het bloed  
o Deze verstoring van de suikerspiegel (glycemie) wordt tegengewerkt door insuline 
o Bij type-I-diabetes is de productie van insuline defect 
o Bij diabetes moeten feedbackomloop overgenomen worden door apparaatjes 

- Sensor o glucosemeter (bloedprik) 
- Integratiecentrum o rationele ervaring arts en patiënt (welk voedsel verhoogt 

de suikerspiegel rapper?) 
- Effector o insuline-injectie 

6  Negatieve terugkoppeling gaat afwi jking ten opzichten van de 
normwaarden tegen, terwij l  posit ieve terugkoppeling deze versterken  

 

6.1  Negatieve terugkoppeling 
� Negatieve terugkoppeling  

o Is een correctiemechanisme dat een 
activiteit omvat waardoor een 
afwijking buiten de normale grenzen 
direct wordt tegengewerkt 

� Warmteregulatie werkt op die 
manier: heb je te warm o 
zweet produceren. Te koud o 
stoppen met zweten  

o Beschermt de set point 
o Maakt wijzigingen ongedaan 

6.2  Positieve terugkoppeling 
� Positieve terugkoppeling  

o Effector versterken de wijziging 
o Voorbeeld 

� Bloedstolling o bloedverlies = groot probleem o je moet een klonter vormen o 
gebeurt doordat bloedplaatjes geactiveerd worden waardoor ze zich gaan 
bundelen en een klonter vormen.  

o Het is een onderdeel van negatieve feedback 
� Er is bloedverlies en men moet het bloedverlies stoppen o dmv een bloedklonter 

te creëren.  
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7  Anatomische termen beschri jven gebieden van het l ichaam, anatomisch 
houdingen en richtingen, en l ichaamsdelen  
� Anatomische termen 

o Dienen als oriëntatiepunt 

7.1  Uitwendige anatomie 

7.1.1  Anatomisch oriëntatiepunt  
� Anatomische positie 

o Positie waarin de mens wordt afgebeeld met de handen naast het lichaam  
o Rugligging o gezicht is omhoog gericht 
o Buikligging o gezicht is omlaag gericht 

7.1.2  Anatomische gebieden  

7.1.2.1  Gebieden van het menseli jk l ichaam  
Zie tabel + figuur pagina 20-21 o begrijpen van de anatomische oriëntatiepunten 

7.1.3  Anatomische richtingen  

7.1.3.1  Termen om richtingen aan te duiden (pagina 23)  
Term Gebied/ referentie 

Anterior 
Ventraal 

De voorkant = voor 
Buikzijde (als naar het menselijk lichaam wordt verwezen) 

Posterior 
Dorsaal 

De achterzijde = achter 
De rug (als naar het menselijk lichaam wordt verwezen) 

Craniaal of cefaal Het hoofd 
Superior Boven, op een hoger niveau 
Caudaal De staart 
Inferior Onder, op een lager niveau 
Mediaal In de richting van de lengteas van het lichaam 
Lateraal In buitenwaartse richting van de lengteas van het lichaam 
Proximaal In de richting van een aanhechtingspunt 
Distaal In de richting weg van een aanhechtingspunt 
Oppervlakkig gelegen Bij, nabij of betrekkelijk dicht bij de buitenkant van het lichaam 
Diep gelegen Verder verwijder van de buitenkant van het lichaam 
 

7.2  Anatomie van doorsneden 
� Traversaal vlak  

o = dwarsdoorsnede 
o Staat loodrecht op de lengteas o van het hoofd tot aan de voeten 
o Lichaam wordt in het bovenste en onderste gedeelte verdeeld 

� Frontaal vlak 
o = coronale vlak 
o loopt langs de lengteas van het lichaam 
o verdeelt het lichaam in ventraal en dorsaal gedeelte 

� Sagittale vlak 
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o Loopt langs de lengteas van het lichaam 
o Loopt van ventraal naar dorsaal 

(van voren naar achteren) o 
verdeelt het lichaam in rechter-
en linker gedeelte 

� Midsagittale doorsnede 
o Een doorsnede die door de 

middenlijn van het lichaam loopt  
o Verdeelt het lichaam in een 

linker-en een rechterhelft.  
o Snijdt de benen niet door!  

8  Lichaamsholten beschermen inwendige organen en dankzij deze holten 
kunnen de organen van vorm veranderen  

8.1  De borstholte 

8.2  De buik-en bekkenholte  
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HOOFDSTUK 2 
Introductie tot de gedragswetenschappen 

1  Inzichten in het menseli jk bewustzijn: een fysiologische aanpak  
� Mind-body question 

o Dualisme 
o Tweedelig o Geest en lichaam zijn gescheiden 

o Monisme 
o Één geheel 

� We zullen uiteindelijk kunnen verklaren hoe de geest en elk aspect van gedrag werkt via 
moleculen, werking van zenuwstelsel, hormonen, … maar vandaag de dag nog niet. 

� Het ontstaan van de moderne fysiologie 
o Ontstond in de 19de eeuw  

� 16 – 17de eeuw  
o Vesalius:  

o Hij had door dat men door enkel denken nergens kwam 
o Hij tekende en beschreef het menselijk lichaam aan de hand van lijken = 

anatomie 
o Hij was geïnteresseerd in in lijken <-> fysiologie is het bestuderen van de 

werking van het menselijk lichaam van levende wezens.  
o William Harvey  

o Theorie over bloedsomloop: Hij beweerde dat het bloed een bloedomloop 
maakt en dus terugkomt in het hart o iets wat de Grieken niet kenden. 

o Grieken hadden wel de ‘kennis’ van algemene gebeurtenissen maar ze wisten 
niet hoe het werkte.   

� Grondlegger van de moderne fysiologie  
o CLAUDE BERNARD (1813-1878)  

o Hij bestudeerde de werking van het menselijk lichaam op levende wezens aan 
de hand van fysiologische onderzoekmethodes. Door niet meer met lijken te 
werken kregen we inzicht in de werking van het lichaam.  
o Zo ontdekte we de functie van verschillende zaken 

� Lever, alvleesklier, glycogeen verwijderen uit levende wezen en kijken 
wat er gebeurd = milieu interieur 

o Door het inzicht in de werking van het lichaam is de levensverwachting 
gestegen, het stijg nog steeds = geneeskunde. 

� Grieken 
o Erasistratus, Galenus, Aristoteles 
o Zij keken op een verkeerde manier naar het lichaam o ze keken er te veel naar: je kan 

niet weten hoe iets werkt door enkel naar de persoon te kijken; je moet het ook 
ontleden = CLAUDE BERNARD deed dit.  

1.1  Blindzien 

1.2  Gespleten brein 
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1 .3  Eenzi jdige verwaarlozing 

1.4  Perceptie van het zelf  

2  De aard van gedragsneurowetenschappen  

2.1  De doelen van het onderzoek 

2.2  Historiek van de gedragsneurowetenschappen 
� Grieken  

o Wisten niet dat de hersenen het gedrag bepaalde. Zij schreven het toe aan het hart.  
o Nu is geweten dat men elk orgaan kan wisselen zonder dat ons karakter veranderd 

buiten onze hersenen.  
� DESCARTES  

o Vader van de moderne psychologie 
o Hij was een sterke dualist o lichaam en geest afzonderlijk van elkaar.  

o Maar hoe komen die dan samen?  
o Hij beweerde dat dit gebeurde in de pijnappelklier. 

o Theorie van de reflexen  
o Reacties op uitwendige stimuli via zenuwstelsel en niet via de hersenen 

� Voet wegtrekken als de grond warm is 
� Als je lichaam een verandering ondergaat kan dat een invloed hebben op je gemoed en 

omgekeerd 
� GALVANI 

o Hij gaf elektrische prikkels, bij kikkers, en ondervond dat die spieren samentrokken.  
o De werking van het lichaam werd gezien als een elektrisch gegeven.  

� MÜLLER  
o Theorie van de leer van de specifieke zenuw energieën 

o Signalen die van het lichaam naar de hersenen gaan en omgekeerd zijn altijd van 
dezelfde soort ook al is het een andere stimulus = het zijn allemaal elektrische 
signalen. 
o Afhankelijk van waar het signaal vandaan komt en waar het zal aankomen in 

de hersenen zullen we anders reageren.  
� FLOURENS 

o Experimentele ablatie = verwijdering 
o Hij verwijderde delen van het brein en keek dan hoe men na deze ingreep 

functioneerde.  
o Iets wat men niet meer kon doen werd verklaard door de afwezigheid van dat 

deel van het brein.  
o Hierdoor kon men ook de functie van dat hersendeel achterhalen.  

3  Natuurl i jke selectie en evolutie  
� Charles Darwin  

o Formuleerde de principes o  natuurlijke selectie en evolutie  
� Principes van de evolutietheorie 

o Er is interindividuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk  
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o Bepaalde individuen hebben meer overlevend nageslacht omdat overerfbare 
eigenschappen beter aangepast zijn aan omgeving = natuurlijke selectie  

o Eigenschappen die positief zijn voor overleven en voortplanting worden frequenter in 
een populatie  

3.1  Functionalisme en de erfenis van eigenschappen  
� Functionalisme 

o Om een biologisch fenomeen te begrijpen moeten we de functie ervan in het 
organisme begrijpen 

o We kunnen niet gaan zeggen dat bepaalde eigenschappen van dieren met opzet zijn 
gemaakt maar we kunnen wel zeggen dat er een functie is.  
o Variëteiten en complexiteiten van organisme zijn ontstaan door adaptaties: 

zonder plan of doel. 
o Bijna alles in ons lichaam heeft een functie o die moeten we leren begrijpen 

vanuit twee systemen: 
- Het overleven van het organisme  
- Het overleven van de soort  

o Drijfveer is overleven 
- Korte termijn o overleven van het organisme 
- Langer termijn o genetisch materiaal doorgeven van de soort 

� Natuurlijke selectie  
o Niet enkel de competentie om te overleven, maar vooral om genen door te geven 
o Survival of the fittest 

o fitness = aantal succesvolle nakomelingen  
o Het best passende organisme in een bepaald milieu 
o Is goed want het is de basis van de evolutie van de mens 

� Seksuele selectie  
o Succesvolle genen overbrengen op anderen die dan ook succesvol genen kunnen 

overbrengen 
o Wat vrouwtjes aantrekkelijk vinden zal overleven 

o Totaal onhandige ornamenten zijn er om te imponeren. Die ornamenten 
imponeren de vrouwtjes het meest, waardoor die genen doorgegeven worden en 
de onhandige ornamenten blijven bestaan.  

� Pauw o hij heeft zichzelf zo danig mooi gemaakt dat hij niet meer kan 
vliegen 

o 2 vormen van seksuele selectie  
o Male – male competition = interseksuele selectie  

- Mannetjes vechten met elkaar = Ze moeten telkens sterker en groter zijn 
om het andere mannetje te kunnen verslaan.  

o Female choice  
- Als er overal voedsel is heeft een vrouwtje geen mannetje nodig o het 

wordt dan veel moeilijker om voor een mannetje gekozen te worden door 
een vrouwtje o ze moeten dus gaan opvallen 
� Ornamenten, dansen, kleuren, ‘bommetje doen als rog’  

� Variëteiten en complexiteiten van organisme ontstaan door adaptaties 
o Mutaties en cumulatieve selectie 
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3 .2  Evolutie van de menseli jke soort  
� Soort 

o Wanneer men een vruchtbare nakomelingen kan maken.  
� Paard + ezel = nakomeling die niet vruchtbaar is o die nakomeling is dus geen 

soort van het paard of van de ezel 
� Taxonomie 

o Organisme indelen in groepen volgens eigenschappen 
� 3 domeinen 

o eukrayoten 
o Bacteria 
o Archaea (oerbacteriën)  

� Moderne mens – mensaap – primaten – zoogdieren 
– gewervelden – chordata (wel structuur maar geen 
wervelkolom) – animalia (dieren) – eukrayoten  

� Na massa extinctie 65 miljoen jaar geleden  
o Zoogdieren vertonen snelle diversificatie o evolutionaire 

niche  
o Meteoriet sloeg in op de aarde met een gigantische explosie als gevolg o Het stof dat 

ontstond zorgde dat de zonnestralen de aardoppervlakte niet meer kon bereiken. Dit 
was de oorzaak voor de dood van de planten/dieren o Grote dieren hadden meer 
voedsel nodig en hadden het zwaarder = dinos stierven uit  

o De dinos waren ‘baas’ op het land. Maar omdat ze uitgestorven waren werd de 
aarde/land een niche voor de zoogdieren  

� ‘Out of Africa’ o op zoek naar de wieg van de moderne mens 
o Mens is ‘ontstaan’ in centraal Afrika 
o Tijdperk van de mens = antroposeem 

� Evolutie van de mens 
o 4500 mya (million years ago) o ontstaan aarde 
o 3800 mya o eerste leven 
o 360 mya o eerste gewervelden (amfibieën) op land 
o 25 mya o eerste mensapen (hominiden) 
o 2 mya o homo habilis/erectus (rechtop lopen) 
o 0,1 mya o homo sapiens  

 

3.3  Evolutie van de grote hersenen 
� Homo sapiens, het dier met de grote hersenen  

o We verschillen in beperkte maten van andere mensapen o 1% verschil in DNA 
o In dit ene procent moeten dus de verschillen zitten die ervoor zorgen dat de 

mensapen niet even intellectueel zijn als de mens.  
o Mensen verschillen onderling 0,1%  
o Oerangoetang, Chimpansee, astrealopiticus (voorloper van 

homo) = hersenvolume van 400g 
o Homohabilis, erectus en sapiens o ander hersenvolume, 

buiten proportie toegenomen = 1400g  
� Unieke van menselijke hersenen 

o Men heeft meer neuronen per gram weefsel 
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o Ook hebben we veel plooien in cortex als gevolg van de beperkte plaats  
o Veel postnatale rijping tot adolescentie 

o Bij geboorte hebben we een hersenvolume van 350g = hersenvolume van de 
chimpansees 
o Chimpansees hun capaciteiten zijn prenataal ontwikkelt 
o Bij de mens ontwikkelen we de opportuniteiten na de geboorte o we zijn 

hierdoor lang hulploos en afhankelijk van iemand 

4  Ethische kwesties in het onderzoek met dieren  

5  Carrières in de neurowetenschappen 

6  Leerstrategieën  
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HOOFDSTUK 3 
De celstructuur en functie 

1  Het bestuderen van cellen vormt de basis voor inzicht in de fysiologie van 
de mens 
� De diversiteit van cellen in het menselijke lichaam  

o Lichaamscellen hebben veel verschillende vormen en 
verschillende gespecialiseerde functies.  
o 200 soort cellen met elk hun specialisatie  

1.1  Het bestuderen van cellen 
� Cytologie of celleer 

o Bestudeert de structuur en functie van cellen 
o De cellen ondergaan een specialisatieproces o differentiatie ( zie puntje 10 van HF3) 

1.2  Een overzicht van celanatomie  
� Bouw van de cel  

o Cel is omgeven door een waterig medium = extracellulaire vloeistof of interstitiële 
vloeistof (omdat het zich ergens tussen bevindt).  

o Een celmembraan of plasmamembraan scheidt de celinhoud ofwel het cytoplasma van 
de extracellulaire vloeistof 

o Het cytoplasma zit rond de celkern.  
o Wordt onderverdeeld in  

o Een vloeistof = cytosol 
o Interne structuren = organellen  

o Celkern regelt de activiteiten van de cel 
� Andere 

o Galgicomplex en endoplasmatisch reticulum dragen bij tot de verdere afwerking van de 
eiwitten.  

o Mitochondriën is de energiecentrale van de cel 
o Cytoskelet 
o Transportmechanisme  

2  De plasmamembraan scheidt de cel van zi jn uitwendig milieu en vervult 
verschil lende functies 
� Plasmamembraan 

o Buitenste grens van de cel wordt gevormd door 
celmembraan. 

o Bevat vetten, eiwitten en koolhydraten 
o Het is een laagje vet o gekozen omdat alles wat buiten 

en binnen ligt bestaat uit water o de extracellulaire 
ruimte is waterig alsook het cytoplasma in de cel. De vette 
barrière zorgt ervoor dat er ‘niets’ door kan.  

o Nadeel o alles wat in vet oplosbaar is kan passeren.  
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2 .1  Vetten in de membraan 
� Hoe maken we zo’n vetlaag 

o Dubbele laag van fosfolipiden  
o De hydrofiele kop liggen aan de buitenzijden o hydrofiel = oplosbaar in water 

(water beminnen) 
o De hydrofobe staarten liggen aan de binnenzijde o hydrofoob = onoplosbaar in 

water (water angst) 
o Daarom wordt het fosfolipide dubbellaag genoemd (metafoor: ‘rug aan rug’).  

2.2  Membraaneiwitten 
� Membraaneiwitten 

o Kunnen dienen als receptoren, kanalen, dragerstoffen, enzymen (zie tabel pagina 72 
voor meer info) 

2.3  Membraankoolhydraten 
� Membraankoolhydraten  

o Dient als kleef- of kneedmiddel voor de cel.  
o Ze werken als receptor voor extracellulaire verbindingen en zorgen mee bij het 

voorkomen dat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en weefsel aanvalt.  

3  Diffusie en f i ltratie zi jn passieve transportmechanisme waardoor het 
membraantransport wordt bevorderd  
� Doorlaatbaarheid van plasmamembraan = permeabiliteit 

o Impermeabel 
o Niets kan door het membraan 

o Volledig permeabel  
o Alle stoffen kunnen doorheen het 

membraan 
� Celmembranen zijn selectief permeabel o 

sommige stoffen kunnen erdoorheen, andere niet. 
Metafoor: je kan binnekomen door ATP te betalen.  
o Passieve processen  

o Kost geen energie om door 
plasmamembraan getransporteerd te worden. 

o Actief transport 
o Kost energie, in de vorm van ATP 

3.1  Diffusie 
� Diffusie 

o Passief proces = geen kost o vet oplosbare moleculen  
o Beweging van molecule is de basis voor diffusie.  

o Verplaatsing van moleculen van een plaats met hoge concentratie (veel 
botsingen) naar gebied met lage concentratie (minder botsing)  

o Gevolg van diffusieproces: moleculen zijn gelijkmatig verdeeld 
� Suikerklont in glas met water zal na tijd vanzelf zich verspreiden = drang 

van moleculen om te bewegen en ze streven naar een egale verdeling. 
o Bij concentratieverschil 
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o Doorheen permeabele membraan 
� Gefaciliteerde diffusie 

o Proces waarbij een extracellulair molecuul zoals 
glucose zich bindt aan een receptorplaats op een 
dragereiwit. Door deze binding wordt de vorm van 
het eiwit gewijzigd waardoor het molecule vrijkomt 
en in het cytoplasma kan diffunderen 
o Gebeurt bij glucose en aminozuren die 

onoplosbaar zijn in vet  
� De diffusie moet geholpen worden ( je helpt het membraan doorlaatbaar maken) o de 

helper/transporter is een eiwit. Er binden 
glucosemoleculen op het eiwit en die helpen de 
moleculen om in de cel te gaan.  

� Metafoor: Deuren van een overvolle bus.  
� Ionen zijn heel hydrofiel  

o Ionen = elektrisch geladen deeltjes 
o NACI (zout) ioniseert (lost op) in water door de 

polaire watermoleculen en geeft NA+ en CI- 
o Leven = hebben van elektrische stroompjes in je zenuwcel = beweging van natrium en 

calium buiten de cel 
o Natrium zal altijd oplossen in water =zeer hydrofiel o zit buiten de cel 
o Kalium o zit binnen  de cel 

o We proberen Natrium naar binnen te brengen en Kalium naar buiten. 
o Water zelf is een polair molecule = water heeft een positieve en negatieve pool 

� Sommige transporters kunnen openen en sluiten: poortkanalen 
o Metafoor: Deur van je huis gaat open voor vrienden, maar niet voor vreemden 

� Poort van alleen natrium o kalium gaat er niet door 

3.2  Filtratie 
� Filtratie  

o Passief proces = geen kost o vet oplosbare moleculen 

4  Door dragerstoffen gemedieerd transport en door vesiculair transport 
wordt het membraantransport eveneens bevorderd  

4.1  Door dragerstoffen gemedieerd transport  
� Actief transport = kost energie  

o Transport moet soms van lage naar hoge 
concentratie gaan 

o Gaat gepaard met een kost = ATP (Adenine tri-
fosfaat) 

o Enerige onstaat doordat ATP o ADO wordt  

4.2  Vesiculair  transport  
� Vesiculair transport  

o Stoffen worden in blaasjes verpakt en in of uit de cel verplaatst. 
o Twee soorten: endocytose en exocytose 
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4 .2.1  Endocytose 
� Endocytose   

o Transport van een molecule van buiten de cel naar binnen de cel.   
o Soorten (= allemaal actief transport) 

o Receptor-gemedieerde endocytose 
o Start wanneer moleculen in de extracellulaire vloeistof zich aan receptoren 

op het membraanoppervlakte binden.  
o Ze binden zich aan specifieke doelmoleculen = ligaden  

o Het gebiedt van de membraan waar de receptoren aan het doelmolecule zijn 
gebonden vormt een instulping die zich afsnoert zodat er een blaasje 
ontstaat. 

o Pinocytose 
x = drinken door de cel o vorming van kleine blaasjes die met 

extracellulaire vloeistof is gevuld.  
o Fagocytose  

x = eten door de cel o vorming van kleine 
blaasjes met vaste voorwerpen gevuld. 

4.2.2  Exocytose  
� Exocytose 

o Transport van een molecule van in de cel naar buiten de cel. 
� Vrijzetting neurotransmitters  

5  Organellen in het cytoplasma vervullen specifieke functies  
� Cytoplasma  

o Is de algemene term voor stoffen in de cel o van plasmamembraan tot aan de celkern. 
o Het bevat cytosol en organellen  

5.1  Het cytosol 
� Cytosol  

o Het is een intercellulaire vloeistof  
o Het bevat opgeloste voedingsstoffen, ionen, (on)oplosbare eiwitten en afvalstoffen. 
o Eigenschappen verschillend met de extracellulaire vloeistof 

o Cytosol bevat hoge concentratie kaliumionen en lagere concentratie 
natriumionen. Extracellulaire vloeistof bevat hoge concentratie natriumionen en 
lagere concentratie kaliumionen 

o Cytosol heeft hoge concentratie opgeloste eiwitten/enzymen die 
stofwisselingsactiviteiten reguleren.  

o Cytosol bevat kleine hoeveelheden koolhydraten (worden afgebroken om energie 
te leveren) en grote reserves vetten en aminozuren (gebruikt om eiwitten te 
vormen).  

o Cytosol kan ook onoplosbare stoffen bevatten, zoals vet.  
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5 .2  De organellen 
� Organellen  

o Kleine organen 
o Zijn interne structuren die specifieke functies uitvoeren o noodzakelijk voor de bouw, 

onderhoud en stofwisseling van de cel.  
o Door de membraan wordt organel van het cytosol geïsoleerd waardoor schadelijke 

stoffen daarin kunnen worden opgeslagen in plaats van in de cel  

5.2.1  Het cytoskelet  
� Het cytoskelet  

o Zorgt voor de stevigheid van de cel = structuur  
o De belangrijkste elementen: microfilamenten, intermediaire 

filamenten en microtubuli 
� Microfilamenten 

o Zeer dun o bestaan uit eiwit actine 
o Binden de plasmamembraan aan het onderliggende 

cytoplasma o door middel van eiwitverbindingen 
o Zeer dik o bestaan uit myosine 

o Ter hoogte van de spiercellen o daar vinden de krachtigste 
samentrekking plaats. 

� Als we het zullen hebben over neurotransmitters dan spreken we 
over microtubuli. 

� Geschikt voor axonaal transport  
� Intermediaire filamenten 

o Stabiliseren de cellen o via gespecialiseerde hechtingen aan het 
plasmamembraan. 

� Microtubuli 
o Geeft de cel sterkte en stevigheid  
o Ze vormen tijdens de celdeling spoelfiguren (die chromosomen naar de 

tegenovergestelde polen begeleidt).  

5.2.2  Microvi l l i  

5.2.3  Centriolen, tri lharen en zweepharen  

5.2.4  Ribosomen 

5.2.5  Het endoplasmatisch reticulum 
� Het endoplasmatisch reticulum  

o Netwerk van intercellulaire membranen die verbonden zijn met de kernmembraan die 
de celkern omgeeft  

o 4 belangrijke functies 
- Synthese: vormen van eiwitten, koolhydraten en vetten – glad ER 
- Opslag: opslaan van gesynthetiseerde moleculen zonder dat ze invloed hebben op 

de celactiviteit  
- Transport: stoffen worden door ER van ene naar andere plaats gevoerd 
- Detoxificatie: geneesmiddelen en giftige stoffen worden door ER opgenomen en 

geneutraliseerd  
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� Soorten endoplasmatisch reticulum 
o Glad ER: geen ribosomen. Vormt koolhydraten en vetten 
o Ruw ER: bevat gebonden ribosomen. Ze nemen deel aan de eiwitsynthese 

5.2.6  Het golgi -complex 
� Het golgi-apparaat  

o Regelt de eindbestemming van de eiwitten  

5.2.7  Lysosomen 
� Lysosomen  

o Betekenis: afbraaklichaam 
o Zorgen voor het opruimen en hergebruiken van stoffen binnen de cel. 
o Kortom: zorgt voor de vertering  
o Ontstaan in het golgi-complex 

5.2.8  Peroxisomen 
� Peroxisomen  

o Kleiner dan lysosomen 
o Worden niet gevormd in het golgi-complex maar door het ontstaan van nieuwe 

peroxisomen 
o Breken vetzuren en andere organische verbindingen af  

5.2.9  Mitochondriën 
� Mitochondriën 

o Leveren energie voor de cel = energiecentrales  
o Aantal mitochondriën in een cel is afhankelijk van de energiebehoefte 

� Rode bloedcellen hebben geen mitochondriën 
� Actieve levercel kan dan wel 20 mitochondriën hebben 

o Ze hebben een dubbel membraan (ongewoon). 
o Binnenste membraan: bevat talrijke 

plooien = cristae (figuur) 
x Functie van cristae o 

vergroot de oppervlakte dat 
in contact staat met de 
vloeibare inhoud 

o Buitenste membraan: omgeeft het 
hele organel 

o De energie van de mitochondriën = ATP o mitochondriën leveren energie onder de 
vorm van ATP 

� Metafoor: ATP is het geld, de universele pasmunt waarmee we processen in ons 
lichaam bekostigen. In de mitochondriën wordt het geld gemaakt.  

� ATP 
o Het is de energiemolecule bij uitstek 
o Het bestaat uit: adenine, ribose en enkele fosfaten.  
o Door middel van ATP kan men energie opslaan en 

vervoeren. 
o Levende cellen breken energierijke 

fosfaatbinding af waardoor ATP o ADP o 



 30 

FY
SI
O
LO
G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5-
20

16
 

AMP (tri o di o mi ) wordt waardoor energie vrij komt die de cel kan 
gebruiken. 

o Wanneer je zo’n fosfaat eraf trekt komt er energie vrij en dan bekomen we ADP 
� Als je van 3 naar 2 ‘bollen’/fosfaten gaat komt er energie vrij.  
� Als je van 2 naar 3 ‘bollen/fosfaten gaat moet je er energie in steken  

o De plaats waar de afsplitsing gebeurt is de plaats waar energie nodig is.  
o Om ATP te kunnen vormen hebben we brandstoffen nodig  

o Glucose, vet, koolhydraten, eiwitten en zuurstof 
o Dood = geen ATP meer kunnen aanmaken/ geen ATP meer hebben in de cellen 
o Klinisch dood = geen ATP meer in de hersencellen 

6  De celkern bevat DNA en enzymen die noodzakeli jk zi jn om processen in 
de cel aan te sturen 

6.1  Structuur en inhoud van de celkern  

6.2  Informatie-opslag in de celkern 

7  DNA stuurt de eiwittensynthese en de structuur en functies van de cellen  

7.1  Transcript ie 

7.2  Translatie 

8  De levenscyclus  van de cel bestaat uit de interfase, mitose en 
cytokinese 

8.1  Intefase 

8.2  Mitose 

8.3  Cytokinese 

9  Tumoren en kanker worden gekenmerkt door afwijkende celgroei en 
celdeling 

10  Differentiatie is specialisatie van cellen als gevolg van de activering of 
onderdrukking van genen  
� Differentiatie  

o Is de specialisatie waarbij cellen met beperkte vermogens ontstaan. Deze 
gespecialiseerde cellen zijn in groep georganiseerd = weefsel 

o Elk weefsel heeft een gespecialiseerde taak  
o De cel kan maar 1 iets.  
o Stamcellen o nog niet gedifferentieerd = zij kunnen nog alles worden 

(levercellen, rode bloedcellen,…) 
o Elke cel bevat DNA van volledig genoom 
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o Bevruchte eicel heeft mogelijkheid om uit te groeien tot elke soort cel 
(differentiatie) 

o Sommige stamcellen zijn gedeeltelijk gedifferentieerd 
o Terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet meer terug 
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HOOFDSTUK 4 
Het zenuwstelsel 

� Twee orgaanstelsels  
o Zenuwstelsel en hormoonstelsel 

o Coördineren de activiteiten van alle orgaanstelsels om homeostase te 
handhaven in reactie op veranderingen in de buitenwereld.  

� Zenuwstelsel 
o Reageert snel maar kort op prikkels  
o Bestaat uit het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel 

� Hormonaalstelsel 
o Reageert langzaam maar langer op prikkels 

1  Het zenuwstelsel kan worden verdeeld aan de hand van anatomische en 
functionele eigenschappen 
� Zenuwstelsel  

o Functie 
o Meet het intern en extern milieu 
o Integreert info van de zintuigen 
o Coördineert (on)gewilde reacties van vele andere orgaanstelsels.  

� Deze functies worden uitgevoerd door de neuronen  
o Neuronen worden ondersteund door omringende cellen = samen 

noemen ze o neuroglia  
� Anatomische verdeling van het zenuwstelsel 

o Centraal zenuwstelsel (CZS)  
o Bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg  

o Perifeer zenuwstelsel (PZS) 
o Bevat alles buiten het CZS 
o Bestaat uit craniale zenuwen (zenuwen rechtstreeks vanuit de hersenen) en 

spinale zenuwen (zenuwen rechtstreeks vanuit het ruggenmerg) 
� Functionele opdeling van het zenuwstelsel 

o Effectoren  
o Afferente gedeelte o “naar u toe-dragen” o naar het CZ 

o Sensorische info die buiten het zenuwstelsel, door zintuigen en 
receptoren, worden geregistreerd worden via dit gedeelte doorgegeven 
van het PZS naar plaatsen in het CZS waar de info wordt verwerkt.  

o Heeft maar 1 dendriet 
o Efferente gedeelte o “vanuit/weg van je” o weg van het CZ 

o Daarna zendt het CZS motorische impulsen van het PZS naar spieren, 
klieren en vetweefsels  

o Heeft meerdere dendrieten  
o Het efferente gedeelte van PZS wordt onderverdeeld in 
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o Somatische zenuwstelsel (SZS) o werking van skeletspier 
o Autonome zenuwstelsel (AZS) o automatische regulering 

o Bestaat uit  
o Sympatische gedeelte o “hartslag verhogen” 
o Parasympatische gedeelte o tegengestelde: “hartslag 

verlagen” 

2  Neuronen zijn gespecialiseerd in communicatie tussen cellen en worden 
ondersteund door cellen die neuroglia worden genoemd  
� Zenuwweefsel  

o Bestaat uit neuronen en neuroglia 

2.1  Neuronen 
� Neuronen 

o Zijn de basiseenheden van het zenuwstelsel  
o Zijn verantwoordelijk voor het overdragen en verwerken van informatie  
o Het zijn zenuwcellen, functionele eenheden van het ZS 

2.1.1  De algemene structuur van neuronen  
� Neuron bestaat uit  

o Cellichaam 
o Dendrieten  
o Axon  
o Synapsknoppen  

� Cellichaam 
o Integratie van signalen + celkern 
o Bevat een groot celkern. 
o Neuron kan zich niet delen omdat er geen centriolen 

aanwezig zijn. 
� Als de neuron in het CZS verloren gaat  door 

verwonding/ziekte kan men het niet vervangen  
o Bevat ook organellen die energie leveren en organische 

verbindingen vormen  
o Vanuit het cellicaam lopen er verschillende dendrieten 

en één axon.  
o Het plasmamebraan is gevoelig voor prikkels o zo’n 

prikkel leidt tot een ontstaan van een elektrische impuls ‘actiepotentiaal’ 
� Dendrieten  

o Opvangen van prikkel (afferent) 
� Axon en Axonheuvel  

o Productie en geleiding van impuls (efferent) 
o Axonheuvel o overgang van cellichaam naar axon o daar komt input aan o beslissen 

of men de prikkel doorgeeft = belangrijke beslissing o alles of niets principe 
� Zenuwuiteinde/synpasknoppen 

o Vrijzetten van chemische stoffen  
o Communiceren met andere cellen 
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o Als een prikkel aankomt aan het einde van de axon kan men met die prikkel een nieuwe 
cel gaan beïnvloeden o door een chemische stof vrij te geven = neurotransmitters  

 

2.1.2  Indeling van neuronen naar  bouw 
� Anatomische classificatie van de vormen van neuronen   

o Multipolair neuron 
o Twee of meerdere dendrieten en één axon  
o Dit komt het meest voor  

� Motorische zenuwcellen en skeletspieren  
o Unipolair neuron 

o Dendrieten en axonen lopen in elkaar over 
o Het cellichaam ligt aan één zijde 

� Sensibele neuronen  
o Bipolair neuron  

o Twee uitlopers, één dendriet en één axon met het cellichaam daar tussenin.  
� Retina van oog  

2.1.3  Functionele indeling van neuronen  
� Functionele indeling van neuronen  

o Sensibele neuronen  
o Vormen het afferente gedeelte van het PZS en geleiden informatie naar het CZS 

o Motorische neuronen  
o Stimuleren/ modificeren de activiteiten van een perifeer weefsel, orgaan of 

orgaanstelsel 
o Schakelcellen  

o Kan zich tussen sensibele-en motorische neuronen bevinden  
o Ze analyseren de sensorische aanvoer en coördineren de motorische uitvoer 

2.2  Neuroglia 
� Neuroglia = gliacellen 

o Zijn een ondersteunend netwerk 
o Komt zowel voor in het CZS als in het 

PZS, maar grotere variëtiet in CZS 
� 4 typen neurogliacellen in het CZS  

o astrocyten 
o oligodendrocyten 
o microglia 
o ependymcellen 

� 2 typen neurogliacellen in het PZS 
o Satellietcellen 
o Schwann-cellen 

2.3  Astrocyten  
� Astrocyten  

o Astro = ster, cyte = cel 
o Grootste en meest talrijke cellen 
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o Geven chemische stoffen af o noodzakelijk voor het handhaven van bloed-
hersenbarrière.  

