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FYSIOLOGIE – 1e bachelor Psychologie 
Note: Bevat slides + eigen notities uit de les + (heel) soms stukken uit het boek 
Bijna alle ‘titels’ komen overeen met titels uit de slides 
Belangrijk om te weten: de slides trekken op niks dus het is belangrijk om goed te volgen 
tijdens de les en notities te nemen, want aan het boek heb je ook niet veel. Gebruik deze 
samenvatting dus vooral als basis en vul aan indien nodig omdat bijna alles gewoon uitleg is 
van de prof. 
 
 H1-10 (custom made dus alleen HO die we moeten kennen) + Hoger cesuur 
=Bestuderen van leven/functies (onderdeel van de biologie) 
 
Anatomie: macroscopische en microscopische anatomie 
Fysiologie: Physis (natuur) + logos (studie)  

• Fysiologie (levende natuur) vs. Fysica (levenloos)  
• Fysiologie (lichamelijk) vs. Psychologie (geestelijk)  
• Fysiologie (functie) vs. Anatomie (vorm) 

 
Soorten fysiologie:  

• Celfysiologie: op chemisch of moleculair niveau, zowel chemische processen binnen 
als tussen de cellen 

• Orgaanfysiologie  
• Systeemfysiologie: functioneren specifieke orgaanstelsels 
• Pathofysiologie: aandoeningen 

 
Moderne fysiologie is ontstaan in de 19de eeuw  

- Grieken: Erasistratus, Galenus, Aristoteles  
o 1 bloedsomloop 

- 16-17de eeuw: 
o Vesalius: moderne anatomie 

§ Verlichting: onderzocht & deed dissecties bij slachthuis en bij mensen. 
Beschrijving van wat hij zag, tekenen -> misverstanden bvb dat man 
een rib minder heeft (door adam en eva) 

o William Harvey: werking bloedsomloop  
- Grondlegger moderne fysiologie = CLAUDE BERNARD (1813-1878)  

o Functie van lever, alvleesklier, glycogeen  
o ‘Milieu interieur’ 
o Fysiologische onderzoeksmethodes  
o Sneed in mensen en dieren 
o Als hij alvleesklier wou bestuderen: sap van ene konijn in de andere inspuiten 
 

1.2. Gedragsneurowetenschap 
Stond eerst bekend als biologische/fysiologische psychologie 

- Fysiologie van gedrag 
De werking van de hersenen is het moeilijkst te ontrafelen 
Gedrag volledig bepaald door hersenen en niet driften enzo 
Materialistische visie= geest/gedrag is volledig te verklaren door biologische dingen zoals 
moleculen, werking zenuwstelsel, hormonen etc. 
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Dualisme= afzonderlijk bestaan van geest en lichaam  
     Û monisme = de geest is een fenomeen geproduceerd door het zenuwstelsel 
 
Historiek van gedragsneurowetenschappen 
 
Grieken: discussie of het hart emoties en gedachten reguliert, of het brein. Bv; Aristoteles 
dacht dat het brein de passie van het hart afkoelde, maar Galen (dissecteerde hersenen) gaf 
hem ongelijk. 
 
Descartes: 

- Was een dualist dus de geest was geen subject van universele regels  
- Hij was wel de 1e die zei dat geest verbonden is met lichaam via pijnappelklier in het 

brein (dat hij puur zag als het fysieke huis) 
- Als we willen bewegen, tilt de pijnappelklier in een bepaalde richting waardoor er 

vloeistof naar onze zenuwen stroomt 
- Lichaam is een machine dat reageert op uitwendige stimuli 
- bedacht reflexen: bepaalde bewegingen gebeuren automatisch = reacties op 

uitwendige stimuli via zenuwstelsel 
 
!Galvani: Lichaam werkt op basis van elektrische processen. Merkte dat elektrische 
stimulatie van een zenuw, de spier deed bewegen (tegenbewijs Descartes) 
à elektrische prikkels 
 
Müller: doctrine van specifieke zenuwenergie 
Alle zenuwbanen werken op dezelfde manier, ze dragen allemaal dezelfde boodschap, 
elektrische impulsen. Of je beeld/klank/geluid etc. krijgt, hangt af van de plaats waar het 
aankomt in de hersenen.  
 
Flourens: experimentele ablatie 
Bepaalde stukken in de hersenen beschadigen/weghalen en zien wat er gebeurt om bep 
processen te herkennen of bestuderen van mensen wiens brein beschadigd is door een 
beroerte  
(tegenwoordig via genetische technieken) bvb ah dat dier is verlamd, begint massaal te eten 
-> aha hier zit het verzadiging/hongercentrum 
 
1.3. organisatieniveaus 
Interactie tussen mens en konijn -> GEEN fysiologie meer maar ecologie 
Kleinste minst zichtbare zijn de meest interessante 
 

1. Chemisch niveau: atomen-moleculen 
2. Celniveau/cellulaire organisatieniveau 
3. Weefselniveau: weefsel bestaat uit cellen van hetzelfde type die samenwerken om 

een specifieke functie uit te voeren 
4. Orgaanniveau: orgaan bestaat uit 2+ verschillende weefsels die samenwerken 
5. Orgaanstelselniveau: bv. Bloed + hart + bloedvaten = bloedvatenstelsel 
6. Organismeniveau: de mens 
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Uitdagingen door kleine afmetingen 
 
Biochemie 
Cellen bestaan uit water en koostofhoudende/organische moleculen 
! organische verbindingen: koolstofverbindingen  

- koolhydraten (suikers): glucose als brandstof 
- vetten, (wand van elke cel is hieruit opgemaakt): plasmamebraan 
- eiwitten (samenstelling aminozuren): enzymen 
- nucleïnezuren, nucleotiden (RNA en DNA)  
- energierijkeverbindingen, energierijke fosfaten (dragen veel E, ATP) 

 
 
 
 
Altijd enkeloudig 
(bouwstenen)-complex zoals 
vetzuren-vetten 
 
Biochemische moleculen 
bestaan uit koolwaterstoffen (C 
H O) en N 
65% zuurstof 
Fe,Cu zijn essentieel maar 
komen in kleine mate voor (Fe 
voor transport zuurstof) 
 
 
 
 
 

Eiwitten 
- Heel veel verschillende functies: Bv; enzym, antistoffen… 
- 20 soorten aminozuren à polypeptideketens 
- Eenvoudige volgorde, dna bepaalt deze  
- Weten dat genen via verschillende varianten tot expressie komen dus ong kennen we 

de hele puzzel, maar we begrijpen de eiwitten niet (aka wat ze doen enzo), we 
kennen wel de genen  

- In alle cellen komen andere genen tot expressie -> ook een moeilijkheid 
è Als deze allemaal ontrafelt zijn, kunnen we elke ziekte genezen 
- Complexiteit is voor een deel gekend, maar niet volledig 

 
3-dimensionele structuur van eiwtitten 
Vb. maakt enzyme specifiek voor unieke subtraten 
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Transcriptie: DNA-RNA 
Translatie: RNA-eiwit 
Replicatie= verdubbelen van DNA 

1.4. Bouw van de cel 

  
 
Cytoskelet, mitochondriën, andere organellen, plasmamembraan, transportmechanismen 
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Membraan: instroom uitsroom ionen -> elektriciteit  
 
Raamwerk/cytoskelet  
Zie fig 2 hierboven 

- Zorgt voor 3 dimensionele structuur + verankeren organellen 
- Zorgt voor stevigheid en buigzaamheid van cytoplasma 

2 soorten cytoskelet:  
- microtubili (oranje) = axonaal transport, vormen spoelfiguur, bieden cel sterkte en 

stevigheid 
- filamenten (witte) in skeletspiercel die bestaan uit eiwit myosine/actine: verstevigen 

cel en stabiliseren positie vd cel tov omringende cellen 
 
celademhaling in de mitochondriën   
E voedsel, O en organisch substraat -> ATP en CO2 

- Origineel bacterien die eukaryote cellen binnendringen 
- Hebben DNA 
- Dubbele membraan -> Binnenste membraan; heeft plooien = cristae en vloeistof = 

matrix 
- ATP: adenine-ribose-3fosfaat (ook ADP en AMP) à Soort universele pasmunt in elke 

cel 
- Verbruikt E bij afsplitsen Fosfaat: E wordt opgeslagen in een vorm die van de ene cel 

naar de andere cel gevoerd kan worden (ATP), levende cellen breken de 
fosfaatbindingen af zodat ATP -> ADP, hierdoor komt E vrij die de cel kan gebruiken 

- Glycolyse in cytosol; glucose + 6C -> pyruvaat + 3C  -> opgenomen door 
mitochondriën 

è Citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylatie 
- We trekken E uit voedingsbronnen (suikers en eiwitten of vetten indien geen glucose 

aanwezig) en O om ATP te maken en deze ATP gebruiken we voor de rest vh lichaam 
= aerobe dissimilmatie/celademhaling 

- E transfer in de natuur: fotosynthese 

-  
 
Ribosomen 
Vrije ribosomen (verspreid over cytoplasma) en verbonden/vaste ribosomen: translatie 
eiwitten uit RNA en zitten op RER  
<-> SER (glad) = synthese membraanlipiden 
Functie = proteïnesynthese 
 
Golgi-apparaat 
Regelt eindbestemming van eiwitten: modificeren en verpakken van eiwitten 
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Eiwitten worden gesynthetiseerd à in transportvesikels afgeleverd bij golgi-aparaat  
 
Lysosomen & peroxisomen 
Kleine membraanblaasjes die zorgen voor ‘vertering’ en detoxificatie  
 
Plasmamembraan 
Dubbele vetlaag fosfolipiden: hydrofiele kop (loves water) aan buitenzijde en hydrofobe 
(=lipofiel) staart (2 staartjes die bang zijn van water en houden van vetten) aan binnenkant 
Hydrofobe staartjes zitten tegen elkaar toe 
= zeep 

è Vet kan plasmamembraan passeren, maar ionen en in water opgeloste verbindingen 
NIET (ondoorlaatbaar voor hydrofiele stoffen) 

Membraaneiwitten= ‘vensters’ van de plasmamembraan, kanalen waar molecules door 
kunnen 

- Kunnen fungeren als receptoren, kanalen, dragerstoffen, enzymen… 
Membraankoolhydraten: fungeren als smeermiddel/kleefmiddel voor de cel, werken als 
receptor voor extracellulaire verbindingen en maken deel uit van een herkenningssysteem 
(=voorkomen dat imuunsysteem eigen cellen aanvalt) 

- Vb: glycoproteïnen, glycolipiden 
 
Transport 
Plasmamembraan is selectief permeabel 
 
Diffusie= GEEN E, automatisch, in 1 richting, moleculen gaan van hoge (buiten de cel) naar 
lage concentratie (binnen cel) via transporter, bergafwaarts, passief 

