
Begrippenlijst Fysiologie (1e bachelor psychologie 2020-2021) | Elysia Debbaut 
 

 1 

Begrippenlijst fysiologie 
 

Organische verbindingen Verbinding molecule met element C 

Anorganische verbindingen Verbinding molecule zonder element C 

Enzym    Een eiwit; molecule die die scheikundige reacties gaat katalyseren 

Metabolisme/stofwisseling Scheikundige reacties in ons lichaam = metabole reacties 

Transcriptie   Het kopiëren van stukjes DNA naar RNA in celkern 

Translatie   Het transformeren van RNA naar eiwit in het cytoplasma 

Cytoskelet   Het inwendig raamwerk van de cel 

Adenosine-trifosfaat (ATP) Universele pasmunt in elke cel 

Ionen    Elektrisch geladen deeltjes (negatief: anion en positief: kation) 

Poortkanalen   Transporteurs die kunnen openen en sluiten 

Endocytose   Naar binnen trekken in een blaasje 

Exocytose   Blaasje maken met iets en dumpen in de buitenwereld 

Gedifferentieerde cellen Cellen met unieke eigenschappen voor bepaalde functies 

Stamcellen   Nog niet gedifferentieerde voorlopercellen 

Histologie   Weefsels zijn opgebouwd uit cellen en organen uit weefsels 

Weefsel   Een complex van cellen met overeenkomsten in structuur, functie en 
    extracellulaire vloeistof  

Extracellulaire ruimte  Tussen cellen in weefsel zit een ruimte 

Homeostase   Constant houden milieu interieur4 

Gap junctie Direct contact tussen cellen; als één cel wordt geprikkeld, worden 
alle cellen geprikkeld 

Paracriene regeling  Communicatie via lokale boodschappers 

Functionalisme Om een biologisch fenomeen te begrijpen moeten we de functie 
ervan voor het organisme begrijpen 

Natuurlijke selectie Competitie om genen door te geven (niet enkel om te overleven) 

Fitness Aantal succesvolle nakomelingen 

Seksuele selectie Competitie om gekozen te worden door een vrouwtje (= female 
choice) of competitie tussen mannetjes om toegang te krijgen tot 
vrouwtjes (= male-male competition) 

Evolutionair relict  Vroeger nut gehad, maar nu niet meer  
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Taxonomie Het indelen van organismen in groepen volgens eigenschappen in 
groepen 

Soort Organismen die samen kunnen voortplanten en nageslacht kunnen 
krijgen dat vruchtbaar is 

Niches Plaats waar er opportuniteiten zijn, veel kans op voedsel en weinig 
kans om opgegeten te worden 

Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaande uit de hersenen en ruggenmerg 

Perifeer zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaande uit de craniale zenuwen en spinale zenuwen 

Neuronen Vertegenwoordigers van de elektrische activiteit in de hersenen 

Steuncellen/glia Cellen die de neuronen ondersteunen 

Schwanncellen Steuncellen die de myelineschede rond axonen vormen 

Satellietcellen Steuncellen die neuronen ondersteunen in ganglia 

Ganglia Verzameling van cellichamen in de neuronen buiten het centrale 
zenuwstelsel 

Witte stof Myelineschedes 

Tracts Bundels van axonen die eenzelfde functie hebben 

Grijze stof Cellichamen o.a. ganglia 

Nuclei Verzameling cellichamen 

Oligodendrocyten Steuncellen die de myelineschede rond axonen vormen (zelfde 
functie als schwanncellen, maar kunnen meer myelineschedes 
tegelijkertijd produceren) 

Microglia Steuncellen die allerlei zaken onschadelijk maken/ruimen in de 
hersenen 

Ependymcellen Steuncellen die de inwendige holten/ventrikels in het centraal 
zenuwstel bekleden en cerebrospinaal vocht produceren 

Astrocyten Stervormige steuncellen die voor de structurele en metabole 
ondersteuning van de neuronen zorgen en voor de vorming van de 
bloed-hersen-barrière 

Bloed-hersen-barrière Barrière tussen de bloedbaan en de hersenen 

Afferente systeem Informatie die het brein binnenkomt; output 

Efferente systeem Informatie die het brein buiten gaat; output 

Somatisch zenuwstelsel Output van de hersenen die wij bewust controleren 

Autonoom zenuwstelsel Output van de hersenen die wij niet bewust controleren 

Dendrieten Cellen die prikkels opvangen (efferent) 