� Proberen de neuronen te ondersteunen in hun taken “ enkel speech geven en 
niet opstellen”  

2.4  Oligodendrocyten  
� Oligodendrocyten  

o Oligo = weinig  
o Verantwoordelijk voor myelinisatie van axonen van het CZS 
o Hebben minder uitlopers dan astrocyten 
o Vormt een isolatielaag o myelineschede 

� Axon met myelineschede = gemyeliniseerd  
� Axon zonder myelineschede = ongemyeliniseerd  

o De opening tussen aangrenzend celuitlopers = insnoering van Ranvier  
o Myeline verhoogt de snelheid waarmee een actiepotentiaal langs het axon wordt 

geleid. Bestaat uit vetten en het ziet er wit uit. Grijze stof bestaat uit cellichamen van 
neuronen  

o Kunnen meerdere myelineschedes maken 

2.4.1  Microgl ia 
� Microglia  

o Fagocyterende cellen die van witte bloedcellen afstammen 
o Klein en minst talrijke neurogliacellen in het CZS 
o Verrichten beschermende functies – immuuncellen 

o Permanente soldaten o maken binnendringers een kopje kleiner  

2.4.2  Ependymcellen 
� Ependymcellen 

o Functie houdt verband met cerebrospinale vloeistof (CSF) 
o Bekleden het centrale kanaal van het ruggenmerg  

o Binnenbekledingslaag voor de holtes in de hersenen; zijn gevuld met 
hersenvocht die ze zelf hebben aangemaakt 

2.4.3  Satell ietcellen 
� Satellietcellen  

o Omgeven en ondersteunen cellichamen in het PZS. ~astrocyten in CZS 
o Ondersteunen neuronen in ganglia 

2.4.4  Schwann-cellen 
� Schwann-cellen  

o Omgeven elke axon buiten het CZS. ~oligodendrocyten voorzien verscheidene 
aangrenzende axonen in CZS van mergschede. Schwann-cellen kan slechts één segment 
van één enkel axon omgeven 
o Vormen myelineschede rond de axonen  
o ‘isolatie’ door vele lagen vetten plasmamembraan 
o Versnelt prikkelgeleiding in axonen  

2.5  Organisatie van neuronen in het zenuwstelsel  
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� Cellichamen en axonen hebben anatomische grenzen die met specifieke termen worden 
aangeduid. 

o In het PZS 
- Ganglia o cellichamen van neuronen bevinden zich in de ganglia 
- Zenuwen o de witte stof van PZS bevat axonen die samengebundeld zijn in 

zenuwen 
o In het CZS 

- Centrum o verzameling van zenuwcellen met een gemeenschappelijke functie  
- Kern o een centrum met een duidlelijke afbakening  
- Hersenschors/ neurale cortex ogedeelte van de hersensschors zijn bedekt met 

een grijze stof 
- Baan o witte stof van het CZS bevat bundels van axonen die op een gezamenlijke 

plek ontspringen, gezamenlijke bestemming en functie hebben 
- Kolommen o bundels in het ruggenmerg vormen grotere groepen, kolommen 
- Banen o verbinden de centra van de hersenen met de rest van het lichaam  
- Sensibele banen o (opstijgende banen) geleiden info van zintuigen naar 

hersenen 
- Motorische banen o (dalende banen) beginnen in het CZS die betrokken zijn bij 

de motorische activiteit en gaan naar skeletspieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  In neuronen kan een verandering van de elektrische potentiaal van de 
plasmamembraan tot een actiepotentiaal (zenuwim puls) leiden 

3.1  De membraanpotentiaal  
� Gepolariseerd plasmamembraam 

o Alle levende cellen zijn hierdoor gekenmerkt  
o Aan de buitenkant van het membraam is er een te veel aan positieve ladingen, aan de 

binnenkant is er een te veel aan negatieve ladingen 
o Wanneer de positieve en negatieve ladingen worden gescheiden van elkaar is er 

een potentiaalverschil  
o Omdat de ladingen door een plasmamembraan worden gescheiden wordt dit 

potentiaalverschil een membraanpotentiaal genoemd  
� Potentiaalverschil 
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o Verschil in elektrische lading tussen binnen en buiten de cel  
� Rustmembraan potentiaal  

o Membraanpotentiaal van een cel in rust  
o Binnen negatiever dan buiten door ‘fixed anions’  

� Fixed anions  
o Negatief geladen moleculen die vast zitten in de cel  

� Video uit de les 
o http://wps.pearsoned.co.uk/emacu_9781781346310_derave/235/60377/15456633.c

w/index.html 

3.1.1  Factoren die verantwoordeli jk zin voor de membraanpotentiaa l 
� Ongelijkheden  

o Elektrische ladingen zijn ongelijk verdeeld 
o Ook de vloeistoffen met betrekking tot de ionen samenstelling binnen en buiten de cel 

verschillen = concentratiegradiënt  
o Vloeistof buiten de cel bevat hoge concentraties voor natirumionen (Na+) en 

chloorionen (CL-) 
o Vloeistof binnen de cel bevat hoge concentraties kaliumionen (K+) en negatief 

geladen eiwitten (Pr-)  
o Verschillen tussen de vloeistoffen binnen en buiten worden 

gecontroleerd door de selectieve doorlaatbaarheid van de 
plasmamembraan 

o Ionen kunnen enkel de cel in of uitgaan met behulp van kanalen 
in de membraaneiwit  

o Diffusie kon eerst niet plaatsvinden als gevolg van het 
plasmamebraan die diende als barrière maar door de 
poortkanalen lukt het toch.  

o Het is makkelijker om voor kaliumionen door een 
kaliumkanaal te diffunderen dan voor natriumionen 
door een natriumkanaal. 

o Positief geladen kaliumionen worden 
afgestoten door positieve ladingen op de 
buitenste oppervlakte  

o Positief geladen natriumionen worden 
aangetrokken door negatief geladen binnenste 
oppervlakte 

� Neuronen zijn als batterijen  
o Wanneer positieve deeltjes de cel verlaten wordt de cel negatiever 

 

 

 

 

 

http://wps.pearsoned.co.uk/emacu_9781781346310_derave/235/60377/15456633.cw/index.html
http://wps.pearsoned.co.uk/emacu_9781781346310_derave/235/60377/15456633.cw/index.html
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� Ionenkanalen in celmembraan 
o Verschillende poortkanalen 

o Openen door invloed van diverse stimuli 
o ligandgemedieerd o molecule 

binden op de poort; enkel zo gaat 
de poort open ‘specifieke sleutel 
krijgt de deur open’ 

o In-of uitstroom van positief of negatief geladen 
deeltjes kan de membraanpotentiaal wijzigen 

  

 

3.1.2  Verandering in het membraanpotentiaal  
� Verandering in het membraanpotentiaal (MP) 

o Enkel in exciteerbare cellen o door middel van elektrische prikkels 
� Neuronen en spiercellen  

o Elke verandering waardoor  
o De doorlaatbaarheid van de membraan voor natrium of kalium wordt gewijzigd 
o De activiteit van de natirum-kaliumpomp wordt gewijzigd 

o Kan het rustpotentiaal verstoren 
� Hyperpolarisatie 

o Meer negatief o verschil tussen polen neemt toe 
� Depolarisatie 

o Minder negatief o verschil tussen polen vermindert o bepaald moment is de 
elektrische spanning aan beide kanten hetzelfde = batterij is plat 

� Polariteit 
o Polair = twee polen, hyper = verschil tussen positief en negatief wordt sterker (negatieve 

kant wordt nog negatiever)  
o Als de polariteit wegvalt = lege batterij o depolarisatie  

o Dit gebeurt door verandering in doorlaatbaarheid van het membraan voor Na+ 
en K+ 

� Actiepotentiaal 
o Verplaatst zich over de hele lengte van het axon in de richting van de synapsknoppen  

o Als de impuls daar aankomt dan wordt de synaps geactiveerd  
o Ze worden opgewekt via het openen en sluiten van ionenkanalen voor natrium en 

kalium in reactie op een plaatselijke potentiaal (plaatselijke depolarisatie) 
o Verloopt van -70 naar +30 naar -70 
o Metafoor: Deze depolarisatie werkt als het drukken op de trekker van een geweer. Hoe 

hard je drukt heeft geen invloed op de snelheid van de kogel. In een axon is de 
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plaatselijke potentiaal de druk op de trekker en de actiepotentiaal is het afgaan van het 
geweer 

o Actiepotentiaal zal ontstaan wanneer de membraan voldoende depolariseert tot een 
niveau = drempelwaarde  

o Alles of niets principe o prikkel veroorzaakt een actiepotentiaal of niet.  
 

� De wet van alles of niets  
o Bij overschrijding van de drempel is er een maximale potentiaalverschil 
o Intensiteit van stimulus is afhankelijk van frequentie van AP  

� De voorgeleiding van een 
actiepotentiaal 

1. Langzame depolarisatie 
2. Snelle depolarisatie 
3. Snelle repolarisatie 
4. Hyperpolarisatie  

� Repolarisatie  
o Terugkeer tot rustpotentiaal 

� Refractaire periode 
o Periode waarbij de membraan 

niet kan reageren op verdere 
prikkelingen (vanaf het 
moment dat de 
natriumkanalen zich bij de 
drempelwaarde openen tot 
de repolarisatie)  

o Ze verhinderen nieuw actiepotentiaal 
o Absolute refractieperiode 

o Onmogelijk om een nieuw AP te produceren 
o Inactieve fase van ionenkanaal 

o Relatieve refractieve periode 
o Nieuwe AP kan, maar vereist sterkere stimulus 
o Hyper polarisatie  

3.1.3  Het genereren van het act iepotentiaal  
� Start actiepotentiaal 

o Actiepotentiaal begint wanneer de plasmamebraan bij het initiële segment tot aan de 
drempelwaarde depolariseert.  

o Stappen (zie figuur pagina 121) 
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o Wanneer het die stappen ondergaat kan het niet op andere prikkels reageren 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Geleiding 
van een 
actiepotentiaal  

� Prikkelgeleiding van ongemyeliniseerde axonen o conductie van AP  
o Ononderbroken geleiding o langzame vooruitgang = enkel 

voorwaarts 
o De zone naast een conductie van AP wordt ook lichtjes 

gedepolariseert waardoor er daar ook een AP start 
o Zie animatie ‘ Action potential propagation in a unmyelinated 

Axon 
� Mexican wave in de aula gedaan  

� Prikkelgeleiding bij gemyeliniseerde axonen 
o Het axon is in lagen myeline gewikkeld waarbij er knopen 

van Ranvier zijn 
o Er kan geen ononderbroken geleiding plaatsvinden omdat 

de myeline uit vetten bestaan 
o Ze spring van de ene insnoering naar de andere en 

verloopt in kleine stapjes = saltatoire conductie van 
knoop tot knoop = saltatoire impulsgeleiding  
o Het overslaan zorgt ervoor dat het proces 

sneller verloopt (denk terug aan de Mexican 
wave’  

 

4  Bij  synapsen vindt communicatie plaats tussen 
neuronen onderling of tussen neuronen en andere cellen  
� Impulsen  

o Het zenuwstelsel verplaatst info van de ene naar andere plaats in de vorm van AP langs 
axonen = impulsen 

o Aan het eind van een axon leidt de aankomst van een AP tot een overdracht 
van info op een andere neuron of op een cel van een effector 
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o Deze info-overdracht vindt plaats doordat de synpasknop chemische 
stoffen afgeeft = neurotransmitters  

� Neuro-effector verbindingen 
o Synapsen tussen een neuron en een ander celtype  

� Elektrische en chemische prikkeloverdracht 
o Chemisch = één richting o van pre naar post-synaptische cel 
o Elektrisch = twee richtingen o van pre naar post en van post naar pre 

 

 

 

 

 

 

4.1  Bouw van een synaps  
� Communicatie  

o Communicatie tussen een neuron en een synaps o vindt zich in 
één richting plaats  

o Van presynaptische neuron naar postsynaptische 
neuron 

� Synpapsspleet 
o De plasmamebramen van beide neuronen zijn gescheiden door 

een kleine ruimte die de synpasspleet noemt  
� De chemische synaps en neurotransmissie  

o Stap 1  
o Een actiepotentiaal zorgt voor depolarisatie van de synaptische knoop 

o Stap 2 
o Ca2+ uit het extracellulaire vocht komt binnen in de synaptische spleet en 

veroorzaakt de exocytose van ACh (zit in de synaptische vesikels – 
neurotransmitter) 
o Voor Ca is de gradiënt ( het concentratieverschil tussen binnen en buiten de 

cel) het grootst o een verschil van 25000 groter 
o Als je dus de Ca kanaaltjes opent, stroomt Ca binnen met een geweldige 

snelheid  
o Stap 3 

o ACh wordt verwijder door AchE 
(acetylcholinesterase in het 
extracellulaire vocht, in de synaptische 
spleet) 

o Stap 4 
o ACh bindt zich aan de receptoren en 

depolariseert het postsynaptische 
membraan  
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4.2  Synapsfunctie en neurotransmitters  
� Stappen die plaatsvinden bij een cholinerge synpas nadat een AP bij een presynaptische 

neuron is aangekomen  
o Output van AP – zie tabel 8.1 

  

Stap 1 oaankomst van AP bij de synapsknop o 
depolariseert de presynaptische membraan van 
de synapsknop 

Stap 2 o vrijmaken van de neurotransmitters 
ACh. De voorgaande depolarisatie leidt tot een te 
kort van de calciumkanalen waardoor calcium 
vanbuiten de cel de synapsknop binnen gaan o 
veroorzaakt exocytose waardoor ACh wordt 
afgegeven. De afgifte van ACh stopt later doordat 
calciumionen worden verwijderd  
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Stap 3 o Binding van ACh en de  depolarisatie van 
de postsynaptische membraan. Door binding van 
ACh aan natriumkanalen komen natriumionen 
binnen. Als de de depolarisatie een 
drempelwaarde bereikt volgt er een AP 

Stap 4 o Verwijderin van ACh door AChE 

� Veel voorkomende neurotransmitter  
o Neurodrenaline en acetylcholine (ACh),… 

o Hebben een stimulerend effect  

4.3  Neuronale groepen 
� Neuronale groep  

o Een groep onderling verbonden schakelcellen met specifieke functies 
o Elke neuronale groep heeft een beperkt aantal invoerbronnen en 

uitvoerbestemmingen 
o Elke neuronale groep kan ook stimulerende of 

remmende neuronen bevatten.  
� Eenvoudige schakelpatronen o zorgen voor de communicatie 

o Divergentie 
o Info wordt verspreid vanuit één neuron/ één 

neuronale groep naar andere neuronen/ andere 
neuronale groepen  

o Convergentie  
o Verschillende neuronen met één enkel postsynaptisch 

neuron verbonden  

4.3.1  Intermezzo 

4.3.1.1  Een synaps is de functionele connectie tussen twee 
neuronen/cellen 

� Elektrisch of chemsich?  
o 1921, Loewe o meestal chemisch 

o hij voere een experiment uit op kikkerharten in eeen glaasje 
o Hij kwam tot de conclusie dat het hart een elektrisch ritme heeft dat op 

zichzelf werkt 
o In het hart zijn twee soorten cellen, twee soorten zenuwcellen 
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o Cellen die het hart sneller doen slaan  
o Cellen die het hart trager doen slaan 

o Het experiment heeft het bestaan van neurotranmitters aangetoond  
o Recent o soms elektrisch (Gap junctions  

o Het kent geen vertraging, in tegenstelling tot het 
chemische  

4.3.1.2  Elektrische en chemische prikkeloverdracht  
� Elektrisch of chemische prikkeloverdracht  

o Chemisch o pre naar post  
o Elektrisch o in twee richtingen = van pree naar post of van 

post naar presynaptische cel 

4.3.1.3  Ionotrope receptoren 
� Ionotrope receptoren  

o Snelle en kortdurende werking 
o Ligand-gemedieerde poortkanalen 

o De kanaaltjes gaan open door middel van een chemische ‘sleutel’ o een cel geeft 
de sleutel aan de volgende cel zodat deze weet hoe de poort te openen, die op het 
kanaaltje past en het kanaal doet openen.  

o Deze sleutel is een neurotransmitter 
o Een elektrische prikkel wordt omgezet in een chemische prikkel, naargelang de 

passende sleutel, en vervolgens terug in een elektrische prikkel via de poort  
o De omzetting van elektirsch naar chemisch en terug gebeurt op twee manieren  

o Ionotrope receptoren = receptor is tegelijkertijd het kanaal 
o Voorbeeld o nicotine Ach receptoren  

o Nicotine is een stof die het kanaal kan openzetten  

4.3.1.4  Metabotrope receptoren 
� Metabotrope receptoren 

o Tragere en langere werking 
o Voorbeeld o muscariene ACh receptor 

o ACh stimuleert receptor 
o Receptor activeert G-protëine (dissociatie) 
o G-proteïne activeer adenylaat cyclase (enzymen) 
o Adenylaat cyclase zet ATP om in cyclisch AMP 
o cAMP opent kalium kanalen (indirecte ‘gating’) 
o cAMP is ook tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten  

o Er wordt geen sleutel gegeven aan de post-synaptische cel aarmee hij perfect de poort 
kan openen. De post-synaptische cel krijgt enkel een uitleg over waar de poort izch 
ongeveer bevindt  

o Voordeel o je kan, desondanks het complex is, er ieder moment op inwerken. Dit kan je 
niet bij ionotropen 

� Afbeelding 
o R = receptor 
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4.3.1.5  De drempelpotentiaal bepaalt  het al dan niet doorgeven van een 
prikkel  

� Drempelpotentiaal 
o A B C 

o Cellichaam krijgt van 3 verschillende neuronen een imput signaal = veel info 
ontvangen 
o De cel moet een beslissing maken om een AP te genereren en door te geven 

ter hoogt van de axonheuvel, daar waar je het membraanpotentiaal maakt 
o Wat doet de cel op basis van de imput? Een AP maken of niet?  

o Die belissing ligt in het feit of het membraanpotentiaal onder of boven de 
drempelwaarde ligt  
o De drempelwaarde zal bepalen of een AP zal genereren ter hoogt van 

de axonheuvel of niet  
o A en B zijn exhiterend 

o Exhiberenende post synaptisch potentiaal = depolarisatie 
o C is inhiberend 

o Zorgt ervoor dat de doelcel niet depolariseert maar hyperpolariseert. Het 
membraanpotentiaal wordt dan nog negatiever. De cel nog meer in rust 
brengen zodat de kans op een AP nog kleiner is. (zie grafiek) 

o Synergisme (A+B)  
o Antagonisme (A+C) 
o Temorele summatie (A+A)  

o Kort na elkaar vuren van neurotransmitters kan 
A de doelcellen doen activeren  

o Spatiële summatie (A+B) 
o Exiberende + Exiberende = activeer activeer o 

van twee verschillende plaatsen komt dezelfde 
boodschap  

o A + B + C 
o 2 ervan gaan depolarisatie uitlokken, een andere hyperpolarisatie = er gebeurt niets  

o Beslissing ter hoogte van de axonheuvel  
o -70 

o minimale volt = de grens  

5  De hersenen en het ruggenmerg zi jn omgeven  

6  door drie vl iezen, de zogenoemde meninges  
� Meninges  

o Synoniem = Hersenvliezen  
o Geven het centraal zenuwstelsel fysieke stabiliteit en absorberen schokken  
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o Bestaan uit 3 lagen  
- Dura mater 
- Arachnoidea 
- Pia mater  

6.1  De dura mater 
� De dura mater  

o Betekenis o dura = hard/ mater = moeder  
o Het gedeelte het dichts bij de schedel o vormt de buitenste deklaag van het CZS 
o Er kunnen durale plooien ontstaan  

o Werken als veiligheidsriemen die de hersenen op hun plaats houden  
o Tussen durale plooien liggen grote bloedruimtes  
o In de ruggenmerg is de buitenste laag van de dura mater niet met beenweefsel 

vergroeid o tussen het ruggenmerg en de wanden van het wervelkanaal ligt de 
epidurale ruimte  

� Epidurale verdoving o epiduraalblok 
o Door in de epidurale ruimte een verdovende stof in 

te injecteren ontstaat een tijdelijke sensibele 
blokkade en motorische verlamming  

6.2  De arachnoidea 
� De arachnoidea  

o spinnenwebvlies 
o De subarachnoïdale ruimte bevat CSV  

6.3  De pia mater 
� De pia mater  

o Betekenis o pia = teer/ mater = moeder 
o Zachte vlies  
o Sterker doorbloed o uitwisseling met hersenweefsel  

7  Het ruggenmerg bevat gri jze stof omgeven door 
witte stof en is verbonden met 31 paar ruggenmergszenuwen  
� Ruggenmerg  

o Dient als belangrijkste route voor het doorgeven van sensibele impuslen naar de 
hersenen en van motorische impulsen vanuit de hersenen. 
o De communicatie van neuronen tijdens die route gebeurt via craniale en spinale 

zenuwen  
o Het ruggenmerg is, net zoals de hersenen, een onderdeel van het CZS 

7.1  Macroscopische anatomie 
� Macroscopische anatomie  

o Het ruggenmerg heeft een centraal kanaal en een smalle 
interne doorgang die met cerebrospinale vloeistof is 
gevuld  

o Het ruggenmerg bestaat uit 31 segmenten  
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o Is verbonden met dorsale wortelganlia o geleiden sensorische info naar het 
ruggenmerg = sensorisch  

o Ventrale wortels o bevatten axonen die spieren aansturen = motorisch 

7.2  Anatomie op doorsnede 

8  De hersenen kunnen in verschil lende onderdelen worden verdeeld, elk 
met een specif ieke functie  
� Centraal zenuwstelsel (CZS)  

o Bestaat uit de hersenen en de ruggenmerg 
o Bevat 100 miljard neuronen en nog meer glia 
o De hersenen hebben een massa van 1,4 kg 
o Functie 

o Input uit sensorische neuronen 
o Integratie door interneuronen 
o Output via oa. motoneuronen  

8.1  De belangrijkste hersendelen 
� Algemene structuur  

o De grote hersenen o cerebrum 
(blauw)  

o Diencephalon  
o Middenhersenen (paars)  
o De pons 
o Het verlengde merg o de medulla 

oblongata (groen) 
o De kleine hersenen o het cerebellum 

(rood) = oud gedeelte 
� Cerebrum  

o Grote hersenen 
o Kan onderverdeeld worden in twee hersenhelften – hemisferen  

� Hier ontstaan bewuste gedachten, gevoelens, verstandelijke functies, opslaan en 
terughalen van herinneringen en complexe bewegingen  

� Diencephalon  
o Dia = door/ cephalo = hoofd  
o Is verbonden met het cerebrum 
o Grootste gedeelte is de thalamus  

o Bevat de schakel-en verwerkingscentra voor sensorische info 
o Bestaat ook uit de hypothalamus 

o Bevat centra die betrokken is bij emotie, autonome functie en 
hormoonproductie  

� De hersensstam  
o Bevat de middenhersenen, de pons en het verlengde merg 

� Middenhersenen  
o Verwerken info van de ogen en oren  
o Genereren onwillekeurige motorische reacties  

� De pons  
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o Betekent brug  
o Bevat banen en schakelcentra  
o Bevat ook kernen die betrokken zijn bij motorische aansturing van het lichaam en de 

ingewanden  
� Het verlengde merg 

o Is verbonden met de pons en de ruggenmerg  
o Schakelt sensorische info door naar thalamus en andere centra in de hersenstam 
o Bevat ook belangrijke centra die autonome functies reguleren zoals hartslag, bloeddruk, 

ademhaling,…  

8.2  De hersenventrikels 
� De hersenventrikels  

o Hersenen en het ruggenmerg bestaan uit holtes die gevuld zijn met cerebrospinale 
vloeistof en bekleed met ependymcellen  

o De hersencellen hebben een centrale doorgang die uit 4 compartementen bestaan o 
ventrikels  
 

8.2.1  Cerebrospinale vloeistof  
� Cerebrospinale vloeistof - CSF 

o Ventrikles  
o Holtes gevuld met CSF 

o Het wordt gevormd bij de plexus choroideus o choroid = doorbloed omhulsel/ plexus = 
netwerk (500 ml/dag) 

o Functie  
o Werkt als schokbreker  
o Principe van homeostase  

o Om de 8 uur wordt het vloeistof vervangen o wanneer dit niet gebeurt 
ontstaan er ernstige klinische problemen 

o Wanneer de vloeistof niet weg kan zal het toenemen 
� Volwassenen = hoofdpijn 
� Kind = waterhoofd o als gevolg dat de 

hersenbotten nog niet aan elkaar gegroeid zijn 
gaan de schedelbeenderen uit elkaar  

� Afbeelding 
o CSF = bruine vloeistof rond de hersenen 
o Rode pijltjes = richting waarin het vocht circuleert rond de 

hersenen en het ruggenmerg  
� Grappig feitje 

o Skull = shöll – vikingen dronken uit schedels  

8.3  Het cerebrum 
� Het cerebrum  

o Grote hersenen  
o Zijn typisch homo sapiens  
o Is het grootste gedeelte van de hersenen (80%) 

o Hier vinden bewuste gedachten plaats en verstandelijke functies  
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o Functie 
o Ontvangt somatisch-sensorische informatie en voert controle uit over 

somatische motorische neuronen  
o Verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken  

o Bestaat uit 
o Grijze vloeistof  

o Bevindt zich in een oppervlakkig gelegen laag van de hersenschors en in 
diepere basale kernen  

o Witte vloeistof 
o Ligt in de hersenschors en omgeeft de basale kernen  

8.3.1  Structuur van de hersenhelften  
� Structuur van de hersenhelften  

o Hersenschors = cerebrale cortex  
o Bedekt de bovenste en laterale oppervlakken van 

de grote hersenen  
o Gyri  

o Kronkels in de hersenen o mensen hebben dit 
meer dan dieren  

o Fissuren 
o Groeven  

o Fissura longitudinalis  
o Scheidt de twee hersenhelften van elkaar  

o Kwabben  
o Worden vernoemd naar de bovengelegen beenderen van de hersenschedel  
o Os = bot  

 

 

� Afbeelding  
o Zie voor verdere uitleg van de afbeelding 

pagina 136 van het handboek 

 

 

8.3.2  Motorische en sensorische gebieden 
van de hersenschors  

� Motorische en sensorische gebieden van de hersenschors  
o De centrale sulcus scheidt het motorische gedeelte van de 

hersenschors van het sensibele deel  
� Motorische regio’s op de cortex  

o Bepaalde delen van het lichaam zijn fijngevoeliger en hebben 
daardoor ook een groter oppervlakte in de hersenen nodig  

� Homunculus 
o Het is het blauwe gedeelte  
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� Somatosensorische cortex o somatotope organisatie  
o Soma = lichaam/ sensorisch = sensoren van ons 

lichaam komen daar aan 
o Test-receptoren  

o Als iemand ons raakt dan weten we dat 
diegene ons daar aanraakte.  
� Twee homunculus maken o nu 

zijn de lippen het grootst = is de 
meest gevoelige plaats in de 
somatotope cortex  

o Het is het groene gedeelte  

 

8.3.3  Associatiegebieden  
� Associatiegebieden  

o Hiermee zijn sensorische en motorische gebieden verbonden  
o Ze interpreteren en coördineren binnenkomende gegevens en motorische reacties  

o Somatisch-sensorisch assocatiegebied 
o Registreert de activiteiten in de primaire sensorische schors  
o Via dit gebied herkennen we lichte aanrakingen 

o Somatisch-motorische associatiegebied = premotorische schors  
o Verantwoordelijk voor het coördineren van aangeleerde bewegingen 

o Bewust gewilde bewegingen 

8.3.4  Verbinding in de schors  
� Verbinding in de schors  

o De verschillende gebieden in de hersenschors zijn verbonden door de witte stof.  

8.3.5  Centrale verwerkingscentra  
� Eenzijdige integratiecentra 

o Zijn centra die betrokken zijn bij spraak, schirjven, mathematische berekeningen en het 
begrijpen van ruimtelijke relaties 

o Sensorisch spraakcentrum = gebied van Wernicke 
o Ontvangt informatie van alle sensorische associatiegebieden 
o Dit gebied speelt een belangrijke rol bij de persoonlijkheid omdat het 

sensorische info integreërt en toegang coördineert tot complexe visuele 
en auditieve herinneringen  

o Dit centrum is in één hersenhelft aanwezig o links 
o Beschadiging aan het gebied = betrokken kan niet goed meer 

interpreteren wat hij hoort of leest  
o Wernicke afasie = spreken vlot maar zinloos, ze missen woord-en 

taalbegrip 
o Spraakscentrum = gebied van Broca  

o Reguleert de patronen van ademhaling en de stem die nodig zijn om te 
spreken 

o Beschading = probleem met de spraak o spraakstoornis of voortdurend 
praten zonder de juiste woorden te kiezen  
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o Broca afasie =  spreken niet of slecht en traag, wel zinvol 
o Prefrontale schors  

o Coördineert informatie vanuit de associatiegebieden van de gehele 
hersenschors  

o Beschadinging = moeilijk om gebeurtenissen in de tijd te plaatsen 
� Klinissche aantekening 

o Normale functie van een bepaald gebied leren we vaak door de disfunctie ervan 
o Afasie patiënten o leerden ons dat het LH instond voor spraak en taal  

� Afasie 
o Aandoening waarbij het vermogen tot lezen of spreken is aangetast 
o Globale afasie o gevolg van grote beschadiging (beroerte, tumor) aan 

interpretatiegebieden of de daarmee verbonden sensorische banen. 
Ze kunnen niet lezen of spreken en de spraak van andere niet 
begrijpen of interpreteren  

� Spraak en taal hebben anatomische locaties 
o Er is geen equivalent systeem aan de RH, het is typisch voor de LH 
o Maar bij sommige linkshandige of bij beschadeging in de kindertijd is 

het wel te vinden in de RH o gevolg van plasticiteit van de hersenen  

8.3.6  Hemisferische lateralisatie  
� De linker-en rechterhelft zij niet identiek  

o Elke hersenhelft is verantwoordelijk voor specifieke 
functies die niet door de andere hersenheft wordt 
uitgevoerd  

o Deze specialisatie wordt hemisferische lateralisatie 
genoemd  

o Linkerhersenhelft 
o Spreken, schrijven, rekenen, redeneren  

o Rechterhersenhelft  
o Visuospatieel, patroonherkenning  

o Er is een verband tussen de hersenhelften en sensorische 
en ruimtelijke vermogens 

o Hemisferische lateralisatie betekent niet dat de twee hersenhelften 
onafhankelijk van elkaar functioneren  
o De twee hersenhelften zijn verbonden met elkaar o via deze verbinding 

worden sensorische info en motorische impulsen tussen de hersenhelften 
geleid 
o Dit door middel van de corpus callosum  
o De corpus callosum bevat 200 miljoen axonen (uitlopers van neuronen) 

die de kruising mogelijk maakt/ die de verbinding tussen LH en RH 
mogelijk maakt.  

o De motorische en sensorische baan lopen meestal gekruist 
(decussatie) 
o De balk zorgt er dus voor dat we kunnen specialiseren  

� Split-brain experiment 
o De specialisatie van de hersenhelften kan men gaan bestuderen adhv een split-brain 

patiënt 
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o Behandeling van epilepsie o er is een hoge neuronale activiteit in de hersenen 
waardoor een kortsluiting ontstaat in de ene hersenhelft die over gaat naar de andere 
hersenhelft 
o Oplossing hiervoor o de hersenhelften van elkaar splitsen door de corpus 

callosum los te snijden waardoor er geen interactie meer is tussen de twee 
hersenhelften. 

o Gevolg o ontdekkening van de functie van de taak 
o De neus is het enigste systeem waarbij er geen decussatie is tussen de hersenhelften  

8.3.7  Het elektro-encefalogram 
� Invasieve techniek 

o De primaire sensorische schors en de primaire motorische schors zijn in kaart gebracht  
o Dit aan de hand van directe prikkelingen van de hersenen bij patiënten die 

hersenoperaties ondergaan  
o Functies van andere hersengebieden kunnen ‘zichbaar’ worden door 

gedragsverandering als gevolg van een plaatselijke beschadiging 
� Niet-invasieve techniek 

o fMRI en PET  
o Hierbij worden oorsprong van de hersenactiviteit bepaalt wanneer men een 

bepaalde activiteit uitvoert  
o Linker deel van het lichaam wordt aangestuurd door je rechterhersenhelft 

� Dus steek je je linkerduim op dan kan je hersenactiviteit waarnemen in je 
rechter hersenhelft 

o EEG 
o Is een grafische weergaven van de elektrische activiteit  

8.3.8  Geheugen 
� Herinneringen worden meestal ingedeeld aan de hand van de duur ervan  

o Kortetermijnherinneringen 
o Primaire herinneringen zijn van korte duur maar de info kan wel direct 

opgeroepen worden 
o Herhaling zorgt ervoor dat info in het KTG naar het LTG kan gaan 

o De omzetting van KTG naar LTG noemt men geheugenconsolidatie   
o Langertermijnherinneringen  

o Geheugenconsolidatie  
o De meeste LT-herinneringen zijn opgeslagen in de hersenschors 
o Er zijn verschillende regio’s om zaken op te slaan  