- Plasmamembraan is een barrière 
- Ion/molecuul kan verplaatsen door vetgedeelte van membraan of via kanaaleiwit 
- Alcohol, vetzuren, steroïden, O, CO2 kunnen via vetgedeelte diffunderen 
- Ionen en meeste in wateroplosbare verbindingen moeten via kanalen 
- Watermoleculen kunnen vrij naar binnen/buiten 

Osmose= diffusie van water via semipermeabele membraan, treedt op door selectief 
permeabel membraan (vrij voor water, niet voor opgeloste deeltjes), water stroomt naar 
oplossing met hoogste concentratie  
 
Gefaciliteerde diffusie: 

- Voedingsstoffen die onoplosbaar zijn in vetten en te groot om door 
membraankanalen te gaan 

Transportmolecule bindt zich aan receptorplaats -> vorm eiwit verandert -> molecule wordt 
naar binnenkant van de plasmamembraan verplaatst -> afgegeven in het cytoplasma 

- Slechts beperkt aantal dragereiwitten beschikbaar 
 
Actief transport= transport van ionen door membraan (elektrisch geladen deeltjes), kost E 

- NaCl ioniseert/splitst op in Na-ionen en Cl-ionen in water door polaire 
watermoleculen -> streven naar 8 elektronen, Na geeft zijn elektron af aan Cl zodat 
ze beiden 8 hebben maar hierdoor krijg je Na+ en Cl- en deze binden dan  

- Voordeel: niet afhankelijk van concentratiegradiënt, aka de cel kan stoffen 
opnemen/afgeven ongeacht de concentratie binnen/buiten de cel 
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- Alle cellen bevatten ionenpompen (=dragereiwitten): vervoeren kationen (Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+) actief door de celmembraan heen 

- Meeste dragereiwitten vervoeren kation (+)/anion (-) in 1 richting; in of uit cel  
                           Û uitwisselingspomp 
 

  

 
 
 

Natrium-kalium-ATPasa-pomp: pompt Na-ionen naar buiten en neemt Ka-ionen terug op, 
per verbruikt ATP molecule worden 3 Na-ionen naar buiten verplaatst en 2 Ka-ionen 
opnieuw opgenomen 

- Homeostase binnen de cel is afhankelijk van het handhaven van de 
concentratiegradiënt van Na en Ka-ionen tussen cel en extracellulaire vloeistof 

- Gaat tegen concentratie gradient in dus daarom moeten we E betalen, van lage naar 
hoge concentratie 

 
Versiculair transport van grote moleculen 
Endocytose= verpakken van extracellulaire materiaal in een blaasje bij het celopp. voor 
transport IN de cel (=binnen cel nemen) 

- Receptor-gemedieerde endocytose: produceert vesikels met hoge concentraties van 
een specifieke doelmolecuul 

- Pinocytose (“drinken door de cel”): vorming kleine blaasjes gevuld met extracellulaire 
vloeistof 

- Fagocytose (“eten door de cel”): blaasjes met voorwerpen die even groot als cel 
kunnen zijn 

Exocytose= versmelting van blaasje dat in cel ontstaan met plasmamembraan en afgifte van 
inhoud aan extracellulaire omgeving (=moleculen buiten gooien) 
 
Gedifferentieerde cellen hebben unieke eigenschappen voor bepaalde functies  
Cytologie= bestuderen v/d structuur en functie van cellen 

- 200 soorten cellen, 30.000 miljard cellen  
- Cel in zijn eenheid bekijken! 
- Selectief bepaalde genen tot expressie brengen (=differentiatie) -> cellen zien er 

totaal anders uit 
- Rode bloedcellen zijn met het meest en worden om de paar maanden vervangen 
- Maar paar cellen zijn long lived (dat ze lang bestaan) 
- Heel veel worden constant vervangen 
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Stamcellen zijn nog niet gedifferentieerde voorlopercellen  
Differentiatie = bepaalde oriëntatie maken, door specialisatie niet meer mogelijk om naar 
oorspronkelijke staat te gaan 
Stamcellen = basiscellen waar nog geen label op zit, kunnen alles worden 

- Deze worden vermenigvuldigd -> 1 reserve en 1 doet aan differentiatie 
- Reserve: lichaamcel die nog van alles kan worden -> kunnen deze handmatig tot bv 

kraakbeen laten groeien en die dan in je lichaam steken om te genezen 
- Sommige stamcellen zijn gedeeltelijk gedifferentieerd (vb. Multipotent adult 

progenitor cells)  
- Terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet meer terug 

 
1.5. Histologie 
Weefsel= complex set cellen met overeenkomsten in structuur & functie 

- De structuur en werking van een orgaan hangt af van de weefsels waaruit het is 
opgebouwd  

Histologie: (discipline) houdt zich bezig met welke weefsels er zijn en wat die inhouden 
 
4 grootste weefsel kennen: 
Epitheel: inwendige en uitwendige, stoffen geproduceerd, vormen klierproductie  
Bindweefsel: structurele ondersteuning, vliezen enzo, E opslag, opvullen inwendige ruimte 
Spierweefsel: ! voor gedrag, want gedrag bep door beweging, samentrekken voor beweging 
Zenuwweefsel: geleidt elektrische impulsen, voortgeleiden info 

- Bv: hart maken; spierweefsel, binnen: epitheel, buiten bindweefsel en ook nog 
zenuwweefsel à alle 4 nodig om bepaald orgaan te maken 

! om stappen te kennen, want pathologie kan op verschillende niveaus plaatsvinden 
 
Soorten spierweefsel 

1. Gladde spier 
2. Hartspier: dwarsgestreepte spier 
3. Skeletspier: trage & snelle spiervezels 

 
Stelsels 
Stelsels met coördinatiefunctie: 

- Zenuwstelsel: Neurologie, acuut plots, reactie prikkels, coördineren v/d activiteiten 
van andere orgaanstelsels 

- Hormoonstelsel: endocrinologie, =endocreen stelsel, manier vr de organen om met 
elkaar te praten, langdurige en tragere effecten (puberteit) 

- Bloedvatenstelsel/cardiovasculair stelsel: cardiologie/vasculaire geneeskunde, heel 
wat specialisaties, transporteert cellen en opgeloste stoffen (voedingsstoffen, 
afvalstoffen, gassen) 

De rest: 
- Huid: Dermatologie, grootste orgaan, beschermlaag, openingen in huid beschermen  

(anders respiratoir ziekte, soa…), reguleren lichaamstemperatuur 
- Beenderstelsel: Orthopedie, geeft structuur aan lichaam en ledematen, beschermen 

van bepaalde zachte weefsels, opslagplaats voor mineralen 
- Spierstelsel: Fysische geneeskunde, zorgen voor buiging, beschermende functie, 

(voort) beweging, stevigheid, warmteproductie 
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- Lymfestelsel; niet bepaalde specialisatie, maar wel immunologie/infectiologie, 
immuunsysteem, terugkeer weefselvocht naar de bloedsomploop 

- Ademhalingsstelsel: pneumologie, gassen transporteren uit de buitenlucht naar de 
cellen en omgekeerd 

- Spijsverteringsstelsel: gastro-enterologie, hyperspecialisatie omdat het zo complex 
is, opname voedingsstoffen, verwijdering afvalproducten  

- Urinestelsel: urologie(urinebuizen enz)/nefrologie(nieren), nieren zuiveren bloed, 
verwijdert afvalstoffen & zout & water, goede zout/vocht balans,  

- Voortplantingsstelsel: vormt geslachtcellen en hormonen 
Ø M: andrologie, primaire en secundaire kenmerken 
Ø V: gynecologie 

Ø  
 
1.6. Homeostase en feedbacksystemen 
Homeostase 
=Constant houden van milieu interieur 

- Vele parameters 
- Dynamisch evenwicht 

 
Negatieve feedback (bv thermostaat) 
=variatie buiten de normale grenzen wekt een automatische reactie op waardoor de situatie 
wordt gecorrigeerd 
Maakt wijzigingen ongedaan & beschermt set point 
Ziekte = falen homeostase 
Sensor/receptor: detecteert afwijking van set point door (externe) verstoring,  

- meet temp 
Integratie-/besturingscentrum: bepaalt de respons, regelsysteem/intelligentie 

- te laag of te hoog checken 
Effector: produceert de respons 

- gemeten temp is hoger dan u gewild temp -> zorgt ervoor dat het weer verlaagd 
Normale range: waartussen variatie aanvaardbaar is 
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Voorbeeld -> Al dan niet sturen van het bloed naar de huid; wit of rood worden 
Zweetklieren; waterlaagje bij te warm 
Spieren: produceren veel warmte, rillen bij te koude temp -> extra warmte gegenereerd 
 
Setpoints van enkele ! bloedparameters 
 

 
 
Positieve feedback/terugkoppeling 
Een prikkel brengt een reactie te weeg -> oorspronkelijke prikkel versterkt 

- effectors versterken wijziging 
- meestal deeltje van grotere negatieve feedback loop 

! bij versnellen van processen die snel dienen te worden voltooid 
          Bv: versnelling bloedstolling zodat het bloeden ophoudt 
Wijzigingen versterken; elke keer als het te warm is schieten chaufages in gang 

ð zeldzaam 
 
Suikerziekte  
= voorbeeld van verstoorde homeostase  

- na een maaltijd komt er suiker (glucose) in het bloed (glucose in bloed stijgt) 
- deze ‘verstoring’ van de suikerspiegel (glycemie) wordt tegengewerkt door insuline 

→ hormoon dat in het bloed komt en zegt dat er genoeg glucose is 
o bij type-I diabetes is de productie van insuline defect door fout in b cellen  
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→ te hoge hoeveelheid suiker in het lichaam 
o bij diabetes moeten feedbackloop overgenomen worden door apparaatjes  

• sensor: glucosemeter vb.: bloedprik  
• integratiecentrum: rationele ervaring arts en patiënt  
• effector: insuline-injectie  

o niet doen: urine wordt zoet, blind worden, nieren gaan kapot, ... 
o te veel insuline inspuiten: dood gaan of in coma gaan van een te lage suiker (geen suiker 
meer voor de hersenen) → moord is makkelijk met insuline (moeilijk detecteerbaar)  

1.7. communicatie binnen cellen 
- Lokaal (binnen 1 weefsel): direct contact tussen cellen = gap junctions & 

communicatie via locale boodschappers = paracriene regeling 
o Autocrien: eigen cellen 
o Paracrien: andere cellen 