Potentiaalverschil Verschil in elektrische lading tussen binnen en buiten de cel in rust 
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Rustmembraanpotentiaal Verschil in lading tussen de ionen op het membraan binnen en buiten 
(RMP) de cel in rust 

Hyperpolarisatie Een verandering in de membraanpotentiaal van een cel bedoeld 
waarbij de potentiaal negatiever wordt (ó depolarisatie) 

Depolarisatie Een verandering in de membraanpotentiaal van een cel waardoor 
deze potentiaal minder negatief wordt (óhyperpolarisatie) 

Actiepotentiaal Tijdelijke omkering van de membraanpotentiaal 

Refractatie periode De periode na een actiepotentiaal om te herstellen waarin dus 
verhinderd wordt dat er een nieuw actiepotentiaal plaatsvindt 

Local current De actieve stof bv. natrium gaat naar naburige regio’s die gaan 
depolariseren en waar een actiepotentiaal gaat ontstaan 

Externe depolarisatie stimulus Stimulus afkomstig van de regio naast de actieve regio 

Saltatoir Sprongsgewijs; conductie van knoop tot knoop 

Neurochemie Onderzoek naar verschillende soorten synapsen 

Synapsen Plaats waar overdracht van een prikkel van de ene cel naar de andere 
plaatsvindt (elektrisch en chemisch) 

Psychofarmacologie Het beïnvloeden van endogene transmissie via exogene stoffen 

Neuroanatomie Het bespreken van delen in de hersenen naar plaats en functie 

Agonist Signaalstof die een receptor in een celmembraan activeert of de 
activiteit van een enzym verhoogt bv. mimeticum 

Antagonist Stof die zich bindt aan een receptor zonder een biologische respons 
op te roepen, en daarmee de werking van een agonist dempt of bij 
verzadiging van de receptor zelfs verhindert. Zoals een agonist een 
respons veroorzaakt, blokkeert een antagonist die respons 

Precursor Chemische stof die tijdens een reactie in een andere stof wordt 
omgezet, dient als voorloper voor een bepaald eindproduct 

Cerebrum   Grote hersenen 

Diencephalon   Tussenhersenen 

Cerebellum   Kleine hersenen 

Dura mater   Harde, buitenste hersenvlies 

Arachnoidea   Spinnenwebhersenvlies 

Pia mater   Zachte, binnenste hersenvlies 

Corpus callosum  Balk die rechter- en linkerhemisfeer verbindt 

Cortex    Hersenschors 

Gyri    Windingen waaruit de cortex is opgebouwd samen met sulci 
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Sulci    Groeven waaruit de cortex is opgebouwd samen met gyri 

Homunculus Latijn voor mannetje; geeft de verhouding weer hoeveel neuronen er 
bestemd zijn om spier aan te sturen 

Nucleus caudatus Een van de structuren van het corpus striatum in de hersenen van 
de mens en veel diersoorten 

Nucleus lentiformis Een onderdeel van de basale kernen en bestaat uit de globus 
pallidus en het putamen 

Corpus stratum Alles samen; een gebied in de grote hersenen dat onder de schors van 
de grote hersenen 

Decussatie   Motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist 

Broca    Motorische spraakcentrum 

Wernicke   Sensorisch spraakcentrum 

Fasciculus Arcuatus  Centrum tussen Broca en Wernicke 

Gyrus Angularis  Grens van de temporale-, partiële- en occipitale kwab 

Myofibrillen Trekkabels die gespannen zijn van de ene kant naar de andere kant 
van de skeletspiercel; bestaat uit eiwitten in twee vormen: dikke 
filamenten en dunne filamenten 

Myosine Specifieke molecule waaruit dikke filamenten zijn opgebouwd; 
langwerpig met kopje aan 

Actine  Molecule waaruit dunne filamenten zijn opgebouwd; dubbele helix 

Motorische eenheid Alle spiervezels die aan één zenuwcel hangen, betekent dat als één 
actiepotentiaal in één axon doorgaat, dat alle spiercellen die hier 
aanhangen gaan reageren 

Orthosympaticus Het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig 
beïnvloedt dat het lichaam arbeid, waar energie voor nodig is, kan 
verrichten = fight-or-flight 

Parasympaticus Het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig 
beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan 
komen = rest-and-digest 

Baroreceptoren Sensoren in de vertakking van de externe en interne halsslagaders en 
in de aortaboog, zie de bloeddruk aanvoelen en deze informatie 
doorgeven aan de hersenen, zodat een goede bloeddruk kan worden 
gehandhaafd 