� Amnesie 
o Geheugenverlies als gevolg van ziekte of verwonding  
o Type geheugenverlies hangt af van het specifiek gebied van de hersenen dat beschadigd 

is.  
� Eenvoudige afbeelding over het opslaan in het geheugen 

o Hoe kunnen we nieuwe zaken onthouden waarvan we nog nooit 
hoorde?  
o Is er een nieuwe neuron gevormd?  

o Zaken die sterke emoties oproepen worden beter onthouden in 
het LTG 
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o Logisch gevolg omdat de hippocampus instaat voor de verwerking van de 
emoties  

8.3.8.1  Intermezzo  
� Leren en synaptische plasticiteit  

o Activiteitsafhankeklijkheid versterking van de verbinding tussen neuronen 
o Als je bepaalde synapsen veel gebruikt = zal het vlotter verlopen   
o Hebbiaanse synaptische plasticiteit 

o Principe van leren   
o Je gaat bepaalde connecties aanmaken en andere versterken 

� Voorbeeld van klassieke conditionering 
o OCS = je ziet eten en je begint te kwijlen 
o CS = onlogische verbinding o je leerde belletje = 

eten 
� Opslaan in de hersenen 1) aanpassen van synapsen 

o Ontwikkeleing van langertermijnpotentiëring (LTP) 
o biochemische verklaring van de synaptische plasticiteit plasticiteit  

o De neurotransmitter die we hier onderzoeken is glutamaat. Glutamaat wordt 
vrijgegeven in de synaptische spleet. Er zijn twee receptoren o AMPA-R en NMDA-R 
o Glutamaat = aminozuur = exiterend 

o AMPA-R 
o Ionotroop – legand-gemedieerd 

poortkanaal  
o NMDA-R 

o ionotroop 
o Wordt geactiveerd wanneer 

glutamaat geactiveerd wordt 
o Deze receptor laat calcium door o 

gevolg = depolarisatie waarbij er 
een enzym geactiveerd wordt die stikstofoxide aanmaakt (NOS) 

o NO gaat zich ook gedragen als een NT 
o Het is retrograde = gaat van post-naar presynaptische cel waardoor er een soort 

feedbacksysteem ontstaat 
o De stikstof zorgt ervoor dat vrijlating van glutamaat bij het volgend AP sneller verloop 
� Dit is een biochemische verlaring voor de hebbiaanse synpas waarbij de synaps versterkt 

wordt  
� Opslaan in de hersenen 2) Nieuwe synaps aanmaken  

o Neuroplasticiteit bij volwassenen  
o De plasticiteit is meer dan versterken. Het is ook het aanmaken van nieuwe 

verbindingen tussen neuronen die voordien niet verbonden waren met elkaar 
o collateralen  

o Collateralen 
o Nieuwe uitlopers die er voorheen niet waren aanmaken 
o Dit gebeurt tijdens de slaap 

o Voorbeeld 
o Je bent een vinger kwijt – er blijven dan veel neuronen over die instaan voor de 

tastzin van die vinger, maar die functie is niet meer nodig. Er is dus een regio in 
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de cortex die je niet meer gebruikt. Een andere gelijkaardige regio zal hierdoor 
het ongebruikte deel innemen.  

o Zien we ook als iemand blind wordt o andere zintuigen worden belangrijker.  
� Oplsaan in de hersenen 3) bouw van nieuwe neuronen  

o Neurogenese bij volwassenen  
o Vroegere visie o neuronen gaan dood en worden niet vervangen 
o Recent o bewijs voor vorming van neuronen = neurogenese  

o Experiment bij muizen 
o Muizen die in een saaie kooi zitten blijven een bepaald aantal neuron hebben 
o Muizen in een interactiekooi ontwikkelen neuronen 

8.3.9  De basale kernen  
� De basale kernen  

o Functie  
o Sturen activiteiten aan die buiten ons bewustzijn plaats 

vindt. 
o  Controle van willekeurige bewegingen 

o Het bestaat uit cellichamen (grijze stof)  
o Het bestaat uit een  

o Nucleus caudatus 
o Heeft een massieve kop en een dunne gebogen staart die de kromming 

van de laterale ventrikel volgt 
o Degeneratie hiervan leidt tot chorea o hyperkinesie  

� Ziekte van Huntington  
o Nucleus lentiformis  

o Bestaat uit een bleke bol, globus pallidus, en een putamen 
� Deze twee worden samen het gestreept lichaam genoemd  

8.3.10  Het l imbisch systeem 
� Het limbisch systeem  

o Limbus = grens 
o Is een systeem dat ook goed ontwikkeld is alle zoogdieren  
o Functie  

o Reguleren van de emotionele toestand en daarmee gerelateerd gedrag  
o Emoties die ontwikkeld worden in het limbisch systeem moeten geuit 

worden in het lichaam (verhoogde hartslag, pupillen die wijder worden, 
zweet)  

o Koppelen van de bewuste, intellectuele functies van de hersenschors aan de 
onbewuste en autonome functies van de hersenstam  

o Het langetermijngeheugen en terugvinden van herinneringen 
o Bepaalt of we complexe taken willen uitvoeren  

o Onderdelen  
o Amygdala 

o Verbindt het limbische systeem, cerebrum en verschillende sensorische 
systemen  

o Speelt een belangrijke rol bij de regulering van de hartslag – fight or flight 
– alsook bij het koppelen van emoties aan specifieke gebeurtenissen.  
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o Regelen van emotie  
o Woede, angst, seksuele opwinding 
o Verder uitdrukking van emoties via hypothalamus en autonoom 

zenuwstelsel (amygdala)  
o Hippocampus 

o Staat in voor het leren en het opslaan van langertermijnherinneringen  
o Beschadiging aan de hippocampus zorgt ervoor dat het terugvinden en 

opslaan van herinneringen verstoord worden o ziekte van Alzheimer  
o Reukbanen  

o Reuk heeft, in tegenstelling tot andere zintuigen, de taak om emoties te 
beïnvloeden 
o Parfum = gevoel van seksuele aantrekkingskracht kan uitgelokt 

worden via het reukzintuig omdat het rechtstreeks inwerkt op het 
limbische systeem 

� Deze structuren zijn verbonden met de olfactorische cortex  
 

8.4  Het diencepahlon 
� Diëncefalon  

o Tussenhersenen bevat schakelcentra die bewuste en 
onbewuste sensorische info en motorische impulsen 
integreren. 

o Bestaat uit de epithalamus, de thalamus en de 
hypothalamus  

� Filmpje ‘Nervous system- diencephalon’  

8.4.1  De epithalamus 
� De epithalamus  

o Vormt het dak van de tussenhersenen 
o Voorste deel bestaat uit de plexus choroideus, het achterste deel bevat de epifyse = 

pijnappelklier  
o De pijnappelklier is een hormoonklier die het hormoon melatonine afscheidt, wat 

van belang is bij het regelen van dag-en nachtritme = secretie melatonine  
o Er is meer dan alleen neuronale aanmaak in de hersenen o er is ook een 

hormonenaanmaak  

8.4.2  De thalamus 
� De thalamus  

o Functie 
o Zorgt voor info van de reukzintuigen 
o Coördinatie van (on)willekeurige motorische impulsen  
o Schakelpunt voor alle info die ons bewustzijn bereikt.  

o Werkt als filter die slechts een deel van de aankomende sensorische infor doorgeeft aan 
de primaire sensorische schors. Overige delen worden doorgeschakeld naar de basala 
kernen en centra in de hersenstam 

� Tussenstation voor sensorische informatie  
o Regelt welke info doorgaat naar de cortex en welke geblokkeerd wordt.  
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o Het is een tussenstation voor alle zintuigelijke info, behalve de reukzin omdat die 
rechtstreeks geberut o daarom kan je geur ook niet blokkeren = je zal een 
walgelijke geur ruiken of je nu wilt of niet.  
� We laten niet alle info door = tijdens de les eerder luisteren dan kijken  

8.4.3  De hypothalamus  
� De hypothalamus  

o Bevat centra dat onderdeel is van het limbisch systeem alsook centra die belangrijk is 
voor regulering en integratie  

o Functies 
o Onbewuste regulering van contracties van skeletspieren die gepaar gaan met 

woede, genot, pijn en seksuele opwinding 
o Het aanpassen van activiteiten van autonome  centra in de pons en de medulla 

oblongata (hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering) 
o Het coördineren van activiteiten van het zenuw-en hormoonstelsel 
o Afgeven van verschillende hormonen  
o Genereren van driften die betrokken zijn bij honger en dorst  
o Coördineren van willekeurige en autonome functies  
o Reguleren van normale lichaamstemperatuur  
o Coördineren van dagelijkse cycli van activiteiten  

8.5  De middenhersenen 
� De middenhersenen  

o Onderdeel van de hersenstam  
o Bestaat uit de superior colliculus 

o Is betrokken bij visuele reflexen  
o Bestaat ook uit substantia nigra (zwart) 

o Remt de activiteit van basale kernen door de NT dopamine af te geven  waardoor 
de basale kernen actiever worden o Gevolg = ontstaan van symptomen van de 
ziekte van Parkinson 

8.6  De pons  
� De pons = brug  

o Onderdeel van de hersenstam  
o Verbindt de kleine hersenen met de middenhersenen, het diencephalon, de grote 

hersenen en het ruggenmerg  
o Controle van de ademhaling  

8.7  Het cerebellum 
� Het cerebellum = de kleine hersenen  

o Onderdeel van de hersenstam   
o Functies 

o Aanpassen van de houdingsspieren van het lichaam om het evenwicht te beweren 
o Programmeren en nauwkeurig aanpassen van bewegingen die op (on)bewust 

niveau worden gereguleerd  
o De banen die de kleine hersenen met de verschillende gebieden verbinden, zijn de 

pedunculi cereballaris  
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o Ataxie  
o Verstoring van het evenwicht als gevolg van alcohol of beschadiging door 

hersenbloeding  
� Het coördineert bewegingen 
� Staat in contact met andere motorische regio’s 
� Oudste deel van de hersenen o elk dier heeft het  

8.8  De medulla oblongata (het verlengde merg)  
� Het verlengde merg  

o Verbindt de hersenen met de ruggenmerg  
o Alle communicatie tussen de hersenen en het ruggenmerg gebeurt via banen die 

lopen door het verlengde merg  
o Staat in voor de autonome functies 

o Hartregulatiecentrum 
o Ademhalingscentra  

� Het is het tussensation tussen het cerebrum en het ruggenmerg  

9  Het perifere zenuwstelsel verbindt het centrale zenuwstelsel met het 
interne en externe milieu van het l ichaam 
� PZS  

o Is de verbinding tussen de neuronen van het centraal zenuwstelsel (CZS) en de rest 
van het lichaam.  

9.1  De hersenzenuwen 
� De hersenen  

o Bestaan uit 12 paar craniale of hersenzenuwen  
o Elke hersenzenuw heeft een naam die is afgeleid van het uiterlijk of de functie van 

de zenuw.  
o Elke zenuw heeft een aanduiding  

o Letter N = nervus = zenuw  
o Cijfer = plaats waar de zenuw zich op de lengteas bevindt 

� I = reuk 
� II = visus 
� VIII = evenwicht, gehoor 
� X = vagus  

9.2  De ruggenmergszenuwen 

9.3  Zenuwplexussen 

10  Reflexen zijn snelle, automatische reacties op prikkels  
� CZS en PZS 

o Kunnen afzonderlijk bestudeerd worden, maar ze werken samen.  
o De interactie onderzoeken we aan de hand van reflexen 

� Reflex 
o Automatische motorische reactie op een bepaalde prikkel. 
o Ze dragen bij tot de homeostase  
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o Het wordt aangevoerd vanuit het ruggenmerg, niet vanuit de hersenen.  

10.1  Eenvoudige reflexen 
� Eenvoudige reflexen 

o Er wordt info van perifere zenuwen naar het CZS 
geleid. 

o De zenuwbanen van een eenvoudig reflex worden 
een reflexboog genoemd  

� Werking van de reflexboog 
o De aankomst van een prikkel en de activering van 

een zintuig 
o De activering van een sensibel neuron 
o Informatieverwerking door een schakelcel 
o De activering van een motorisch neuron 
o De reactie door een effector (spier of klier)  

� Monosynaptische reflex 
o Een sensibele neuron wordt via een synaps met een motorische neuron verbonden, dit 

motorisch neuron verwerkt de informatie.  
� Strekreflex  

o Bekendste voorbeeld 
o Zorgt voor een automatische regulering van de lengte van de skeletspier  
o Deze reflex wordt door en arts gebruikt om na de algemene toestand van het 

ruggenmerg, perfiere zenuw en spieren te onderzoeken.  
� Kniepeesreflex 

10.2  Complexe reflexen 
� Polysynaptische reflexen 

o Kennen complexere reacties teweeg brengen 
� Terugtrekreflex 

o Zorgt ervoor dat het deel van het 
lichaam wordt weggetrokken van de 
stimulus 

o Een sterkere terugtrekreflex wordt 
veroorzaakt door pijn.  

� Buigreflex 
o Is een terugtrekreflex in de spieren 

van de ledematen.  
o Komt voor wanneer we een 

onverwachte hete pan oppakken 

10.3  Integratie en beheersing van ruggenmergreflexen  

11  Sensorische informatie en motorische impulsen worden via afzonderli jke 
banen geleid 
� Communicatie  

o De communicatie tussen CZS, het PZS en orgaan(stelsels) vindt plaats langs banen, 
bundels en kernen waardoor sensorische en motorische info wordt doorgeschakeld  
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o Sensibel = stijgend 
o Motorisch = dalend 

o De belangrijkse sensibele en motorische bundels van het ruggenmerg worden benoemd 
aan de hand van de bestemming van de axonen 

o Naam van de bundel begint met spino o de baan begint in het ruggenmerg en 
eindigt in de hersenen en geleidt sensorische info 

o Naam van de bundel eindigt met spinalis o de baan van de axonen begint in de 
hogerer centra en eindigen in het ruggenmerg en geleidt motorische impulsen  

11.1  Sensibele banen 
� Sensibele banen  

o Zintuigen registreren de omstandigheden in het lichaam of in de buitenwereld  
o Een gewaarwording o info dat door een zintuig is verzameld komt aan in de vorm van 

een AP in een afferente (sensibele) vezel 
o Slechts 1% van de info die door de afferente vezels wordt 

aangevoerd, bereikt de hersenschors en ons bewustzijn  
� De dorsale kolom  

o Is een voorbeeld van een stijgende sesibele baan  
o Geleidt sterk gelokaliseerde gewaarwordingen van 

aanrakingen, druk, trillingen naar de hersenschors.  
o Er vindt info overdracht plaats van de ene neuron 

naar de andere neuron.  
o De prikkel kan op verschillende plaatsen in het ruggenmerg 

via de dorsale kolom als afferente neuron binnenkomen 
o In de medulla oblongata zal een nieuwe synaps vormen o 

ontstaan van een nieuwe neuron = neuron van tweede orde.  
o De neuron van tweede orde gaat naar de thalamus waar er 

een nieuwe synaps wordt gemaakt 
o De neuron van de derde orde gaat naar de cortex  

� Link dit aan HF 6 

11.2  Motorische banen  
� Motorische banen  

o 3 motorische banen sturen de skeletspieren aan 
o de corticospinale baan 
o de mediale baan 
o de laterale baan 

11.2.1  De corticospinale baan 
� De corticospinale baan  

o Andere naam o piramidebaan 
o Zorgt voor bewuste aansturing van de skeletspieren 

onder invloed van de wil 
o Zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg 

o Gebeurt als we heel geconcentreerd zijn o leren 
fietsen, naald en draad  

o Fijne gecontroleerde bewegingen  



 60 

FY
SI
O
LO
G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5-
20

16
 

11.2.2  De mediale en laterale banen  
� De mediale en laterale banen  

o Andere naam o extrapyramidale baan  
o Via hersenstam, basale kern 
o Grove bewegingen o beweging van hals, romp, ledenmaten 
o Onbewust 

 

 

 

 

11.2.2.1  Motorische controlecentra en hun aandoeningen  
� Vereenvoudigd schema werking 

o linkerpijlen o corticospinale 
banen, rechtstreeks, 2 
neuronen 

o Rechterpijlen o de 
extrapyramidale banen  

o De cortex heeft doorgegeven 
aan het cerebellum en basale 
nucleus dat ze (bv. moeten 
fietsen 

� Info uit het schema 
o Het aansturen van beweging 

vertrekt vanuit de motorische 
cortex. Maar er zijn ook structuren aanwezig die de info doorgeven en koppelen aan 
sensorische input zodat er een optimale beweging mogelijk is.  

o De rechtstreeks lijn van motorische cortex naar de ruggenmerg en spieren = pyramidine 
banen  

� Bewegingsstoornis 
o Oorzaak willen weten  

� Motorische cortex beschadigt als gevolg van een hersenbloeding o je kan 
halfzijdig verlamd zijn (omdat de bloeding maar in één hersenhelft plaatsvondt = 
hemiplegie) of als gevolg van een beroerte = CVA 

� Ataxie o moeilijk evenwicht kunnen behouden als gevolg van een probleem met 
het cerrebellum 

� Parkinson, Huntigton o door dopaminerge kan men moeilijk bewegingen onder 
controle houden  

� Spierdystrofieën o skeletspier kan je commando’s niet uitvoeren  

11.2.2.2  Intermezzo  
� Skeletspier  

o Weten hoe een prikkeloverdracht van een zenuwcel naar 
een andere cel verloopt bij een spiercel 
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o Een skeletspier heeft meerdere kernen omdat het zo lang is = blauwe bolletjes 
� Organisatie skeletspier en skeletvezel 

o Bevat trekkabels 
o Er zitten veel mitochondria in een spiercel o want er is veel energie nodig. 

o Mitochondrie is een energiecentrale die ATP aanmaakt  
o Spier is opgebouwd uit spiercellen – trekdraden – dikke en dunne filamenten – myosine 

en actine eiwitten  
o Het bestaat alsook uit dunne en dikke filamenten die in 

elkaar verstrengeld zijn  
o Dikke filament = bevat 1 eiwit o mysosine 
o Dunne filament = bevat 1 eiwit o actine  

o Spiercontractie = een lange spier korter maken o dit is 
het gevolg van de filamenten die in elkaar schuiven  

o Foto o dun = paars/ dik = roze. Mysonie kopje = 
vasthechten en trekken is zijn functie bij de contractie 
van de spier 

� Theorie van glijdende filamenten  
o Het is in principe geen theorie meer omdat het al bevestigd is 

o Contractie leidt tot verkorting van sarcomeren  
o Sarcomeer = 1 eenheid van een opvolging van dunne en dikke filamenten 
o Hoe trekt zo’n sarcomeer samen?  

o Het verkort doordat de filamenten in elkaar schuiven  
o Myosinekoppen maken contact met actine en vormen dwarsbruggen 

(kruisbruggen) 
o Power stroke o trekken actine naar centrum sarcomeer = de groene 

kopjes trekken de dunne filamenten naar het centrum van de 
sarcomeer = verloop van de contractie van een sluitspier  

o Filmpje o sarcomeren shortening ( groen = dik/ paars = dun)  
� De neuromusculaire junctie  

o Als een elektrische prikkel vertrekt van je hersenen naar je spieren, wat gebeurt er dan 
in je spiercel? Vindt er zich daar ook een depolarisatie plaats? Ja o er vindt zich een AP 
plaats 

o Hoe leidt AP tot spiercontractie?  
o Axon stuurt een AP naar het uiteinde van een neuron. De vesikels geven zaken vrij 

in de synaptische spleet waarbij er een nieuw AP ontstaat in de spier die dan op 
zijn beurt een AP doorgeeft aan een andere spier = zelfde proces als bij neuronen, 
maar het heeft een andere naam = neuromusculaire junctie  

o Doorgeven van AP in een axon van een neuron is hetzelfde als het 
doorgeven van een AP op het membraan van een spiercel. Er is allebei 
spraken van instroom van natrium en uitstroom van kalium 

o NT die verantwoordelijk is voor de AP is ACh met nicotine omdat die snel zijn.  
o Bij de neuromusculaire junctie krijg je vrijzetting van ACh en nicotine die 

zorgen voor de instroom van natrium die op zijn beurt instaat voor de 
contractie van spieren  

o De commando’s die ervoor zorgen dat filamenten in elkaar schuiven is het 
gevolg van een elektrisch signaal  

o Filmpje o action potentials and muscle contraction  
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o Voorbeeld 
o Dode inktvis die lijkt ‘op te staan uit de dood’ nadat men sojasaus erover giet o 

dit effect is het gevolg van de hoge dosis zout/natium in de sojasaus die leidt tot 
contractie van de spieren  

� Excitatie-contractiekoppeling  
o Excitatie = prikkeling van de spiercel  
o AP gaat over de spiercel lopen, maar hij gaat iets vreemds doen en er ontstaat een T-

tubulus  
o T-tubulus zit in contact met het sarcoplasmatisch reticulum  

o Sarcoplasmatisch reticulum (SR) zorgt ervoor dat het AP tot diep in de kern van de 
spiercel geraakt 
o Via sarcoplasmatisch reticulum kunnen we de filamenten in elkaar schuiven   
o Dit gebeurt aan de hand van de calcium reservoirs ,die de SR met zich meedraagt, 

die calcium vrijlaten wanneer er een AP passeert 
o Op de dunne filamenten zitten calcium schakerlaars (tropoline) die van vorm 

gaat veranderen wanneer calcium erop bindt  
o Tropomysonine is de draad waarmee men zich optrekt (die 

groene deeltjes in het filmpje). Calcium gaat binden aan 
tropomy waardoor het zal veranderen van structuur waardoor 
de draad zal wegtrekken 

o Hierdoor kunne de kopjes van mysonine een 
dwarsbrug/contractiebrug maken waarbij zal als laaste stap 
kunnen omplooien en vasthechten.  

o Bij relaxatie zijn er geen bruggen.  
o Filmpje o action potentials and muscle contraction 

� Contractiecyclus  
o De contractie is geen ‘gratische’ cyclus  

o De omklapping van myosine vereist eerst de vrijting van calcium na binding erop, 
ATP zorgt voor de werkelijke omklapping van de myosine  
o We hebben ATP nodig = de universele energie molecule  

o ATP is niet echt nodig voor de power stroke, eerder voor de losmaking 
van de dwarsbrug tussen myosine en actine  

o Indien er geen ATP beschikbaar is = Rigor mortis  
o Geen ATP = dwarsbruggen kunnen niet meer losgemaakt worden als 

gevolg dat actine en myosine bij elkaar blijven = lijkstijfheid  
� De motorische eenheid (ME) 

o Alle spiervezels van 1 ME zijn van hetzelfde vezeltype 
o Van 2 tot 2000 spiervezels per ME  
o Moet elke neuron één spierel activeren? 

o Er is een divergent o 1 neuron zal meerdere spiercellen kunnen activeren  

12  Het autonome zenuwstelsel, dat uit het sympatische en het 
parasympatische zenuwstelsel bestaat,  speelt een rol  bij  de onbewuste 
regeling van lichaamsfuncties  
� AZS bestaat uit twee gedeelten die een specifieke anatomische locatie hebben 

o Orthosympatisch of sympathisch gedeelte 
o Bijnaam o fight-or-flight systeem 
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o Dit omdat omdat het de stofwisseling in de weefsels stimuleert, de 
waakzaamheid verhoogt en het lichaam op noodsituaties voorbereidt 
o Geen aandacht meer voor spijsvertering, maar nu voor de activatie 

van de spieren  
o Het zijn zenuwen die het ruggenmerg verlaten ter hoogte van T1. Ze 

betreden het lichaam door synapsen te maken.  
o T staat voor thoracaal o daar zitten de meest motorische 

efferente neuronen  
o Hij heeft zijn ganglia relatief dicht bij de oorsprong  

o Parasympatisch gedeelte  
o Bijnaam o rest-and-digest systeem  

o Dit omdat het energie spaart en activiteiten stimuleert die in rust 
worden uitgevoerd, zoals de vertering  
o Activatie van de spijsvertering o alle aandacht gaat hier ook 

naartoe. 
o Heeft zijn ganglia vrij ver, bijna in het doelorgaan zelf 

� Het AZS is een belangrijk systeem voor survival  

12.1  Het sympatische zenuwstelsel  
� Het sympatische zenuwstelsel van het AZS bestaat  uit  

o Preganglionaire neuronen die tussen de segmenten T1 en L2 van het ruggenmerg 
binnenkomen 

o Neuronen in de ganglia nabij de wervelkolom 
o Het bijniermerg  

� Organisatie van het sympatisch zenuwstelsel  
o De grenssstreng 

o Sympatische ketting 
o Het is de bundeling van ganglia die zich dicht bij het ruggenmerg bevinden. 

o De prevertebrale ganglia/ collaterale ganglia 
o Het bijniermerg  

o Ze maken geen synapsen maar gaan kliercellen activeren die hormonen maken o 
adrenaline.  
o We versterken onze fight-or-flight actie niet enkel neuronaal maar dus ook 

hormonaal 
� Neuronaal = bij ongeval , hormonaal = nog steeds in shock van het 

ongeval 
o Het secreteert adrenaline als deel van de orthosympatisch zenuwstelsel 

� Algemene functies van het sympatisch zenuwstelsel  
o Stimuleert de stofwisseling in de weefsels 
o Verhoogd de waakzaamheid 
o Bereidt individu voor op plotse lichamelijke activiteit  

� Emotionele uitdrukking van het AZS 
o Lichamelijke arousal 

� Bij woede, agnst, opwinding, blijheid 
o Stijgende bloeddruk, hartritme, zweetsecretie, ademhalingsritme, 

dilatatie pupillen,…  
o Gestuurd door hypothalamus 

Yanah Franki
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o Toepassing bij meten van emoties  

12.2  Het parasympatische zenuwstelsel  
� Het parasympatisch zenuwstelsel van het AZS bestaat uit  

o Preganglionaire neuronen in de hersenstam en de sacrale 
segmenten van het ruggenmerg 

o Ganglionaire neuronen in perifere ganglia in of nabij 
doelorganen  

� Organisatie van het parasympatisch zenuwstelsel  
o Preganglionaire vezels die de hersenen verlaten, reizen binnen 

de hersenzenuwen/  craniale zenuwen III,VII,IX,X (vagus)  
o Deze vezels hebben synpatische verbindingen in 

terminale ganglia die zich in perficere weefsels 
bevinden en korte postganglionaire vezels die van 
daaruit naar de doelgroep lopen  

o De nervus vagus = 10de hersenzenuw o stuurt de 
grootte meerderheid van de organen, de andere 
nemen maar 1 orgaan voor hun rekening 
o Het is een belangrijke zenuw voor de besturing 

van het lichaam 
� Algemene functies van het parasympatisch zenuwstelsels 

o Vooral functies die gericht zijn op ontspanning, vertering van voedsel en opslaan van 
energie  

o De meeste organen worden aangestuurd door zowel ortho-als parasympatisch 
zenuwstelsel. Maar soms kan het ook door een enkele gestimuleerd worden 

� Traanklier wordt door de parasympaticus gestimuleerd  
� Emotionele uitdrukking via het autonoom zenuwstelsel  

� Bij verdriet, verveling 
o Daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie  
o Gestuurd door de hypothalamus 
o Toepassing bij meten van emoties  

12.2.1  Intermezzo  
� Hartfrequentie als voorbeeld van autonome regeling  

o Stijging door orthosympaticus 
o Door adrenaline en noradrenaline 
o De meeste emoties staan onder invloed van het orthosympatisch zenuwstelsel 

o Maar kan ook een combinatie zijn van beide o wenen van blijdschap 
o Daling door parasympaticus 

o Via nervus vagus o craniale zenuw X o acetylcholine ACh 
o Hart heeft eigen frequentie van 90 bpm 

o Activatie PS in rust (60 bpm), vagale syncope 
o Activatie OS tijdens inspanning (tot 200 bmp), o stress, arousal  

12.3  Relaties tussen het sympatische en het parasympatische zenuwstelsel  
� Sympatisch vs. parasymaptisch zenuwstelsel  
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o Sommige organen worden alleen door het ene of het andere gedeelte gemotiveerd, 
maar de meeste hebben een dubbele intervatie  

� Zie tabel pagina 163 voor de verschillende effecten op verschillende organen in het lichaam  

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Veroudering veroorzaakt verschi l lende structurele en functionele 
verandering in het zenuwstelsel  

14  Het zenuwstelsel is sterk geïntegreerd met andere stelsels van het 
l ichaam  
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HOOFDSTUK 5 
Psychofarmacologie 

1  Beginselen van de psychofarmacologie  
� Psychofarmacologie  

o Studie van de effecten van geneesmiddelen op het zenuwstelsels en het gedrag  
� LSD 

o Is een serotonine analoog o hallucinogeen (trippen) 
� Dopamine en noradrenaline heropname inhibitor 

o Cocaïne o stimuleert CZS, remt hongergevoel 
o Methylfenidaat o behandeling voor ADHD 

� Amfetamine (speed, crystal) en MDMA 
o Het zijn noradrenaline agonisten o excitatie 

� THC 
o Is de actieve ingrediënt van marijuana en stimuleert cannabinoid receptoren  
o Beïnvloed de eetlust, storend voor concentratie, geheugen  

� Opium, morfine, heroïne  
o Zijn opiaten 
o Ze stimuleren opiaat receptoren  
o Zijn analgetisch, reward  

� Effect van nicotine  
o Gaat inwerken op acetylcholine receptoren  
o Nicotine is een mimeticum o imiteert acetylcholine 
o Elke keer als we roken gaan de neuronen die via dopamine en acetylcholine kunnen 

gestimuleerd worden nu gestimuleerd worden door nicotine o dit gaat inwerken op 
het beloningssysteem 
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o Maar het heeft ook zijn gevolgen. Je receptoren worden ongevoelig voor die nicotine = 
je moet steeds meer hebben om hetzelfde effect te verkrijgen. Als reactie daarop gaan 
we receptoren aanmaken en meer roken  

� Links die de effecten van geneesmiddelen op de hersenen weergeven  
o http://www.pbs.org/wneet/closetohomee/science/animations.html 
o http://jellinek.nl/brain/start.htm 
o www.druglijn.be 

1.1  Farmacokinetiek 

1.2  Effecten van drugs 

1.3  Effecten van herhaalde toediening  

1.4  Placebo-effecten 

2  Invloed van geneesmiddelen 
� Hoe kunnen stoffen synapsen beïnvloeden  

o In de natuur zijn er veel chemische stoffen die invloed hebben op ons zenuwstelsel.  
o De meeste drugs die invloed heeft op het gedrag heeft ook effect op de synpatische 

transmissie 
o Twee categorieën die invloed hebben op synaptische transmissie 

o Antagonist o Zij blokkeren/inhibiteren de post-synaptische/ 
neurotransmitters effecten = verhinderen de synaps   

o Agonist o  Zij vergemakkelijken de post-synaptische/ neurotransmitters 
effecten = werkt mee met de synaps  

2.1  Effecten op de productie van neurotransmitters  
� Chemische beïnvloeding van neurotransmitters  

o Hoe kunnen we inwerken op de synpas? o 11 verschillende manieren 
o Agonist 

- Drugs dient als precursor 
- Drugs stimuleert het vrijgeven van NT 
- Drugs blokkeert autoreceptoren 
- Drugs bokkeert de re-uptake o zo blijven neurotransmitters langer actief 
- Drugs inactiveren acetylcholinesterase o zo blijven de neurotransmitters 

langer actief  
o Antagonist  

- Drugs inactiveert synthetisch enzym en inhibeert synthese van 
neurotransmitters 

- Drugs voorkomt de opslag van neurotransmitters in de vesikels 
- Drugs inhibeert het vrijgeven van NT 
- Drugs blokkeert de post-synpatische receptoren 
- Drugs stimuleert de autoreceptoren o inhibeert de synthese/vrijgave van 

NT 

 

http://www.pbs.org/wneet/closetohomee/science/animations.html
http://jellinek.nl/brain/start.htm
http://www.druglijn.be/
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� Effecten op productie van neurotransmitters  
o Stap 1 

o Precursors o Stof die neurotransmitters aanmaakt 
o De precursors is zelf een agonist  

o L-Dopa is een precursor voor de aanmaak van de 
neurotransmitter dopamine.  

o Dopamine passeert zelf niet de bloed-hersenen barrière, L-Dopa 
wel 

� Wordt gebruikt bij Parkinson patiënten  
o Stap 2  

o Synthese van neurotransmitters zijn gecontroleerd door enzymes o als een 
drugs een enzym inactiveert zorgt dat ervoor dat de neurotransmitter niet 
gevormd kan worden 

o De drugs is een antagonist  

 

 

2.2  Gevolgen van opslag en afgifte van neurotransmitters  
� Gevolgen van opslag en afgifte van neurotransmitters  

o Neurotransmitters zijn opgeslagen in vesikels die worden getransporteerd naar de 
presynaptische membraan waar ze worden vrijgelaten.  

o De opslag en de re-uptake in een terminale boutton gebeurt door dezelfde 
transportmoleculen  
o Die transportmoleculen zijn gelokaliseerd in het membraan van synaptische 

vesikels   
� Effecten op synaptische vesikels  

o Stap 3 
o Neurotransmitters kunnen niet worden opgeslagen in vesikels als gevolg van de 

blokkering van transporters  
o De drugs is een antagonist  

o Stap 4 en 5 
o Er voor zorgen dat de exocytose van vesikels moeilijk verloopt 

o Agonist  
� Gif van zwarte weduwe - ACh 

o Antagonist  
� Botulinum toxine – Ach  

2.3  Effecten op receptoren 
� Effecten op receptoren  

o De meeste beïnvloeding van drugs op het zenuwstelsel is op de receptoren  
o Zowel pre-als post-synaptische receptoren  