- Lange-afstandcommunicatie: neuronaal & hormonaal 
 
Anatomische richtingen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anterior/ventraal (bij dieren = buikzijde) voorkant 
Posterior/dorsaal (rugzijde) achterzijde 
Craniaal/cefaal hoofd 
superior Boven, op een hoger niveau 
caudaal De staart (coccyx bij mens) 
inferior Onder, op een lager niveau 
mediaal In de richting vd lengteas vh lichaam, meer 

naar midden 
lateraal In buitenwaartse richting weg vd lengteas, 

meer naar buitenkant 
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proximaal In de richting vh aanhechtingspunt 
Distaal  Weg vh aanhechtingspunt 
Oppervlakkig gelegen Dicht bij buitenkant vh lichaam 
Diep gelegen Verder verwijderd vd buitenkant vh lichaam 
Transversaal/horizontaal Loodrecht op lengteas, scheidt bovenste en 

onderste deel vh lichaam 
sagittaal Parallel aan lengteas, scheidt linker en 

rechter gedeelte 
midsagittaal Lichaam wordt door midden gedeeld en 

linker en rechterhelft worden gescheiden 
Frontaal/coronaal Scheidt ventraal en dorsaal gedeelte, 

meestal betrekking op doorsneden hoofd 
 
 
1.9. Evoluationaire geschiedenis van de homo sapiens 
Biologie: Eigenschappen en drijfveer van levende wezens 

- Van leven spreken als je de 5 basale functies hebt: 
1. reactievermogen: je reageert op de buitenwereld 
2. stofwisseling: chemische reacties, metabolisme 
3. voortplanting 
4. beweging (intern transport of voortbeweging) 
5. groei: celdeling 

 
o bacteriën, koralen (=levend)… over virussen is er een discussie, want ze 

kunnen zich niet zelf voortplanten en er is ook geen reactievermogen 
- Sterven  
- Drijfveer is overleven 

o Korte termijn: organisme (eten & niet opgegeten worden) 
o Lange termijn: genetisch materiaal van soort (voortplanten) 

 
De Europese bevolking kan je terugbrengen naar 7 tal vrouwen: 7 dochters van Eva 

è weten dit door mitochondriaal DNA (dat je van de mama krijgt) 
 
Biologisch gezien is je doel op deze wereld: partner vinden en voortplanten 

- “A chicken is an egg’s way to make another egg”= kippen zijn maar tijdelijke 
verschijningsvormen, in het ei zit de DNA, uit ei maak je tijdelijk een kip en je mengt 
deze met andere kip dna -> nieuw ei met nieuwe dna 

 
Waarom willen soorten overleven? Geen antwoord op 
 
Functionalisme om mens beter te begrijpen 
Functionalisme= om een biologisch fenomeen te begrijpen moeten we de functie ervan voor 
het organisme begrijpen  

- Sommige dingen hebben geen nut, bv: streepjes boven lip, kippenvel (ooit nut) 
- Gedrag wordt niet overgeërfd, maar structuur van het brein dat voor dit gedrag zorgt 

wel. Dus begrijpen van gedrag vereist inzicht in evolutionair nut. 
Ø Evolutionair nut: eten, niet opgegeten worden, voortplanten 
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Ø Bv. zangvogels: hebben een hoge ontwikkelde hersenstructuur waardoor 
ze kunnen leren en liedjes produceren in respons tot complexe sociale, 
omgevings stimuli -> als alleen mannetjes kunnen zingen hebben ze een 
groter brein 

 
Principes evolutietheorie 
 

1. Er is een interindividuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk 
2. Bepaalde individuen hebben meer overlevend nageslacht omdat overerfbare 

eigenschappen beter aangepast zijn aan omgeving (= natuurlijke selectie)  
3. Eigenschappen die positief zijn voor overleven en voortplanting worden frequenter in 

een populatie  
 
Survival of the fittest  
= hoe pas je in een bepaalde omgeving 

 
o Als donkergrijze het beste zijn, gaan er uiteindelijke 

alleen maar donkergrijzen in de populatie zijn 
o Niet alleen competitie om te overleven, maar ook om 

genen door te geven = natuurlijke selectie 
o Fitness= aantal succesvolle nakomelingen 
! overleven van de soort, succesvol nageslacht genereren 
 
 
 
 

Seksuele selectie  
- gaat vooral over territorium 
- = eigenschappen komen meer/minder voor, afhankelijk van de mogelijkheid van een 

individu om met meer/betere partners te paren 
- Gaat op 2 manieren (zie filmpje) 
1. Clustered/geclusterd/Veel eten op één plaats: male-male competition 

Ø Mannetjes beschermen territorium voor de vrouwtjes 
Ø Degene die het best het territorium kan beschermen -> met meer 

vrouwtjes paren -> zijn genen zullen meer voorkomen (bv. meer burly 
worden) 

Ø Vrouwen hebben 2 voordelen: hebben eten & hun nakomelingen worden 
succesvol 

2. Voedsel verspreid/dispersed: female choice 
Ø Vrouwen hebben hen niet nodig, onmogelijk om territorium te 

beschermen 
Ø Moeilijker voor mannen om eruit te springen -> moeten de vrouwtjes 

overtuigen dat ze de beste kandidaat zijn 
 
Intersexuele selectie 
female choice= mannen moeten op een of andere manier opvallen bv: dansen, er mooi 
uitzien etc. om aantrekkelijk gevonden te worden 
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- Te lange staart wordt onhandig, vermogen om te vliegen is shit, maar als je ermee 
vrouwen kunt fixen -> voortplanting voortgezet en overleven  

- Bv. krabben werden gekozen met grote scharen -> scharen werden zo groot dat ze 
niet meer konden eten -> gen mutatie dat 1 schaar groot is 1 klein -> blijven 

- Leidt tot excessieve seksuele selectie: bv. Pauws staart wordt zo groot dat die niet 
meer kan vliegen en als dit groter blijft worden zal die z’n nek niet meer kunnen 
opheffen -> zal uitsterven 

- Veel meer female choice dan male choice omdat er een overvloed aan zaadcellen is 
 
Intrasexuele selectie:  
male-male competition, ook relevant bij homo sapiens, verklaart gedrag jongens bij 
pubertijd (testosteron) 

 
Taxonomie 
=Organismen indelen volgens 
eigenschappen in groepen 
- 3 domeinen: eukaryoten, bacteria, 
archaea (oerbacteriën) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptaties = aanpassen aan bepaalde vereisten van de omgeving 
Variëteiten en complexiteit van organismen ontstaat hierdoor: mutaties & cumulatieve 
selectie 

- Mutaties komen voor in populatie -> sommigen geven een voordeel -> kan effect 
hebben op hun gedrag -> doorgegeven aan hun nakomelingen  

- Graduele stap voor stap evolutie, er bestaan verschillende evidenties: structuur 
voorpoot van zoogdier is wel aangepast, maar basisplan is nog altijd aanwezig bij 
verschillende diersoorten -> gemeenschappelijke voorouder en dan geëvolueerd in 
verschillende richting  

è Zonder voorafgaandelijk plan/doel, het is spontaan= “the blind watchmaker” 
 
Evolutionaire drijfveer: Eten en niet opgegeten worden 

- Plaats in voedselpyramide 
- Exploiteren van nieuwe ecologische niches 

Niches (plaatsen/oorden): minder risico om opgegeten te worden en meer kans om te eten, 
minder predatoren en meer voedsel (daarom kolonisatie), vereist adaptatie aan nieuwe 
omgeving 



Amina Chasayeva fysiologie AJ 2020-2021 

    Bv. eerste vis die op land ging voor de 1e keer 
- Invloed van: klimaat, meteorieten… & continentendrift 

Massa extinctie: laatste 65 mil 
jaar geleden -> einde dino’s -> 
zeer snelle diversificatie -> 
uitbreiding van soorten 
 
De eerste hominiden (mensaap) 
komen uit Afrika en van daar 
zijn we verder verspreid 
 
->de migratieroutes van de 
homo sapiens na zijn evolutie in 
Oost-Afrika 
 

 
Ontwikkeling en evolutie van mens en menselijke hersenen 

- Meeste van onze structuur die we meedragen komen nog van lang voor homo 
sapiens, wel aanpassingen gedaan zoals groter brein en haar uitval 

- Grootste deel van evolutie en menselijke genetische eigenschappen delen we met 
andere dieren omdat we dieren waren voor we homo sapiens waren 

 
Paar ! jaartallen: 

- 4500 mya (million years ago): ontstaan aarde  
- 3800 mya: eerste leven 
- 360 mya: eerste gewervelden (amfibieën) op land  
- 65 mya: uitsterven dino’s, opkomst primaten  
- 25 mya: eerste mensapen (hominiden) 
- 2 mya: homo habilis/erectus (rechtop lopen)  
- 0.1 mya: homo sapiens  

Oorsprong van Neanderthaler en H. Sapiens 

1. Splitsing tussen chimpansee en hominiden: 5 mya 
2. De eerste hominide, Homo Erectus, verliet Afrika 1.7 miljoen jaar geleden en vertrok 

naar Europa & Azië 
3. De Neandertaler (afkomstig van Homo Erectus) woonde in West Europa tot 300.000 

jaar geleden. Hij leek op de moderne mens. Ontdekte vuur en gebruikte tools 
4. Homo sapiens evalueerde in Oost-Afrika rond 100.000 jaar geleden. Mogelijkse latere 

menging tussen hen en Neandertalers. Migreerden naar andere continenten. 
Gebruikten tools, handen, kleurvisie, recht postuur, liepen op 2 benen… -> groter 
brein 

Homo sapiens, het dier met grote hersenen 
- Onze dichtste familie: chimpanzees, gorilla’s en orangutan. Chimpanzees en mensen 

delen 99 % van DNA 
- 0.1 % verschil in DNA tussen onverwante mensen 
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Unieke van menselijke hersenen 

- >2% van ons lichaamsgewicht, terwijl bij een olifant (die een groter brein hebben) het 
maar 0,2% uitmaakt 

- Hebben neuronen voor gedrag, leren, onthouden, plannen, redenering 
- Breinen variëren in aantal neuronen per g hersenweefsel, wij hebben er veel meer 
- Veel plooien in cortex door beperkte plaats 

 
Postnatale ontwikkeling hersenen 

- Brein is kleiner bij geboorte door klein geboortekanaal (groot hoofd kan er niet door) 
- Van 350 gram bij geboorte tot 1,4 kg met 100 miljard neuronen (=neotonie) 
- Noodzaak: veel leren & beïnvloeding nodig 
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Hoofdstuk 2: zenuwstelsel 

 
2.1. Indeling zenuwstelsel 

 
2 celtypes in zenuwstelsel: neuronen & steuncellen/Glia 
Anatomische opdeling zenuwstelsel: 

- Centraal zenuwstelsel (CZS) : hersenen en ruggenmerg  
Ø Integreert en coördineert de verwerking van sensorische informatie en het 

doorgeven van impulsen naar spieren, hogere functies 
- Perifeer zenuwstelsel (PZS) : (=bundels van axonen) craniale zenuwen (rechtstreeks 

uit hersenen) en spinale zenuwen (uit ruggenmerg) 
Ø Alle communicaties tussen het CZS en de rest van het lichaam 