Fasische receptoren Receptoren die heel sterk adapteren (enkel registreren op het 
moment dat er iets veranderd) 

Tonische receptoren Receptoren die zeer beperkt adapteren (registreren tijdens de ganse 
duur van de prikkel actiepotentialen naar de hersenen sturen) 

Thalamische gating  Het potentieel van de thalamus om informatie te gaan filteren 
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Interneuronen Een zenuwcel die aan beide einden verbonden is met andere 
zenuwcellen 

Gate control Een begrip uit de pijnbestrijding; ruggenmerg geeft niet alleen 
schadelijke prikkels door aan het centrale zenuwstelsel, maar het is in 
staat om de pijnprikkel te moduleren. Dat wil zeggen dat het centrale 
zenuwstelsel een poort kan open- en dichtzetten om pijn in meer of 
mindere mate door te laten naar het centrale zenuwstelsel => 
simultane mechanische druk kan pijn verzachten 

Gerefereerde pijn  Pijn in ingewanden loopt via dezelfde ruggenmergzenuwen als pijn in 
lichaamsoppervlak, m.a.w. pijn receptoren lopen parallel met pijn 
receptoren in de huid (en die kan je wel goed aanvoelen) 

Chemoreceptor Receptor dat veranderingen in de normale omgeving detecteert bv. 
toename van de bloedspiegel van kooldioxide of afname van de 
bloedspiegels van zuurstof en geeft deze informatie door aan het 
centrale zenuwstelsel dat lichaamsreacties activeert om de 
homeostase te herstellen 

Zintuigelijke cel Gespecialiseerde cel die je zou kunnen vergelijken met een neuron, 
omdat het er eigenschappen mee deelt zoals neurotransmitters 
vrijgeven en een synaps maken met een écht neuro 

Fotonen Energiedeeltjes die reizen nv. naar de zon kijken is eigenlijk naar een 
deeltje kijken dat miljoenen jaren geleden daar vertrokken is en nu 
pas aankomt in jouw oog 

Tunica fibrosa Buitenste laag van het oog dat de sclera (= oogwit) en cornea (= 
hoornvlies) bevat 

Tunica vasculosa Tussenlaag van het oog dat de choroïd (= vaatvlies), de iris (= 
regenboogvlies) en de m. ciliaris spieren (= spieren die de spanning 
van het lenskapsel regelen) bevat 

Retina/ neurale laag  Netvlies; binnenlaag van het oog 

Radiale spieren  Straalvormige spieren in de iris 

Kringspieren/sphincter  Circulaire spieren in de iris 

Emmetropia  Brandpunt valt exact op het netvlies 

Myopia  Brandpunt van voor het netvlies; bijziendheid 

Divergerende lens  Correctie voor myopia; concave lens = holle lens 

Hyperopia  Brandpunt valt na het netvloed; verziendheid 

Convergerende lens  Correctie voor hyperopia; convexe lens = bolle lens 

Staafjes  Schemerzintuigen 

Kegeltjes  Dagzintuigen 
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Membraanschijven Buitenste segment van de kegeltjes en staafjes; dubbele laag van 
fosfolipiden die rhodopsine (= lichtgevoelige cellen van het netvlies) 
bevatten, hier wordt het licht omgezet in actiepotentialen 

Dichromatisch Kleurenblind 

Fovea/gele vlek Plaats waar wij op focussen, hier is het zicht het beste 

Perifeer zicht Het zicht buiten de fovea 

Averted vision ‘Snachts scherp zien is moeilijk 

Papil/blinde vlek Uitgang oogzenuw en bloedvaten, bevat geen fotoreceptoren 

Bleaching Heel veel lichtinval tegelijkertijd, hierdoor krijg je een overbelichting 
van uw ogen, waardoor heel veel rhodopsines tegelijkertijd 
gedissocieerd gaan zijn 

Dark current Een staafje is constant actief, wordt constant gedepolariseerd 
wanneer er geen licht op valt 

Optisch chiasma  Kruising van optische zenuwen 

Geniculostriaal systeem ‘Wat’-baan  

Tectaal systeem  ‘Waar’-baan  

Cortex striatus Het gehele achterste gedeelte van de occipitale kwab, ontvangt 
visuele informatie 

Visuele associatie regio’s Het linken van de primaire beelden die worden gevormd ter hoogte 
van de primaire visuele cortex aan een herinnering 

Semicirculair kanaal Onderdeel van evenwichtsorgaan; één van de drie ringachtige 
structuren van het vestibulair apparaat dat veranderingen in 
hoofdrotatie detecteert 