� Effecten van post-synaptische receptoren 
o Wanneer neurotransmitters vrijgelaten worden moeten ze een post-synaptische 

receptor stimuleren. Sommige drugs binden zich op receptoren, waar ook de 
neurotransmitters op moeten binden. Wanneer een drugs gehecht is aan een receptor 
kan het zowel voor een agonist als antagonist dienen  
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o Directe agonist o een drugs die de effecten van een neurotransmitter nabootst = 
synoniem voor receptor blokker  

� Competitieve binding  
o Stap 6 o competitieve binding (a)  

o Mimeticum 
o Bij ligand-gemedieerde poort-kanalen is 

de neurotransmitter de sleutel (receptor 
is tegelijk ook het kanaal), deze sleutel 
kan nagemaakt worden.  

o Een mimeticums is dus een namaaksleutel 
o Het is een directe agonist 

o Stap 7 o competitieve binding (b) 
o Receptor blokker  

o De sleutel kan in het sleutelgat, maar kan de deur niet openen  
o Het is een directe antagonist  

 

� Niet-competitieve binding  
o Ze gaan op een andere plaats binden  

o Indirecte neuromodulatoren  
o Gaan de normale werking van de 

neurotransmitters gaan 
moduleren/aanpassen  

o Indirecte agonist 
o Drugs dat zich hecht aan een bindingsplaats op een receptor, helpt de 

werking van de receptor  
o Indirecte antagonist  

o Drugs dat zich hect aan een bindingsplaats op een receptor, werkt de 
werking van de receptor tegen 

2.4  Effecten op heropname/re-uptake of vernietiging van neurotransmitters  
� Effecten op heropname en afbraak van neurotransmitters  

o Eens dat een neurotransmitter in je synpatische spleet komt en bindt op een receptor is 
het minstens even belangrijk dat die terug wordt opgeruimd 
o Inactievatie van neurotransmitters is even belangrijk als activatie  

o Neurotransmitters afbreken door middel van  
o Dit kan door middel van een enzym 

o Acetygoline remt de afbraak van de stof o het enzym dat de actie stopzet 
wordt tegengewerkt waardoor de actie blijft doorgaan  
o Agonist  

o Door heropname in pre-synaptische neuron = re-uptake  

3  Neurotransmitters en neuromodulators  
� Neurochemie  

o Er zijn wel honderd verschillende soorten neurotransmitters 
o Verschillende eigenschappen 
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o Neurotransmitters hebben 2 algemene effecten op de postsynaptische membranen 
o EPSP o depolarisatie  
o IPSP o hyperpolarisatie  

o Inhiberend o GABA 
o Exciterend o glutamate  

� Categorieën van de belangrijkste neurotransmitters  
o E = exciterend 
o I = inhiberend  

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Acetylcholine 
� Acetylcholine  

o Naam transmissie o cholinerg  
o Effect o zowel inhiberend als exciterend  
o Afkorting o ACh 
o Neuromusculaire junctie  

o Verbinding tussen zenuwcellen en skeletspieren  
o ACh is verantwoordelijk voor de beweging van onze spieren 

� 2 types van ACh receptoren 
o Nicotine receptoren o ionotrope receptor  

o Nicotine is agonistisch voor de neuronen  
� Nicotine in tabak  

o Muscariene receptoren o metabotrope receptor 
o Muscariene is agonistisch voor de neuronen  

� Muscarine uit giftige paddenstoel 
� Stoffen die de vrijlating van ACh beïnvloeden  

o Botolinum toxine - BOTOX 
o Stof die exocytose van vesikels gaat vertragen 
o Het is een giftige stof  
o Wanneer je Botox lokaal injecteert kan de synaps van 

ACh niet plaatsvinden omdat je de vrijzetting van 
vesikels met ACh blokkeren o de vrijgave van de 
neurotransmitters worden beïnvloedt = antagonist   
o Om spieren te activeren moeten we dus ACh 

vrijgeven  
o In neuromusculaire junctie kan de vesikels niet meer exciteren  

o De spiercel kan je niet activeren  
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o Het is ontwikkeld voor ziektes waarbij je een spastische verlamming hebt  
o Curare 

o Beïnvloeden van de binding van ACh en haar receptor  
� Zie puzzelstukje linkse figuur bovenaan 
� Zit in gifpijltjes van de indianen vroeger o als de binding van Ach met zijn 

receptor niet kan doen kan je de skeletspier niet aanspannen, zorgt voor 
verlamming waardoor ze hun prooi makkelijker kunnen vangen.  

o Atropine 
o Remt de binding met muscariene receptor  

� Werd vroeger gebruikt om pupillen te vergroten  
o Zenuwgas  

o Doet het omgekeerde. Remt de afbraak van ACh af 
o De neurotransmitter blijft dan aanwezig in de synpatische spleet 

o Er ontstaat dan een spastische verlamming  

 

 

 

3.2  De monamines 

3.2.1  Dopamine 
� Dopamine  

o Zit in twee belangrijke systemen 
o Nigrostriatale dopaminerge neuronen 

o In basale nuclei o belangrijke functie bij bewegingscontrole 
o Degeneratie bij Ziekte van Parkinson  
o Dopamine versterken door MAO inhibitoren en L-Dopa  

o Mesolimbische dopaminerge neuronen 
o Limbisch systeem o heeft te maken met gedrag en emotie, beloning, verslaving 

� Cocaïne o re-uptake inhibitie van dopamine  
� Te veel mesolimbische dopamine bij schizofrenie 

o Nucleus accumbens  
o Verslavingscentrum o als we iets willen veranderen bij een verslaving 

zouden we hier iets moeten veranderen.  
o Gevolg van dat de twee systemen met dezelfde neurotransmitter werken 

o Moeilijk om een medicijn te vinden die werkt voor het ene systeem maar niet 
voor het andere  
o Dopamine gehalte bij parkingston laten 

stijgen heeft als gevolg dat men 
schizofrene symptomen kan 
ontwikkelen. Want een te veel aan 
dopamine leidt tot schizofrenie.  

� Afbeelding 
o Blauw = nigrostriatale dopaminerge systeem o 

onderdeel van het motorische systeem 
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o Rood = mesolimbische dopaminerge systeem  

3.2.2  Noradrenaline  
� Noradrenaline  

o Bijnaam o norepinephrine  
o Functie o zorgt doorgaans voor de algemene verhoging van je waakzaamheid, activatie 

van de hersenen. Activerend effect van het CZS  
o Afgeleide o adrenaline = stof die je lichaam activeert, wakker maakt, bloeddruk doet 

toenemen. Het is een belangrijk hormoon voor het autosomaal zenuwstelsel.  
� Invloed op 

o PZS 
o Terminale neurotransmitters van orthosympaticus o stijging hartfrequentie  

o CZS 
o Waaktoestand (arousal) stemming, gedrag  

o Amfetamines  
o Versterken van adrenerge transmissie o ze versterken noradrenaline  

o Het zijn agonisten  

 

 

3.2.3  Serotonine  
� Serotonine  

o Monamine neurotransmitter  
o Het is afgeleid van tryptofaan o één van de 20 aminozuren die als bouwsteen dienen 

voor de eiwitten.  
o Het is betrokken bij emotioneel gedrag, eetgedrag 
o Laag serotoninegehalte bij depressie 

o Anti-depressiva heeft als doel om de serotonine op te drijven  
o Gebeurt op verschillende manieren o SSRI, MAO, LSD 

� Stijging in serotoninewerking door  
o SSRI 

o Serotonine-specific reuptake inhibitors  
o Serotonine wordt vrijgegeven in de synaptische spleet en opgenomen door 

receptoren zodanig dat ze opnieuw kan worden vrijgezet, maar door deze 
stof wordt dit proces geïnhibeerd en blijft de serotonine langer actief in de 
synaptische spleet.  

� Prozac  
o MAO-remmers 

o Afbraak van deze neurotransmitters remmen en zo houden we meer 
serotonine over 

o Stof die de dopamine en serotonine afbreekt. Nadat serotonine/dopamine 
terug opgenomen worden kan je ze terug deactiveren o ze inhiberen de 
afbraak van serotonine en dopamine 

o Zorgt ervoor dat je er meer van hebt in het presynaptische neuron 
waardoor je er meer vrijgeeft  
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o LSD o serotonine mimeticum  
o Namaaksleutel van serotonine.  
o Als we te weinig serotonine 

hebben moeten we alles dat deze 
stof afbreekt, remmen.  

 

 

 

3.2.4  Histamine 
 

3.3  Aminozuren 

3.3.1  Glutamate 

3.3.2  GABA 
� GABA-erge neurotransmitters  

o Het is een inhiberende neurotransmitter o inhibeert neuronen = hersenen worden 
minder actief  
o Ze zijn inhiberend omdat ze inwerken op de chloor-kanalen  

o Het gaat de doelcel hyperpolariseren o de post-synaptische cel is al negatief en de kans 
om een drempel te bereiken is nog kleiner 

o Als GABA bindt op zijn receptor opent het chloride kanaal  
� Wat gebeurt er als je het chloor-kanaal openzet? o Er is een 

instroom van negatieve deeltjes = cel wordt nog negatiever = 
hyperpolarisatie 

� (Natrium-kanaal open = natrium instroom, Kalium-
kanaal openzetten = kalium-uitstroom) 

� Psychofarmaca die de werking van de GABA bevorderen   
o Zijn stoffen die de hersenactiviteit onderdrukken 

� Benzodiazepines o Slaapmiddelen  
� Alcohol o legt je hersenen ‘lam’. De alcohol werkt in 

als een indirecte agonist die ervoor zorgt dat de 
GABA-erge neurotransmissie gemakkelijker verloopt = 
reden waarom de hersenen ‘lam’ worden.  

� Barbituraten o wordt gebruikt bij het inslapen van 
dieren  

o Foto 
o Gaba-receptor met verschillende bindingplaatsen  

 

3.3.3  Glycine  

3.4  Peptiden 
� Peptiden  
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o Het is een beetje zoals een eiwit 
o Het is een aaneenschakeling van aminozuren in een specifieke volgorde  

o Om dit aan te maken moet je een gen raadplegen die de volgorde 
weergeeft  
o Er zijn veel volgorde mogelijkheden waardoor men oneindig aantal 

neurotransmitters kan maken  
o Nadeel 

o De DNA-code voor de aanmaak van de peptide zit in de cellichaam/kern. 
o De plaats waar de neurotransmitter moet 

vrijgegeven worden is aan het einde van de neuron  
o Grote afstand o we moeten de 

neurotransmitters dus transporteren  
o Oplossing o Axonaal transport  

� Axonaal transport van neuropeptiden  
o Transport via dense-cored vesikels over microtubili  

o We gaan op microtubuli de vesikels heen en weer 
bewegen zo naar het zenuwuiteinde  

 

 

 

HOOFDSTUK 6  
De algemene en speciale zintuigen 

1  Zintuigcellen verbinden ons inwendige en uitwendige milieu met het 
zenuwstelsel  
� Algemene zintuigen  

o Zijn zintuigen voor temperatuur, pijn, aanraking, druk, trillling en proprioceptie 
o Zintuigcellen voor deze gewaarwording liggen verspreid in het gehele lichaam 

o Geven info over het eigen lichaam 
o Somatosensoren, intersensoren  

� Speciale zintuigen 
o De zintuigcellen - zijn reuk, smaak, gezichtsvermogen, evenwicht en gehoor – bevinden 

zich in speciale gebieden of in zintuigen  
o Exterosensoren = geven info over de omgeving  

� Zintuigcel  
o Gespecialiseerde cel die bij prikkeling een gewaarwording naar het CZS geleidt 
o De eenvoudigste zintuigcel is de vrije zenuwuiteinde  
o Het ontvangt een gewaarwording van een specifiek receptorcel 

� Sensorische informatie 
o Wordt door gegeven in een sensibele (afferente) vezel 

o In het algemeen neemt de frequentie van de AP toe naarmate de prikkel sterker is.  
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o CZS interpreteert de aard van de aankomende sensorische info op basis van het 
gebied van de hersenen dat geprikkeld wordt  

1.1  Intermezzo  
� Sensoren kunnen zenuwuiteinde zijn of afzonderlijke cellen 

o We hebben afferente neuronen nodig in onze hersenen.  
o Er is een input die via ‘kabels’ naar de hersenen moet 

gaan   
o Ofwel is de afferente neuron de input zelf/sensor ofwel zijn 

het gespecialiseerde cellen = receptorcellen 
o De receptorcellen gaan via vesikels een NT via het afferente 

neuron naar de hersenen sturen  
� De mate van depolarisatie van generatorpotentiaal wordt 

vertaald naar frequentie AP in sensorische neuron 
o De signalen zijn analoog o we moeten ze 

digitaliseren zodat er AP in de afferente neuron 
kan plaatsvinden.  

o De generatorpotentiaal is de stimulus die voor 
depolarisatie zorgt o wanneer men de 
drempelwaarde bereikt kan er een AP ontstaan  

o De rechtse figuur geeft allerlei prikkels weer die 
niet waargenomen kunnen worden door de 
hersenen als gevolg van de afwezigheid van de AP 
o de zintuigen hebben de prikkel niet omgezet waardoor het nu ook niet de hersenen 
kan bereiken. 

� Analoog vs. digitaal werkt volgens het drempelsysteem  
� Eigenschappen van sensoren 

o Specificiteit 
o Adequate prikkel heeft laagste drempel 

o Dat is de stimulus waarvoor de sensor echt ontwikkeld is  
� Voor de fotoreceptor is licht de adequate receptor. (Fotoreceptoren 

zetten licht om in AP )o De best manier om de fotoreceptor te 
stimuleren is dus met licht want dat is dus de stimulus waarvoor de 
fotoreceptor gemaakt is 

o Valse prikkel heeft hogere drempel  
o Pijnstimuli onderdrukken  

o Pijn is nuttig, maar niet aangenaam 
o Onderdrukken door geneesmiddelen o die op NT een effect gaan 

hebben.  
o Biologische oplossing o centrale inhibitie of duwen/druk op de plaats 

van de pijn 
� Gate controle 

o Simultane mechanische druk kan pijn verzachten  
o De bloedvaten dichthouden o ontstaan van een ‘bons’ = 

zorgt voor minder pijn 
� Duwen op hoofd bij hoofdpijn  

o Afbeelding  
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o A delta vezel of C vezel stimuleert de inhiberende interneuron = rem indrukken 
o + = Exciterende synaps 
o - = inhiberende synaps 
o De mechanische stimulus activeert de inhiberende neuron en daardoor wordt de 

synaps verminderd  

2  Zintuigcellen van algemene zintuigen kunnen worden ingedeeld aan de 
hand van het type prikkel waarvoor ze gevoelig zi jn  
� Indeling zintuigcellen  

o Zintuigcellen worden ingedeeld aan de hand van de aarde van de prikkel waarvoor ze 
gevoelig zijn  
o Prikkel o plotse verandering van uitwendige toestand (mechanisch, chemisch,…) 

2.1  Intermezzo  
� Aandacht en thalamische gating  

o De thalamus is tussenstation voor sensorische info  
o Het kan sensorische info filteren 
o We kunnen beslissen welke info, die via de dorsale kolom binnenkomt, al dan niet 

geblokkeerd wordt en doorgaat naar de hersenen  
� De thalamusgating is een poort die bepaalde info doorlaat en 

andere info blokkeert  
� Sluis tussen onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste 

corticale perceptie  
� Aandacht vanuit associatieve cortex 

o Je gaat vanuit je bewustzijn kiezen welke stimuli je 
interesseert  

� Concentratie  

2.2  Pijn 
� Nociceptoren 

o Belangrijke zintuigen zijn zintuigen die gevoelig zijn voor pijn  
o Ze reageren op uiteenlopende prikkels die meestal het gevolg 

zijn van weefselbeschadiging. 
o De twee type pijnlijke gewaarwordingen zijn 

o Snelle pijn o stekende pijn 
o Bereikt het CZS zeer snel o leidt vaak tot 

somatische reflexen  
o Kan precies gelokaliseerd worden 
o Adapteert snel 
o Het is een fasische receptor o registreert de 

verandering  
� Ergens tegen stoten, direct weten waar en 

je adapteert het  
o Trage pijn o trage pijn of brandende pijn  

o We kunnen enkel de algemene betrokken 
gebieden identificeren o diffuse lokalisatie  

o Geen adaptatie 
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o Pijnreceptoren hebben grote receptorvelden 
o Meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen één sensorische eenheid 

= receptorveld 
o Discriminerend vermogen hangt af van de grootte van de receptorveld  
o Het onderscheidingsvermogen van sensorische eenheden/receptorvelden is 

hier laag  
o De grootte van het receptieve veld hangt af van de huidlocatie  

o 2 punts drempel o  
o Op je duim treedt er geen 

convergentie plaats waardoor de 
twee puntsdrempel laag ligt  

o De homonuculus heeft grote 
handen, lippen, voeten = dit 
omdat die plaats niet 
gecomprimeerd is  

o Er is een sterke mate van convergentie bij afferente signalen  
o (in de vorige les o divergentie = 1 motorneuron gaat 

verschillende spieren activeren ) 
o Convergentie o verschillende cellen gaan hun info 

bundelen naar een afferente neuron =  comprimeren 
o bestand kleiner maken o gevolg minder detail  
o Neuron van de tweede orde bevat info over de 

neuron van de eerste orde  
o Doe je niet aan convergentie o de passerpunten 

kan je van elkaar onderscheiden 
� Gerefereerde pijn 

o Het waarnemen van pijn in gebieden van het lichaam die niet werkelijk worden 
geprikkeld 

o Het illustreert ons dat we zintuigelijke infoverwerking moeten leren 
� In de duim snijden – later die pijn associëren met snee in de duim 
� Hartvernauwing als gevolg van te kort aan zuurstof o men gaat zeggen dat 

men pijn heeft in de linker schouder  
o Dit is het gevolg van het feit dat 

pijn in ingewanden loopt via 
zelfde ruggenmergzenuwen als 
pij aan het lichaamsoppervlakte  

2.3  Temperatuur 
� Warmtereceptor 

o Het zijn vrije zenuwuiteinde die zich in de huid, in de skeletspier, in de lever en de 
hypothalamus bevinden  

o Reageren op veranderingen in temperatuur  
o Temperatuurgewaarwording wordt via dezelfde baan geleidt als pijngewaarwording 
o We passen ons snel aan aan warme-en koude omgevingen 

2.4  Aanraking, druk en houding 
� Mechanoreceptoren  
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o Reageren op fysieke vervorming van, contact met en druk op hun celmembranen 
o Vervorming van de celmembraan van de zintuigcel in reactie op deze prikkel leidt 

tot het openen/sluiten van mechanische gereguleerde ionenkanalen.  
o Er zijn drie groepen mechanoreceptoren 

o Tastreceptoren (aanraking) 
o Baroreceptoren (druk) 
o Proprioceptoren (houding)  

2.4.1  Tastreceptoren  
� Tastreceptoren 

o Reageren op drukverandering in bloedvatwanden, het spijsverteringskanaal, de 
urinewegen en de longen 
o Ze leveren gewaarwording van aanraking, druk en trilling  

o Het zijn vrije zenuwuiteinden 
� Zintuigen voor fijne aanraking en druk 

o Leveren gedetailleerde info overeen bron van prikkelingen 
� Zintuigen voor ruwe aanraking en druk 

o Geven een onnauwkeurige plaatsaanduiding 
� Belangrijke tastreceptoren – zie afbeelding pagina 218 

o Vrije zenuwuiteinde  
o Zijn gevoelig voor aanraking en druk 
o Liggen tussen opperhuidcellen 

o Zenuwuiteinde rond de haarwortel 
o Door verplaatsing van het haar worden de zenuwuiteinde geprikkeld 
o Met deze zenuwuiteinde nemen we vervorming en beweging over het 

lichaamsoppervlakte waar  
o Tactiele schijfjes 

o Bijnaam – tastlichaampjes van Merkel  
o Zijn receptoren voor fijne aanraking en druk  
o Tonische druk 

o Tastlichaampjes 
o Bijnaam – lichaampjes van Meissner  
o Zijn gevoelig voor fijne aanraking en druk en voor trillingen met lage frequentie 
o Ze zijn talrijk in de oogleden, lippen, vingertoppen, tepels, uitwendige 

geslachtsorganen  
o Fasische druk 

o Lichaampjes van Pacini  
o Gevoelig voor druk diep in het lichaam en trilling met hoge frequentie 
o Komen veel voor in de huid van de vingers, borsten en uitwendige 

geslachtsorganen  
o Fasische druk 

o Lichaampjes van Ruffini 
o Gevoelig voor druk en vervorming van de huid  
o Liggen in de diepste laag van de huid  
o Tonische druk 
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� Tonische druk  
o Zolang de gewijzigde toestand blijft aanhouden, blijven we die registreren 

� Geluid o als we toon horen die 30 min aanhoudt, dan horen we die 30 min. Het 
kan een beetje wennen, het AP kan verzwakken, maar we blijven het wel 
registeren 

o Volgehouden toestand  
� Fasische druk  

o Sensoren die enkel de verandering zelf gaan detecteren en niet de gewijzigde situatie 
� Reukzin o we komen binnen bij de bakker = lekkere geur reuken, maar dat gaat 

zeer snel wennen en van zodra we buiten komen merken we weer dat de lucht 
verandert is 

� Bad gaan  
� Trillingen zijn fasisch 

o Meet enkel de verandering  
� Fasische en tonische druk  

o Pijn, tastzin 
o Het is niet altijd gemakkelijk kom te merken dat er een bril op je neus staat. 

Gelukkig hebben we tonische receptoren die ervoor zorgen dat we daarvoor in 
staat zijn, maar er zijn ook fasische die enkel signalen doorgeven dat we die bril 
op onze neus gezet hebben.  

2.4.2  Baroreceptoren  
� Baroreceptoren  

2.4.3  Proprioceptoren  
� Proprioceptoren 

o Reageren op de posities van gewrichten en spieren  

2.5  Chemsiche waarneming 

3  Bij  olfact ie,  de reukzin, zi jn reukzintuigen betrokken die op chemische 
prikkels reageren 
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� De reukorgaan 
o Bestaat uit een reukeptiheel dat reukcellen bevat  
o Bevat ook ondersteunende cellen en basale cellen (stamcellen)  

� Reukcellen 
o Zijn neuronen die gevoelig zijn voor chemische stoffen, die in het slijm op het 

oppervlakte zijn opgelost 
� Functies 

o Voedselcontrole 
o Sociale informatie  

� Het is een atypisch systeem 
o Zenuwenbanen volgen niet de weg naar de thalamus 

3.1  De olfactorische banen 
� De olfactorische banen  

o Hier ligt de eerste synaps  
o De belangrijkste cellen zijn de olfactorische cellen = reukcellen 

o Ze hebben de mogelijkheid om geurmoleculen  te registreren  
o Is verbonden met het limbisch systeem en de hypothalamus o verklaart waarom 

sommige geuren emoties kunne opwekken  
� Geurmoleculen  

o Een geur is een molecule dat kan vliegen, die kan oplossen in het slijmvlies van de 
binnenkant van de neusholte. 

o Wanneer die molecule ook een receptor heeft spreekt men van een geurmolecule 
o Wanneer er geen receptor voor is, is er geen sprake van een geur omdat men de 

molecule niet kunne registeren 
o Dit is het geval bij aardgas = je kan dit niet reuken omdat we er geen 

receptor voor hebben  
� Olfactorisch reukepitheel 

o Orgaan hoog in de neusholte  
o Het is de plaats daar waar de reukcellen zich bevinden  

o Wanneer je neus verstopt zit is je reukzintuig 
buiten werking  

o Het is een cellichaam met afferente uitlopers 
(dendritische zijde) en efferente uitlopers = het is een 
bipolair neuron  

4  Bij  het proeven, de smaakzin, zi jn smaakzintuigcel len betrokken die op 
chemische prikkels reageren 
� Smaakzintuigcellen = smaakreceptoren = gustatoire receptoren 

o Zijn gegroepeerd in smaakknopjes o elk smaakknopje bevat smaakcellen waarop 
smaakharen aanwezig zijn die door een smalle smaakporie naar buiten steken  

o Liggen verspreid op de tong, keelholte en strottenhoofd 
� Smaakknopjes 

o Liggen naast smaakpapillen o in de wand van de groeven van de papillen 
o Ze bevatten smaakcellen obevat dunne microvil/smaakharen die via een nauwe 

opening, smaakporie, in de omgringende vloeistof uitsteken  
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o Ze zijn verbonden met hersenzenuwen die een synaptische verbinding hebben binnen 
een kern van het verlengde merg  

o De hoofdsmaken kan je vooral op de tong waarnemnenn, ookal zijn er gespecialiseerde 
zones  

� De primarie smaakgewaarwordingen 
o Zijn zoet, zout, bitter, umami 

o Er zijn ook zintuigcellen voor water aanwezig 
o Zout niveau moet je op pijl houden opdat dit zorgt voor actie (Na+) 
o Zoet – glucose – heb je nodig omdat dit de belangrijkste energiebron is  
o De vier basissmaken registeren  

o Zouten zoet zijn makkelijk te registreren 
o De smaakcel gedraagt zich als een neuron o het verspreidt ook een NT o er 

moet depolarisatie optreden  
o Zout o Na binnen = cel minder acgtief = drempel wordt bereikt o NT 

wordt vrijgegeven en AP wordt geactiveerd  
o Zuur o er is veel H+ aanwezig die voor depolarisatie zorgt 

 

 

 

 

  

o Bitter en zuur zijn complexer te 
registreren  

o De aanwezigheid van 
glucose registeren o je moet er een receptor van maken die gekoppeld wordt 
aan een g-proteïne die gaat dissociëren en twee boodschappers gaat maken 
die kanaaltjes gaat openen of sluiten.  
o In dit geval gaat het kaliumkanaal sluiten = kalium kan niet meer naar 

buiten o positieve lading stapelt op en de cel gaat depolariseren.  

 

 

 

 

 

 

� Functies in voedselcontrole 
o Bescherming 
o Secretie speeksel en maagsap  

� Het is gekoppeld aan de reukzin 
o Om twee redenen 
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o Ze doen allebei aan voedselcontrole 
o Ze hebben allebei chemoreceptoren  

o Chemoreceptoren = zintuigelijke cellen die de aanwezigheid van een 
bepaalde moleculen detecteren  

4.1  De banen van de smaakzintuigen  

5  Bij  het gezichtsvermogen spelen interne structuren in het oog een rol , 
terwij l  accesoire structuren van het oog bescherming bieden  
� Het oog is gevoelig voor een deeltje van het electromagnetische spectrum  

o Licht komt voort in de vorm van elektromagnetische energie 
o Zichtbaar licht: 400-700 nm golflengte 

� Metafoor 
o Het oog werkt als een camera  

5.1  De assecoire structuren van het oog  

5.2  Het oog 
� De oogwand bevat drie lagen/tunica 

o Tunica fibrosa 
o De tunica vasculosa 
o Retina  

 

5.2.1  Tunica f ibrosa 
� Tunica fibrosa 

o Buitenste laag van het oog 
o Bestaat uit  

o Sclera = harde oogvlies 
o Het geeft mechanische ondersteuning en enige mate van 

fysieke bescherming  
o Dient als aanhechtingssplaats voor de extrinsieke oogspieren 
o Speelt een rol bij het scherp stellen 

� Het geeft structuur en aanhechting voor de oogspieren 
o Cornea = hoornvlies = oogwit 

o Is een laag van dicht, vezelig bindweefsel dat zowel collagene 
als elastische vezels bevat  

o Het is het dikst aan de achterkant van het oog en dunner aan de 
voorkant 

� Doorzichtige voorzijde  

5.2.2  Tunica vasculosa 
� Tunica vasculosa 

o Het oog is sterk doorbloed  
o Bestaat uit 

o Iris  
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o Is een pupielspier die zorgt voor der verandering van de opening van de 
pupil  

o Bepaalt hoeveelheid invallend licht  
o Regeling van de pupilgrootte door autonoom zenuwstelsel 

o Gebeurt door gladde spieren o dit omdat we het niet onbewust 
sturen  

o Bevat circulaire gladde spieren rond de pupil = kringspier/sluitspier 
o Als ze zich samentrekken wordt de pupil kleiner 

o Door parasympatische activering in reactie op helder licht 
wordt de pupil nauwer  

o Bevat alsook radiale/straalvormig spieren  
o Als ze zich samentrekken wordt de pupil groter 

o Door sympatische activering in reacite op schemeringlicht 
wordt de pupil wijder   

o Verwijding of vernauwing wordt door het autonoom zenuwstelsel 
gereguleerd als reactie op de verandering van lichtintensiteit 

o Bevat pigment o oogkleur wordt bepaald door melanocyten in de iris 
o Straalvormig lichaam 

o Bestaat uit  
o Musculus ciliaris  

o Een ring van gladde spieren die naar de achterkant van het oog 
doorloopt 

o Vaatvlies  
o Scheidt het tunica fibrosa en de neurale laag van elkaar  

5.2.3  De neurale laag 
� Retina  

o Bijnaam = neurale laag of netvlies  
o Is de binnenste laag van het oog  
o Bevat 

o Lichtgevoelige cellen die op licht reageren 
o Ondersteunende cellen en neuronen die visuele informaite voorlopig verwerken en 

integreren 
o Bloedvaten die de weefsels die de acthersthe oogholte bedkleden, van zuurstof en 

voedingsstoffen voorzien 
� Organisatie van de retina  

o Bevat verschillende lagen cellen 
o De buitenste laag bevat de lichtgevoelige cellen 
o Het oog bevat twee type lichtgevoelige cellen/ bevat twee fotoreceptoren 

o Staafjes  
o Je kan hiermee geen onderscheid maken tussen kleuren = enkel zwart-

wit 
o Met deze lichtgevoelige cellen kunnen we bij schemering zien  

o Je kan een lage lichtintensiteit gebruiken om de cellen te prikkelen 
o Bevinden zich langs de randen van de retina 
o Er zijn meerdere staafjes per zenuwcel o slechte lokalisatie 

o Kegeltjes  
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o Hiermee kan je kleur zien  
o Er zijn drie type kegeltjes  waarmee we verschillende kleuren zien 
o Dankzij deze lichtgevoelige cellen kunnen we scherpere heldere 

beelden zien o ze hebben meer licht nodig om te kunnen werken dan 
de staafjes  

o Hoge lichtintensiteit nodig om de moleculen te activeren 
o Type kegeltjes o blauw, groen en rood 

o De adequate prikkel voor de groene kegel is groen licht 
o Als een kegelsoort ontbreekt, ben je kleurenblind 

o Dichromatisch 
o Gen van de rode en groene kegeljes ligt op het X-

chromosoom. Hierzoor zijn mannen vaker kleurenblind dan 
vrouwen omdat zij maar één X-chromosoom hebben 

o Bijnaam o dagzintuig  
o De dagzintuigen werken dus niet s’nachts waardoor we dan ook geen 

kleur waarnemen o we moeten in die gevallen dus terugvallen op de 
staafjes.  

o Bevinden zich in het centrum van de retina 
o Het gebied waar licht word op geprojecteerd = macula lutea = 

gele vlek o centrum van de gele vlek = fovea 
o Staafjes zijn gevoeliger dan kegeltjes vanwege convergentie 

o Convergentie = sensorische cellen reduceren = 
hoeveelheid info verminderen o heeft gevolg voor de 
gezichtsscherpte  

o Kegeltjes in de fovea doen niet aan convergentie. Iedere 
kegel stimuleert één enkele ganglion  

� Het netvlies bestaat uit zenuwcellen en lichtgevoelige cellen 

(fotoreceptoren) 

 

 

 

 

 

� Fovea 
o Centrum van de kleurwaarneming en de plaats waar het gezichtsvermogen het scherpst 

is 
o Als we recht naar een voorwerp kijken valt dit voorwerp op dit gedeelte van de retina  
o Er is maar één plek in de oogbol die waar we dus accurate info hebben, de rest 

daarrond is perifeer zicht.  
o Het ligt in het verlengde van het optische as  

o Redenen waarom we hier scherp zien 
o Eerste = verdund 
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o De fovea is een verdunde plek o het is de plaats waar we de fout van de natuur 
proberen te omzijlen.  
o Op deze plek is er minder storing door de ganglion en bipolaire cel o 

waardoor men een rechtstreekse verbinding hebben van licht en 
fotoreceptoren o als gevolg kunnen we hier scherp zien  

o Tweede = centraal 
o Fovea is de plaats die loodrecht op de visuele as ligt, waar het meeste ligt 

binnenkomt  
o Derde = kegeltjes  

o De fovea bevat enkel kegeltjes die niet aan convergentie doen, ze doen aan 
optimale resolutie.  