 
 
Functionele opdeling;    

 
 
Brein is centrale verwerkingssyteem met 
input (afferent) en output (efferent) 
Bak (hersenen) wordt pas functioneel als je 
daar toestellen zoals muis bij toevoegt om 
commando’s te geven. De bak moet ook 
iets kunnen teruggeven zoals geluid of 
printen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afferente gedeelte: alles uit de buitenwereld, geeft sensorische info door die door 
zintuigen/receptoren wordt geregistreerd v an PZS naar CZS 
 
Efferente gedeelte: CZS zendt motorische impulsen door naar spieren en klieren = effectoren 

Ø Somatische zenuwstelsel: stuurt skeletspieren aan (onder controle) 
Ø Autonome zenuwstelsel: automatische, onwillekeurige regulering van 

glad-, hart-,vetweefsel en klierwerking (geen controle over) 
o Bestaat uit sympatisch en parasympatisch stelsel 

Ø Bv: output spieren schrijven -> somatisch zenuwsstelsel -> skeletspieren 
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Neuronen: functionele eenheden van het ZS    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neuronen/zenuwcellen: kabels die elektrische signalen doorsturen 
- Dendrieten: opvangen van prikkel (afferent) 
- Cellichaam (integratie van signalen) + celkern 
- Axon= lange, dunne uitloper, productie en geleiding van impuls (efferent) richting 

synapsknoppen, kan helemaal van ruggenmerg naar been lopen 
- Axonheuvel= overgang zenuwcel naar axon, daar starten actiepotentialen 
- Zenuwuiteinden: vrijzetten van chemische stoffen (synaps) 

 
è Prikkel gaat in de richting van de axon naar uiteinde van de axon (zenuwuiteinde) 

zodanig dat de andere cellen de boodschap/prikkel/signaal ontvangen 
 
Steuncellen/gliacellen: noodzakelijke cellen die ondersteuning bieden aan de neuronen, 
doen zelf niet aan het vormen van prikkels/impulsen/elektrische fysiologie, veel kleiner dan 
neuronen MAAR talrijker 
 
Input komt van dendrieten  
Integratie: beslist of prikkel doorgaat van zenuwheuvel 
Conductie: prikkel doorgegeven 
 
 
Anatomische classificatie van neuronen     
 

- Multipolair: 1 axon en 2+ dendrieten, meerdere polen, komen het meeste voor in 
CZS, alle motorische zenuwcellen  

- Pseudo unipolair: dendritische en axonale zijde die in elkaar doorlopen met kleine 
connectie, cellichaam ligt aan 1 zijde, lijkt op 1 pool 

- Bipolaire: 2 uitlopers; 1 dendriet en 1 axon met cellichaam tussenin, dus 1 input en 
output pool, zeldzaam 

 
Functionele classificatie neuronen 

- Sensorische/sensibele neuronen: =afferente gedeelte, pseudo unipolaire, ontvangen 
info uit zintuigcellen 

- Schakelcellen/interneuronen/associatieneuronen: verbinden alles met elkaar, 
interne connecties, doorschakelen van sensorische info & coördinatie van motorische 
activiteit, multipolair, zitten in de hersenen & ruggenmerg 

- Motorische neuronen: efferente gedeelte, geleiden impulsen vanuit CZS naar andere 
weefsels/organen, mulitpolair, staan in verbinding met effectoren 
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Glia/steuncellen van het perifeer zenuwstelsel     
Ganglia= zenuwknobbels met zenuwcellen 

- Schwanncellen 
Ø Vormen myelineschede rond axonen: maken soort ontwikkeling rond 

axonen, platte cel die een aantal keren rond een axon gewikkeld word op 
een bepaalde plaats  

Ø Isolatie door dikke laag (vele lagen) vette plasma-membraan -> 
gemyeliniseerd  

Ø Versnelt prikkelgeleiding  
Ø water opgeloste deeltjes kunnen er niet naar toe -> geen uitwisseling axon 

en buitenwereld 
Ø Openingen tussen schwancellen = knopen van Ranvier 

 
- Satellietcellen: ondersteunen neuronen in ganglia   ~ astrocyten in CZS 

 
Glia in CZS 

- Oligondendrocyten: lijkt op schwanncellen (zelfde functie), kunnen op meerdere 
plaatsen myelineschedes maken (<-> schwanncellen), witte stof is de vetrijke regio 
van de hersenen en de bedrading  

Ø Grijze stof: plaats waar de cellichamen zich bevinden, aan de buitenkant 
 

- Microglia: kleinste & minst talrijke in CZS, micro steuncellen, wandelen beetje rond, 
analoog van witte bloedcellen, fagocytose, beschermende functies 
 

- Ependymcellen: bekleden holtes (centrale kanaal van het ruggenmerg en ventrikels 
van hersenen), maken vloeistof die in holtes zit = cerebrospinaal vocht (CSV) 

 
- Astrocyten: grootste & talrijkste, rechterhand van neuronen, geven signalen door, 

zorgen ervoor dat neuronen hun werk kunnen doen, reparaties in beschadigde 
zenuwweefsels, structurele en metabole ondersteuning neuronen 

Ø Geven chemische stoffen af die ! zijn voor het handhaven van de bloed-
hersenbarrière 
 

Bloed-hersenbarrière: interactie hersenen en bloedbaan 
      Voordeel: afvalstoffen begiftigen onze hersenen niet; haarvaten van CZS worden 
ondoorlaatbaar voor stoffen die functioneren van neuronen belemmeren 
      Nadeel: moeilijker om nodige stoffen in hersenen te krijgen, moeilijkheid voor medicijnen 
 
 
Grijze vs witte stof  
In PZS: 

- Grijze stof: cellichamen van neuronen in ganglia 
- Witte stof: zenuwen (=samengebundelde axonen), ruggenmerg- en hersenzenuwen 

 
In CZS: 

- Grijze stof:  
Ø Centrum= verzameling cellichamen met zelfde functie 
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Ø Kernen= centra met duidelijke afbakening  
Ø Neurale cortex 
Ø Hogere centra 

- Witte stof 
Ø Banen= bundels CZS-axonen die gezamelijke herkomst, bestemming & 

functie hebben, verbinden hersenen met rest van lichaam 
Ø Kolommen= verschillende banen die anatomische herkenbare massa 

vormen, begin in centra en einde in skeletspieren 
 
 

2.2. Actiepotentialen en prikkelgeleiding 
Prikkel door zenuw: elektrisch 

Concentratieverschil=concentratiegradient 
Concentraties (dus cijfers) van de ionen moet je kennen!!!!! 
 

 Verschillen in concentratie zijn er 
door natrium-kalium pomp: 
natrium uit cel gepompt en kalium 
binnen cel gepompt (al is er al veel 
binnen cel) 
Ionen houden van water en 
kunnen niet zomaar doorheen 
celmembraan passeren, wel door 
poortkanalen die ionen binnen en 
buiten kunnen brengen.  
Als poortkanaal opent: neiging van 
hoge naar lange concentratie te 
gaan (=diffusie) 
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Ionkanalen in celmembraan 
Ionen kunnen alleen door membraan door 
poortkanalen 
Openen o.i.v diverse stimuli: 
1) Ligandgemedieerd: Ionen kanalen gaan open 
door sleutel te binden op sleutelgat, ligand kan 
hormoon of neurotransmitter zijn 
2) Poortkanaal fosforyleren om te openen 
(fosfaatgroep binden) 
3) Spanningsgevoelige poortkanalen: poort kan 
openen omdat elektrische spanning rond die poort 
verandert -> omkeren van – en + geladen deeltjes -> 
elektrische potentiaal veranderen (depolarisatie nodig) 
4) Poorten mechanisch/fysisch open forceren, langs 
beide kanten membraan uit elkaar trekken  
 
è In- of uitstroom van + of – ionen kan 
membraanpotentiaal wijzigen 

 
 
Neuronen zijn als batterijen 
Potentiaalverschil: =verschil in elektrische lading, gepolariseerde plasmamembraan 

- buitenkant is overmatig + 
- binnenkant is overmatig –  

Binnen negatiever dan buiten doordat de cel – geladen deeltjes heeft die gevangen zitten = 
gefixeerde anionen/fixed anions 
 

è Vol batterij: 2 kamers met vloeitstof, 1 is + en 1 is – 
 

Membraanpotentiaal in rust = rustpotentiaal 
 
Hodgkin & huxley stak punt van elektrode knal in ‘t midden van neuron bij een inktvis om 
elektrische potentiaal verschil te checken binnen en buiten cel -> kan veranderen: - wordt 
korstondig + -> essentie elektrische activiteit van cellen 
 
Elektrische activiteit in axonen 
 Poorten; uitwisseling – en + kant mogelijk maken 
Als natriumkanalen open gaan, wil natrium naar binnen stromen 

- Door concentratiegradiënt/diffusie 
- Door elektrostatische kracht: Na+ wil naar binnen omdat de binnenkant – is 

(opposites attract) 
! kalium is een + geladen deeltje en zou liever in – omgeving zijn, maar wil ook graag naar 
buiten (door concentratiegradiënt) 
à DILEMMA: welke van de 2 krachten is het sterkst? Diffusie kracht wint: kalium gaat toch 
naar buiten 
 
Chloor: diffusie wint ook van elektrische kracht, gaat naar binnen  
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Exciteerbare cellen: enkel hier kan elektrische membraan potentiaal veranderen 

- Cel kan nog – worden: hyperpolarisatie, inhibitie = heel moeilijk prikkelbaar 
- Kan minder –/ meer + worden: depolarisatie, exciterend (verschil minder groot) 

o polariteit valt weg tot nul, waarbij gelijke elektrische 
lading/membraanpotentiaal opheffen, batterij is leeg  

o houdt activatie in 

Alls je een bepaald weefsel/cel wil activeren/exciteren moet je ze depolariseren à 
(membraanpotentiaal van rust, minder negatief worden)  

- door verandering doorlaatbaarheid membraan voor Na+ of K+  
- cel doorlaatbaar maken voor natrium, want heeft de neiging om binnen de cel te 

stromen (i.t.t. kalium die naar buiten stroomt)  
- cel minder negatief maken (depolarisatie) door positieve deeltjes naar binnen te 

laten komen (altijd bekijken vanuit standpunt v/d binnenkant v/d cel)  
- depolarisatie → instroom van natrium  
- exciteerbare cel → van rustpotentiaal naar actiepotentiaal door natrium naar binnen 

te laten stromen  

Actiepotentiaal 
Depolarisatie-repolarisatie-hyperpolarisatie -> 1 a 2 ms,  van -70 naar 0 naar + naar minder 
dan -70 naar terug rust 