Otolietorganen Onderdeel van evenwichtsorgaan bestaande uit de utriculus 
(horizontale versenlling) , sacculus (= verticale versnelling) en 
otolieten (= calcietkristallen) 

Cochlea Onderdeel van gehoororgaan; het slakkenhuis 

Endolymfe Waterachtige substantie 

Haarcellen Zintuigelijke cellen bij het gehoororgaan en evenwichtsorgaan 

Cilia Cellen waarop haartjes zitten 

Ampulla   Registratieorgaantje aan de basis van de halfcirkelvormige kanalen 

Cupula    Zeil ter hoogte van de verdikking in de halfcirkelvormige kanalen 

Geluid Luchttrillingen, bewegen van deeltjes die er al zijn (meestal lucht) 

Toonhoogte Bewegen met een bepaalde frequentie (Hz of trilling per seconde) 

Toonsterkte Amplitude (dB) 
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Complexiteit Timbre, klankkleur 

Buis van Eustachius Gang die middenoor verbindt met keelholte 

Malleus Hamer (klopt op aanbeeld) 

Incus Aanbeeld (aan de stijgbeugel) 

Stapes Stijgbeugel (maakt contact met ovale venster) 

Stapediusspier Bescherming tegen te luide (schadelijke) tonen 

Scala vestibuli Bovenste gedeelte van de cochlea aan ovale venster 

Reissnerkanaal Scala media of cochleaire buis; zit tussen scala vestibuli en scala 
tympani van de cochlea 

Scale tympani   Onderste gedeelte van de cochlea (maakt contact met ronde venster) 

Orgaan van Corti Orgaan dat zich tussen Reisserkanaal en scale tympani bevindt; het 
eigenlijke gehoorzintuig 

Spectrala analyse van geluid Systeem ontwikkelt zodat wij verschillende toonhoogtes kunnen 
registreren 

Medula oblongata Verlengde merg, laagste deel van de hersenstam 

Colliculuc inferior Laagste heuveltje/knobbeltje van de middenhersenen 

Coincidence detectors Nieuw soort zenuwcellen die contact maken met axonen van L en R 
oor, deze worden pas gestimuleerd als de cel tegelijkertijd input krijgt 
van beide oren 

Typische endocriene klieren Organen waarvan hun enige taak is om hormonen te produceren 

Hormoon Chemische moleculen die geproduceerd worden door één 
orgaan/celtype dat we een kliercel noemen 

Endocriene hormonen Hormonen die in de bloedbaan komen (enige manier om van het ene 
orgaan naar het andere orgaan te reizen) 

Paracriene hormonen Eén soort cel in een orgaan, gaat naar een ander soort cel in 
datzelfde orgaan een signaal sturen, al de rest in het lichaam is hier 
niet van op de hoogte (lokaal) 

Peptidehormonen Hormonen die een aminozuurketen zijn 

Vetderivaten Steroïdhormonen 

Aminozuurderivaten Hormonen afgeleid van één aminozuur 

Hydrofiel hormoon Wateroplosbaar hormoon; kunnen niet door het plasmamembraan 
(spuiten) 

Lipofiel hormoon Vetoplosbaar hormoon; gaan gewoon door het plasmamembraan 
(slikken) 

Hormonale communicatie Een langdurige communicatie tussen verschillende organen 
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Trofines Hormonen die vanuit de hypofyse vrijgegeven worden met als doel 
om andere klieren aan te zetten tot groei of secretie (= tussenstap) 

Gonadotrofines Trofines die naar de gonade (= de primaire geslachtsorganen) gaan 
om aan te zetten tot groei of secretie 

Anti-diuretisch hormoon  Zorgt voor de retentie van water in de nieren (= antidiurese) 
(ADH) 

Oxytocine Knuffelhormoon; liefde 

Thyroxine & Trijoodthytonine Schildklierfollikels 

Calorigeen effect Het aanzetten van cellen tot het stimuleren van het metabolisme (= 
stofwisseling) d.m.v. de mitochondriën aan te zetten om meer 
energie te produceren 

Calcitonine Geproduceerd door c-cellen; stof die de afnamen van 
calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen induceert 

Bijschildklieren of parathyroid Kleine kliertjes op de achterkant van de schildklier 