� De oogas 
o Is een denkbeeldige lijn vanaf het midden van dat  voorwerp door het  centrum van de 

lens naar de gele vlek  
o Voorbeeld van de ster 

o Als wij ons ergens op willen focussen tijdens een schemering gaat dit niet = het 
punt waarop je scherp ziet bevat enkel kegeltjes, die je dus enkel kunt zien 
overdag, in de donker worden de kegeltjes niet sterk genoeg gestimuleerd 

o Als je je focust op een heldere ster zie je ernaast een zwakke ster. Maar wanneer 
je je focust op die zwakke ster dan ‘verdwijnt’ die o dit omdat enkel staafjes 
daarop concentreren en als we ons dus focussen zijn het de kegeltjes die de info 
opvangen en niet de staafjes 

 
� Bipolaire cellen 

o De staafjes en kegeltjes zijn via synapsen hiermee verbonden die op hun beurt verbonden 
zijn met de laag ganglioncellen. 

o De axonen van de ganglioncellen geleiden de sensorische info naar de hersenen. 
o Horizontale en amacriene cellen kunnen de communicatie tussen 

lichtzintuigcellen en ganglioncellen reguleren 
� De blinde vlek  

o Het is het begin/einde van de oogzenuw en bloedvaten 
o Het bevat geen fotoreceptoren o je krijgt hierlang geen visuele info binnen. 
o Het is de plek waar de axonen van de ganglioncellen de oogbol moeten verlaten 

o Dit is onderdeel van het intelligent design = het was allemaal niet nodig geweest als 
de fotoreceptoren als eerste lagen en niet helemaal achteraan 

o De locatie van de blinde vlek is verschillend bij ieder oog waardoor we geen blanco vlek 
zien in ons gezichtsveld o dit is het gevolg van de beweging van onze ogen die ervoor 
zorgen dat onze hersenen ontbrekend info kunnen aanvullen 

o Proefje: kruisje en bolletje op wit vlak 

5.2.4  De oogholten 
� Kleinste voorste oogholte  

o Onderverdeeld in 
o Voorste oogkamer o loopt van de cornea tot de iris 
o Achterste oogkamer o loopt tussen d e iris en het straalvormig lichaam en ooglens 
� Beide zijn gevuld met kamerwater  

� Grotere achterste oogholte/glasachtig lichaam 
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o Is gevuld met een glasvocht 

5.2.5  De lens  
� De lens  

o Licht achter de cornea en wordt op zijn plaats gehouden door lensbandjes  
o De primaire functie van de lens is het scherpstellen van het visuele beeld op de 

lichtgevoelige cellen o doet dit door van vorm te veranderen 
o Het heeft een elasticiteit o neiging om naar de oorspronkelijke positie te gaan = dikke 

positie 
o Als je een dikke lens wilt hebben moet je de kringspieren samentrekken. 
o De kringspieren zijn ontspannen met een vlakke lens 

� Lichtbreking 
o Licht wordt gebroken als het door twee verschillende media passeert die elk een andere 

dichtheid hebben  
o In het oog bevindt de breking plaats wanneer het licht vanuit de lucht door de 

cornea valt 
o De breking is nodig om het licht op het brandpunt/focuspunt te projecteren waar 

ze vervolgens convergeren (a) 
o Afstand tussen de lens en het brandpunt in de brandpuntafstand  

o Deze afstand wordt door twee factoren 
bepaald 
o Afstand van de voorwerp tot de lens 
o Vorm van de lens 

o Hoe dichter het voorwerp bij ons is, 
hoe groter de brandpuntsafstand (b) 

o Hoe boller de lesn, hoe sterker de 
breking is, en hoe kleiner de 
brandpuntsafstand (c)  

� Accommodatie  
o Accomoderen o proces waarbij een beeld op de retina wordt scherpgesteld door de 

vorm van de lens te veranderen  
o Kan boller worden o om het beeld van een nabij voorwerp op de retina scherp te 

stellen 
o Kan platter worden o om het beeld van een voorwerp veraf op de retina scherp te 

stellen  
o Als we naar een voorwerp dichtbij kijken (d)o spieren van het straalvormig lichaam 

trekken samen waarbij de spanning in de lensbandjes afneem en het elastische 
lenskapsel trekt de lens in een bollere vorm  

o Als we naar een voorwerp verweg kijken (e) o de spieren ontspannen in het 
straalvormig lichaam en trekken de lengsbandje aan om de omtrek van de lens platter te 
maken  

� Correctie van lensdysfunctie dor externe lens (bril of contactlens) 
o Dipropie/ verziend 

o Mensen die verziend zijn kunnen niet goed 
dichtbij kijken 

o Oplossing o convexe lens  
o Myopie/bijziend 
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o Mensen die bijziend zijn kunnen goed dichtbij zien, maar niet in de verte 
o Hierbij breekt je ooglens te veel zodanig dat je brandpunt voor je netvlies 

komt 
o De oogbol is te lang  

o Oplossing o concave lens = de stralen moet je uitrekken zodat de lens ze alsnog 
samen kan brengen in het brandpunt 

o Hyperopia 
o Verlies van de elasticiteit  

6  Fotoreceptoren reageren op licht en zetten dit  om in elektrische signalen 
die nodig zijn om te kunnen zien  
� Fotoreceptoren  

o De staafjes en kegeletjes = lichtzintuigcellen worden ook fotoreceptoren genoemd 
o Dit omdat ze fotonen registreren = basiseenheden van het zichtbaar licht 

6.1  Staafjes en kegeltjes  
� Staafjes  

o Geven info aan het CZS over de aan of afwezigheid van fotonen  
o Hiermee kan men dus geen kleur waarnemen  
o Ze zijn heel gevoelig o schemering 

� Kegeltjes  
o Leveren informatie over de golflengte van de fotonen  
o Ze zijn minder gevoelig daan staafjes en functioneren bij helder licht 
o Er zijn 3 type kegeltjes o blauw, rood en groen 

o Ze laten tri-chromatisch zich toe  

6.2  Bouw l ichtzintuigcellen 
� Vergelijken van de staafjes en kegeltjes (zie figuur) 

o Het buitenste segment van een lichtzintuigcel bevant 
schijfjes  
o De naam staaf en kegel zijn afgeleid van de vorm van 

de buitenste segment  
o De schijfjes bevatten speciale organische 

verbindingen = lichtgevoelige pigmenten  
o Het absorberen van fotonen is de eerste stap 

naar het waarnemen van licht  
o Ze zijn afgeleid van de verbinding rodopsine o 

noodzakelijk om retinal te maken o vinden we 
terug in vitamine A (wortel) we moeten het dus 
innemen en niet aanmaken. 

o Het binnenste segment bevat celorganellen die in de 
meeste cellen aanwezig zijn en is via synapsen met andere 
cellen verbonden.  

o In het donker geeft elke lichtzintuigcel NT af  
o Wanneer een foton aankomt wordt het membraanpotentiaal van de 

lichtgevoelige cel verandert.  
o Membraanschijven bevatten lichtgevoelige rodopsine  
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6 .3  Fotoreceptie 
� Fotoreceptie via rodopsine  

o Fotoreceptie begint wanneer een foton op een rodopsinemolecuul in het buitenste 
segment van een lichtzintuig valt  

o Foton doet vorm retinal wijzingen  
o Rodopsine zijn membranen van de membraanschijven  

o Ze hebben een structuur van een vetlaag  
� Hoe kan rodopsine en de dissociatie ervan voor zorgen dat de 

fotoreceptoren in een elektrische prikkel genereren? 
o Fotodissociatie = bleaching  

o Lichtinval leidt tot dissociatie van rhodopsine o splitsing 
in opsine en retinal  

� Voorbeeld: bij lichtflist tijdelijk blind zijn  
o Tot  resynthese van rhodopsine is fotoreceptor 

ongevoelig voor nieuwe lichtprikkel 
� Fototrandsductie en ‘dark current’ 

o In het donker 
o Het staafje bevat een Na-kanaal, een K-kanaal en een Natrium-Kalium pomp.  
o Het Na-kanal wordt opengehouden door cGMP o er is een instroom van Natrium 

en uitstroom van Kalium.  
o Hierdoor wordt een inhiberende NT voortdurend vrijgeggeven in het donker 

die ervoor zrogt dat de bipolaire cel de ganglioncel niet stimuleert 
o GMP is gelijkaardig aan ATP. Als de cylcus GMP wordt omgezet in GMP dan 

verlies je de mogelijkheid om natriumkanalen open te zetten om 
o Nu is het het omgekeerde van wat we gewoon zijn o als er licht invalt op een 

fotorreceptor dan sluiten de natriumkanalen = er gebeurt geen depolarisatie.  
o De dopolarisatie is al bezig van toen er geen licht was = staafje en kegeltje 

worden altijd geactiveerd als er geen lichtinval is.  
o Als het staafje actief wordt o vrijgeven van NT. De NT is inhiberend = dit 

maakt het dus logisch 
o In het donker is het staafje altijd actief om een inhiberende NT vrij te 

geven die ervoor zorgt dat er geen signalen naar de hersenen gaan 
o Als je er een lichtstraal op laat vallen dan sluiten de Na-kanalen = 

stoppen van dark current o cel geeft geen NT meer vrij die 
inhiberend was waardoor de cel zijn ganglion activeert 

o In het licht  
o Een afname van cGMP zorgt voor het sluiten van Na-kanaaltjes waardoor de dark-

current stopt. 
o De Natrium-kalium pomp blijft werken. 
o Er worden geen inhiberende NT vrijgegeven o de bipolairre cel stuurt een signaal 

naar de ganglion-cel door het vrijgeven van exciterende NT die de ganglion-cel 
stimuleert 

6.4  De optische banen 
� De optische banen  

o Beginnen bij de lichtgevoelige cellen en eindigen bij de visuele schors van de 
hersenhelften 
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o Het moet twee synapsen doorlopen o van zintuigcel naar bipolaire cel en zo naar de 
ganglioncel 

o Axonen van de ganglioncellen komen op de blinde vlek samen 
o De twee oogzenuwen kruisen elkaar bij het optisch chiasma  

o Ze gaan naar de thalamus – tussenstation  
o Verdeelt de visuele info over de reflexcentra en de 

hersenschors  
� De achterhoofdskwabben bevatten een sensorische kaart van het 

gezichtsveld  
o Het linker visueel veld komt vaak in in de rechter hemisfeer en 

omgekeerd o dit als gevolg van die kruising/chiasma 
o Maar niet alles van je linker oog gaat naar je rechter visueel veld 

� Groen komt aan in het linker oog, maar gaat ook naar de 
linker hersenhelft  

� De visuele cortex is gelegen in de occipitale kwab 
o Het beeld wordt naar de visuele cortex gestuurd.  

o Het beeld wordt gemaakt in de cortus stratus (regio 17) = we gaan beelden aan 
elkaar koppen door ons visueel geheugen te raadplegen 

 

 

 

 

7  Gewaarwordingen van evenwicht ontstaan in het binnenoor, terwij l  de 
gehoorzin bestaat uit  de waarneming en interpretatie van geluidsgolven  
� Binnenoor  

o Bevat het gehoorsorgaan en de evenwichtsorgaan 
� Evenwichtsorgaan (vistibulo) 

o Informeert ons over de positie van het lichaam 
� Gehoor = cochlea 

o Hierdoor kunnen we geluidsgolven waarnemen en interpreteren  
� Werkingsmechanisme 

o Voor beide zintuigen is deze gelijk   
o Ze hebben geleike receptoren = mechanoreceptoren 

o Beide zintuigen geven ons info over bewegingen 

7.1  De anatomie van het oor  
� De anatomie van het oor  

o Bestaat uit 
o Uitwendige oor/buitenoor 

o Verzamelt en richt de geluidsgolven in de richting van het middenoor 
o Middenoor 

o Structuren in het middenoor verzamelen en versterken de geluidsgolven 
en zenden ze door naar het binnenoor 

o Binnenoor 
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o Binnenoor bevat de zintuigen voor het gehoor en het evenwicht  

7.1.1  Het uitwendige oor  
� Het uitwendige oor  

o De oorschelp geeft toegang tot de uitwendige gehoorgang 
o Maakt het oor gevoelig voor de richting van het geluid o geluiden die van 

achterenkomen wordt gedeeltelijk door de gehoorschelp geblokkeerd  
o Bestaat ook uit een wasachtige stof alsook haren  

o Helpen voorkomen dat vreemde voorwerpen en insecten het oor binnen komen 
o Het eindigt bij het trommelvlies  

o Is een dun vlies dat de uitwendige oor met het middenoor scheidt  

7.1.2  Het middenoor 
� Het middenoor  

o Dankzij de buis van Eustachius kan de druk aan beide zijde van het trommelvlies gelijk 
worden gehouden  

o Deze buis verbindt het middenoor met keelholte o oren klaren bij wijzingen 
luchtdruk door te slikken  

� De gehoorbeentjes  
o Ze versterken de trillingen van trommelvlies naar ovaal venster  

o Dankzij de versterking van de trilling kunnen we zwakke geluiden horen  
o Kan ook een probleem zijn bij plotse harde geluiden o aanslag Brussel  
o Er zijn twee spieren die het trommelvlies en de gehoorbeentjes tegen 

lawaai beschermen o de stapediusspier beschermt ons tegen te luide 
(schadelijke) tonen  
o Dit door De trommelvliesspanner trekt aan de hamer waardoor het 

trommelvlies stijver wordt en minder ver kan bewegen. De 
stijgbeugelspier trekt aan de stijgbeugel waardoor zijn 
bewegingsmogelijkheden bij de ovale venster worden beperkt  
o Filmpje = effect of sound waves on cochlear structures  

o Bestaat uit  
o De hamer 

o Is op drie punten verbonden met het buitenste oppervlakte van de 
trommelvlies  

o Het aambeeld  
o Is verbonden met de stijgbeugel  

o De stijgbeugel 
o Is verbonden met het ovale venster  

o Is een kleine opening in het bot dat het binnenoor omgeeft  

7.1.3  Het binnenoor  
� Het binnenoor (cochlea) 

o Zintuigcellen in het binnenoor zijn verantwoordelijk voor de gewaarwording van het 
evenwichtsorgaan en het gehoororgaan 

o Bevat vloeistoef o endolymfe = cerebrospinale vloeistof 
o Het wordt beschermd door het benige labyrint 

o Kan onderverdeeld worden in 
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o Vestibulum 
o Bestaan uit het sacculus en de utriculus o otolietorganen 

o Ze zorgen voor de gewaarwording van zwaartekracht en 
lineaire versnelling  

o Halfcirkelvormige kanalen 
o Zintuigcellen hierin worden geprikkeld door rotatie van het hoofd 
o Combinatie van vestibulum en halfcirkelvormige kanaal wordt het 

vestibulaire complex genoemd  
o Cochlea 

o Bevat het reissnerkanaal, dankzij de zintuigcellen hierin kunnen we 
geluiden waarnemen  

� Receptorfunctie in het binnenoor  
o Haarcellen 

o Zijn de zintuigcellen in het binnenoor 

7.2  Evenwicht 
� Twee vormen van evenwicht  

o Dynamische evenwicht 
o Hiermee kunnen we ons evenwicht bewaren als het hoofd en het lichaam plots 

worden bewogen 
o Wordt geregistreerd door het halfcirkelvormig kanaal 

o Statisch evenwicht 
o Hiermee kunnen we onze houding en ons evenwicht handhaven als het lichaam 

niet in beweging is 
o Wordt geregistreerd door de sacculus en utriculus 

7.2.1  De halfcirkelvormige kanalen: rotatiebewegingen  
� De halfcirkelvormige kanalen/ semicirculaire banen 

o Zintuigcellen hierin reageren op rotatiebewegingen o bevat drie bewegingsrichtingen 
o Utriculus o horizontale versnelling o naar opzij gaan, naar voor gaan, naar 

achter gaan,… 
o Sacculus o verticale versnelling o naar omhoog gaan, naar beneden gaan 
o Otolieten o calcietkristallen  

o Zijn gevuld met endolymph dat door traaheid de cupula stimuleert ter hoogt van de 
ampulla  

o De ampulla = verdikking = haarcellen zitten vast in 
een gelatine laag onder een ‘zeil’ 

o Het geeft dynamische info = draaiversnelling in drie 
vlakken  

 

7.2.2  Het vestibulum: zwaartekracht en lineaire versnelling  
� Het vestibulum  

o Reageren op zwaartekracht en lineaire versnelling 
o Figuur 
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o Er liggen kristallen op een gelatine-laag. Ze zijn drie keer zo zwaar als water. In 
de gelatine-laag zitten de sensorische haarcellen.  

o Wanneer men ons hoofd beweegt zal de gelatine bewegen zodat de haartjes 
kunnen ‘klappen’ wat activatie van de haarcel uitlokt. 

o De zwaartekracht gaat aan de kristallen trekken, die vastliggen op de gelatine, 
en de haartjes komen in een andere richting te staan en klappen dus om o 
afhankelijk van de stand van het hoofd gaat de zwaartekracht in een andere 
richting trekken.  
o De verandering in activaite van de zintuigharen vertelt het CZS dat het 

hoofd niet langer rechtop wordt gehouden  
o In een normale hoofdstand – recht – liggen de kristallen op de gelatine 

o Het gewicht van de otolieten leidt tot stimulatie van 
haarcellen (utriculus)  

o We hebben geen info voor lineaire snelheid wel voor de 
versnelling of vertraging 

o Met de otolieten kan je niet alleen de stand van je hoofd 
gaan bekijken, maar ook de versnelling gaan 
interpreteren.  

o Auto – gaspedaal – je hoofd gaat naar voren – 
door de traagheid blijven de steentjes achter – bij 
vetraging blijven de traagheid van de beweging in 
gang waardoor de haartjes later omklappen.  

o Een lineaire beweging in het horizontale vlak die versneld of vertraag kan men 
registreren met de ultriculus  

 

7.3  Het gehoor 
� De zintuigecellen in het reissnerkanaal 

o Ze registreren zodanig dat we fluistering kunnen horen, maar ook dat we kunnen 
functioneren in een drukke ruimte 

o De zintuigcellen zijn haarcellen 

7.3.1  Het reissnerkanaal 
� Het reissnerkanaal 

o Het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met elk 3 buizen scala  
� Het orgaan van corti  

o Bevindt zich tussen het reissnerkanaal en scala tympani/dalende trap 
o Hierin liggen de haarcellen van het reissnerkanaal 
o Bevindt zich boven de basilaire membraan  

� Het orgaan van Corti is het eigenlijke gehoorszintuig  
o Het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met 

elk 3 buizen (scala) 
o Orgaan van Corti bevindt zich tussen Reissnerkanaal 

en scala tympani 
o Op basilaire memebraan zitten zintuigcellen met 

haartjes (haarcellen) 



 
 93 

FY
SI
O
LO
G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5-
20

16
 

o Triling doet tectoriële membraan bewegen t.o.v. basilaire membraan: prikkelt 
haarcellen (sensorpotentiaal)  

7.3.2  Het proces van het horen 
� Horen  

o Proces van de registratie van geluid  
o Bestaat uit drukgolven die door een medium worddt voorgeleid 

� Geluid 
o Luchttrillingen = stemvork 

o Toonhoogte o hoe hoog of laag is het geluid  
o Frequentie o Hz of aantal trillingen per seconden.  

o Toonsterkte o intensiteit/ volume van het geluid  
o Amplitudeo dB 

� Gehoororgaan 
o Buitenoor o opvangen  
o Middenoor o geleiden, versterken 
o Binnenoor o omzetten in elketirsch signaal (AP in sensorisch neuron) 

� De weg die het geluid aflegd 
o Stap 1 o Geluidsgolven komen aan bij het 

trommelvlies  
o Stap 2 o Beweging van het trommelvlies 

veroorzaakt verplaatsing van de 
gehoorbeentjes 

o Stap 3 o De beweging van de stapes bi het 
ovale venster veroorzaakt drukgolven in de 
perilymfe van de opstijgende trap 

o Stap 4 o De drukgolvlen vervormen de 
basilaire membraan op hun weg naar het 
ronde venster van de dalende trap 

o Stap 5 o Trilling vanv de baislaire membraan veroorzaakt trilling van de haarcellen 
tegen de tectoriale membraan 

o Stap 6 o Informatie over de plaats en de intensiteit van prikkeling wordt doorgegeven 
aan het CZS via het pars cochlearis van N. 

7.3.3  Audit ieve banen 
� Spectrale analyse van geluid in cochlea (interpretatie van 

toonhoogtes) 
o De prikkeling van haarcellen activeert sensibele 

neuronen die hun cellichamen in het nabijgelegen 
ganglion cochleare hebben 

� Haarcel aan het begin van de conglia 
o Beter in het reageren op adequate prikkel met een 

hoge frequentie  
� Haarcel aan het eidne van de conglia  

o Beter in het reageren op adequate prikkel met een 
lage frequentie  
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� Gehoorbanen gaan via hersenstam en thalamus naar auditieve cortex  

7.3.4  Audit ieve gevoeil igheid  
� Geleidings-of conductiedoofheid  

o Gebied dat de oorzaak ervan is: Buiten of middenoor o blokeert de normale 
trillingoverdracht  

o Probleem: Oorprop, middenooronstteking, trommelvliesschade = probleem met 
geleiding 

o Vaak onafhankelijk van frequentie 
o Hoorapparaat: versterkt trillingen  

� Neurale-of zenuwdoofheid  
o Binnenoor (sensorineural) of gehoorbanen (centraal) o is het gevolg van een probleem 

in het slakkenhuis  of auditieve baan.  
o Freuqenitegevoelig o haarcellen zijn kapot  
o Presbycusis: veroudering 
o Cochleair implantaat: vervangt cochlea  

8  Veroudering gaat gepaard met een duideli jke afname van de speciale 
zintuigen 

8.1  Reukvermogen en veroudering  

8.2  Smaakzin en veroudering 

8.3  Gezichtsvermogen en veroudering  

8.4  Gehoorvermogen en veroudering  
 

9  Intermezzo: De biologische klok  
� De biologische klok  

o Meeste fysiologische processen verlopen cyclisch 
o Het is een sensorisch systeem en stuurt onbewust ons leven 
o Aanpassen aan/beschermen tegen cycli in natuur 

o ’s nachts heeft ons lichaam een lagere temperatuur o dit omdat de 
hersenen kunnen rusten 

o Constant metabolisme is slecht 
o Pauzes inlassen tussen activiteiten is een goede zaak 

o Tijdscycli in natuur 
o Tijd bepalen we zelf, maar wordt ook opgelegd door hemellichamen (aarde, zon 

en maan).  
o De lengte van de cyclussen van zo’n hemellichaam bepaalt de dagen, 

maanden, jaren 
o De aarde  

o draait rond haar as o duurt 24 uur = meest sterkste biologische 
klok.  

o De zon  
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o De aarde draait ook rond de zon o duurt 365 dagen. Hieruit ontstaan 
seizoenen  

o De maan  
o Heeft een maand de tijd nodig om rond de aarde te draaien 
o De draaiing heeft voor de mens niet veel betekenis, maar voor 

sommige dieren heeft het een invloed op hun  bestaan  
o Maan dicht bij de aarde = vloed o vloedvissen leggen hun eieren als 

de zee zich terugtrekt, precies 28 dagen later komen de eitjes uit. Is 
het eitje te laat/te vroeg dan sterft het omdat het nog niet vloed is. 

o Astronomisch bepaalde schommelingen in licht/donker, temperatuur,… 
o Dag (waak/slaapcyclus, openen/sluiten bloemen) 
o Maand (maandstonden, vloedvissen) 
o Jaar (jaarringen boom, winterslaap,vogeltrek,…)  

o Andere cycli 
o Levenscylcus mens 
o 17-jaarscicade  

o Zijn cycli komt niet overeen met astronomische schommelingen 
o Deze krekelachtige soort legt eitjes, die pas na 17 jaar uitkomen  

o Die lange periode is het gevolg van de overlevingskansen te doen 
stijgen. Wie voorspelbaar is wordt sneller opgegeten.  

o Hoe weten de krekels dat de 17 jaar afgelopen zijn o door de biologische 
klok 

� Historische aanwijzingen voor het bestaan van een interne klok 
o Is de cycli onafhankelijk van de natuur 

o 1729 – De Mairian 
o Heliotropen behouden ritme bij constant licht/donker, temperatuur 

o Ze weten niet dat de zon op of onder gaat o ze bepalen het dus 
zelf 

o Helitoropen richten zich tot de zon (helio = zon) 
o Als de zon ondergaat gaan de bloemen dicht, als de zon opkomt 

gaan ze open  
o Planten en bloemen hebben hun eigen ritme, zoals wij een eigen 

klok hebben voor themperatuur 
o 1751 – Linnaeus 

o Bloemenklok tot op 30’ nauwkeurig 
o Zwarte doos met heliotroop van Parijs naar NY 

o Gesloten: Parijs tijd 
o Open: NY tijd  

� Klok in verloop 
o Tijdvrije ruimte o geen klok, geen zonlicht, geen temperatuurschommeling = je mag je 

eigen ritme bepalen  
o Eigen ritme tussen 23 en 28 uur  

o Gemiddeld 24,5 uur 
o Dus constante aanpassing aan licht om 24u te behouden 
o Interne klok loopt bijna juist 

o Maar vaak wilt de mens nog een uur langer hebben vooralleer een nieuwe 
cyclus begint  
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o Mogelijkheid tot aanpassing  
o Je kan je slaapritme aanpassen, want het is cultureel bepaald maar je kan niet je 

temperatuurritme aanpassen  
o Vroeger was de aarde sneller met het draaien rond haar as, maar ze bolt uit = 

we moeten dus de cyclus kunnen aanpassen. 
� Elke dag stellen we de interne klok bij 

o Conclusie o we hebben een 24 uur ritme 
o Synchroniseren met buitenwereld 

o Heeft ons het vermogen om ons aan te passen na een jetlag 
o Maximu 1 à 2 uur per dag kunnen we het bijstellen 

o ‘Zeitgebers’ - tijdcodeerder 
o Licht 

o Is een belangrijk element wat jetlag kan voorkomen  
o Locatie o vooral in de retina, maar is ook terug te vinden in de huid 

o Voedsel 
o Voedsel in de maag duidt vaak aan dat het overdag is  

x Vooral in de retina  
o Experiment met ratten  

o Wanneer het licht uit gaat in de kooi (rond 18u)  van de ratten worden ze actief. 
Wanneer je het licht niet om 18u uit doet maar om 2u ’s nachts dan passen de 
ratten hun ritme per stappen van 2 uur aan.  
o Conclusie o het aanpassingsvermogen van de interne klok gebruikt 

geleidelijk 
� Fysiologische klok  

o Lichtsignaal op retina o melanopsine 
o Onderdrukt activiteit van suprachiasmatische nucleus (SCN) 

o 2x 10.000 neuronen 
o pacemaker 

o onderdrukt secretie van melatonine door pijnappelklier 
o melatonine is slaaphormoon 
o melatoninepillen bij jetlag en insomnia  

o Locatie van de klok 
o In de hypothalamus, net boven het optisch chiasma o plek waar de twee 

optische banen elkaar kruisen 
o Juist daarboven ligt de suprachiasmatische nucleus = locatie van de 

biologische klok  
o Klokgenen 

o Zorgt ervoor dat de cyclus 24 uur duurt  
o We onderschatten de impact van nachtwerk op het biologisch en psychologie 

functioneren 
o Functie van suprachiasmatische nucleus 

o Stuurt het lichaam aan waaronder ook de hypofyse  
o Hypofsye maakt melatonine aan  
o De productie van melatonine wordt onderdrukt van zolang er licht is, 

wanneer het donker is valt die inhibitie weg.  
� EEG 
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o Het meten van elektrische activiteit van de hersenen in bepaalde regios van de 
hersenen  

o Elektrische activiteit = cel is negatief geladen – er treedt tijdelijke depolarisatie 
op – binnenkant wordt positieef ipv negatief o die omkeer van de polariteit 
zorgt voor een electrische stroom die we met elektrode kunnen registereren  

o Er zijn verschillende soorten golven 
o Alfa o rust, ogen zijn gesloten 
o Beta o visuele stimulu en mentale activiteit  
o Theta o bij pasgeborenen en bij emotionele stress 
o Delta o tijdens slaap (wakker = hersenschade) 
o Kappa  

� Wakker toestand 
o Stadia in waakzaamheid 

o Ontspannen waakzaamheid o relaxatie 
o Je valt juist niet in slaap 

o Arousal o wektoestand = Beta golven 
o Om wakker te blijven heb je een arousal nodig o je moet jezelf 

blootstellen aan zintuigelijke prikkels  
o Selectieve aandacht o thalamitsche gating 
o Concentratie o Beta en Kappa golven  

� Slaapstadia 
o Slow-wave sleep (SWS) 
o Rapide eye movement (REM) 

o De REM slaap is een beetje paradoxaal omdat we daar bèta golven krijgen die 
normaal bij arousal plaatsvinden 

 

 

 

HOOFDSTUK 10 
Het hormoonstelsel 

1  Homeostase wordt gehandhaafd via communicatie tussen cel len  

2  Het hormoonstelsel reguleert fysiologische processen via de binding van 
hormonen aan receptoren  

2.1  De structuur van hormonen  
� Chemische structuur van hormonen onderverdelen in 3 groepen  

o Aminozuurderivaten 
o Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur 
o Voorbeeld o Adrenaline, thyroxine 

o Peptidehormonen 
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o Grootste groep hormonen  
o Omvat alle hormonen van de hypothalamus, hypofyse, het hart, de nieren, de 

thymus, het spijsverteringskanaal en de pancreas  
o Hydrofiele aminozuurketens 
o Voorbeeld o ADH, insuline, Glucagon, groeihormoon 

o Vetderivaten  
o Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol  
o Bestaat uit 2 groepen hormonen 

o Steroïdhormonen 
o Vetten die afgeleid zijn van cholesterol  
o Wordt afgegeven door de voortplantingsorganen en de bijnier 
o Ze zijn onoplosbaar in water 

o porstaglandinen 
o Voorbeeld o testosteron, oestrogeen 

� Slikken of spuiten? 
o Steroïdhormonen o wel absorptie maar geen vertering 

o Dus anticonceptie pil  
o Polypeptiden o wel vertering  

o Dus insuline spuit  
o Je kan insuline niet innemen omdat je anders de aminozuurketen anders 

wordt kapotgebeten 
o Testosteron, oestrogeen kunnen we wel innemen vandaar de pil 

2.2  De werkingsmechanismen van hormonen  
� Werkingsprincipe van hormonen  

o Hormonen wijzigen het functioneren van de cellen doordat ze de identiteit, activiteit, 
plaats of hoeveelheid van belangrijke enzymen en structurele eiwitten in verschillende 
doelcellen wijzigen  

o De gevoeligheid van een doelcel voor een bepaalde hormoon is de aan-of afwezigheid 
van een specifieke receptor op de doelcel voor dat hormoon. 

� Afbeelding 
o Rol van de doelreceptoren bij de hormoonwerking 

o Hormoon heeft enkel invloed op doelcel als deze een 
receptor heeft waaraan het hormoon zich kan binden, 
waardoor de verandering van de activiteiten van de 
cel wordt veroorzaakt  

o Het hormoon op de tekening heeft invloed op 
skeletspierweefsel, maar niet op zenuwweefsel 
doordat alleen de spierweefsel de juiste receptor 
heeft  

2.2.1  De hormoonwerking op het plasmamembraan  
� Niet-steroïdhormonen  

o Zoals epinefrine, norepinefrine, peptidehormonen en eicosanoïden binden zich aan 
membraanreceptoren en activeren G-eiwitten 
o Doordat ze niet in vet oplossen kunnen ze niet door het plasmamembraan heen = 

ze binden dus op het buitenste oppervlak van de plasmamembraan 
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o Ze beïnvloeden hun doelcellen waardoor enzymactiviteit in de cel wordt gewijzigd  
� Steroïdhormonen 

o Zoals eicosanoïden 
o Zijn oplosbaar in vet waardoor ze wel doorheen het plasmamembraan geraken en 

binden zich aan receptoren in het cytoplasma of in de celkern 
� Afbeelding pagina 267 

o Hydrofiel = houden van water  
o Je hebt wateroplosbare 

hormonen die niet door het 
vette plasmamembraan 
kunnen fungeren waardoor ze 
genoodzaakt zijn om zich aan 
de buitenkant te binden zodat 
je de boodschap die langskomt 
kunt begrijpen  

o Een tweede boodschapper zal 
het in gang zetten 

o Lipofiel = houden van vet  
o Zijn vetoplosbaar dus kunnen 

doorheen het 
plasmamembraan 

2.2.2  Hormooninteractie met intracel lulaire receptoren  

2.3  Afgifte en transport van hormonen  
� Afgifte van hormonen  

o Op plaatsen waar haarvaten aanwezig zijn en waar de hormonen de bloedstroom snel 
kunnen binnendringen 

o Wordt gereguleerd door negatieve terugkoppeling   

 

2.4  Regulering van de hormonale activiteit  
� Regeling van de hormonale activiteit door 

o Hormorale prikkels o Regulering van calciumconcentratie van het bloed via twee 
hormonen  
o Parathyroïdhormoon  

o Als de calciumconcentratie van het bloed daalt, wordt de 
parathyroïdhormoon afgegeven en door de reactie van de doelcellen stijgt 
het calciumgehalte van het bloed weer 

o Calcitonine  
o Als calciumconcentratie van het bloed stijgt, wordt calcitonine afgegeven en 

door de reacties van de doelcellen daalt de calciumconcentratie weer 
o Hormonale activiteit kan ook via hormonale prikkels worden gereguleerd 
o Als laatst kan hormonale activiteit gereguleerd worden via neurale prikkeling  

� Hypothalamus 
o Is een belangrijke verbinding tussen het 

zenuwstelsel en het hormoonstelsel 
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o Coördinerende centra in de hypothalamus reguleren de activiteit van het zenuw-en 
hormoonstelsel op drie manieren  
o De hypothalamus geeft regulerende hormonen af o hierdoor kan hij de hypofyse 

commanderen 
o Vooral hormonen die de activiteit van endocriene cellen in de 

hypofysevoorkwab reguleren 
o Twee regulerende hormonen 

o RH o releasing hormones  
o Stimuleren de vorming van één of meer hormonen in de 

hypofysevoorkwab  
o IH o inhiberende hormonen  

o De synthese en afgifte van hypofsyehormonen tegengaan of 
remmen  

o De hypothalamus werkt als endocrien orgaan 
o Dit omdat hij twee hormonen vormt  

o ADH 
o oxytocine 

o De hypothalamus bevat centra van het autonome zenuwstelsel  

3  De hypofyse, die uit twee kwabben bestaat, is een hormoonklier die 
negen peptidehormonen afgeeft  
� Hypofyse  

o Geeft 9 verschillende hormonen af  
o Is onderverdeeld in voorkwab en achterkwab  

3.1  De hypofsyevoorkwab 
� De hypofysevoorkwab 

o Bevat endocriene cellen = klier die stof kan vrijgeven aan het bloed  
o Hormonen worden aan het bloed afgegeven  

 

3.1.1  Het poortadersysteem van de hypofyse  

3.1.2  Regeling van de hypofysevoorkwab door de hypothalamus  

3.1.3  Hormonen van de hypofysevoorkwab  
� Hypofysevoorkwab 

o Vormt 7 hormonen o die de vorming van hormonen in andere 
hormoonklieren regelen  

o Trofines =  zetten doelorganen aan tot groei of secretie/doorgeven 
van een signaal 
o TSH o Thyroidstimulerend hormoon 

o Doelorgaan o schildklier  
o Activeert de afgifte van schildklierhormonen  
o Zie afbeelding 10-7a pagina 271 
o Het is een hormoon dat vraagt om een ander hormoon aan te maken  

o ACTH o Adrenocorticotroop hormoon 
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o Stimuleert de afgifte van steroïdhormonen door de 
bijnierschors/bijniercortex, het buitenste gedeelte van de bijnieren 

o De bijniercortex maakt dan de hormoon cortisol aan = secretie 
o FSH o Follikelstimulerende hormoon 

o Vrouw o Bevordert de ontwikkeling van follikels en eicellen bij de vrouw 
en stimuleert de afgifte van oestrogeen 

o Man o Bevordert de vorming van spermacellen in de testes  
o LH o Luteïniserende hormoon 

o Vrouw o Stimuleert de ovulatie, de vorming van voortplantingscellen. 
Eisprong 

o Man o wordt het anders genoemd ISCH genoemd 
o Zet de interstitiële cellen van de testes aan tot vorming van 

geslachtshormonen  
o Deze geslachtshormonen worden androgenen genoemd  

o PRL o prolactine 
o Pro = voor, Lac = melk  
o Stimuleert de ontwikkeling van de melkklieren en de borstontwikkeling  

o GH o Groeihormoon 
o Stimuleert de celdeling en-groei 
o Stoornissen in groeihormoon 

o Te veel: Gigantisme door hypofyse tumor 
o Te weinig: Groeiachterstand  

o Gonadotrofines (Gn) 
o Regelt de activiteit van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen of 

gonaden.  