 
1) lichte externe depolarisatie  
Ø start: openzetten van poorten 
Ø trage fase tot de drempel bereikt is 
 
2) Vanaf -60 mV gaan Na+ kanalen open 
Ø cel wordt minder – en +  
Ø Na+ influx tot +30 mV 
Ø Depolarisatie tot +30 mV  
Ø spanningsgevoelige kanalen 
 
3) Openen van K+ kanalen:  
Ø cel is al + dus kalium wil toch naar buiten 
(diffusie + elektrische kracht) 
Ø K+ efflux  
Ø cel word terug – want + deeltjes verlaten 
cel 
Ø repolarisatie 
 
4) Hyperpolarisatie  
 
Depolarisatie= geen – en + verschil meer 

Repolarisatie: terug – en + verschil 
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De wet van alles of niets 
=een prikkel veroorzaakt een typische actiepotentiaal of helemaal geen 

- Als de drempel overschreden is gaat heel het systeem plaats vinden zo niet dan 
gebeurt er helemaal niets 

- Bij overschreiding drempel: maximaal potentiaalverschil 
- Binaire code: 1 = actiepotentiaal & 0= geen actiepotentiaal 
- Intensiteit van stimulus is afhankelijk van de frequentie van de actiepotentiaal 

Ø Alle AP hebben dezelfde vorm (amplitude en duur steeds zelfde) 
 
Refractaire periodes verhinderen nieuwe actiepotentiaal 
 
hyperpolarisatie: teveel K ontsnapt en het wordt te negatief (negatiever dan die al was) 

è Refractaire periode= als je een bepaalde stimulus hebt gegeven, ben je een tijd lang 
niet meer beschikbaar om te reageren (refractair= niet beschikbaar) 

è Na actiepotentiaal komt een langere periode waar je niks kan doen 
è Deze periode blijft omdat de drempelwaarde verder weg is, dus de kans is kleiner dat 

er een nieuwe actiepotentiaal komt 
Relatieve refractaire periode=  het is niet onmogelijke, eerder onwaarschijnlijk  
Absolute refractaire periode= helemaal onmogelijk om nieuwe AP te krijgen omdat natrium 
kanalen een activatie en inactivatiepoortje hebben 
 

- Activatiepoortje is in begin gesloten (normale situatie), als open kan er instroom zijn 
Om terug te sluiten gaat inactivatiepoortje dicht -> geen stroming meer van natrium (dus 
geen nieuwe prikkel meer ontvangen) 
Pas als inactievatie poortje open gaat en activatie poortje dicht kan natrium kanaal opnieuw 
gestimuleerd worden 
 

- De plaats waar actiepotentiaal bezig is verschuift naar uiteinde van de neuron  
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Natrium gaat naar de naburige regio’s omdat die plaatsen daar negatief zijn en word 
aangetrokken 
 

- Zone waar actiepotentiaal plaatsvond -> volgende zone komt aan de beurt 
De potentiaal gaat maar in 1 richting want in de geweeste richting heb je de refractaire 
periode 
 
Prikkelgeleiding  
Ongemyeliniseerde axonen 

- Golf 
- Zonder afname in amplitude 
- 1 m/s -> veel te traag -> 2s nodig om hand weg te trekken van gloeiende pan 

 
De instroom van Na+ en uitstroom van K+ tijdens actiepotentiaal is erg lokaal op axon  
De ionen worden nadien terug gepompt door de natrium-kalium pomp (ATPase)  
à Verklaart energieverbruik van hersenen  

- Tijdens de piek van de AP bevat de binnenkant van de membraan een overmaat aan 
+ ladingen 
à Verspreiden zich langs het binnenste opp doordat ze worden aangetrokken door 

omringende - ladingen 
à De plaatselijke stroom depolariseert aangrenzende delen en wanneer de AP is 

bereikt, ontstaat daar een AP 
à Telkens als een plaatselijke stroom ontstaat, verplaatst de AP zich naar voren 

doordat de geweeste richting zich nu in een refractaire periode bevindt 
=ononderbroken geleiding 
 
Gemyeliniseerde axonen  

- veel sneller, 100 m/s 
Ionenstroom worden geblokkeerd tussen de knopen van ranvier want myeline (vet) is 
hydrofoob  
Wanneer een AP ontstaat, springt de plaatselijke stroom van de ene naar de volgende 
insnoering (dus niet in kleine stapjes) 
= saltatoire impulsgeleiding 
 

- Hoge concentratie kanalen t.h.v. knopen 
- Oorspronkelijke concentratie wordt terug hersteld door de natrium-kalium pomp 

 
2.3. Synapsen 

 
Synaps is de functionele connectie tussen 2 neuronen 
Synaptisch spleet is een fysieke afstand die overbrugd moeten worden. De elektrische 
prikkel gaat niet zo maar door van de ene cel op de andere 
 

- Elektrisch of chemisch? 
De zenuwen dienen om hartritme te vertragen of te versnellen. Men wist niet hoe deze 
prikkel werd doorgegeven aan het hart 
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Experiment door Lowie : hart kikker in bekertje met fysiologische vloeistof laten pompen en 
de zenuw nervus vagus stimuleren à hart klopt trager 
Dan deed hij het water op het nieuwe hart -> zelfde effect -> chemische prikkeloverdrracht 
en niet elektrische 

- !Soms wel elektrisch door Gap junctions= soort eiwitten die een kokertje/tussendeur 
maken waardoor vloeistof van de ene cel naar de andere kan 

Impuls wordt rechtstreeks overgegeven aan andere cel. Zo hangt het hart overal aan mekaar 
en trekt alles tegelijk samen 
à heel handig, handiger dan chemische overdracht 

  
 
Chemische synaps en neurotransmissie 
Verdikking einde axon = terminaal beton (voetje) 
Heeft blaasjes = vesikels die vol zitten met neurotransmitters 
Synaptische spleet en postsynaptische membraan 
 
Ca concentratie is veel groter buiten de cel dan binnen, concentratiegradient is bijzonder 
groot (gigantisch verschil) -> calcium wil heel graag naar binnen 
moesten er ionenkanalen open zijn (dubbel geladen) 
 

1) Aankomst actiepotentiaal bij synapsknoop 
2) Vrijmaken van de neurotransmitter ACh (acetylcholine)  

Ø Depolarisatie van presynaptisch membraan 
Ø Sterke toestroom calcium in synapsknop door 

het opengaan van calcium kanalen 
(spanningsgevoelige kanalen)  

Ø Exocytose synapsblaasjes 
Ø Vesikel gaat versmelten met de membraan 

omdat het door dezelfde fosfolipiden is gemaakt 
Ø Afgifte Ach 

3) Binding van Ach en de depolarisatie van de postsynaptische membraan 
Ø Binding aan natriumkanalen (ligandgemedieerde poortkanalen, sleutel is 

ACh) 
Ø Binnenkomst natriumionen door opengaan van natriumkanalen 
Ø Ontstaan van actiepotentiaal als de daaropvolgende depolarisatie van de 

postsynaptische membraan de drempelwaarde bereikt (terug elektrisch) 
4) De verwijdering van ACh door AchE (=enzym), acetycholinesterase 
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Link deze animatie/figuur en actiepotentiaal kunnenmaken!!!!!! -> Pas als je eerst 
depolariseert kan het systeem in gang schieten 
 
Neuronale groepen 
1 neuron kan zijn signaal vermenigvuldigen, axon gaat splitsen en meerdere neuronen 
aansturen, zo kan je van 1 neuronen naar heel veel doelcellen gaan  
=divergentie  
<-> convergentie= vanuit verschillende bronnen input leveren aan 1 neuron 
 
Zenuwuiteinden gaan contact maken met de dendriet van de volgende cel 
Cel kan van vele verschillende cellen input krijgen 
Op elke contactplaats kan depolarisatie ontstaan à  bij voldoende signalen gaat er zelf 
initiatief ontstaan om AP te laten plaatsvinden bij de axonheuvel 
 
Neurale integratie 
2 soorten inputten 
EPSP= exciterende postsynaptische potentiaal, neurotransmitter geeft aanleiding tot 
depolarisatie in doelcel 
IPSP= inhiberende postsynaptische potentiaal (hyperpolarizatie) 
Afhankelijk van welke kanalen opengaan 
 
drempelpotentiaal bepaalt het al dan niet doorgeven van prikkel 
EPSP: 
Neuron A is exciterend (leidt tot depolariseren, activatie) , maar dit alleen is niet genoeg om 
te depolariseren tot drempel à prikkel sterft uit 
Dus sommatie van 2 keer zelfe neuron (A+A, na elkaar doorgegeven prikkel) à AP = 
temporele summatie 
OF neuron A en B geven (A+B) tegelijk prikkel (werken samen) à AP = spatiele summatie 
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IPSP 
Als neuron C neurotransmitters vrijgeeft,  gaat hij hyperpolariseren 
Nut? Cel was al inactief, waarom nog inactiever? A en B konden samen weer een AP vormen, 
maar door C gaat dit niet meer 
 

 
Synergisme= neuronen werken mee, trekken 
in zelfde richting (A+B) 
Antagonisme= werken in tegengestelde 
richting (A+C) 
 
Gebeurt t.h.v axonheuvel 
 
 
 

Iontotrope receptoren 
- Ligand-gemedieerde poortkanalen (sleutel-slot) 
- Snelle en kortdurende werking 

Vb nicotine ACh receptoren; kanaal kan beïnvloed worden door nicotine 
 
Metabotrope receptoren 
Niet alle receptoren van neurotransmitters gaan kanaaltjes doen openen 
De receptor is zelf geen kanaal, kanaal ligt verder op 
à Extra 2e  boodschapper nodig die van receptor naar kanaal gaat: ‘neurotransmitter is 
aangekomen, doe kanaal maar open!’ 