Parathormoon (PTH) Hormoon geproduceerd door de bijschildklier 

Bijniermedulla Bijniermerg 

Bijniercortex Bijnierschors 

Eilandjes van Langerhans Het endocriene deel van de alvleesklier; produceren hormonale 
stoffen, die rechtstreeks in de bloedsomloop terechtkomen, niet in 
de alvleesklier zelf 

Hedonistisch systeem Systeem dat keuze van maaltijd bepaalt 

Homeostatisch systeem Systeem dat de noodzaak regelt 

Orexigene kernen Kern in de hypothalamus dat honger regelt 

Anorexigene kernen Kern in de hypothalamus dat verzadiging regelt 

Ghreline Stof dat voor een hongergevoel op korte termijn zorgt, secretie door 
lege maag 

Leptine Stof dat voor een verzadigingsgevoel zorgt op lange termijn, secretie 
door vetcellen 

Anabolisme Van bouwstenen grotere moleculen maken, dan ben je aan het 
groeien bv. insuline en geslachtshormonen 

Katabolisme Van grote moleculen terug bouwstenen maken, de afbraakstatus, je 
wordt kleiner bv. glucagon en stresshormonen 

Stress Lichamelijke of emotionele situatie die homeostase bedreigt 

Conceptie Diffusie tussen zaadcel en eicel, moment waarop je ontstaan bent 

Gameten Voorplantingscellen 
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Gonaden De organen die de gameten kunnen maken 

Seminale vesikels Zaadblaasjes; twee klieren die samen met de prostaat, waar ze 
tegenaan liggen, het spermavocht produceren dat tijdens 
een orgasme met de rijpe zaadcellen uit 
de bijballen het sperma vormt 

Prostaat Een klier die bij de man vlak onder de blaas om de urinebuis heen zit, 
bevindt zich naast het rectum en produceert enkele hulpstoffen die 
tijdens de ejaculatie aan de zaadcellen worden toegevoegd 

Klieren van Cowper Twee exocriene klieren vlak bij de prostaat die bij seksuele opwinding 
enige tijd voor de ejaculatie het voorvocht afscheiden, voordat 
het sperma via de urinebuis het lichaam verlaat. Het geproduceerde 
slijm neutraliseert eventueel achtergebleven urine in de urinebuis 

Tubuli seminiferi Lange, sterk gekronkelde, cilindervormige kanaaltjes teelballen 

Semin Zaad 

Interstiële cellen Cellen van Leydig; cellen die tussen de testiskanaaltjes die het 
hormoon testosteron maken 

Scrotum Balzak, bevat de teelballen en bijballen 

Cremaster spier Een autonome of gladde spier die ervoor zorgt dat de teelballen dicht 
tegen of ver weg van het lichaam getrokken worden, heeft te maken 
met temperatuur constant houden voor spermatogenese: bij een 
koude temperatuur gaat de cremaster spier samentrekken en bij een 
warme temperatuur ontspant de spier volledig 

Corpus spongiosum Sponsachtig gedeelte van de penis, bevat de urinebuis 

Corpora cavernosa De twee zwellichamen van de penis 

Vasodilatatie Het opengaan van de bloedvaten in het zwellichaam 

Vasoconstrictie Het dichtgaan van de bloedvaten in het zwellichaam 

Dilatatie Het ontspannen van de spieren in de bloedvatwand waardoor een 
erectie ontstaat 

Serendipiteit Het toevallig vinden van iets, zonder dat men er naar zoekt 

Acrosoom Hoedje op de spermatozoa 

Zona pellucida Een beschermend omhulsel om de eicel, die door de kubische 
granulosacellen van de primaire follikels aangemaakt wordt 

Subfertiliteit Onvruchtbaarheid 

Aromatase Een enzym dat verantwoordelijk is voor een belangrijke stap in de 
biosynthese van oestrogenen 

Luteïniserend hormoon (LH) Een hormoon dat wordt geproduceerd door gonadotrofe cellen in 
de hypofysevoorkwab. Bij vrouwen zorgt een LH-piek voor stimulatie 
van de eisprong. Ook bij mannen wordt LH door 
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de hypofyse geproduceerd. Het heeft invloed op de leydigcellen in 
de teelballen. 

HHG-as Hypothalamus-hypofysaire-gonadale-as; negatieve terugkoppeling  

Corona radiata Twee of drie cellagen van granulosacellen rond de eicel . Ze zitten 
vast aan de zona pellucida en hun belangrijkste taak is de eicel te 
voorzien van voedingsstoffen. Ze worden gevormd bij de ovulatie, 
maar kunnen eventueel verdwijnen na de bevruchting. 