 

 

3.2  De hypofyseachterkwab 
� De hypofyseachterkwab  

o Opslag en vrijzetting van 2 hormonen, geproduceerd in de hypothalamus  
o Anti-diuretisch hormoon (ADH) 

o Retentie van water in nieren = antidiurese 
o Wordt afgegeven als het lichaam weinig water bevat. 
o Prikkels voor de afgifte van ADH zijn de stijging van zout in het bloed of de 

daling van de bloeddruk  
o Functie van ADH 

o Zorgt ervoor dat er minder water met de urine wordt uitgescheiden 
o oranje urine  

o Oxytocine  o oxus = snel, tokos = geboorte 
o Stimuleert bij de vrouw  

o Melkafscheiding tijdens zogen 
o Contractie baarmoeder tijdens bevallen  

o Man en vrouw  
o Concentratie stijgt tijdens seksuele opwinding en tijdens het 

orgasme  
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3 .2.1.1  Figuur: centrale rol  van hypothalamus en hyposfyse in endocriene 
regeling  

� Figuur  
o De hypothalamus is de baas, maar de hypofyse is zijn rechterhand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  De schi ldklier l igt onder het strottenhoofd en heeft jodium nodig voor de 
productie van hormonen  

4.1  Schildklierfoll ikels en schi ldklierhormonen  
� De schildklierfollikels  

o Zijn met haarvaten omgeven  
o Deze haarvaten transporteren voedingsstoffen en reguleren de hormonen naar de 

kliercellen en voeren klierproducten en afvalstoffen af  
� De schildklierhormonen 

o Bijnaam o thyroid = schieldklier 
o Soorten 

o Hormoon thyroxine = T4  
o Bevat vier jodiumatomen  

o Hormoon Tri-joodthyronine = T3  
o Bevat 3 jodiumatomen  

o We vinden jodium alleen op deze plek in het lichaam terug  
o Functie jodiumpil 
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o Zorgt ervoor dat schadelijke jodium niet in onze schildklier kan opgeslagen worden 
doordat het de schildklier verzadigd is met onschadelijke jodium  

� Werking 
o Schildklierhormonen passeren gemakkelijk door celmembranen van de doelcel = ze zijn 

thyroid (zie afbeelding 2.2.1)  
o Ze binden zich aan de mitochondriën o versneld het ATP-productie  
o Calorigeen effect o Ze activeren genen die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij 

glycolyse en energieproductie waardoor de stofwisselingssnelheid en het 
zuurstofverbruik in de cel toenemen, kan ervoor zorgen de de lichaamstemperatuur 
stijgt.  
o Effect wordt zo genoemd als gevolg van het feit dat de cel meer energie verbruikt, 

wat uitgedrukt wordt in calorieën 
o Bij kinderen o schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van 

beender-, spier- en zenuwstelsel 
� Regeling secretie 

o Hypothalamus o hypofsye-voorkwab o schildklier 
o Gestimuleerd door koude, stress 

4.2  De C-cel len van de schildkl ier: calcitonine  
� De C-cellen produceren calcitonine (CT) 

o CT speelt een rol bij het reguleren van de concentratie calciumionen in 
lichaamsvloeistoffen 

o C-cellen geven CT af wanneer de concentratie calciumionen hoger wordt dan normaal 
o CT is belangrijk in de jeugd o stimuleert de actieve botgroei en afzetting van calcium in 

het skelet  
o CT gaat ook het verlies van botmassa tijdens langdurige verhongering tegen  
o De concentratie van calciumionen heeft ook invloed op de doorlaatbaarheid van 

exciteerbare membranen voor natrium 
o Bij hoge concentratie van calciumionen neemt de doorlaatbaarheid voor natirum af 

en wordt de membraan minder reactief 
� De regeling  

o De regeling van de afgifte van CT is onafhankelijk van de hypothalamus of hypofyse  
� Eigen conclusie 

o Schildklier maakt dus twee soorten hormonen o calcitonine en jodium 

4.2.1.1  De homeostase regulering van de calciumconcentratie  
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5  De vier bi jschildkl ieren, die in het dorsale oppervlak van de schi ldklier 
zi jn ingebed, geven parathyroïdhormoon af om de calciumconcentratie 
van het bloed te verhogen 
� Bijschildklier - parathyroïd 

o Bijnaam = parathormoon (PTH) 
o Het zijn ‘knoopjes’ die aan de achterkant van de schildklier zitten 
o Maakt een parathyroïdhormoon = parathormoon 

o Werkt op dezelfde doelorganen als calcitonine maar heeft een tegengesteld effect 
� Functie parathormoon 

o Regelt (verhoogt) calciumconcentratie in het bloed 
� Homeostase 

o Hormoon dat aangemaakt wordt door de schildklier (calcitonine) en het hormoon dat 
aangemaakt wordt door de bijnier (parathormoon) doen aan homeostase 
o Constant houden van de calcium is noodzakelijk = anders kan je geen synapsen 

meer maken en ben je dood  
o De homeostase zorgt er dus voor dat je blijft leven 

 

 

 

 

6  De bi jnieren bestaan uit de bijnierschors en het bi jniermer g: ze l iggen op 
de nieren en geven verschil lende hormonen af  

6.1  De bi jnierschors 
� De bijnierschors  

o Bijnaam o bijniercortex 
o De gele kleur o gevolg van opgeslagen vetten, zoals cholesterol en vetzuren  
o Het vormt meer dan 20 steroïdhormonen o worden corticosteroïden genoemd  
o Zones van de bijnierschors 
o Mcs 
o Gcs 
o Androgenen 

o Deze 3 zones worden aangestuurd door ACTH door middel van een commando 
vanuit de hypofsyevoorkwab  

6.1.1  Mineralocorticoïden 
� Mineralocorticoïden 
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o Hebben invloed op de concentratie van verschillende zouten in het lichaam  
o Belangrijkste Mcs o Aldosteron 
o Stimuleert de terugresorptie van natriumionen en de uitscheiding van kaliumionen 

door doelcellen die de ionensamenstelling van uitscheidingsproducten reguleren  
o De afgifte van Aldosteron vindt plaats in reactie op een gedaalde natriumgehalte van 

het bloed, afgenomen bloeddruk 
o Het is een hormoon dat de opdracht aan de nieren kan geven om spaarzaam te zijn met 

zout/natrium o ook natrium heb je, net zoals calcium, nodig om ATP aan te maken en 
dus te kunnen leven.  
o Aldosteron is het hormoon dat ervoor zorft dat natirum wordt bijgehouden 

6.1.2  Glucocorticoïden 
� Glucocorticoïden 

o Hebben invloed op de glucosestofwisseling  
o Drie belangrijkste o cortisol, corticosteron en cortison  

o Verhogen de aanmaak van glycemie o stijging van de glucosespiegel in het bloed  
o Ze onderdrukken imuunreactie en ontsteking 

o Het is een stresshormoon o cortisol is verhoogd in stresssituaties  

6.1.3  Androgenen - geslachtshormonen 
� Androgenen  

o De belangrijkste geslachsthormonen worden gemaakt door de genitalia, maar ook de 
bijnierschors maakt er één DHEA 

6.2  Het bijniermerg 
� Het bijniermerg  

o Bijnaam o bijniermedulla  
o Rode kleur o gevolg van de vele bloedvatten die erdoorheen lopen  
o Bevat twee groepen kliercellen 

o De ene groep maakt epinefrine aan = E = adrenaline  
o De andere groep maakt norepinefrine = NE = noradrenaline  

o De secretie is onder invloed van preganglionarie neuronen uit het 
orthosympaticus = fight-or-flight 
o De bijnier zorgt voor een hormonale versterking van een neuraal signaal 

van de fight-or-flight. Je maak je lichaam klaar om te vechten of te vluchten 
o Hormonaal gedeelte van sympathoadrenaal systeem o werkt trager maar langer   
o Effect o voorbeeld = glycogenolyse in skeletspier  

7  De epifyse, die aan het derde ventrikel is aangehecht geeft melatonine af  

8  De endocriene pancreas vormt insul ine en glucagon, hormonen die de 
glucosespiegel van het bloed reguleren  
� Pancreas  

o Het is geen endocriene klier, maar een exocriene klier  
o Ze produceren verteringssappen die ze afgeven aan de ingewanden en dus niet in 

het bloed (endocriene klier)  
o Exocrien o aan de buitenwereld 
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o Endocrien o aan het bloed  
o Eilandjes van Langerhans  bevat 3 soorten cellen 

o Alfa cellen o secretie glucagon 
o Beta cellen o secretie insuline = ze zorgen voor homeostase          endocriene deel  
o Delta cellen o secretie somatostatine  

� De hormonale regeling van de bloedsuikerspiegel 
o Regeling van glycemie via insuline en glucagon  

o Onze hersenen hebben suiker nodig o alleen zo kunnen neuronen aan energie 
komen 

o Tijdens onze slaap gebruiken we suikers om 8uur zonder eten te kunnen, indien we 
niet aan de reserves komen is de suiker op tegen dat we wakker worden en gaan 
we dood o we hebben dus een hormoon nodig die ervoor zorgt dat we niet alle 
suiker opgebruiken = als de suikerspeigel daalt wordt glucagon geproduceerd in de 
alfa-cellen  
o Zo gaan de lever-en skeletspiercellen reserves van glucose afbreken/aanspreken 

zodat we niet doodgaan 
o We zullen dan vooral vetten verbruiken   

o Suikerziekte 
o De eilandjes van Langerhans zijn kapot o er is geen homeostase meer 
o Men moet dus insuline inspuiten na een maaltijd  
o Als je suiker te laag is, moet je glucagon afgeven o maar dit gaat niet omdat de 

beta-celle niet meer werken o daarom moet je alsook 
glucagon kunnen inspuiten 

� Schema 
o Homeostase verstoord o stijgende bloedsuikerspiegel 

o Beta-cellen geven insuline af 
o Toename snelheid van glucosetransport naar de 

doelcel 
o Toename snelheid van glucoseverbruik en vorming 

van ATP 
o Toename omzetting van glucose in glycogeen 
o Toenmae aminozuur-opname en eiwitsynthese 
o Toename vetsynthese 

o Bloedsuikerspiegel daalt, homeostase is hersteld  
o Homeostase verstoord o dalenende bloedsuikerspiegel  

o Aflacellen geven glucogon af  
o Toename afbraak glycogeen tot glucose door de levercellen en 

skeletspiercellen 
o Toename afbraak van vetten in vetzuren door het vetweefsel 
o Toename synthese en afgifte van glucose door de lever 

o Bloedsuikerspiegel stijgt, homeostase is hersteld  

9  Veel organen hebben secundaire endocriene functies 
� Andere organen met endocriene functies  

o Gastro-intestinaal o gastrine, secretine, ghereline 
o Vetweefsel o leptine en resistine  
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o Nier o erytropoëtine 
o Hart o atriaal natriuretisch peptide (ANP) 
o Thymus o thymosinen 

o Ontwikkeling afweerreacties 
o Degenereert na de kindertijd 

o Geslachtsorganen 
o Pijnappeklier o melatonine  

9.1  De geslachtsorganen 

9.2  Vetweefsels 

10  Hormonen werken op elkaar in om gecoördineerde fysiologische reacties 
teweeg te brengen 

10.1  Hormonen en groei  

10.1.1  Intermezzo 

10.1.1.1  Regeling l ichaamsgewicht  
� Regeling lichaamsgewicht  

o Lichaamsgewicht is balans tussen energieinname en energieverbruik 
o Inname > verbruik = verdikken 
o Verbruik > inname = vermageren  

o Energie inname o macronutriënten + alcohol 
o Energieverbruik 

o Basaal metabolisme 
o Man: 1kCal/uur/kg 
o Vrouw: 0;9Cal/uur/kg 

o Lichaamsbeweging/arbeid o zuurstofverbruik  

10.1.1.2  Regeling eetgedrag en hongergevoel  
� Jagers-en verzamelaars  

o Vroeger had man vaak honger omdat de jacht mislukte 
o We moesten dus veel energie kunnen opslaan om de hongerperiodes te 

doorstaan 
o Feast-Famine-cyclus o nu is het alleen nog feest = we proppen ons vol 
o Vrouwen hebben minder nodig dan mannen 

o Vrouwen hebben meer vetmassa en mannen meer spierweefsel 
� Hedonistisch syteem 

o Bepaalt keuze van maaltijd (genot, lekker) 
o Het is nuttig als een hongerige persoon een positief gevoel ervaart bij eten o positieve 

bekrachtiging = hij zal later meer eten o want we hebben vet, suiker en zout nodig om 
te kunnen leven 

� Homeostatisch systeem 
o Regelt noodzaak 

o Hypothalamus 
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o Leasie o hyperfagie of hypofagie afhankelijk van de regio  
o Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uitlokken 

o Neuropeptide Y 
o Melanine-concentrating hormone (MCH) 
o Orexine  

� Perifere signalen van regeling eetlust 
o De hersenen moeten feedback krijgen van een hongergevoel of verzadigingsgevoel  
o We hebben meer systemen voor honger dan voor verzadiging 

o Langertermijn verzadigingsgevoel door leptine 
o Werkt in op de hersenen, hypothalamus, veroorzaakt hongergevoel  
o Secretie door vetcellen, hoe meer vetcellen, hoe meer leptine 
o Inhibitie van neuropeptide Y 
o Leptine onderdrukt de honger  

o Maar we kunnen leptine niet gebruiken als vermageringspil. Bij mensen 
met obesitas is er niets mis met de leptine productie, wel met het feit 
dat de receptoren van de leptine niet werken  

o Kortetermijn hongergevoel door ghreline  
o Secretie door lege maag  

o Een lege maag produceert een hormoon ghreline o die vrijgave van 
het hormoon is de boodschapper die vanuit de maag naar de hersenen 
gaat en zegt ‘Ik heb honger’ 

� Adipostaat 
o Vetcellen remmen vetopslag  
o Als je veel vetcellen hebt, maak je veel leptine die je hongergevoel onderdrukken 
o Het systeem loopt mank door het feit dat we een hedonistisch systeem hebben o 

voedsel is meer dan een homeostase, je wordt er ook gelukkig van.  
o Hiernaast faalt het systeem ook op vlak disfunctioneren van de receptoren van leptine  

� Hormonen induceren anabole of catabole status in het lichaam 
o Anabool 

o Hormoon dat je lichaam groter maakt. Groeien of verdikken 
o Het maakt van Glucose o glycogeen/ Vetzuren o triglyceride/ Aminozuren o 

eiwitten 
o Insuline, geslachtshormonen, groeihormoon en thyroxine bevorderen het 

anabolisme 
o Catabool  

o Grote constructies afbreken tot zijn bouwstenen  
o Als je aan het vasten bent, of ’s nachts slaapt 

breek je de constructies af.  
o Dit gebeurt ook wanneer je ziek bent, 

verouderd of stress hebt  
o Het maakt van Glycogeen o Glucose/ Triglyceride 

o vetzuren/ Eiwitten o aminozuren 
o Glucagon, epinefrine, glucocorticoïden, 

groeihormonen en Thyroxine helpen met het 
catabolisme 

10.2  Hormonen en stress 
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� Hormonen en stress 
o Stress o lichamelijke of emotionele situatie die de homeostase bedreigt 

o Het kan lichamelijk zijn o ziekte, letsel 
o Het kan emotioneel zijn o angst, depressie 
o Het kan door de omgeving veroorzaakt zijn o warmte, koude 
o Het kan door de stofwisseling veroorzaakt worden o verhongering  

o Het lichaam vertoont een algemene reactie op stress 
o Die reacties maken deel uit van het algemeen adaptatiesyndroom = stress-

reactie 
o Het kent 3 fases  

o De alarmfase 
o Het is een onmiddelijke reactie op stress – accuut  
o Wordt veroorzaakt door het sympatische deel van het autonome 

zenuwstelsel  
o Het lichaam bereidt zich voort om aan de bron van stress te 

ontsnappen 
o Epinefrine/adrenaline is een belangrijk hormoon in deze fase  
o Fight-or-flight reactie 
o Accute stress is vrij normaal = we zitten heel de tijd in parasympatische 

situatie ( in de aula) en als je naar je kot gaat zal de orthosympaticus 
stijgen als gevolg van de inspanning  

o De weerstandsfase 
o Het is chronisch  
o Glucocorticoïden (GCs) zijn de belangrijkste hormonen in deze fase = 

cortisol, alsook schildklierhormonen, groeihormonen en glucagon 
o Langdurige stress is een probleem  

o De uitputtingsfase 
o We falen in de homeostase  
o Uitvallen van orgaanstelsels = dodelijk  

o Dit omdat we hieruit energie proberen te halen 
� Afbeelding – het algemene adaptatiesyndroom 
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10.3  Hormonen en gedrag 

10.4  Hormonen en veroudering 

11  Het hormoonstelsel is sterk met andere orgaanstelsels geïntegreerd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 19 
Het voortplantingsstelsel 

Een inleiding tot het voortplantingsstelsel  

1  Het voortplantinsstelsel bestaat uit gonaden, kanalen, accessoire kl ieren 
en organen en uitwendige geslachtsorganen  
� Anatomie en fysiologie van het voortplantingsstelsel 

o Functie van voortplantingsstelsel 
o Zorgt ervoor dat de menselijke soort blijft voortbestaan door de vorming, opslag, 

voeding en het transport van functionele mannelijke en vrouwelijke 
voortplantingscellen of gameten 

� Onderdelen van het voortplantingsstelsel 
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o Gonaden 
o Geslachtsklieren die gameten en hormonen vormen  

o Kanalen 
o Vervoeren gameten  

o Accessoire klieren  
o Geven vloeistof af aan buizen van het voortplantingsstelsel 

o Externe geslachtsorganen  
� Functioneel verschillen tussen het mannelijk en vrouwelijk geslachtsorgaan 

o Mannen 
o Testes of mannelijke gonaden  

o Geven geslachtshormonen af o androgenen = voornamelijk testosteron 
o Geven ook mannelijke gameten af = spermatozoën/ spermacellen 

o Tijdens de zaadlozing wordt het zaadvocht het lichaam uitgedreven  
o Vrouwen 

o Ovaria of vrouwelijk voortplantingsorgaan  
o Geeft 1 onrijpe gameet/ oöcyt per maand af  
o Deze onrijpe gameet reist langs twee eileiders die uitmonden in de uterus  

o Als spermacel de oöcyt bereikt = bevruchting o oöcyt rijpt tot een eicel 
� Schema 

 

 

 

 

 

 

2  De vorming van spermacellen (spermatogenese) vindt plaats in de testes 
en hormonen van de hypothalamus, de hypofyse en de testes regelen de 
voortplantingsfuncties bij  de man 
� Belangrijkste structuur van mannelijk voortplantingsstelsel 

o Vanuit de beide testes reizen spermatozoën in het mannelijk genitaalkanaal  
o Bestaat uit de zaadleider, ejaculatiekanaal, urethra 

o Accessoire organen geven hun producten aan het 
ejaculatiekanaal en de urethra af 
o Bestaat uit de zaadblaasjes, de prostaat en de 

cowperklieren 
o Uitwendige geslachtsorganen wordt het scrotum genoemd 

o Bestaat uit de testes en de penis  

2.1  De testes 
� Primaire geslachtsorgaan  van het mannelijk voortplantingsorgaan 

o Testes/ testikels/ zaadballen 
o Hangen in het scrotum  
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� Scrotum 
o Het scrotum is een dunne huidlaag die glad spierweefsel bevat. 
o Bevat een musculus cremaster = balheffer/balspier  

o Kan zich samentrekken waardoor de testes dichter bij het lichaam kan komen te 
liggen (koude)  

o Spermacellen kunnen alleen in de testes ontwikkelen bij een temperatuur van 34  
graden 
o Stijgen van de temperatuur = musculus cremaster ontspant o testes komt 

verder van het lichaam te staan.  
o Afkoelen van de temperatuur = musculus cremaster trekt samen o testes 

komt dichter bij het lichaam te staan. 
o Temperatuur is cruciaal geven voor de ontwikkeling van spermatozoa 

� Zaadbal (testis) 
o Testiskanaaltjes = zaadmakende buisjes  

o Hierin worden spermacellen gevormd  
o Sertoli-cellen 

o Elk testiskanaaltje bevat verschillende cellen o waaronder ook sertoli-
cellen/steuncellen 

o Ze voeden de zich ontwikkelende spermacellen  
o Interstitiële cellen  

o Ruimte tussen testiskanaaltjes  
o Vormen mannelijke geslachtshormonen of androgenen = secretie testosteron  

o Het steroïdhormoon testosteron is de belangrijkste androgeen  
� De meeste geslachtshormonen zijn steroïd hormonen  

o Moleculen zijn afgeleidt van cholesterol  
o Cholesterol is de bron voor de aanmaak van 

geslachtshormonen 
o Testosteron is maar 1 stap verschillend van oestrogeen  

o Het enzyme dat zorgt voor dit verschil is ‘aromatase’ 
o Als men aromatase gaat inhiberen of gaat stimuleren 

kan men van een man een vrouw maken en 
omgekeerd  

2.1.1  Spermatogenese  
� Spermatogenese 

o Bestaat uit 3 stappen 
o Mitose 

o Spermatogenese begint bij mitotische 
deling van spermatogonia 
o Bevinden zich in de buitenste laag van 

de testiskanaaltjes (fig. C) 
o Meiose 

o Letterlijke vertaling = kleiner maken  
o Celdeling waarbij gameten worden gevormd  

o Hebben de helft van de hoeveelheid chromosomen als lichaamscellen 
o Spermiogenese 
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o Differentiëren van kleine, relatief ongespecialiseerde spermatiden zich tot 
fysiek rijpe spermatozoën 

o Elke spermatide rijpt tot een enkele spermacel of spermatozoön 

2.1.2  Mitose en meiose  
 

2.1.3  Bouw van een spermacel  
� Bouw van een spermacel 

o Bestaat uit 3 delen 
o De kop 

o Bevat de kern met DNA 
o Bevat een acrosoom 

o Bevat enzymen die noodzakelijk zijn voor de bevruchting 
o Het is een soort dribloor die de zona doorboort  

o Het middelste gedeelte 
o Bevat mitochondriën die enerige levert  

o De staart  
o Voorbeeld van een zweephaar 
o Laat de spermacel bewegen 

2.2  De manneli jke voortplantingsorganen 
� Testes  

o Vormen fysiek rijpe spermacellen,  maar die zijn nog niet in staat om een eicel te 
bevruchten 

o Delen die verantwoordelijk zijn voor functionele rijping, voeding, opslag en transport 
van spermacellen 
o De epididymis 
o De zaadleider  
o De urethra 

 

2.2.1  De epididymis 
� Epididymis  

o Bijnaam = bijbal  
o Functie o opslag en rijping van spermatozoa 
o De fsyieke rijping van spermacellen worden voltooid tijdens de 2 weken die het hen kost 

om door de 7 meter lange epididymis te reizen zo naar de zaadleider 
o Bij verlaten van de bijbal o spermacellen zijn onbewegelijk  

o Om actief te zwemmen moeten ze capacitatie ondergaan  
o Pas als de klierproducten van de accessoire klieren eraan toegevoegd zijn is de 

zaadcel actief 

2.2.2  De zaadleider 
� De zaadleider 

o Bijnaam o ductus deferens 
o Is een klein kanaal dat een gladde spierwand omvat 
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o Door ritmische contractisch tijdens een orgamse/ejaculatie worden de zaadcellen naar 
buiten geleid.  

2.2.3  De urethra 
� De urethra  

o Urinebuis 
o Door de mannelijke urethra worden zowel urine als sperma uit het lichaam afgevoerd  

2.3  De accessoire klieren 
� De accessoire klieren  

o Bestaat uit  
o Zaadblaasje 
o Prostaatklier 
o Cowperklier 

o Functies van deze klieren 
o Activeren van spermacellen  
o Bieden van voedingsstoffen die noodzakelijke zijn voor beweging 
o Vormen van ritmische/peristaltische contracties om spermacellen en vloeistoffen 

door de afvoergangen voorstuwen 
o Vormen van buffers die de zuren in de urethra en vagina neutraliseren  

� Zaadvocht 
o Bestaat maar voor 5% uit spermacellen 
o De overige 95% bestaat uit klierproducten die afgegeven worden door accessoire klieren  
o Zaadvocht beidt een beschermende omgeving voor de zaadcellen 

2.3.1  De zaadblaasjes 
� De zaadblaasjes  

o Hun klierproduct bevat fructose 
o Een suiker die door de spermacellen gemakkelijk afgebroken wordt  

 

 

2.3.2  Prostaatkl ier 
� Prostaatklier 

o Produceert prostaatvocht dat een licht zuur klierproduct is  
o Hier komt het grootste vocht vandaan  

2.3.3  De cowperkl ieren  
� Cowperklieren 

o Geeft een slijm af die het urinezuur in de urethra neutraliseert  
o Het is een pH buffer tegen urinezuur  

2.3.4  Zaadvocht  
� Zaadvocht 

o Vloeistof dat de spermacellen en de klierproducten van de accessorie klieren bevat  
� Ejaculaat 

o Bestaat uit 3 bestanddelen 
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o Spermacellen 
o Zaadvocht 
o Enzymen 

o Bijnaam o semen  

2.4  De uitwendige geslachtsorganen 
� Uitwendig geslachtsorgaan bij de man  

o Bestaat uit  
o Scrotum  
o Penis  

o Via de penis kan de sperma in de vagina van de vrouw gebracht worden  
o Het kan ook urine uit het lichaam verwijderen  

� Anatomie van de penis 
o Bestaat uit 3 gedeelten 

o De wortel 
o Is hiermee aan het lichaam verbonden 

o Het lichaam (schacht) 
o Bestaat vooral uit erectiel weefsel  

o Bestaat uit bloedvaten en glad spierweefsel 
o In rust stroomt er weinig bloed naar het erectiel weefsel  

o De glans  
� Erectie 

o Onstaat als gevolg van de opzwelling van de zwellichaamen o corpora cavernosa  
o Corpora cavernosa vult zich met bloed  

o Vasodilatatie onder invloed van NO 
o Vasodilatatie = de wand van de bloedvaten relaxeren zodat ze vergroten 
o Het zijn kringspieren die meestal gespannen staan, maar door relaxatie vergroten 

ze  
o Erectie is het onstaan van relaxatie van de gladde spier 

o De relaxatie ontstaat als gevolg dat zwellichamen omgeven zijn door een stevig 
vlies, die niets van rek toelaat o hierdoor kan het niet uitzetten/toenemen = 
bloeddruk stijgt = ontstaan van erectie  

o Parasympaticus = onbewust 
� Viagra 

o cGMP wordt afgeborken 
o De stof zorgt ervoor dat de afbraakenzymen worden geblokkeerd waardoor cGMP 

langer aanwezig blijven en er een langere erectie aanwezig is 
� Seredipiteit 

o Dit systeem van erectie is toevallig onstaan 

2.5  Hormonen en de voortplantinsfuncties bi j  de man  
� Figuur: interacties tussen mannelijke voortplantingshormonen 
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� Gonadotrophine-releasing hormone (GnRH) 
o Wordt in de hypothalamus gevormd en via de hypofyse naar de hypofysevoorkwam 

gestuurd 
o Geeft twee hormonen af 

o FSH o Follikelstimulerend hormoon  
o LH o Luteïniserend hormoon  

o Gaat de leidercellen of interstitiële cellen, die testosteron aanmaken, gaan 
stimuleren 

o Paracriene regeling onder invloed van testosteron uit Leydig cellen 
o Paracrien  

o Lokaal, tussen twee cellen die naast elkaar liggen 
o Beide dragen bij tot de spermatogenese 

2.5.1  FSH en spermatogenese 
 

 

 

 

2.5.2  LH en androgeenproductie  
� LH 

o Veroorzaakt de afgite van testosteron 
� Functies van testosteron  

o Stimuleren van spermatogeneze 
o Invloed op CZS alsook op het libido 
o Stimuleren van stofwisseling  
o Bepalen van secundaire geslachtskenmerken  

o Gezichtsbeharing, spiermassa, baard in de keel 
o Onderhouden van accessoire klieren en organen  
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o Reguleren van de afgifte van LH en FSH  
� Testosteron 

o Gesecreteerd door Leydigcellen onder invloed van LH 
o Constante concentratie o geen maandcyclus wel circadiaan ritme  
o Neemt af met de leeftijd  
o Hoge concentratie = afgifte GnRH geremd = daling van afgifte van LH = consentratie 

daalt 
o Zorgt voor geslachtsdifferentiatie 

3  De vorming van eicel len (oögenese) vindt plaats in de ovaria en 
hormonen vanuit  de hypofyse en ovaria reguleren de 
voortplantinsfuncties bij  de vrouw 
� Belangrijkste organen van het vrouwelijk voortplantingsorgaan zijn 

o Inwendig 
o De eileiders (tuba) en fimbriae 
o Eierstok (ovaria) o primaire follikels  
o De baarmoeder (uturus) o  corpus en cervix 
o Baarmoederwand o endometrium en myometrium 
o De vagina (schede) 

o Uitwendig 
o Clitoris 
o Schaamlippen  

3.1  De ovaria 
� De ovaria  

o Bijnaam o eierstok 
o Functie van ovaria 

o Vorming van vrouwelijke gameten of eicellen 
o Afgifte van vrouwelijke geslachtshormonen o oestrogeen en progestagenen 
o De afgifte van inhibine 

� Ovarium 
o Bijnaam o eierstok 

3.1.1  Oögenese 
� Oögenese  

o Vorming van de eicellen 
o Proces dat voor de geboorte begint, tijdens de puberteit wordt versnelt en tijdens de 

menopauze eindigt 
o In de ovaria voltooien de oögonia hun mitotische delingen voor de geboorte  

o Later ondergaat het een meiose zodat er primaire oöcyten ontstaan 
o De primaire oöcyten blijven jarenlang in deze fase steken en wachten op het 

hormonaal signaal om de meiose te voltooien  
o De tweede meiotische deling wordt pas na de bevruchting voltooid 

� Figuur – processen van eicelvorming pagina 320 

3.1.2  Ontwikkeling foll ikels  
� Follikels  
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o Gespecialiseerde structuren in de ovarium waar groei van de oöcyt en meiose I of 
oögenese plaatsvinden.  

o Vanaf de puberteit worden primordiaal follikel voortdurend geactiveerd en komt tot 
rijping o wordt een secundaire oöcyt  

� Ontwikkeling van de primaire follikels en de menstruatiecyclus – figuur pagina 321 
o Stap 1 o Primaire follikels 
o Stap 2 o Secundair follikel 
o Stap 3 o Tertiar follikel 
o Stap 4 oOvulatie 
o Stap 5 oGele lichaam  

3.1.3  De ovariële cyclus  
� Ovariële cyclus  

o Follikels zijn gereed om hun rijping als deel van 
ovariële cylcus te voltooien.  

o Cyclus van 28 dagen – bestaat uit verschillende fasen 
o Folliculaire fase o dag 1 – 14 

o Rijping van de follikel  
o Eisprong o dag 14 

o ovulatie 
o Luteale fase o dag 14 – 28  

o Ovulatie, gevolgd door de afgifte van hormonen door de overblijvende 
follikelcellen 

3.1.3.1  De foll iculaire fase 
� Ovariële cylcus  

o Aan het begin zijn er enkele secundaire follikels die bestemd zijn voor ontwikkeling, op 
dag 5 is er nog maar 1 over. 

o Het follikel wordt gestimuleerd door FSH en ontwikkelt zich tot een tertiar follikel  

3.1.3.2  Ovulatie 
� Ovulatie  

o Door LH  
o Vruchtbaar tussen dag 11-15 

3.1.3.3  De luteale fase  
� De luteale fase  

o Onstaan van het gele lichaam of corpus luteum 
o Wanneer er geen bevruchting plaatsvindt is er een afbraak van het gele lichaam o 

einde van de ovariële cyclus  
o Het gele lichaampje produceert het vrouwelijk geslachtsorgaan progesteron  

o Doel van de aanmaak van progesteron o boodschap geven aan de baarmoeder dat 
er een ‘ei’ op weg is en jij moet je daarop voorbereiden 

o Geen innesteling van een embryo = baarmoeder moet zich niet klaar maken.  