- Voorbeeld: muscariene ACh receptor  
Ø ACh stimuleert receptor  
Ø Receptor activeert G-proteïne (dissociatie)  
Ø G-proteïne activeert adenylaat cyclase (enzyme)  
Ø Adenylaat cyclase zet ATP om in cyclisch AMP  
Ø cAMP opent kalium kanalen (Indirecte ‘gating’)  
Ø cAMP is ook tweede boodschapper voor 
bijkomende intracellulaire effecten 
- Complexer (heel veel tussenstappen), tragere & 
langer werking 
 

 
2.4. Neurochemie & psychofarmacologie 

 
Neurochemie 

- Verschillende honderden neurotransmitters 
- Verschillende eigenschappen: snel, traag, inhiberend, exciterend… 
- Elke neurotransmitter heeft verschillende soorten receptoren 
- Receptoren zijn wel specifiek 
- Afhankelijk van anatomische locatie 
- Bepalde processen; verslavingen, ziekten zijn gekoppeld aan neurotransmitter 



Amina Chasayeva fysiologie AJ 2020-2021 

- Neurotoxines (wapens in natuur, bv gebruikt voor botox), neurofarmacologie, 
voeding 

- Meest verspreid: glumaat (exciterend) en GABA (inhiberend) 
 
Categorieën van de belangrijkste neurotransmitters 
E= exciterend & I=inhiberend 
Soort    Neurotransmitter   Naam transmissie     Effect  

Acetylcholine   Cholinerg  E&I  

(mono-)Amines  
Serotonine   Serotonerg  

E&I  Dopamine   Dopaminerg  
Noradrenaline   Adrenerg  

Aminozuren  
Glutamaat, aspartaat   Glutamaterg, ...  E  
GABA, glycine   GABAerg,...  I  

Peptiden  Endorfine, substance P,...   Peptiderg  E&I  
Vetten, gassen,...  Cannabinoïden    E&I  
 
Antagonist= werkt neurotransmitter tegen, 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 

<-> agonist: een signaalstof die een receptor in een celmembraan activeert  
 
 
Acetylcholine (ACh) 

- In neuromusculaire junctie, autonoom ZS en hersenen (Alzheimer) 
- Teruggevonden in inktvissen, apen… 
- 2 soorten receptoren 

Ø Nicotine (agonist) 
Ø Muscarine receptoren (agonist, muscarine uit giftige paddenstoelen) 

- Opruiming door acetylcholinesterase 
 
Nadat neurotransmitter zijn effect heeft gedaan moet die ook terug verdwijnen 
! hoe snel het wordt afgebroken  
Enzym AChE zorgt ervoor dat acetaat en choline uit elkaar gehaald worden à kunnen zich 
niet meer gedragen als sleutel-slot 
 

- Beïnvloeding: 
Botox: botulinum toxine (uit bacterie) remt vrijzetting van ACh  

Ø Spiercellen kunnen niet meer geactiveerd worden -> verlamming spieren 
Ø Rimpels zijn contracties van bepaalde spieren 

Curare: remt binding ACh met nicotine receptor 
Ø (zat in pijltjes van Indianen) zorgt voor verlamming 

Atropine remt binding met muscariene receptor, rol in pupilvergroting 
Zenuwgas remt afbraak ACh (afbraak gebeurt door AchE) à spastische contractie (omdat 
toediening ACh blijft) 
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Monoamines: serotonine 
5-HT = serotonine 

- Precursor: tryptofaan 
Ø Tryptofaan hydroxylase + tryptofaan à 5-HTP à 5-HT door decarboxylase 

- Afbraak door MAO (monoamine-oxidase) 
- Bepalen stemming, eetgedrag, slaap… 
- Laag serotoninegehalte bij depressie 

Ø Post-natale depressie (baby blues) 
Ø Seasonal affective disorder (winterblues) 

 
Stijging in serotoninewerking door: 
Antidepressiva; medicijnen die serotoninegehalten doen stijgen 
Bij reuptake van de neurotransmitters, is werking ervan gedaan 
 

- SSRI (serotonine specific reuptake inhibitors), agonist serotonine, bv prozac 
- MAO-remmers: agonisten voor serotonine, MAO breekt normaal serotonine en 

dopamine af 
- LSD: serotonine mimeticum 

 
Je kan voeding eten waarbij er niet genoeg eiwitten zijn om serotonine te maken, voedsel 
zonder tryptofaan eten à kan leiden tot depressie 
Je kan wel niet gelukkiger worden door tryptofaan rijke voeding te eten 
 
Monoamines: dopamine 
De hersenen bevatten verschillende systemen van dopaminerge neuronen die in banen zijn 
gerangschikt: 
 
 Nigrostriataal systeem Mesolimbisch systeem 

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

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

Functie  Bewegingscontrole  Emotie, reward, verslaving  
Pathologie  Ziekte van Parkinson (degeneratie/tekort)  Schizofrenie (teveel)  

Farmaca  
MAO inhibitoren (agonist) 
àVerhoogt dopamine gehalte 
 L-Dopa (agonist) = voorlooper dopamine 

Cocaïne (agonist) Amfetamines 
(agonist)  

 
Parkinson= verstoorde beweging 
Bij medicijnen voor parkinson heb je bijwerking: schizofrenie  
à  1 molecule heeft meerdere functie op meerdere plaatsen  
Moeilijk om medicijnen te maken zonder bijwerkingen 

- Precursor(=voorloper): tyrosine 
Ø Tyrosine + tyrosine hydroxylase à L-DOPA  
Ø + DOPA decarboxylase à dopamine 

 
Monoamines: Noradrenaline/norepinephrine 

- Precursor: tyrosine 
Ø Dopamine + dopamine beta-hydroxylase à noradrenaline 
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Vaak tegenhanger van ACh 
Bep drugs kunnen noradrenaline verhogen, maar bijwerking is snelle hartslag 
Stimuleert wakker zijn, upper, activatie  
 

- PZS: terminale neurotransmitter van orthosympaticus (vb. stijging hartfrequentie) 
- CZS: waaktoestand (arousal), stemming, gedrag 

 
GABA-erge neurotransmissie 

- meest frequent voorkomende, betrokkken in veel delen van de hersenen 
- Via opening Chloor-kanaal (instroom anionen = hyperpolarisatie)  

Ø chloor gaat naar binnen (influx), maar chloor is negatief geladen (anion) à cel 
wordt negatiever 

- inhiberende neurotransmitter 
- glycine en gaba 
- ionotrope receptor, receptor is dus tegelijk ook kanaal 
- psychofarmaca kunnen GABA-werking bevorderen via bindingssites op receptor 
- GABA-agonisten 

Ø Benzodiazepines (slaapmiddel, anxiolyticum); bv diazepam (valium) à 
merknamen, verdoven hersenen een beetje (logisch, want het is een 
agonist à steunt GABA en GABA heeft een inhiberende werking) 

Ø Barbituraten (anestheticum), gebruikt in anesthesie voor verdoving 
 
Axonaal transport van neuropeptiden 

- Peptide =sequentie aminozuren, genen nodig die in de celkern zitten, 
neurotransmitters die werk moeten doen zitten helemaal aan de andere kant 
à transport nodig 

- Vesikeltjes gemaakt, transport, die hele weg afleggen van de cellichaam naar 
neurotransmitters 

- Motorische eiwitten doen deze vesikeltransport 
- Over microtubili, die worden erna afgebroken, doorheen axon 

=axonaal transport 
- Exocytose in zenuwuiteinde 

 
psychoformacologie 
Farmacologie 
 
Psychofarmacologie:       andere farmaca 
Gaan door bloed hersen barriere -> invloed hersenen 

- Therapeutische farmaca 
- Genotsmiddelen (beetje overeenkomst met therapeutische) 

Bijna alle geneesmiddelen werken in op die chemische synapsen 
 
Chemische beïnvloeding van neurotransmissie  
Effect op  

-  Productie van neurotransmitters: precursoren & enzymes 
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• Synaptische vesikels 
• Post-synaptische receptoren 
• Heropname en afbraak van neurotransmitters  
 

 
 
 
 
Niet helemaal v 
buiten kenne, wel 
principes kennen 
12 categorien (rode 
zijn antagonisten, 
blauwe zijn 
agonisten) 
 
 
 
 

Effect op productie van neurotransmitters 
Synthese van neurotransmitter stimuleren door aanbieden precursor  

- Vb. L-Dopa (Levodopa) bij Parkinson patiënten 
Als je meer dopamine wil bij parkinson, wrm geef je niet gwn dopamine maar precursor? à 
dopamine kan niet door de bloed hersen barriere, L dopa kan da wel 

- Synthese remmen door inhibitie van enzymes in synthese pathway  
 
Effect op synaptische vesikels  

- NT kan niet opgeslagen worden in vesikels (blokkering transporters)  
- Effect op exocytose van vesikels 

Ø Agonist (vb. gif van zwarte weduwe - ACh)  
Ø Antagonist (Botulinum toxine- ACh: zorgen ervoor dat er geen exocytose 

kan plaatsvinden (nr 5 op die afbeelding) 
Gif van zwarte weduwe is agonist, gemakkelijker exocytose -> spastische kramp doordat 
spieren constant onder spanning zitten (vesikels gaan constant nr buiten) 
Effect op post-synaptische receptoren 
Sleutel-slot (neurotransmitter binden op bindingsplaats) 
Er zijn chemische stoffen die dit proces kunnen beinvloeden 
 
Competitieve binding 
Agonist à Mimeticum: neurotransmitter immiteren (sleutel) zodat het opengaat 
Antagonist à Receptor blocker: sleutelgat zit vast zodat niet aan kan binden 
 
Niet-competitieve binding 
1 plaats waar neurotransmitter moet binden en andere plaats waar drug op moet binden 

- Indirecte neuromodulatoren: 
Binding neurotransmitter gaat vlotter/minder vlot zonder zelf iets te doen aan sleutel/slot 
(op andere plaats) 
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Deur gaat open -> agonist 
Deur gaat nie open -> antagonist 
 
 

 
 
 
Effect op heropname en afbraak neurotransmitter 
Inactivatie (beëindigen) van neurotransmissie even belangrijk als activatie  

- Door afbraak neurotransmitter (vb. AChE, MAO)  
- Door heropname in pre-synaptisch neuron  
- Stoffen die deze processen remmen zijn agonisten  

 
Drugs 
Meeste zijn agonisten 
 Neurotransmitter (receptor)  Effect  

Alcohol (ethanol)  Glutamaat (NMDA) GABA  Antagonist 
Agonist (dus inhibitie brein)  

Nicotine  Acetylcholine (nicotine R)  Agonist  
Cannabis (marijuana): THC  Cannabinoid R (lipide NT)  agonist  
Opiaten (opium, morfine, heroïne)  Opioid (peptide NT)  agonist  
Cocaïne Amfetamines  Monoamines (vnl. dopamine)  Agonist (re-uptake inhibitie)  
LSD  Serotonine  agonist  
 
Middelenverslaving 

- Positieve bekrachtiging: Vrijzetting dopamine in nucleus accumbens à deeltje vd 
hersenen dat bekend staat voor positieve bekrachtiging/reward, soort motivator die 
een grote beloning stelt zodanig dat je geneigd bent om bv. naar eten/drinken te 
zoeken 

- Vrijgave dopamine krijg je bij veel dingen effect en niet alleen bij natuurlijke dingen 
zoals eten  
Bv. seks, gokken, kick, drugs 

 
psychofarmaca die dit uitlokken -> stimuleren beloningscentrum 

è Verslaving zorgt voor tolerantie = verminderende gevoeligheid van receptoren 
à Zorgt voor een enorme weerstand bij afkikking, je moet vertrekken van minder 
receptoren dan voor je verslaving, voor verslaving had je genoeg receptoren en 
werkende mechanisme 
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Risico’s 
- Ontwennings- verschijnselen bij stop:  