Endometrium Plaats waar bevruchte eicel zich gaat innestelen 

Myometrium Spierlaag in de wand van de baarmoeder 

Schede Vagina  

Proliferatie fase Fase waarin het endometrium gaat groeien en aandikken 

Secretie fase Fase waarin het endometrium maakt zich klaar voor ontvangst van de 
bevruchte eicel 

Endometriose (ziekte) Het afgebrokkelde endometrium komt op andere plaatsen terecht 
dan de buitenwereld via de vagina 

Tube Eileider waarin binnenin trilhaartjes zitten 

Fimbrae Tentakels die de follikel opvangen 

Uterus Baarmoeder 

Perineum Vulva; de huid tussen de uitwendige geslachtsdelen en de anus 

Corpus Luteum Geel lichaam 

Corpus albicans De regressieve vorm van het corpus luteum 

HGC Humaan chorionisch gonatropine; zwangerschapshormoon dat wordt 
geproduceerd door het embryo, dit komt terecht in het bloed, 
waardoor de eierstok weet dat het gelukt is en laat hij de corpus 
luteum en het geel lichaam bestaan 

In vitro fertilisatie (IVF) Reageerbuisbevruchting of proefbuisbevruchting; een 
voortplantingstechniek waarbij een of meer eicellen buiten het 
lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de ontstane 
embryo's in de baarmoeder teruggeplaatst worden 

Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) Variant op IVF; met een naald een spermacel 
optrekken en in de eicel spuiten 

Blastomeer Na bevruchting van de eicel, zal de zygote een reeks klievingsdelingen 
ondergaan waarbij steeds meer blastomeren worden gevormd 

Blastocyt Een hol balletje, typisch voor de embryonale ontwikkeling van met 
name gewervelde dieren, dat tijdens het delen van een bevruchte 
eicel (zygote) ontstaat 

Morula Stadium in de embryonale ontwikkeling, waarbij het embryo bestaat 
uit een klompje cellen 
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Chorion Buitenkant van de blastocyt dat zich ontwikkelt tot de placenta en he 
zwangerschapshormoon HCG (Humaan chorionisch gonadotropine) 
produceert 

Placenta Het orgaan dat bij zoogdieren tijdens de zwangerschap aangemaakt 
wordt door het embryo in de baarmoeder 

Amnion Vruchtvlies; dun omhulsel waarin het vruchtwater en het embryo, 
later de foetus, zich bevinden. Na de geboorte wordt ook 
de placenta met het vruchtvlies geboren, de nageboorte. Soms begint 
de bevalling als het vruchtvlies breekt en het vruchtwater via 
de vagina het lichaam van de moeder verlaat. Dat wordt aangeduid 
met "de vliezen die breken". 

Navelstreng Extern orgaan, een soort buis waarin een aantal bloedvaten loopt, 
waardoor een foetus in de baarmoeder van de moeder verbonden is met 
de placenta. Bevat 2 slagaders = umbilicale arteren en 1 ader = 
umbilicale veen. 

Colostrum Voormelk; de melk die de eerste paar dagen na een bevalling door de 
borsten van een vrouw wordt geproduceerd. Ook tijdens 
de zwangerschap kan colostrum uit de borsten komen. 

Gonadotrofines Verzamelnaam van hormonen die onder andere rijping van eicellen 
en eisprong bevorderen. Deze hormonen (bijvoorbeeld FSH en LH) 
worden in de hersenen aangemaakt. 

Penopauze/andropauze Stadium van 'instabiliteit' in het leven van de man, net als bij 
vrouwen (menopauze) komt dit voor zo rond de leeftijd van ongeveer 
veertig à vijftig. Vaak ontstaan er lichamelijke klachten en depressies, 
in deze periode scheiden de meeste stellen. 

Climacterium Moment waarop de man zich niet meer kan voortplanten; equivalent 
van de menopauze 

Nutriënten Voedingsstoffen 

Arteriën Slagaders (van het hart weg) 

Venen    Aders (naar het hart toe) 

Plasma    Waterachtig milieu in het bloed 

Gevormde elementen Cellen in het bloed, maar niet allemaal cellen te noemen bv. 
bloedplaatjes 

Systematische circulatie Grote bloedcirculatie; gasuitwisseling in de capillaire bedden door 
lichaamsweefsels 