3.2  De eileiders 

3.3  De uterus 
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3 .4  De vagina  
� De vagina  

o Functies 
o Afvoeren van menstruatieboed 
o Ontvangen penis en zaadcellen 
o Onderste deel geboorteknaal  

� Hymen 
o Maagdenvlies o vlies dat de vagina afsluit  

3.5  De uitwendige geslachtsorganen 
 

3.6  De melkklieren 
� De melkklieren 

o Een baby krijgt zijn voeding, melk, via de melkklieren  
o In deze klieren vindt er melkproductie of lactatie plaats  
o Afvoergangen van ducti lactiferi naar tepel  
o Ophangligamenten en vetkussen  
o Melkklieren zijn onder invloed van prolactine 

o Is een andere hypofyse hormoon van de hypofyse 
voorkwab o trofine  

� Zogen  
o Zuigreflex bij pasgeborene 
o Eerst colostrum (voormelk) 

o Eerste 2-3 dagen 
o Veel antistoffen 

o Dan moedermelk 
o Water, eiwitten, vetten, suikers, zouten 

o Toeschietreflex 
� Immunologische bescherming van baby door moeder 

o Antistoffen passeren placenta 
o Antistoffen in moedermelk 
o Eigen immunsysteem baby  

o Antistoffen  
o Zijn eiwitten die door de mens geproduceerd wordt als reactie op antigenen. 
o Die zijn terug te vinden in de moedermelk = antistoffen van allerlei zietkes 

die de moeder ooit getroffen hebben o stijging van overlevingskansen   

3.7  Hormonen en de voortplantingscyclus bi j  de vrouw  
� Vrouwelijke geslachtshormonen  

o Reguleren het vrouwelijk voortplantingsstelsel  

3.7.1  Hormonen en foll iculaire fase  
� De folliculaire fase  

o Begint elke maand wanneer FSH van de hypofysevoorkwam secundaire follikels aanzet 
tot ontwikkeling in een tertiair follikel 

o Tijdens de ontwikkeling geven ze oestrogeen af  
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o In het begin van deze fase zijn de concentraties van oestrogeen en inhibine laag 
o Inhibine hebben tegengestelde effecten op de afgifte van FSH en LH (c) 

o Lage concentratie van oestrogeen = remmen van afgifte van FSH en LH 
o Concentratie stijgt naarmate de follikel ontwikkelt 

� Functies van oestrogeen  
o Invloed uitoefenen op CEZ 
o Bevorderen van bot-en spiergroei 
o Secundaire vrouwelijke geslachtskenmerken vormen 
o Onderhouden van de functie van de accessorie klieren en organen  
o Herstel van het endometrium  

� Oestrogeen 
o Secretie van follikel  
o Induceert rijping follikels 
o Positieve feedback o stimuleert secretie GnRH en LH 
o Vrouwelijke geslachtskenmerken 

3.7.2  Hormonale en luteale fase  
� Luteale fase  

o Begint wanneer de LH-concentratie hoog is  
o Waarom is het gele lichaam geel o het gevolg van vetreserves die gebruikt worden om 

steroïdhormonen te vormen o progesteron 
� Progesteron 

o Belangrijkste hormoon van de luteale fase  
o Secretie door het gele lichaam 
o Het bereidt de uturus voor op de ontvangst van een bevrucht eicel  o zorgt voor de 

voorbereiding van het endometrium 
o Progesteron leidt tot stijging van de temperatuur 
o Concentratie van LH blijft maar 2 dagen hoog = lang genoeg om geel lichaam te vormen. 
o Afbraak van gele lichaam tijdens zwangerschap?? 
o In stand houden van zwangerschap 
o Negatieve feedback o inhibeert secretie GnRh en LH 

3.7.3  Hormonen en de menstruatiecyclus  
� Begin van menstruatie  

o Als gevolg van de afnamen van concentratie van progesteron en oestrogeen o  dit is 
het gevolg van de afbraak van het gele lichaampje  

o Verlies van endometriumweefsel 

3.7.3.1  Figuur –  hormonale regeling van de 
vrouwelijke voortplantingscyclus –  
pagina 328 –  Slidcast 19/04 –  10:47 

� Vrouwelijke menstruele cyclus  
o B o follikel gaat zich ontwikkelen – ovulatie – 

vorming gele lichaam o bij geen zwangerschap 
sterft het af. Rijpen is het gevolg van FSH dat in het 
begin van de folliculaire fase hoog is en daarna daalt 
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o Waarom vindt er een ovulatie plaats o LH  gaat pieken. FSH zorgt ervoor dat follikel 
rijpt. LH zorgt ervoor dat het follikel springt 

o FSH en LH o beide gonadrofines = sturen aan wat er moet gebeuren met de 
eierstokken (rijpen of springen) 

o C o Oestrogeen wordt geproduceerd door een rijpend follikel tot aan de eisprong, 
daarna daalt het. Oestrogeen zorgt ervoor dat LH omhoog schiet. Progesteron is laag 
gedurende de eerste 14 dagen en gaat hoog in het tweede deel van de menstruele 
cyclus 
o Meten van oestrogeen en progesteron 

o Oestrogeen hoog en progesteron laag = begin van de eisprong 
o Progesteron hoog = eisprong is al geweest 

o Beide rapporteren wat er in het ovarium gebeurt  
o Progesteron heeft effect op het endometrium o progesteron bereidt ons voor op de 

komst van een baby  
o D o Wanneer er geen zwangerschap plaatsvindt sterft het gele lichaampje af = er is 

geen feedback van embryo o omdat het gele lichaampje progesteron aanmaakt maar 
dus afsterft zal progesteron ook dalen o gevolg hiervan is dat er een afbraak 
plaatsvindt van het endometrium = maandstonden.  

o Vruchtbaarheid o zien aan de hand van het lichaamstemperatuur  
o LH pik, kort daarna begint progesteron te stijgen die ervoor zorgt dat onze 

lichaamstemperatuur stijgt 

3.7.3.2  Figuur –  hormonale regulering van de activiteit  van het ovarium  
� Oestrogeen en progesteron 

o Geven signalen door naar de hesenen 
(hypothalamus en hypofyse) 

� Negatieve feedbackloop = anticonceptipil 
o Hierin zit er oestrogeen en progesteron 

= vertellen aan de hersenen dat er 
vanalles bezig is waardoor men geen 
FSH en LH aanmaken o doordat ze niet 
worden aangemaakkt kunnen follikels 
niet rijpen.  

o In het ovarium is er geen activiteit als 
gevolg van geen aanmaak van FSH  

o Omdat LH niet geproduceerd is kan er 
geen eisprong plaatsvinden ook omdat 
er niets te ‘springen’  valt.  

4  Het autonome zenuwstelsel is van invl oed op het seksuele functioneren 
bi j man en vrouw 
� Geslachtsgemeenschap 

o Bijnaam o coïtus  

4.1  Seksueel functioneren bij  de man 
� Het seksueel functioneren bij de man  

o Wordt gecoördineerd door het AZS 
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o Tijdens seksuele opwing o parasympaticus wordt verhoogd  
o Als gevolg van psychologische stimuli ( erotische gedachten) en aanraking van 

erogene zones  
o Het leidt tot een erectie van de penis  

o Erectie = huid is onder spanning o verhoogde gevoeligheid voor 
zintuigelijke prikkelingen. 

o De penis wordt ritmisch geprikkeld = emissie en ejaculatie 
� Emissie 

o Wordt gestimuleerd door het sympatisch zenuwstelsel  
o Contractie van de zaadleider, prostaat, zaadblaasjes 

� Emissie en ejaculatie 
o Fysiologische veranderingen nemen hierdoor plaats o verhoogde hartslag en 

bloeddruk 
� Herstel 

o Orthosympaticus zorgt voor het wegvallen van de erectie 

4.2  Seksueel functioneren bij  de vrouw 
� Seksueel functioneren bij de vrouw  

o Tijdens seksuele opwinding leidt parasympatische activering tot het opzwellen van de 
erectiele weefsels van de clitoris  

o Door de erectie van de clitoris worden de zintuigen gevoeliger voor prikkeling en de 
klieren bevochtigen de wand van de vagina  

o Contracties van utherus en vaginawand  

4.2.1  Intermezzo 

4.2.1.1  Bevruchting 
� Bevruchting 

o Na ejaculatie van 300 miljoen zaadcellen bereiken 100 de eileider 
o De zaadcellen moet de vagina en vervolgens de baarmoederhals doorzwemmen 

waarop ze vervolgens één van de twee eileiders keizen 
o Acrosoom van zaadcel bevat enzymes die kanaal maken (verteren) door zona pellucida 

o Zaadcel is in staat om zona pellucida binnen te dringen 
o Acrosoom = drilboor met enzymen erin die de zona opeten  

o Fusie van zaadcel met plasmamembraan van eicel 
o Afsluiten voor andere zaadcellen (zona reactie) 

o Belangrijk dat er maar 1 zaadcel binnenkomt = de zona wordt ondoordringbaar 
� Medisch geassisteerde voortplanting 

o Verminderde vruchtbaarheid 
o Na een jaar van onbeschermde proberen 

o IVF 
o In vitro fertilizatie  

o Een vrouw wordt hormonaal gestimuleerd om meer  dan één follikel te laten 
rijpen door FSH toe te dienen. De follikels worden geoogst, nog voor ze 
gesprongen zijn worden die met een operatie eruit gehaald o wordt in een 
schaaltje gelegd. 

o Bij de man worden er zaadcellen afgenomen.  
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o Men weg tot de cel gaat delen = vroege embryo kan terug geplaats worden in 
de baarmoeder 

o Proefbuisbaby 
o ICSI 

o Intracytoplasmatische sperma injectie  
o Het rechtstreeks inspuiten van een zaadcel in een eicel.  
o Moeilijk = men wilt de beste zaadcellen, maar die zijn ook het snelst.  

o 10-15% van de koppels zijn onvruchtbaar 
� Deling en blastocystevorming  

o Fusie van celkernen: zygote (46 chr.) 
o Een eicel die bevrucht = zygote o samensmelting van 2 haploïde cellen  
o Fusie van de celkern = ontdubbeling (1 o 2 o4 o16 o 32 ) z differentiatie 

o De cellen hebben nog geen specifieke functie 
o Na 30u splist zygote door mitose 
o Blastomeren (toepassing bij pre-implantatie 

genetische diagnostiek 
o Dag 3-4: ontwikkeling van morula 
o Blastocyst = differentiatie  

o Binnenkant van de cel kiest ervoor om een foetus 
te worden 

o Buitenkant (chorion) van de cel kiest ervoor om 
een placenta te worden 

o Innesteling in baarmoederwand op dag 5-7 
� Zwangerschapshormoon: HCG 

o Humaan chorionisch gonadotropine  o deel van de blastocyt die de placenta wordt 
o Chorion secreert HCG 

o Werkt zoals LH 
o Houdt corpus luteum/geel lichaam in stand o het  begint zelfs te groeien 

waardoor het meer progesteron afgeeft. 
o Stijgen van oestrogeen en progesteron 
o Verhinder menstruatie 

o Zwangerschaptest = aanwezigheid van HCG in urine (vanaf dag 6-8 na bevruchting) 
o Grafiek 

o Dag 0 = laatste keer dat je maandstonden zijn gestart 
o Week 3 = toename van HCG = blijft de eerste 3 maand zeer hoog 

o HCG werkt de eerste 3 maanden hard in op je systeem = 
misselijkheid 

o 2de semester = nog mobiel en niet meer misselijk 
� Placenta 

o Villi van chorion (kind) 
o Bloedvaten van endometrium (moder) 
o Geen direct contact (wel diffsuie) 

o Bloed van de moeder en het kind komen in de buurt van elkaar, maar de 
bloedsomloop blijft wel gescheiden van elkaar 

o Via diffusie zal alles wat het kind nodig heeft naar het kind gebracht worden 
(zuurstof, suiker, eiwitten) 

� Amnion 
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o Omgeeft embryo  
o Bevat vruchtwater (amnionvocht) 

� Navelstreng 
o 2 slagaders o 1 ader  

4.2.2  Geboorte 
� Geboorte  

o Na 38-40 weken 
o Weeën/arbeid o contracties van uterus  
o Dilatatie van baarmoederhals (cervix) 
o Daling progesteron, stijging oxytocine 

o Oyxtocine is een hormoon van de hypofyse achterkwab die zorgt voor contractie 
van de baarmoeder, maar de baarmoeder wacht ook op signalen van het kind.  

o Positieve feedback 
o Baring 
o Nageboorte placenta 

� Stappen 
o Stap 1 

o Hoofd richting de ‘uitgang’/baarmoederhals 
o Stap 2 

o Contracties waarbij het myometrium samen 
trekt. 

o Cerviale dilatie o De samentrekking van de spier 
heeft als doel het kind naar buiten te duwen. 
Volledige cerviale  dilatie = 10cm 

o Stap 3 
o Weeën worden gebruikt om de opening tot 10cm 

te krijgen, maar ook om de baby naar buiten te duwen voor de effectieve baring  
o Stap 4 

o Nageboorte o moederkoek wordt geboren  

 

 

 

4.2.2.1  Intermezzo: Genetische bepaling van geslacht  
� Genetische bepaling van geslacht  

o Diploïde oudercellen ondergaan meiose en  vormen haploïde gameten 
o Bepaling van geslacht wordt genetisch bepaald  

o Het heeft te maken met de geslachtschormosomen 
o We hebben 22 paar autosmale en 1 paar 

geslachtschromosomen 
o De spermacellen bepalen of je man (XY) of vrouw wordt (XX)  
o Op het Y-chromosoom zit een bepaald gen, de testes determining factor (TDF) 

o TDF (Testes determinol factor) zorgt ervoor dat de testes gevormd worden (primair 
geslachtsorgaan)  
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4 .2.2.2  Intermezzo: Embryonale ontwikkeling van gonaden en interne 
geslachtsorganen  

� Embryonale ontwikkeling van gonade en interne geslachtsorganen 
o Bipotentiële gonaden 

o Fase, vroeg in de embryonale ontwikkeling waar de gonade al dan niet een testes 
worden 

o Ontwikkeling van primaire geslachtsorganen 
o Is het gevolg van het al dan niet aanwezig zijn van het gen TDF, dat op het Y-

chromosoom gelegen is.  
o TDF maakt testosteron aan 

o Kortom = de ontwikkeling van primaire geslachtsorganen staan onder invloed 
van testosteron. 
o Testosteron zorgt voor de verdere ontwikkeling van mannelijke 

secundaire geslachtskenmerken 
o Verdere differentiatie 

o Gebeurt door twee structuren  
o Müller-structuur 

o Wanneer er geen testosteron aanwezig is, dan gaat de Müller-structuur 
zich ontwikkelen tot eileider, baarmoder 

o Degenereert de man  
o  Wolf-structuur 

o Wanneer er testosteron aanwezig is, dan gaat de Wolf-structuur zich 
ontwikkelen tot de bijbal, de zaadleider, de prostaat, de zaadblaasjes 

o Uit deze structuren onstaan secundaire geslachtskenmerken  
� Samengevat 

o Vertrekken van een bipotentiël structuur.  
o Op het Y-chromosoom ligt een gen, TDF, die de 

testes doet onstaan, die op zijn beurt 
testosteron aanmaakt. 

o Wanneer er testosteron aanwezig is treedt de 
Wolf-structuur in werking  

o Indien geen TDF/testosteron aanwezig is treedt 
de Müller-structuur in werking 

 

4.2.2.3  Intermezzo: Embryonale ontwikkeling van externe 
geslachtsorganen  

� Embryonale ontwikkeling van externe geslachtsorganen  
o De labio-scrotale zwelling 

o Het kan zich nog ontwikkelen tot schaamlippen of 
tot een scrotum 

o Of de bipotentiële structuur een schaamplip of 
scortum wordt is afhankelijk van de testosteron in 
de foetus  

o Heel de ontwikkeling, van zowel interne als externe 
geslachtsorganen, hangt af van één hormoon o 
testosteron  
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� Geslachtsbepaling 
o Geslachtsdifferentiatie kan men al vaststellen op 6 weken 
o Pas om 10-15 weken vertelt men het aan de toekomstige ouders 

� XY-vrouwen: Androgen insensitivity syndrome (AIS) 
o Genetisch was het de bedoeling dat de vrouw een jongen werd 
o De gonade zou zich moeten ontwikkelen in een testes. Het gen is intact 

o De testes hebben testosteron geproduceerd maar de receptor voor dit hormoon is 
niet aanwezig 

o Er is sprake van ambigue geslachtsorganen  
o Zowel testes als ovarium  

4.2.2.4  Intermezzo: Invloed van prenatale blootstell ing aan androgenen  
� Invloed van prenatale blootstelling aan androgenen 

o Hoge blootstelling aan testosteron 
o Lengteverhouding wijs-en ringvinger 
o Invloed op volwassen gegdrag 

o Verhoogde kans op lesbische geaardheid  
o Aanwezigheid van testosteron is het gevolg van 

o Eigen productie 
o Testosteron gehalte van de moeder  

� FOTO VAN DIA TOEVOEGEN 

4.2.2.5  Intermezzo: Fraternale geboortevolgorde  
� Fraternale geboortevolgorde 

o Jongste broer o 33% meer kant tot homosexuele geaardheid per oudere broer 
o Dit is niet het geval bij vrouwen/zussen 

o Hormonale invloed bij foetus bepaalt deels sexuele geaardheid 
� Maternale immunisatie hypothese  

o De recus factor = oppassen o als het kind/jongen bepaalde eiwitten heeft dat de 
moeder niet heeft (is bij de jongen altijd het geval) zal de vrouw deze eiwitten als 
vreemd ervaren en anti-lichamen ontwikkelen als gevolg dat er bij de bevalling een 
uitwisseling van bloed, tussen het kind en de moeder, plaats vindt.  

o Het volgende kind krijgt via de placenta de anti-lichamen toegediend o die anti-
lichamen zorgen ervoor dat de typische mannelijke eiwitten aangevallen worden.  
o Deze eiwitten stond in voor de hetrosexualiteit van een persoon 

4.2.2.6  Intermezzo: Ontstaan van de puberteit  
� Ontstaan van de puberteit  

o Het is het startpunt voor het voortplantingsstelsel 
o Dan pas functioneren de organen goed. Je bent dan geslachtelijk rijp 

o Veel zaken ontwikkelen in de eerste week (müller en wolf) maar de finale differentiatie 
vindt plaats tijdens de puberteit 

o Oorzaak 
o Hersenontwikkeling verhoogt GnRH secertie en gevoeligheid 
o Stijging LH en FSH 

o Zij laten gameten groeien, vermenigvuldigen, rijpen en springen 
o Gevolg  
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o Vorming gameten: Menarche (eerste menstruatie) 
o Vrouw = eicellen moeten gevormd worden (is al lang gebeurd) en vrijgegeven 

worden door de menstruatie/menarce 
o Man = Vorming van gameten en vrijlating (door ejaculatie) 

o Stijging in geslachtshormonen (testosteron en estradiol) 
o Secundarie geslachtskenmerken (borstontwikkeling, schaamhaar, acne, gedrag,…) 
o Versnelde groei 

4.2.2.7  Intermezzo: Groeispurt en biologische leeft i jd  
� Groeispurt en biologische leeftijd  

o Vroegmatuur vs. laatmatuur (bepaling aan de hand van groeispurt) 
o Er zijn twee soorten groeispurten 

o 1ste groeispurt = 0-50 cm o de groei van ongeboren baby tot boorling 
o 2de groeispurt = nadat je als kind ieder jaar 5cm groeide, zal men in de 

puberteit per jaar 8cm groeien 
o Het signaal dat hiervoor zorgt is testosteron en oestrogeen o beide zorgen ze voor 

de groei van de botten. 
o Vrouw eerder dan man 
o Bij vrouw hangt de leeftijd van de groeispurt af van lichaamsvet (leptine) en 

activiteitsniveau 
o Tot sluiting groeischijven  

4.2.2.8  Intermezzo: Skeletleefti jd en maturiteit  
� Skeletleeftijd en maturiteit 

o Radiografie van hand en pols 
o Men gebruikt de hand of pols om een biologische leeftijd van een lichaam te 

schatten omdat hier wel liefst 29 beenderen op 1 foto kunnen  
o Sluiten van groeischijven 
o Ontwikkeling gespreid over ganse groeiperiode 

o Criterium biologische maturiteit: Referentie-atlas met normale waarden 
o Men gaat de gemeten waarden gaan vergelijken met een ‘atlas’ aan andere 

metingen 
o Gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 
o Vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd + 1 jaar 
o Laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd – 1 jaar  

� Verschil tussen mensen in groei  
o Is voor een deels genetisch bepaald, maar er spelen ook andere factoren mee  

o Leptine = verzadigingshormoon 
o Als je veel vetmassa hebt ga je vroeger in je puberteit, als gevolg dat er in 

vetweefsel geslachtshormonen zitten 
o Als je weinig vetmassa hebt dan stel je de puberteit uit (dansers, turnsters)  

4.2.2.9  Intermezzo: voortplantingssucces bi j man en vrouw  
� Voortplantingssucces bij man en vrouw  

o Man 
o Kwantiteit 

o Geen beperking door aantal gameten 
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o Voortplantingssucces bij veel verspreiden van zaad 
o Vrouw  

o Kwaliteit 
o Slechts 1 nakomeling per twee jaar 
o Selectie op kwaliteit (‘female choice’) o kiezen van zaad dat leidt tot 

succesvolle nakomelingen  
� Evolutionaire verklaring voor sexuele jaloezie  

o Man 
o Groot nadeel bij overspel vrouw o energie steken in andermans genen 
o Meer achterdocht tijdens ovulatie van partner 

o Vrouw  
o Angst voor emotionele binding van partner met minnares en verlaten van realtie 

o Nadeel = vaderzorg verliezen o dalen van overlevingskansen 
o Geen nadeel ervaren bij bastaardkinderen bij minnares van de man door de 

vrouw  

5  Bij  het ouder worden ontstaan functionele veranderingen doorda t de 
concentratie voortplantinshormonen afneemt  

5.1  Menopauze 
� Menopauze 

o Op 45-55 jaar door gebrek aan secundaire follikels 
o Atrofie van ovaria o niet langer reageren op gonadotrofines 

o Oestrogeen en progesteron dalen 
o Gonadotrofines stijgen 

o LH en FSH stijgen als gevolg dat FSH en LH niet meer worden opgenomen. De 
hersenen blijven ze doorsturen maar dat heeft als gevolg dat er een aantal 
symptomen onstaan. 

o Symptomen 
o Amenorroe o afwezigheid van menstruaties  
o Opvliegers/vapeurs 
o Atrofie vaginaslijmvlies o de daling van oestrogeen tijdens de menopauze 

verminderen de verdikking van het vaginaslijmvlies, de bevochtiging van de vagina. 
o Osteoporose 

o De functie van oestrogeen en progesteron is onder andere als versteviging 
voor spieren en botten, maar doordat dit niet meer wordt aangemaakt zitten 
we met grote gevolgen = oplossing o HRT 

o Hormone replacement therapy (HRT) 
o Bij man geen penopauze/andropauze, wel climacterium (niet meer kunnen 

voortplanten)  

5.2  Het climacterium bij de man 
� Het climacterium bij de man 

o Geen penopauze/andropauze bij de man 
o Niet meer kunnen voortplanten  

o Er is geen graduele daling van testosteron 



 
 

12
9 

FY
SI
O
LO
G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5-
20

16
 

6  Het voortplantingsstelsel geeft hormonen af die van invloed zijn op de 
groei en stofwisseling van alle orgaanstelsels  
� Methoden voor geboortebeperking  

o Hormonale anticonceptie = 99% veilig 
o Combinatie van syntetische progesteron en oestrogeen 
o Negatieve feedback op gonadotropine secretie o geen ovulatie 

o Als gevolg van de aanwezigheid van progesteron en oestrogeen werden de 
productie van GnRH in de hypofyse onderdrukt, waardoor er geen FSH 
gevormd kon wroden en geen ovulatie kon plaatsvinden.  

o De pil = cyclisch 3 weken + 1 week 
o Alternatief o maandelijke injecties, wekelijke pleisters, vaginale ring 
o De morning-after-pil o hoge dosis combinatiepil 

o Vaginale barrièremiddelen = 95% veilig 
o Hierbij wordt de baarmoedermond bedekt met zaaddodende middelen 

o Spiraaltje = 95% veilig 
o Stimuleert prostaglandines in baarmoeder en remt innestelling 

o Condoom = 90% veilig 
o Bedekken van de glans en het lichaam van de penis. 
o Voorkomt dat sperma in de vrouwelijke geslachtsorgaan terecht komt.  

o Periodieke onthouding = 75% veilig 
o Geen geslachtsgemeenschap op  dagen dat er vermoedelijk een ovulatie 

plaatsvindt  
o Chirurgische sterilisatie  

o Man = vasectomie 
o Soms reversibel 
o Sexuele functies blijven intact 
o Doorknippen van de zaadleider, aan beide 

kanten 
o Best geen castratie = leidt tot afnamen van 

productie van testosteron = kaal worden 
o Vrouw = chirurgische ligatie  

o Eierstokken produceren nog steeds oöcyten, maar kunnen niet meer via de 
eileider in contact komen. Ze sterven af.  

HOOFDSTUK 9 
Bloed 

1  Functies van bloed 

2  Samenstel l ing van het bloed 
� Samenstelling van het bloed  

o Hematocriet  
o Verhouding van volume rode bloedcellen op totaal bloedvolume (normaal: 40-45%)  
o Bij 50% of meer mag je niet meer meedoen aan een wielerwedstrijd  
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o Vrouwen hebben gemiddeld lager percentage van hematocriet 
o Uitleg hiervoor o Testostern zorgt voor de aanmaak van bloedcellen. 

Omwillen van het feit dat vrouwen meer rode bloedcellen verliezen tijdens hun 
menstruatie zullen ze er ook minder hebben vergeleken met de mannen  

o Bloedplaatjes 
o Zijn onderdelen van cellen  
o Zij veroorzaken de stolling 
o Ze zitten tussenin (wit gedeelte op de foto ) omdat ze lichter zijn dan de rode 

bloedcellen, dit samen met de witte bloedcellen  
o Plasma of serum 

o Bevatten verschillende stoffen, oa. glucose, 
Na,… 

o Bloedcellen 
o Voornamelijk rode bloedcellen = maken bijna 

de helft van je bloedvolume 
o Je kan ze van plasma onderscheiden door het 

te centrifugeren = alle zware dingen zakken 
naar benenden.  

2.1  Plasma 
� Samenstelling plasma 

o Water + opgeloste stoffen 
o Enzymes, hormonen, organische moleculen 
o Ionen o Na+ is meest voorkomend 

o Plasma eiwitten o productie in de lever 
o Albumine: meest voorkomend 
o Globulines: vb. Antilichamen (immunoglobulines) 
o Fibrinogeen: bloedstolling (serum = plasma zonder fibrinogeen)  

o Fibrinogeen zorgt, net zoals witte bloedcellen, voor het maken van de 
bloedklonter 

2.2  Gevormde elementen 
 

2.3  Bloedplaatjes 
� Bloedplaatjes  

o bijnaam o trombocyten 
o Productie in beenmerg 
o Fragement van megakaryocyten 

o De plaatjes zijn onderdeel van een megacel 
o Geen celkern 
o Amoeboïde beweging 
o Levensduur 5 tot 10 dagen 

o De hoeveelheid van de plaatjes moet optimaal zijn. Té is 
nooit goed.  

o Te veel = je bouwt klonters  
o Te weinig = wanneer je een wond hebt stolt het niet 
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o Functie: Bloedstolling – zie voor meer uitleg bij puntje 5 van dit hoofdstuk 

2.4  Witte bloedcellen en de verdediging tegen de ziekte 
� Witte bloedcellen = leukocyten 

o Onderverdeling volgens 
o Aanwezigheid van granules/korrels 
o Reactie op kleuring (eosine, basisch) 

o Door een kleurstof toe te voegen kan je de 
cellen beter onderscheiden 

o Eosine = bindt zich aan eosinofielen 
o Basofielen binden aan basische stoffen 

o Bevatten kern van mitochondriën 
o De rode bloedcellen hadden dit niet. Bevat dus DNA 
o Als we een bloedstaal trekken zijn de witte bloedcellen 

die ervoor zorgen dat we iemand identiteit kunne 
bepalen.  

o Defensie tegen infecties  
o Witte bloedcellen zijn onderdelen van het grotere 

immunsysteem.  
� Leukocyten in weefsels  

o Verlaten bloedbanen doorheen capillair wand (extravasatie) 
o Amoeboïde beweging (diapedese) 
o Aantrekking bij infectie 

o Fagocytose van microben 
o Monocyten leven permanent in weefsels als macrofagen  

2.4.1  Granulocytes 
� Granulocytes  

o korrelcellen 

2.4.2  A-granulocytes 
� A-granulocytes  

o Niet-korrelig 

2.5  Rode bloedcellen en zuurstoftransport  
� Rode bloedcellen = erythrocyten 

o Platte binocave schijven 
o Deze vorm zorgt ervoor dat zuurstof sneller opgenomen kan worden  

o Geen celkern (=geen DNA), geen mitochondria 
o Als er dus een probleem optreedt kan hij geen gen tot expressie laten komen 

omdat hij geen eiwit kan maken 
o Mitochondriën gebruiken zuurstof o in zo’n rode cel zit het meeste zuurstof van 

alle cellen in het lichaam, maar ze hebben geen zuurstof nodig voor energieverbruik 
= bizar o leveren op een anaërobe manier energie 

o Productie in beenmerg onder invloed van erythropoïetine (EPO) 
o Levensduur 120 dagen 

o Na 120 dagen breek je ze af en maak je nieuwe 
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o Bevat hemoglobine (ijzer) 
o Opgeruimd door fagocytose in leveer, milt, beenmerg 
o Anemie 

o Bloedarmoede = te weinig rode bloedcellen  
o Polycythemie  

o Veel rode bloedcellen o proberen topsporters te bereiken 
o Iemand meet een hoog hematocriet kan betere inspanningen leveren 

o Een té veel aan rode bloedcellen kan leiden tot stroperig bloed o kan je 
bloedvaten doen verstoppen 

� Functie 
o Transporteert zuurstof naar alle cellen in het lichaam 
o Een rode bloedcel dient om zuurstof op te slaan o ze doen dit door binding met 

hemoglobine  

2.6  Hemoglobine  
� Hemoglobine 

o Rode bloedcellen bevatten hemoglobine  
o Dit is de zuurstofreceptor  
o Bevat 4 polypeptide ketens en 4 heme-groeopen 
o In heme groep 

o 1 ijzeratoom bindt met 1 molecule O2 
o Deoxyhemoglobine = zonder zuurstof 
o Oxyhemoglobine = met zuurstof 
o Carboxyhemoglobine = met CO (serkte binding o 

CO-vergiftiging, smog, roken 
� Afbeelding 

o Geel plaatje = heme groep 
o Rood = centrum = ijzer patroon 

� Hemoglobine en O2 transport 
o O2- transportcapaciteit van bloed is afhankelijk van hemoglobine concentratie 
o O2-binding op hemoglobine afhankelijk van PO2 
o Hemoglobine bevat zuurstof en wordt door de rode bloedcellen doorheen het lichaam 

gestuurd. 

2.6.1  Intermezzo: Oxyhemoglobine di ssociatiecurve  
� Oxyhemoglobine dissociatiecurve  

o PO2 bepaalt de verhouding deoxy/oxyhemoglobine 
o ‘loading’ in longen, ‘unloading’ in weefsels  
o Hoeveel procent van de rode bloedcellen bevat maximaal zuursof 

o 100% verzadigd betekent dat alle hemoglobine bezt zijn = 100% saturatie 
o Deze curve berekent de zuurstof in het bloed en afgifte van zuurstof aan weefsel  

2.7  Levenscyclus van rode bloedcellen  

3  Bloedcelstoornissen 

3.1  Aandoeningen van rode bloedcellen  
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3 .2  Aandoeningen van de witte bloedcellen  

4  Bloedgroepen 
� Bloedgroepen  

o Tot WOI had men problemen met bloedtransfusies o men had nog geen kennis over 
verschillende bloedgroepen 

o Problematische transfuciereactie o agglutinatie 
o Agglutinatie = klonteren van het bloed = rode bloedcellen worden aan elkaar 

gehecht  
o Rode bloedcellen worden aan elkaar gehecht als gevolg 

van twee uitsteksels o vastklitten = onstaan van 
bloedklonter  
o Als gevolg van het feit dat rode bloedcellen antigenen 

bevatten die als vreemd herkend kunnen worden 
door het immuunsysteem (antilichamen) van andere 
persoon  

4.1  ABO bloedgroepen 
� Transfusiereactie: Agglutinatie 

o Aanmaak van antistoffen  
o Hun functie is om cellen en moleculen die in je lichaam komen te identificeren 

waarna ze het eventueel kunnen afbreken  
o De volgende keer dat je het identificeert ben je er helemaal op voorbereid om de 

cel kapot te maken.  
� ABO bloedgroepen  

o Er zijn 4 soorten bloedgroepen en 2 anti-genen die reageren op anti-stoffen 
o Ontvanger o Je bent immuun voor wat je zelf niet hebt 

o Als je antigen A hebt heb je antistoffen tegen B 
o Als je antigen B hebt heb je antistoffen tegen A 
o Als je antigen AB hebt, heb je geen van beide antistoffen = universele 

ontvangers o alles kunnen ontvangen omdat voor beide geen antistoffen 
hebben.  

o Als je antigen O hebt (geen antigenen) dan heb je beide antistoffen A en B 
o Donor 

o O kan zijn bloed doorgeven aan iedereen = universele donor  
o Toch ontvangen we bij een bloedtransfusie het best enkel van onze eigen 

bloedgroep.  
o Dit omdat we meer krijgen dan enkel rode bloedcellen (ook plasma) waar 

we niet tegen kunnen. We zouden dan ons eigen bloed aanvallen.  
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4.2  Rh factor 
� Rhesus factor  

o Anti Rh antilichamen (AL) 
o Geen natuurlijke AL 
o Slechts gemakt na immunisatie 

o Verworven immuniteit (transfusie, zwangerschap) 
o Belangrijk bij geboorte van Rh+ baby en Rh- moeder 

o Bij contact bloed produceert moeder Rh AL 
o Bij volgende zwangerschap 

o AL diffunderen doorheen placenta 
o Hemolyse van RBC: eryhtroblastosis fetalis (= kapot maken van het bloed) 

� Afbeelding 
o Als je Rhesus negatief bent en je komt in contact met een Rhesus positief bloed o 

afweerreactie = je maakt antistoffen aan 
o De volgende keer dat je met Rhesus positief bloed in contact komt ga je dit bloed 

verstoten. 
o Dit is belangrijk bij zwangerschap/geboorte omdat er altijd uitwisseling is van het 

bloed van het kind met dat van de moeder  
o Voorbeeld 

o Rhesus negatieve moeder met Rhesus positieve baby 
o De moeder komt in contact met bloed waarmee ze niet in 

contact mag komen = ze maakt er antistoffen tegen 
o Bij de volgende zwangerschap ben je reeds immuun voor 

het mogelijke rhesus positieve bloed met als gevolg dat 
het kind ook immuun is voor alle ziektes waar de moeder 
voor immuun is. 

o Wanneer de antistoffen van de moeder via de placenta in 
contact komt met de baby of wanneer het bloed van de 
moeder in de bloedciculatie van de baby komt zullen die antistoffen ervoor zorgen 
dat het kind zijn eigen rode bloedcellen gaat afbreken, hij gaat agglutineren.   