• Tegenovergesteld aan effect van drug  
• Cravingen & hervallen  

- Dosering: overdosis 
 
Inspuiten is hoogste dosis, oraal is laagste 
Oranje lijn: gewenste effect 
Blauw: bijwerkingen, overdosis 
 
Morfine: pijnstillend, als er nog meer bijkomt, gaat 
ademhaling omlaag à dood 
- Vroeger gebruikt euthanasie 
Elke stof heeft een letale dosis, zelfs water (20l per 
dag) 
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2.5. Neuroanatomie: CZS 
 

- Hersenen en ruggemerg 
- 100 miljard neuronen (+ nog meer glia)  
- Hersenen wegen 1,4 kg; 20 % bloedtoevoer in rust  
- Functie: 

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

 
Algemene structuur 
 

à mid sagitale snede 
 
Inplooingen bestaan om meer stof te verpakken in dat volume zodat ons brein door het 
geboortekanaal kan 
Iedereen heeft dezelfde kronkels 

- Steel/hersenstam: middehersenen, pons (verbind cerebellum met hersenstam), 
medula oblongata/verlengde merg (verbonden met ruggenmerg) 

Ø Verwerkingscentra, schakelstations voor info die van of naar kleine 
hersenen geleid wordt 

- Grote hersenen/cerebrum: bestaat uit 2 hemisferen, bewuste gedachten 
- Kleine hersenen/cerebellum: (on)willekeurige motorische activiteiten aanpassen op 

basis van sensorische info & opgeslagen info in de herinneringen 
- Tussenhersenen/diencephalon:  

Ø Thalamus: schakel- & verwerkingscentra sensorische info 
Ø Hypothalamus: emoties, autonome functies, hormoonproductie 
Ø Hypofyse: verbinding zenuwstelsel & endocriene stelsel 
Ø Epithalamus: bevat pijnappelklier/epifyse 

- Middenhersenen: verwerken info uit ogen & oren, onwillekeurige motorische 
reacties 
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Hersenvliezen/meninges 
Hersenen zitten verpakt in schedel 
Bufferzone (vloeistof ) aanwezig zodat brein geen klotsende massa is dat heen en weer 
beweegt, zodat hersenen vast zitten -> schokdemper functie, als dit er niet was zouden we 
constant hersenschuddingen krijgen 
 

Harde vlies & zachte vlies 
Dura mater: stevig, grote bloedvaten, epidurale 
verdoving: anesthesist spuit in rond ruggenmerg, 
dus drond de dura 
Pia mater: zacht, sterk doorbloed; uitwisseling 
met hersenweefsel 
Er tussen Spinnenwebvlies/Arachnoidea: 
subarachnoidale ruimte waar CSV door stroomt 

 
 
Cerebrospinale vloeistof 
 

§ CSV/liquor: 
o Productie in choroid plexus (500 ml per dag), 

beweegt via aquaducten (soort routes dat dit 
CSV volgt) 

o Circuleert 
o Opvangen in grote hersenader 

 
§ Functies: schokbreker & homeostase (vocht 

ververst hele tijd, moet proper zijn) 
§ Als er slechte passage, dus route geblokkeerd, 

gaat vocht ophopen à waterhoofd, koppijn 
§ Bij volwassenen is dit veel erger want alles is al 

volgroeid/aaneengegroeid, bij kids kunnen 
beenderen nog uitzetten 

§ Ventrikels: holtes gevuld met CSV 
§ Vloeistof wordt terug gerecycleerd (in blauwe), 

gaat terug naar bloedbaan 
§ Hersenvliesontsteking: infectie in CSV 

 
De grote hersenen (Cerebrum) zijn typisch homo sapiens 

- Functies die typisch mensen zijn zit hier, rest hebben we gemeenschappelijk met 
andere dieren 

- Grootste deel vd hersenen 80% 
- Verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken 
- Linker en rechterhemisfeer verbonden met balk (corpus callosum) 
- Van buitenaf lijken de 2 kanten zelfde, maar ze zijn spiegelbeelden van elkaar 
- Hersenschors (Cortex) bestaat uit vijf kwabben : frontaal, parietaal, temporaal, 

occipitaal en insula  
- Basale kernen (basale nuclei)  
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De cortex is opgebouwd uit windingen (gyri) en groeven (sulci)  
 

 
 
Buitenste oppervlak bestaat uit vouwen of gyri > diepere groeven, fissuren 
2 hersenhelften zijn gescheiden door fissura longitudinalis 
Elk hersenhelft kan verdeeld worden in kwabben (genoemd naar bovengelegen beenderen) 

- Frontaalkwab, temporaalkwab (ligt over de insula) , pariëtaalkwab, occipitaalkwab 
insula 

- Centrale sulcus: scheiding frontale en pariëtale kwab 
- Precentrale gyrus 

Ø  ligt anterieur van centrale sulcus 
Ø Motorische schors 

- postcentrale gyrus   
Ø ligt posterieur van de centrale sulcus  
Ø primaire sensorische schors 
Ø ! rol in presenteren lichaam 

 
motorische regio’s op cortex 
 

Zowel precentrale als postcentrale hebben een 
somatotope organisatie: alle onderdelen lichaam zijn 
hier ergens gerepresenteerd, zien welke door fMRI 
 
Homunculus is deze representatie, beetje misvormd 
doordat bv. aansturing van vingers veel meer neuronen 
nodig heeft/ruimte krijgt op hersenen à met handen 
kan je veel meer fijne motoriek doen  
 
Commando’s starten in primaire motorische cortex en 
anterieur ervan zitten ondersteunende regio’s = 
motorische associatie regio’s (o.a. spiegelneuronen) 
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fMRI 
Techniek die heel veel gebruikt word in hersenonderzoek 
Je word in magneet geschoven à een beeld genomen vd hersenen (beeldvorming) + te zien 
welk deel vd hersenen actief wordt door te kijken naar wat meer zuurstof gebruikt (waar dus 
bloed naar toe moet) 
 
Spiegelneuronen 

- Premotorische cortex (motorisch associatiegebied) en inferieure partietale kwab  
- Actief bij eigen beweging, maar ook bij zien van deze beweging bij anderen  
- Belangrijk voor imitatievermogen op jonge leeftijd, maar ook voor het begrijpen van 

intenties, het (motorisch) leervermogen, empathie en taalontwikkeling  
- Verstoord bij autisme: moeilijk intenties anderen in te schatten  

 
 
Basale nuclei (ganglia) 

 
§ Nucleus caudatus  
§ Nucleus lentiformis  

• Putamen 
• globus pallidus  

§ Controle van willekeurige bewegingen  
§ Degeneratie van nucleus caudatus leidt tot 

chorea (hyperkinesie vb. bij ziekte van 
Huntington)  à verstoord bewegingspatroon 

 
 

§ Bewustzijn zit in cortex en wordt ondersteund 
door lagere hersencentra 

§ Bij uitvoering motorische taken gaan er andere 
regio’s meehelpen  

§ Controle en helpen bij willekeurige bewegingen 
§ De schors zelf is grijze stof, dan zee witte stof 

dan weer grijze stof: basale nuclei 
 

 
 
Linker en rechterhelft zijn niet identiek 

- Hersenen zijn 2 harde schijven 
- Motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist (decussatie)  
- Verbinding tussen hemisferen: corpus callosum (balk; 200 miljoen axonen)  
- Linker hemisfeer = dominant ? 
- “Split Brain” experimenten (‘behandeling’ van epilepsie): doorsnijden verbinding 

tussen hersenhelften à zien welke kant/onderdeel wat doet MAAR nu niet meer 
nodig dankzij fMRI 

- Geen dominantie, maar complementariteit 
Ø Links: spreken, schrijven, rekenen, redeneren 
Ø Rechts: visuospatieel, patroonherkenning, creativiteit 
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- Bij klein deeltje linkshandigen is hele boel omgekeerd, als er afwijking is is het altijd 

bij linkshandigen 
 
Motorische spraak regio: broca, uitvoerend 
Wernicke zegt wat te doen; welke klank om betekenisvolle taal te krijgen, komt visuele en 
auditieve info in en stuurt dan door naar broca 
à verschillende regio’s voor spraak & taal 
 
Afasasie-patienten gaven inzich tin neurale sturing van spraak 

- Motorisch spraakcentrum: Broca (linker inferieure frontale gyrus)  
- Sensorisch spraakcentrum: Wernicke (linker superieure temporale gyrus)  
- Fasciculus Arcuatus (tussen Broca en Wernicke) 
- Gyrus Angularis (grens temporale, parietale en occipitale kwab)  
- Laesie : Afasie  

Ø Broca: spreken niet of slecht en traag, wel 
zinvol  

Ø Wernicke & Fasciculus arcuatus: spreken vlot 
maar zinloos (missen woord- en taalbegrip)  

Ø Gyrus angularis: lezen en schrijven moeilijk 
(visueleinput)  

 
 
 
Limbisch systeem 
Nuclei en banen rond hersenstam  
• Amygdala 
• Hippocampus  
• Reukbanen (rhinencefalon)  

o Tractus olfactorius 
o Olfactorische cortex; boven 

reukepitheel 
o Reuk kan rechtstreeks brein 

binnendringen door olfactorische 
cortex 

 
- Regelen van emotie: woede, angst, sexuele opwinding,... Verdere uitdrukking 

emoties via hypothalamus en autonoom zenuwstelsel (amygdala) 
- Omzetting lange-termijn geheugen (hippocampus) 
- Ouder dan cortex (al vroeg aanwezig in evolutie); relatief weinig controle vanuit 

cortex naar LS  
- Conflict met cortex waar bewustzijn zit/ conflict rede en gevoel (cortex-limbisch 

systeem) 
- Reuk kan rechtstreeks inwerken op onze emoties à  veel sterker effect op emoties 

dan andere zintuigen (pafumindustrie is hierdoor zeer groot-machtig) 
 
Geheugen & leren: de plasticiteit van de hersenen 
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Declaratief: gebeurtenissen in ons persoonlijk leven en kennis van de wereld 
Korte termijn= korte tijd dingen bijhouden en sommige zaken gaan we opslaan in lange 
termijn geheugen 
Opslaan naar lange termijn geheuden= consolidatie in cortex 

- Mediale temporale kwab 
- Hippocampus en amygdala  (vb. angst) 

Limbisch systeem is betrokken bij emoties & consolideren à beter gebeurtenis/woord 
onthouden/opslaan die emotionele reacties veroorzaken of emotioneel beladen zijn  

- Links: visueel geheugen 
- Rechts: visuo-spatiale info 
- Prefrontale kwabben: mathematische berekeningen 

 
Leren en synaptische plasticiteit 
Activiteitsafhankelijke versterking van de verbinding tussen neuronen (Hebbiaanse 
synaptische plasticiteit)  

- Synaps kan versterkt worden in leerproces 
Hebbiaanse synaptische plasticiteit: conditionering betekent dat je een bepaalde synaps 
versterkt = potentiëren 

 
 
 Verbinding CS en 
plastische synaps 
versterkt 
 
 
 
 
 
 

  



Amina Chasayeva fysiologie AJ 2020-2021 

 
Langetermijn-potentiëring (LTP) 

 
 
Bep stimulus die glutamaat afgeeft 
Proces waardoor er meer 
receptoren komen (bv. ampa) 
 
 
Als je een synaps vaak gebruikt gaat 
die sterker worden en vlotter lopen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neuroplasticiteit bij volwassenen  

Reorganisatie van thalamische neuronen na amputatie  

 

Om te compenseren dat de 
wijsvinger geamputeerd is, 
zullen de neuronen van deze 
wijsvinger de sensorische 
informatie van de duim binnen 
krijgen, waardoor het gevoel van 
de duim beter wordt.  