Pulmonaire circulatie  Kleine bloedcirculatie; gasuitwisseling in de longen 

Erythrocyten (RBC) Rode bloedcellen; platte biconcave schijven 

Leukocyten (WBC) Witte bloedcellen 

Trombocyten Bloedplaatjes 



Begrippenlijst Fysiologie (1e bachelor psychologie 2020-2021) | Elysia Debbaut 
 

 12 

Hematocriet Verhouding van volume rode bloedcellen (erythrocyten) op totaal 
bloedvolume (normaal 40-45%) 

Albumine Meest voorkomend eiwit in het plasma 

Globulines Antilichamen (immunoglobulines); elke ziekte waarvoor u immuun 
bent zitten de antistoffen in uw bloed 

Fibrinogeen Bloedstolling; maakt het verschil tussen plasma en serum (= plasma 
zonder fibrinogeen) 

Saturatie Verzadiging 

Bronchus De luchtpijp vertakt in grotere buizen 

Bronchioles De bronchus vertakt in kleinere buizen 

Aveolen Longzakjes; plaats waar de uitwisseling gebeurt 

Conductiezone Geleidingszone; deel van het ademhalingsstelsel die de lucht van de 
buitenwereld naar de plaats van uitwisseling leidt 

Respiratiezone Deel van het ademhalingsstelsel waar de uitwisseling van gas 
mogelijk is 

Sigmoidaal S-vormig 

Eosinophile WBC die granules bevatten; kleuren met het kleurmiddel eosine; 
gemaakt in het beenmerg 

Basophile WBC die granules bevatten; kleuren bij een basische kleuring; 
gemaakt in het beenmerg 

Neutrophile WBC die granules bevatten; kleuren niet; gemaakt in het beenmerg 

Lymphocyten WBC die geen granules bevatten; gemaakt in de timis 

Monocyten WBC die geen granules bevatten; gemaakt in het beenmerg 

Extraversie De bloedbaan verlaten doorheen de capillairwand; WBC kunnen op 
plaatsen waar er problemen zijn de cel verlaten 

Collageen Eiwit dat zich extracellulair bevindt, net onder de laag van de 
endotheel cellen (wanneer een trombocyt in contact komt met het 
collageen weet het dat er beschadiging is) 

Vasoconstrictie Het vernauwen van bloedvaten, maakt diameter van een bloedvat 
kleiner 

Vasodilatie Relaxeren, diameter grote maken 

Trombocytprop Het ontstaan van een massale hoeveelheid van geactiveerde 
plaatsjes die plaatsjesfactoren afscheiden, voordat je het weet 
ontstaan er een totale opstopping van bloedplaatsjes 

Fibrinenetwerk Coagulatieproces; netwerk van kluwen en draden uit fibrine om de 
klonter te verstevigen 
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Agglutinatie Klonteren van bloed omdat antistoffen en antigenen elkaar raken (je 
krijgt antistoffen van iemand anders tegen de eigen bloedcellen) 

Vene cava   Grote holle ader (vene cava superior en vene cava inferior) 

Venen pulmonales  Longaders  

Atrium    Voorkamer 

Ventrikel   Kamer 

Aortaklep   Klep tussen de linker ventrikel en de aorta 

Chordae tendinae Peesdraden; kleine pezen, die in het hart de atrioventriculaire 
kleppen met de hartspier verbinden 

Papilspiertjes   Kleine spiertjes die de chordae tendinae aantrekken 

Semilunaire kleppen Halvemaanvormige kleppen; zitten aan het begin van de aorta en aan 
het begin van de longslagader. Deze kleppen verhinderen het 
terugstromen van bloed van longslagaders en aorta naar de kamers 
op het moment dat de bloeddruk in de langslagader en de aorta 
hoger is dan de bloeddruk in de kamers. 

Atrioventriculaire kleppen de hartkleppen tussen de beide atria of boezems en de 
beide ventrikels of hartkamers 

Mitralisklep Klep tussen het linker hart en de aorta 

Systolen De contractie fase van het hart 

Diastolen De relaxatie fase van hart (2 x langer dan de systolen) 

Tunica externa Laag in de wand van aders en slagaders; bindweefsel 

Tunica media Laag in de wand van aders en slagaders; gladde musculatuur 

Tunica interna Laag in de wand van aders en slagaders; endotheel 

Arteriolen Kleinere vertakkingen van arteriën 

Capillairen Haarvaten 

Venules Kleine onderdelen van het aderlijk systeem 

Bloedinterstitium Het interstitium beschermt daarmee de lichaamscellen tegen snelle 
wisselingen in de vochthuishouding in de cellen 