� Animatie 
o Bioplek: http://www.bioplek.org/animaties/afweer/bloedgroep2.html 

4.3  Bloeddonatie  

5  Bloedstoll ing 
� Rol van trombocyten in bloedstolling 

o Bij beschadiging bloedvat (laesie) o bloedverslies = reactie dat uiteindelijk leidt tot 
bloedstolling 

o Zo’n bloedplaatje/trombocyt is het enkel gewoon om de binnenwand van de cel te zien 
= endotheelcellen. Maar door de beschadiging ziet hij nu ook colageen (verstevegende 
draden die ook in de wand van een bloedvat zitten. Dit zet de trombocyt aan tot 
actie/reactie o elementen die ervoor zorgen dat er geen bloeding meer is 

http://www.bioplek.org/animaties/afweer/bloedgroep2.html
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o 1ste element= vorming trombocytenprop 
o Er ontstaat een opeenstapeling van plaatjes o 1 trombocyt dat geactiveerd 

wordt roept vriendjes die op hun beurt ook vriendjes roepen = bijeenkomst 
van een hoop vriendengroepjes 

o Bespreking afbeelding  
o Een bloedvat heeft vanbinnen endotheel-cellen.  
o Wanneer de endotheel-laag beschadigd is komen de plaatjes in contact 

met collageen 
o Collageen activeert de plaatjes. 
o De plaatjes gaan plaatjesfactoren vrijgeven die zorgen ervoor dat een 

bloedvat vasoconstrictie gaat/samentrekt = diameter van je bloedvat 
gaat verkleinen = er gaat minder bloed door je bloedvat = minder 
bloed gaat er verloren  

o Meer plaatjes worden aangetrokken = er ontstaat een tromocyten-
prop 

o Dit is een positieve feedback o plaatje komt in contact met collageen 
– activeren = roepen van vriendjes – prop ontstaat  

o 2de element = vasoconstrictie 
o De bloedplaatjes hebben invloed op de spierwand van een bloedvat. 
o Er zal minder/ geen bloed meer naar het lek mogen gaan 

� Voorbeeld = Eddy actie – buurman van de prof is loodgieter  
o 3de element = fibrinenetwerk (coagulatie)  

o Zorgt  voor een volledige stolling van het bloed o dit wel enkel als er niet 
veel druk is in het bloedvat. Er kan nooit een stolling plaatsvinden bij een 
slagader = te grote druk!  

o Verschil tussen plasma en serum 
o Fibrinogeen zit in de plasma 
o Serum ontstaat als je bloed laat klonteren. Er zit dan geen fibrogeen 

meer in omdat je het al gebruikt het om er een klonter van te maken  
o Coagulatieproces = vormen van de prop 

o Je moet fibrine maken en je doet dit door fibrinogeen 
o De aanmaak van fibrine is noodzakelijk omdat plaatjes en rode 

bloedcellen niet voldoende zijn voor het vormen van een stevige 
bloedklonter.  

o Niet alleen het maken van fibrine is belangrijk, ook het oplossen ervan 
is noodzakelijk o bij een bloedklonter in de hersenen is het 
noodzakelijk dat men een enzym inspuit die de fibrinedraden laat stuk 
gaan. 

o Resultaat = stolling 
� Microscopie van een bloedklonter  

o Groene draden o fibirine = houdt de boel stevig bij elkaar  
o Rode cellen o erytrocyten = rode bloedcellen 
o Paars o trombocyten = de bloedplaatjes  
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HOOFSTUK 10 
Cardio-respiratoir systeem 

1  Cardiovasculair systeem 
� Functies van bloedsomloop 

o ééncellige o meercellige organisme 
o Transport (90.000 bloedvaten) 

o Gassen (O2 en CO2) 
o Nutriënten (uit spijsvertering) 
o Excretie (afvalproducten naar nieren) 
o Nadeel: toxines, virussen, metastasen,… 
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� Regulatie 
o Endocrien (communicatie tussen organen) 
o Thermoregulatie (diepe vs. oppervlakkige bloedvaten) 

� Bescherming  
o Stolling (tegen bloedverlies) 
o Immuniteit (leukocyten) 

� De bloedsomloop algemeen 
o Is een regulerend systeem dat meerdere organen met elkaar in verbinding stelt 

� Componenten circulatiesysteem 
o Cardiovasculaire circulatie (bloedsomloop) 

o Pomp o Hart (5 L/min in rust) 
o Buizen o bloedvaten (arteriën en venen) 
o Transportmiddel o bloed (5L) bestaand uit plasma en gevormde elementen 

o Lymfesysteem 

2  Bloedvaten 
� Slagaders 

o Arteriën en arteriolen o slagaders  
o 3 tunica (lagen) in wanden van aders en slagaders 

o Tunica externa  
o bindweefsel 

o Tunica media 
o Gladde musculatuur = gladde spier = onbewust o onder invloed van 

orthoparasympatisch zenuwstelsel.  
o Is verantwoordelijk voor vasodilatatie (erectie = delatie o relaxeren van de 

kringspier) en vasoconstrictie (stolling = constrictie o samentrekken van de 
spier 

o Tunica interna 
o Endotheel 

� Haarvaten 
o Capillairen 

o Plaats waar het om gaat = plaats waar bloed en weefsel in contact komen en waar 
er uitwisseling plaatsvindt.   

� Aders 
o Venulen en venen o aders  

� Onderdelen van systemische circulatie  
o Beide bloedsomlopen (groot, klein) hebben dezelfde circulatie  
o Arteren vertakken zich in capillair/haarvaten wanneer er uitwisseling is gebeurt komen 

ze terug samen in 
venulen – aderen.  
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2.1  Slagaders 
� Anderscheid aders-slagaders  

o Slagaders 
o Grotere druk en daarom is er een dikkere, gespierde wand in nodig 
o Ze zijn diep gelegen = bescherming  

o Aders  
o Venen grotere lumen/hotle (interne diameter) en volume 
o Ze zijn oppervlakkig gelegen 

 

 

 

 

 

2.2  Haarvaten 
� Haarvaten  

o Bijnaam o Capillairen  
o Functie o uitwisseling van bloed  
o Het heeft een dunne wand 

o Dit omdat het enkel bestaat uit endotheel-cellen 
o Kleine diamter 
o Trage stroming  
o Lever o heeft een makkelijke barrière. Hier zijn veel uitwissellingsmogelijkheden 
o Hersenen o heeft een moeilijkere barrière  

 

2.3  Aderen 
� Snelheid en oppervlakte doorheen de bloedomloop  

o Door de vertakking is onze bloedomloop zo lang  
o De vertakking gaat door tot dat je aan het capillair komt  
o De snelheid van de doorbloeding neemt af  

o Metafoor 
o Stel dat een rivier door een heel smalle bedding moet, dan 

gaat die heel snel gaan, maar wanneer de rivier dan heel veel 
moet vertakken, valt die snelheid wat stil 

� Druk doorheen bloedsomloop 
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o Op het einde van je capiilairen is er nauwelijks nog druk aanwezig, maar je bloed moet 
wel terug naar het hart geraken. 

o Er is een drukverval o hoe verder het vertakt hoe minder druk er is 
o We moeten een extra pomp hebben om het bloed terug naar het hart te krijgen = 

spierpomp 
o Aderen/venen hun taak is om bloed terug naar het hart te brengen 

� De venueze kleppen en de spierpomp 
o We persen het bloed in de bloedvaten samen met de spieren. Ook in de venen heb je 

dus een klep nodig. Door de spieren te bewegen gaan we de venen samendrukken en 
aangezien er kleppen zitten kunnen de venen maar in 
1 richting lopen o het bloed kan alleen maar naar 
het hart. 

o Als je niet beweegt valt de pomp naar je hart stil o 
voorbeeld van de royale gards van Queen Elizabeth 
o zij vielen flauw = oplossing = olifantenpijpbroeken 
zodat ze ongemerkt konden bewegen.  

3  Hart 
� Het hart  

o Bestaat uit 
o Myocard 

o De wand van het hart  
o De wandcontracties zijn verantwoordelijk voor de pomping van het hart 

o Endocard 
o Pericardium 
o Septum 

o Verdeeld het hart in twee helften  
o Elke helft bevat een 

o Voorkamer = Atrium 
o Ze ontvangen bloed dat terug komt naar het hart  
o Ze hebben dunnere wanden en kleinere kamers  

o Kamer = Ventrikel  
o Zij pompen bloed uit het hart met grote druk 
o Ze hebben dikkere wanden en grotere kamers  

o Kleppen 
o Functie 

o Het zijn terugslag-systemen die ervoor zorgen dat bloed maar in één 
richting kunnen pompen.  

o Elke pomp heeft kleppen.  
o Je moet ervoor zorgen dat een pomp samen trekt = het bloed moet er 

langs de ene kant in en langs de andere kant uit = circulatie 
o Soorten:  

o Atrioventriculaire kleppen = AV-klep 
o Klep die tussen de voorkamer en de kamer zit   
o Ze worden vastgehouden door hartspieren die ervoor zorgen dat 

de hartkleppen niet overslaan o Evi van Acker = zeilen  
o Semilunar kleppen/halvemaanvormige kleppen 
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o Is gelokaliseerd tussen een kamer en een slagader, ofwel met de 
aorta of met de longslagader  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Het éénweg-principe van de hartklep  
o Kleppen zijn noodzakelijk 

o Zonder zou de vloeistof er langs beide kanten in-en uitgaan = haalt niet uit o we 
willen een circulatie o daarom zijn kleppen noodzakelijk  

o Benodigheden voor een pomp = zorgt voor circulatie 
o Een spier = hart  

o Een spier die contractie kan veroorzaken  
o Kleppen  

o Die ervoor zorgen dat het bloed maar in 1 richting kan 
o Afbeelding – hartpomp 

o Middenste situatie  = wanneer de linker ventrikel samentrekt gaat het bloed naar 
de aorta = kleppen naar de aorta staan open = het bloed gaat naar een plek waar er 
al een hoge druk is = hiervoor is veel engergie nodig (voorbeeld van fietsband 
oppompen die al opgepompt is = is heel moeilijk!)  

o Relaxatie = klep naar de aorta is dicht en klep tussen kamer en voorkamer is open  

3.1  Twee circuits van de bloedstroom 
� Het hart 

o Bestaat uit een linker en rechter helft = zien we als twee gescheide pompen, elk met 
een eigen bloedstroom 

o Bloed gaat van de linker helft van het hart en gaat naar de grote bloedsomloop o komt 
terug in de rechter helft van het hart en gaat naar de kleine bloedsomloop 

� Twee circuits van de bloedstroom 
o Systemische circulatie = grote bloedsomloop = linker kant van het hart voor de mens = 

rechter kant op de foto 
o Transporteert bloed van en naar de lichaamsweefsels  
o Zuurstofrijk bloed komt aan in de linker voorkamer van het hart 
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o Pulmonaire circulatie = kleine bloedsomloop = rechter kant van het hart voor de mens 
= linker kant op de foto 
o Transporteert bloed van en naar de longen  
o Aderen sturen zuurstofarm bloed terug  

� Zuurstof arm bloed 
o Blauw gedeelte 
o Zuurstof arm bloed wordt getransporteer door de aderen naar de rechterhart. Via het 

rechterhart wordt het geleidt naar de longen, waar het bloed verrijkt wordt met 
zuurstof. 

o Rechter hart = bevat zuurstof arm bloed  
o Slagaders die van de rechter helft van het hart vertrekken bevatten zuurstofarm bloed  

� Zuurstof rijk bloed 
o Rood gedeelte  
o Zuurstof rijk bloed wordt getransporteerd door de slagaderen naar de linkerhart. Wordt 

doorheen het hele lichaam gepompt 
o Slagaders brengen het bloed weg van het lichaam. 

o Grootste slagader is de aorta o brengt het bloed dat niet langs was geweest in 
de longen naar heel het lichaam. Wanneer het bloed doorheen het hele 
lichaam is getransporteerd = zuurstof arm o dit omdat alle weefsels er 
zuurstof uithalen voor hun mitochondriën. 

o Het zuurstof arm bloed gaat verzameld worden in venen  
o Venen brengt het bloed terug naar het rechter hart 

o Linker hart = bevat zuurstof rijk bloed  
� Slagaders 

o Zuurstof rijk bloed zit in de slagaders van de grote 
circulatie 

o Zuurstof arm bloed zit in de slageraders van de kleine 
circulatie  

� Aders 
o Zuurstof arm bloed zit in de aders van de grote 

circulatie 
o Zuurstof rijk bloed zit in de aders van de kleine 

circulatie  

3.1.1  Intermezzo: Onderdelen van ademhalingsstelsel  
� Onderdelen van ademhalingsstelsel 

o Luchtpijp 
o Er is een vertakking in twee grote luchtwegen die 

ook kraakbeenringen bezitten = twee primaire 
bonrchi 
o Deze vertakken zich verder totdat we 

uitkomen op een terminale bronchiolen en 
respiratoire bronchiolen  

o Op deze manier ontstaat er een groot 

uitwisselingsoppervlakte 
o Respiratoire zone 

o Hier vindt effectief de diffusie plaats  
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o De conductie-zone of transportzone 
o De luchtwegen die lucht heen en weer brengen (niet alle dieren hebben dit nodig; 

vissen) 
o Omdat onze uitwisselingsoppervlakte diep in ons lichaam zit, en niet aan de 

oppervlakte zoals bij vissen, hebben we een conductie-zone nodig = luchtwegen 
voor transport 

3.1.2  Intermezzo: Gasuitwisseling in de longen  
� Gasuitwisseling in de longen  

o Zwaartekracht 
o Speelt een grote rol op de lucht = gewicht weegt 
o Het gewicht van lucht kan je meten met een barometer 

o Je vult het uiteinde met kwik (zwaarste vloeistof die we kennen) waartegen het 
gewicht van de kolom lucht duwt.  

o Het gewicht van de lucht duwt vervolgens de kwik omhoog o desondanks dat 
kwik zwaar is kan lucht het 76cm doen stijgen 

o Conclusie = luchtdruk is heel hoog 
o Druk van lucht wordt uitgedrukt in PO2 (partiële druk) = 760 is ideaal! 

o Wet van Dalton 
o De totale druk in een gasmengeling = de som van de drukken die door elk gas 

afzonderlijk worden uitgevoerd (som van partiële drukken) 
o PATM = PN2 + PO2 + PCO2 + PH2O= 760 mm Hg 
o 78.6% N2, 20.9% O2, 0.04% CO2 
o PO2 op zeeniveau: 0.029 x 760 = 159 mmHg 
o Ingeademde lucht 

o 100% H20 verzadigd (=47 mm Hg) 
o 0.209 (760 – 47) = 150 mmHG 

� Zuurstofspanning in ingeademde lucht 
o Lucht inademen  

o We zullen de ingeademede lucht zuiveren, we bevochten het en warmen het op.  
o Als wel ucht 100% verzadigen met waterdamp, dan neemt dat ook een bepaalde 

druk in: 47mmHG o daarom moeten we 760mmHG verminderen met de 47mmHG 
van de waterdamp om de partiële druk van zuurstof in de ingeademde lucht te 
kennen  

� Gasuitwisseling  
o Zuurstofrijkbloed, die in de slagaders zit van de grote 

circulatie wordt zuurstofarm bloed die naar de longen 
gaat. 

o Het bloed daat aankomt in de longen komt in contact 
met luchtzakjes.  

o We zorgen via diffusie  dat zuurstof via de alveolen naar 
het bloed over  gebracht wordt.  

o Je moet het gas met hoge druk boven de vloeistof 
leggen waardoor het gas in de vloeistof gaat dringen.  

o Je hebt een hoge druk in de aveolen, PO2 van 100 o 
alveolen met dergelijke hoge druk liggen op de aders 
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waarin de zuurstofspanning laag is, een lage PO2 o het gas dringt zich daarom in het 
bloed.  

o Via diffusie (transport van molecule van een hoge naar een lage concentratie) wordt 
zuurstofarmbloed, zuurstofrijk bloed.  

o Het zuurstofrijk bloed gaat naar je linkerhart dat vervolgens naar de hersenen en andere 
lichaamsweefsels gaat  

o Als je wilt weten of de longen het goed doen o nakijken of de zuurstofspanning in het 
bloed 100 is.  

o Arteriële PO2 is een goede indicator van de longfunctie, maar een slechte indicator van 
de hoeveelheid O2 

� Schema 
o SLIDECAST 12:28 – LES 10  

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Coronaire circulatie  
� Coronaire circulatie  

o Regelsyseem dat bepaald hoe het bloed naar bepaalde organen moet gestuurd worden 
o Bepaalt hoeveel bloed naar waar gaat  

o Hart o moet natuurlijk als eerste bloed krijgen o gebeurt via de krans-
slagaders 
o Er is een onmiddelijke vertakking naar het hart zelf 
o Gebeurt dit niet dat sterft er een deel af o vormt een littekenweefsel = 

kan geen contracties meer uitvoeren o gebeurt bij een hartaanval 
o Kransslagader 

o Is een slagader dat het hart zelf bediend 
o Het is bloed dat uit de linker ventrikel de aorta bediend  
o Wanneer er een vernauwing is in de kransslagader kan er een hartinfact ontstaan. 

o Een hartinfarct is het gevolg dat een deel van het hart geen bloed meer krijgt 
als gevolg van vernauwing aan de kransslagader. Er is dus sprake van een 
afgestorven hartspier. 

o Wanneer men meerdere vernauwingen heeft en meerdere hartinfarcten heeft 
gehad is dit een slechte zaak o  vermijden door een overbrugging  
o Overbrugging = een bloedvat uit een ander deel van je lichaam wordt 

gemonteerd tussen de aorta en voorbij de plaats van de vernauwing (zie 
tweede afbeelding)  

3.3  De hartcyclus 
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� Hartdebiet (hart-minuut-volume) 
o Bloedvolume gepompt per minuut door elke ventrikel o stroming per tijdseenheid 

o Hoeveel bloed wordt er per minuut weg gepompt vanuit je hart = 5L/min 
o Functie van aantal slagen per minuut (HF) en bloedvolume uitgestoten per slag (SV) 

o Grote van je hart zal je slagvolume bepalen  
o SV = Slagvolume o bij het samentrekken van het hart wordt een bepaalde 

hoeveelheid bloed in je aorta geduwd. Die hoeveelheid = SV = 80 ml 
o HF = hartfrequentie o hoeveel keer doe je dit per minuut 

o SV kan x2, HF kan x2,( dus HD kan x5 (tot 30L/min) 
� HF x SV = HD o 70/min x 80ml = 5600 ml/min 

o Het hart gaat door bloed in je aorta te pompen een hoge bloeddruk genereren in je 
slagaders.  

o Je kan maar een circualtie krijgen als de druk aan de ene kant van de buis kleiner is dan 
aan de andere kant.  

� De hartcyclus 
o Systole o periode waarin het hart samentrekt 
o Diastole o periode waarin het hart ontspant  

o Het vullen/ontspannen duurt dubbel zo 
lang als het contraheren  

o Links en rechts is het synchroon 
o Maar de voorkamers en kamers zin niet 

synchroon  
o Voorkamers trekken als eerst samen 

die vervolgens bloed in de ventrikels 
duwen 

o De ventrikels/kamers gaan te gelijkertijd samentrekken en zo bloed in de 
slagaders duwen 
o Bij de kleine circulatie is dit de aorta  

� Hartspiercellen van 1 myocard zijn allen verbonden via gap junctions 
o Alle spiercellen zijn aan elkaar vast gehangen. 

o De gap junctions zorgen ervoor dat AP zomaar van de ene naar 
de andere cel kan gaan = als de ene hartspier samentrekt zullen 
ze allemaal samentrekken. 

o Alle zenuwcellen samen vormen een myocard 

3.4  Intern geleidingssysteem 
� Prikkelgeleiding in het hart  

o Hoe komt het dat het hart weet dat eerst de atria’s moeten samentrekek en dan de 
ventrikels?  
o Ritme onstaat in de sinusknoop (SA knoop = en hup cellen) 

o Het zijn een soort zenuwcellen die altijd maar depolariseren en repolariseren 
o Elke keer als de atria samentrekken gaan de AV-knopen dit mekrren en vertellen dit 

door aan de ventrikels.  
o Het signaal wordt wel even opgeslagen door een trage prikkelgeleiding = daar 

door contraheren de ventrikels later dan de atria  
o In de sinus-knoop start de depolarisatie = zorgt voor het samentrekken van de artia o 

AV-knoop vangt dit op en signaleert de ventrikels  
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� Afbeelding 
o Sinus-knoop cellen bevinden zich in het rechter 

atrium/voorkamer.  
o Zij geven de cadance. Dit omdat de sinus-knoop cellen 

omgeven zijn door hartspiercellen die instaan voor het 
samentrekken van het hart.  

o AV-knoop is een soort afluisterscel 
o Hij geeft een elektrisch signaal ,dat hij van de voor kamers 

ontvangt, door naar de kamer 
� De arteriële bloeddruk 

o Afhankelijk van 
o Het hartdebeit 
o De totale perifere weerstand  

3.5  Elektrocardiogram  
� EKG 

o T o de repolarisatie van de ventrikels 
o P o depolarisatie van de AV-knoop en de voorkamers 
o QRS o start van ventrikel contractie, T einde van de contractie, 

repolarisatie  
� Voor uitgebreide info over grafiek  

o Slidecast Les 11 = 10:34 
� Verband tussen EKG en harttonen 

o Als je ventrikels samen trekt krijg je een grote druk in 
je ventrikels 

o Harttonen o tonen die we horen als we naar het 
hart luisteren 
o De dubbele klop die we horen is het sluiten van 

de klep o net voor een klep sluit gaat er nog 
geen klein beetje bloed door = die is door een 
hele kleine opening = maakt een lawaai. 
Metafoor = scheet  

o De tonen die we horen zijn niet het gevolg van 
contraheringen 

o Wanneer sluiten de hartkleppen 
o Bij de start van QRS sluiten de AV-kleppen = 1ste harttoon 
o Bij de T-top sluiten de semilunaire kleppen = 2de harttoon 
o We horen de harttonen dus enkel bij het begin en het einde van een ventrikel-

contractie 
o Grafiek 

o Systole = geel gebied = hoge druk in de aorta 

3.6  Intermezzo 

3.6.1  Regeling door doorbloeding  
� Regeling door doorbloeding  
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o Doorbloedingsnelheid is positief afhankelijk van  
o Het drukverschil (~artiële bloeddruk) o hoe groter het drukverschil = hoe sneller 

de doorbloeding  
o R4 o de straal van het bloedvat tot de 4de macht o dus regeling vooral via 

vasoconstricitie/vasodilatatie = hoe groter o hoe meer doorbloeding 
� Hoeveel bloed gaat er naar een bepaald orgaan 

o Kan geregeld worden door de diamete van je bloedvat aan te passen (systeem van vaso-
constrictie en vaso-dilatatie) 

� Hoeveelheid vloeistof in een buis 
o Als je wil weten hoeveel vloeistof er door een buis gaat, moet je weten wat het 

drukverschil is tussen het being en het einde van de buis. 
� Afbeelding 

o A o Als de diameters van twee bloedvaten bij een vertakking even groot is, dan is de 
weerstand voor het bloed om voor het ene of het andere te kiezen even groot 

o B o Als de diameters niet gelijk zijn, wordt de kans dat het 
bloed de zijde van het kleine bleodvat kiest, heel klein.  
o Doorbloeding is afhankelijk van R4 = als de straal 

verdubbelt van 1 naar 2, gaat de doorbloeding X16 zijn = 
16x minder weerstand bij de grote opening en 16x meer 
weerstand bij de smalle opening. 

3.6.2  Regeling doorbloeding capil lairnet via sf incters 
(afhankeli jk van de metabole nood)  

� Regeling doorbloeding cappilairnet via sfincters  
o Precapillaire sfincters  

o Bloedvaten die zodanig samentrekken zodat er helemaal 
geen bloed meer doorkan.  

o Dit wordt geregeld afhankelijk van de nood o heb je 
geen energie in deze delen nodig = minder bloed 
hiernaar toe laten komen.  

3.6.3  Herverdeling van bloedtoevoer naar organen van rust naar inspanning  
� Herverdeling van bloedtoevoer naar organen 

van rust naar inspanning  
o Tijdens rust krijgt vooral het maag-en 

darmstelsel en de lever veel bloed 
o Het is logisch dat in rust de skelet-

spieren maar 0,75 liter krijgen 
(=15-20% van de 5L bloed per 
minuut) 

o Bij inspanning krijgen de spieren en het 
hart veel bloed  

3.6.4  Doorbloeding hersenen  
� Doorbloeding hersenen  

o 750 ml/min 
o De hersenen krijgen altijd 15% van het hartdebiet in rust 
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o Relatief constant o anders vallen we flauw 
o Zowel in rust als bij inspanning krijgen de hersenen dezelfde hoeveelheid 

bloedtoevoer 
o Autoregulatie 

o Metabole controle (= principe bij fMRI) 
o Verschillen in doorbloeding tussen niet/-actieve regio’s: actieve neuronen en 

astrocyten produceren vasolidatoren (NO, prostaglandines, adenosine,…) 
o Zoals we zagen verandert hoeveelheid bloedtoevoer naar de hersenen niet 
o Wat er wel verandert is de verdeling van bloed = sommige gebieden in de 

hersenen steken hun ‘vinger in de lucht = vasodilatoren = signalen’ om meer 
bloed te krijgen van het beschikbare bloed 

o Myogene controle 
o Vasodilatatie van cerebrale arteriolen bij bloeddrukval (en omgekeerd)  

o Bloeddrukval = hart stuurt te weinig bloed naar de slagaders, waardoor de 
druk daalt o wanneer dit gebeurt hebben hersenen nog steeds recht op het 
hun aandeel. Dit aandeel moet even groot blijven, maar doordat het aanbod 
verminder is eisen ze in principe meer op waardoor de verdeling niet meer 
gelijk loopt en sommige gebieden in het lichaam niet voldoende bloed krijgen.  

o Myogene controle = wanneer de bloeddruk daalt gaan de hersenen nog meer 
vragen van het deel. Ze gaan aan vasodilatatie doen.  

3.6.5  Bloedtoevoer naar de hersenen  
� Bloedtoevoer naar de hersenen  

o 1 = halsslagaders 
o 1ste vertakking van de aorta, na de kransslagaders 
o als je deze afbindt = grootste deel van de bloeddoorstroom naar de hersenen kan 

niet meer voltooid worden.  
o Daarom is er dus een back-up plan nodig  

o 2 = vertakking in de carotis sinus  
o Verdere vertakking van de halsslager leidt tot onder andere in een vertakking in de 

carotis sinus  
o Loopt langs de buitenkant van de hersenen  

o 3 = carotis interna naar de hersenen 
o Verdere vertakking van de halsslager leidt tot onder andere in een vertakking in de 

carotis interna 
o Loopt langs de binnenkant van de schedel naar de hersenen   

o 4 = Back-up bloedtoevoer via wervelslagader 
o het is een wervelslagader die langs de wervelkolom lopen en bloed naar de 

hersenen sturen  
o 5 = Cirkel van Willis  

o De doorbloeding van de hersenen hangt dus af van de 
vertakking van de halsslagader en de werveladers o komen 
samen in een cirkel  

4  Bloeddruk 
� Baroreceptor reflex 

o Plaatsen waar we bloeddruk optimaal kunnen meten 
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o Aorta boog  
o Dit is de plaats waar we de bloeddruk willen gaan meten  
o Het is de plaats waar het bloed net vanuit je liner-ventrikel in je aorta komt 

o Carotis sinus  
o Het is de vertakking van de arteria carotis 
o Het zijn rek-receptoren in de wand van je bloedvat o als de cellen in de 

wand uitzetten = veel druk  
o Stijging in bloeddruk induceert rek en verhoogt frequentie 

anctiepotentialen in sensorische neuronen 
o Vasomotor en cardiale controle centra in medulla  
o OS (orthosympaticus) en PS (parasympaticus) regelen HF 

(hersenfucntie) en hartdebiet en dus bloeddruk (=effector 
van negatieve feedbakcloop)   

� Orthostatische hypotensie  
o Afbeelding 

o Je hebt een bloeddruk als gevolg van een verandering 
in positie ( liggen o recht), vaak zie je even zwart voor je ogen = gevolg van 
veneuze terugkeer  

o Het bloed dat zich onder je hart bevindt vindt moeilijk de weg terug naar het hart, 
er is bijna geen druk meer aanwezig. Je moet met je spierpomp je bloed 
terugkrijgen.  
o Al liggend is dit geen probleem = bloed ligt op dezelfde hoogte = veneuze 

terugkeer is gemakkelijk 
o Als men staat is de veneuze terugkeer moeilijker  

o Het volume dat je hart krijgt op het iende van de diastole is verlaagd 
omdat het bloed niet terug geraakt naar het hart = hart is niet vol = 
slagvolume vermindert = hardebiet daalt = bloeddruk daalt o 
baroreceptoren hebben dit door = sturen neutrale signalen door naar de 
medulla oblongata. 
o Zo wordt de orthosympaticus actief en de parasympaticus inactief = 

je hartdebiet 
gaat verhogen 
en je bloeddruk 
stijgt 
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� Meten van artiële bloeddruk  
o Niet-invasieve methode van Riva Rocci 
o Palaptie (enkle systolisch) 
o Ausculatie (stethoscoop) 
o Normaal = stille, laminaire flow 
o Bij vernauwing van arteriên = turbulente ‘luidruchtige’ flow 
o Oplaabaar manchet rond bovenarm 
o Geluiden tussen systolische en diastolische druk  

� Afbeelding 
o Cuff nodig = doek rond je arm plaatsen dat ballon bevat o opblazen van die ballon zorgt 

ervoor dat de druk binnenin het doek stijgt = de druk blijft verhogen tot wanneer het 
bloed in de bovenarm niet meer naar de onderarm kan gaan o de doorbloeding wordt 
afgesneden 

o Vervolgens laat men stelselmatig de druk dalen 
o We luisteren naar de bloedvaten o geluid = Korotkoff o dit horen we omdat er bloed is 

die door een kleine opening langs de kleppen passeert 
� Tabel 

o Eerst druk tot boven de bloeddruk laten stijgen 
o Sytolisch = hoogste punt 
o Diastolisch = laagste punt  

 

 

 

 

 

 

 

� Bloeddruk: meetbare parameters  
o Systolische en diastolische bloeddruk 
o Polsdruk 

o Drukverschil tussen systole en diastole 
o Voorbeeld: 120 – 80 = 40 mmHG 
o Weergave van slagvolume 

o Mean arterial pressure (MAP) 
o MAP = diastole + 1/3 polsdruk 
o Voorbeeld: 80 +1/3(40) = 93 mmHG 

5  Lymfestelsel  
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� Lymfesysteem  
o 3 functies 

o Brengt intersititeel vocht terug naar bloed 
o Transport geaboserbeerde vetten 
o Immuunverdediging (lymfocyten)  

o Lymefehaarvaten o poriën in de wand  
o Lymfebuizen o zoals venen  
o Lymfeknopen o filteren van lymfe 

o Fagocytose van pathogenen 
o Productie van lymfocyten  

o lymfoïde organen 
o milt 
o thymus (zwezerik) 
o tonsillen (amandelen) 

� Lymfehaarvaten 
o Lymfe = doorzichte waterachtige substantie die van de 

vloeistof rond de cellen sijpelt in de bloedcellen 
o Het begint aan zoals een doodlopende straat, maar wanneer er 

vocht in komt is het vertrokken 
o Het komt samen ter hoogte van de benen aan het sleutelbeen 
o Elephantiasis  

o Ontstaat als gevolg van het feit dat lymfe weefsel vocht 
niet meer kan doorstromen = er ontstaat een 
vochtophoping = oedeem 

o Borstkanker 
o Als ze tumor in de borst wegnemen dan halen ze vaak ook de lymfeklieren eruit 

als preventie tegen uitzaaiing 
o Het weghalen zorgt voor een moeilijkere circulatie van de lympfen o gevolg = 

opgezwollen arm aan de kant waar het het uit de oksel werd gehaald;  
� Lymfecirculatie  

o Er is geen pomp of hart die instaat voor de circulatie van het 
lymfevocht 

o Het werkt aan de hand van een spierpomp 