Coronair hartlijden Fout bij de kransslagaders, wanneer sommige delen van het hart niet 
meer meedoen aan de contractie omdat deze spiercellen niet genoeg 
bloed en dus zuurstof krijgen => vernauwing van de coronaire 
arteriën 

Gap junctions Kanaal dat twee elektrisch actieve cellen met elkaar verbindt zoals de 
spieren die in staat zijn zelfstandig gecoördineerd samen te trekken, 
zoals de hartspier, de wanden van bloedvaten en de uterus 
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Myocard De buitenste laag van het hart noemen we het pericard (= hartzakje), 
de middelste laag het myocard (= de hartspier) en de binnenste laag 
het endocard. Door samentrekking van de hartspier of 
het myocard wordt bloed uit het hart gepompt en als 
het myocard zich ontspant, vult het hart zich met bloed. 

Sinusknoop Groepje cellen in de rechterboezem. Deze cellen regelen de snelheid 
waarmee het hart klopt. Bij het Sick Sinus Syndroom geeft 
de sinusknoop meestal te weinig prikkels af en is het hartritme te 
langzaam. Het komt ook voor dat de sinusknoop afwisselend teveel 
en te weinig prikkels geeft. (= SA-knoop) 

AV-knoop Atrioventriculaire knoop; Tweede centrum tussen de boezems en de 
kamers. Deze houdt de elektrische prikkel heel even vast en 
verspreidt die dan bliksemsnel over de kamers. 

Bundel van His Natuurlijke elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers 
van het hart 

Purkinjevezels Bundels van gespecialiseerd hartspierweefsel die zich aan de 
binnenkant van de beide kamers van het hart bevinden. Deze vezels 
zijn gespecialiseerd in het snel voortgeleiden van de actiepotentialen 
die de samentrekking van het hart organiseren.  

Pacemaker cellen Groep gespecialiseerde cellen in de wand van de rechterboezem, van 
waaruit impulsen naar de wand van de boezem geleid wordt met als 
gevolg dat de systole van de boezems optreedt. (= SA-knoop) 

SA-knoop Sino-ateriale knoop; groepje cellen die zich in het rechter atrium 
bevinden en een cadans opleggen 

Electrocardiogram (ECG) Hartfilmpje dat de elektrische signalen van het hart in een grafiek 
weergeeft 

P-top Geeft de elektrische activiteit van de atria weer 

QRS-complex Komt overeen met de depolarisatie van de ventrikels, wat wil zeggen 
dat het ventrikel contraheert en daarbij het bloed uit het hart pompt 

T-top Na het QRS-complex wordt de lijn weer even vlak, waarna een 
tweede hobbel volgt. Deze wordt veroorzaakt door de elektrische 
activiteit in de kamers als de hartspier zich herstelt en voorbereidt op 
de volgende hartslag. 

Metabole controle Vasodilatie (= het verwijden van de bloedvaten door middel van de 
daar aanwezige spieren) die geregeld wordt door hersenen 

Myogene controle Als er een bloeddruk val is, dan krijgen de hersenen meer bloed 

Chronobiologie De wetenschap binnen de biologie die zich toelegt op het bestuderen 
van het bioritme van het lichaam oftewel de variaties in onze 
biologische activiteiten binnen zekere cycli van tijdsverloop 
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Interne fysiologische klok Klok die onafhankelijk werkt van het licht en die zich aanpast zich aan 
onze omgeving 

Circadiaans ritme Cyclus van ongeveer 24 uur (Circa = ongeveer, dia = dag) 

Zeitgeber Externe factoren die onze biologische klok reguleren. De 
bekendste zeitgeber is zonlicht. Als de zon opkomt gaat het lichaam 
meer cortisol produceren en worden we wakker, wordt het 's avonds 
donker dan gaat de melatonineproductie omhoog en worden we 
slaperig. 

Circadian oscillator (CSN) Netwerken van biochemische feedbackloops die 24-uurs ritmes 
genereren in organismen, van bacteriën tot dieren. Deze periodieke 
ritmes zijn het resultaat van een complex samenspel tussen 
klokcomponenten die specifiek zijn voor het organisme, maar 
moleculaire mechanismen delen over koninkrijken. 

Social jetlag Het tijdsverschil tussen het midden van de slaap op werkdagen en op 
vrije dagen, en is een gevolg van de discrepantie tussen het eigen 
biologische ritme van een individu en de dagelijkse timing bepaald 
door sociale beperkingen 

Chronotypes Het slaap-waakritme van mensen, mensen met een 
laat chronotype willen laat naar bed gaan en laat opstaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