	

	

Na een amputatie zijn er een heleboel neuronen die afgestorven zijn of geen functie meer 
hebben à plaats vrij in de cortex à de sensorische informatie vanuit een ander 
lichaamsdeel (vb. andere vingers) zullen gebruikt worden om het neuron te stimuleren à 
nieuwe uitloper (collateraal) gevormd, zodanig dat het neuron twee verschillende neuronen 
van tweede orde stimuleert.  
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Neuronen in een volwassen lichaam kunnen dus uitlopers vormen naar andere neuronen om 
daar nieuwe synapsen te maken die nog niet bestonden. Op die manier kunnen er 
gemakkelijkere of kortere routes ontstaan om neuronale netwerken te activeren  

Neurogenese bij volwassenen 
Vroegere visie: neuronen gaan dood en worden niet vervangen  
Recent: bewijs voor vorming van nieuwe neuronen (neurogenese)  
Kort na de geboorte is er nog redelijk veel neurogenese, maar deze valt vrij sterk stil als 
volwassene, maar we kunnen in bepaalde delen van de hersenen nieuwe neuronen maken, 
al weten we niet hoeveel.  

- Uit experimenten is gebleken dat wanneer dieren in een verrijkende omgeving zitten, 
ze meer neuronen aanmaken. Bewegen stimuleert de neurogenese.  

- Vooral in hippocampus (gyrus dendatus) en bulbus olfactorius  
- Uit stamcellen 
- Rol in geheugen? vermoeden dat het dient om een performanter brein te 

ontwikkelen, aangezien er zoveel nieuwe neuronen aangemaakt worden.  
 
De tussenhersenen bevatten regelcentra AZS 
Thalamus: tussenstation voor sensorische info 

- Zintuigen (die naar brein gaan) maken tussenstop in thalamus (hier in gefilterd, 
kiezen om er aandacht aan te hechten of niet) en vandaar maken ze nieuwe baan 
naar de cortex 

- Pijnappelklier, hypofyse en choroid plexus bevinden zich rond de thalamus 
Epithalamus: 

- Choroid plexus: productie CSV  
- epifyse (pijnappelklier): secretie melatonine  

 
Hypothalamus: bestaat uit allerlei kernen  
Regeling in lichaam is gecoordineerd hier  
à controlecentrum van het lichaam, autonome functies die geregeld worden uit lagere 
centra 

- Opgebouwd uit vele kernen 
- Eetgedrag 
- vochtbalans, thermoregulatie, klok 
- emotioneel gedrag (cfr. limbisch systeem) - reacties ortho- en parasympaticus 
- hormonaal; via hypofyse achterkwab en voorkwab  

Ø hypofyse voert commando’s 
uit van hypothalamus, maakt 
hormonen, teelbal vd hersenen 
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De hersenstam bevat drie onderdelen  

- Middenhersenen (mesencefalon)  
Ø Superior colliculus: visuele reflexen  
Ø Nucleus rubra en substantia nigra: motorische controle  

- Pons (brug): controle van ademhaling (o.a. apneucenter)  
- Medulla oblongata (verlengd merg)  

Ø Tussenstation tussen cerebrum en ruggemerg  
Ø Autonome functies (Cardiac control center; bloeddruk verhogen-verlagen) 

 
Craniale zenuwen die rechtstreeks via de hersenen lopen en niet via ruggenmerg, die 
vertrekken en komen aan bij de hersenstam 
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Cerebellum (kleine hersenen) 
- Lijkt erg op grote hersenen, heeft ook gyri 
- Oud: ook bij primitieve dieren, verantwoordelijk voor zaken die al heel lang meegaan 

zoals bv evenwicht, spieren coordineren, motorische programmas (zoals leren 
fietsen) <-> declaratief leren 

- Ontvangt proprioceptieve info 
- Noodzakelijk voor motorisch leren en controle, coördineert bewegingen 

 
 

2.6. Perifeer zenuwstelsel 
 
Ruggenmerg is dikke kabel die beschermd wordt door wervelkolom die bestaat uit 
wervellichamen en een gat, als je alle wervels op elkaar stapelt krijg je 1 lang kanaal  
 

- Verbinding benen-bekken en rest vh lichaam 
- Stevig, beweeglijk, beschermend 
- Eenheden op elkaar die kunnen draaien 
- Uitstekels met erop een spinale zenuw die ruggenmerg verlaat en die verbindingen 

maakt met zenuwen van de rest van het lichaam 
 
 

Halswervels/cervicale (7) 
Borstwervels/thoracal (12) met ribben eraan 
Lindewervels/lumbaal (5) 
Heiligbeenwervels/sacraal: vergroeid met elkaar = 
heiligbeen 
 
à zenuwen vernoemd naar de wervels, evenveel 
zenuwen als wervels, ter hoogte van elke wervel 
vertrekt een spinale zenuw  
 
Spinale zenuwen splitsen op einde bij contact met 
ruggenmerg 
Ø Dorsale wortel: sensorisch (info komt binnen) 
Ø Ventrale wortel (buikzijde): motorisch (info 
vertrekt hier, efferent) 

Namen wervels kennen op foto 
 
 
Dwarslezie: rug gebroken en verlamd à alle verbindingen hersenen kunnen alleen doorgaan 
tot breuk en alles daar onder krijgt geen interactie meer met hersenen 
Bv bij lendewervels à kan benen niet meer bewegen à rolstoel 
Nek breken: armen + benen niet gebruiken 
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12 paar craniale of hersenzenuwen  
o I nervus olfactorius: reuk 
o II nervus opticus: optische zenuw, 

zien 
o VIII nervus facialis: evenwicht, 

gehoor 
o  Nervus vagus (X): geleidt 

sensorische info naar het 
verlengde merg, van groot belang 
voor autonome regeling van 
ademhaling en darmwerking 

o Ontspringen aan diencefalon en 
hersenstam  

o Meestal zowel afferent als 
efferent  

 
 
Efferent zenuwbanen kunnen bewuste of onbewuste taken sturen 
Input = zintuigen 
Hersenen hebben 2 soorten output systemenen: 
 

- Somatisch zenuwstelsel  
o bewust/willekeurig  
o bewegingen  
o skeletspieren  
o steeds exciterend = kunnen spieren alleen activeren en niet inactiveren 

- Autonoom zenuwstelsel 
o onbewust/onwillekeurig  
o vegetatieve functies 
o hart, gladde spieren (organen), klieren  
o zowel exciterend als inhiberend  

§ Preganglionaire neuronen sturen hun axonen naar autonome ganglia 
buiten het CZS 

§  verbonden via synapsen met ganglionaire neuronen  
§ axonen van deze neuronen, postganglionaire vezels, verlaten de 

ganglia en innerveren hartspier, gladde spieren, klieren & vetcellen 
 
à efferente banen die uit hersenen vertrekken en die skeletskpieren & alle andere organen 
inerveren 
Gelijkenis: efferente output 
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2.7. Bewegingscontrole 
Zou vermoeiend zijn als we echt alle dingen bewust zouden moeten doen -> Eerst gebruikten 
we bij het leren fietsen de cortex, nu (zodra onder de knie) gebruiken we andere delen zoals 
de hersenstam 
 
Motorische controle gebeurt op diverse niveau’s in CZS 
 

- Motorische cortex 
o bewust – willekeurig 
o Doelgericht (en nieuw) – flexibel 
o anpassing aan omstandigheden 
o Bijsturing door cerebellum en basale ganglia  
o Zodra we iets onder de knie krijgen  

- Hersenstam: automatismen  
- Ruggemerg: reflexen  
- Sensorische informatie uit spier of uit zintuigen nodig 

 
 
Motorische banen 
Pyramidale banen (corticospinaal) 

- Zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg (en dan naar spier) 
- Bewuste en fijn gecontroleerde bewegingen  

 
Extrapyramidale banen (mediale en laterale banen)  

- Via hersenstam, basale nuclei,...  
- Onbewuste sturing (tonus)  
- automatismen  
- Beweging die je al miljoenen keer hebt gedaan 
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Motorische controlecentra en hun aandoeningen 
Motorische cortex – ruggenmerg – spier 
+ allemaal extra paramidale banen die ingewikkelder zijn 

 
• SMA: op het ruggenmerg is er 1 eiwit dat 

niet meer functioneert, dodelijke 
spieraandoening 

• CVA: accident bloedvaten in de hersenen 
à klonter/bloeding = beroerte 

• Hemiplegie: halfzijdige verlamming 
• Ataxie= aandoening aan de kleine 

hersenen, lijken zat (alcohol tast als eerst 
deze aan) 

• ALS: motorneuronen sterven af 
• Spierdystrofie: spiercontractie lukt niet 
 

 
Organisatie skeletspiercel (-vezel) 
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Skeletspiercel bestaat uit myofibrilen: trekkabels die kunnen verkorten 

- Dunne filamenten (roze) 
- Dikke filamenten (paarsen) 

Zone van overlap: 1 dunne filament is omgeven door 3 dikke en die op z’n beurt door 6 
dunne 
 
Theorie van glijdende filamenten 
Spiercontractie= verkorten van de sacromeren 

- 2 Z lijnen, hier tussen spannen dunne filamenten 
 

1. Kopjes dikke filamenten gaan zich vasthechten aan dunne filamenten 
2. Trekken die dunne filamenten naar elkaar  
3. Dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar 
4. Z-schijven komen dichter bij elkaar 

 
- Myosinekoppen maken contact met actine en vormen dwarsbruggen = kruisbruggen 
- Power stroke = trekken actine naar centrum sarcomeer 

 
Filamenten bestaan uit dubbele helix actine molecules & myosine is een eiwit die kan 
omklappen à  loslaten, vashechten, trekken (touwklimmen beweging)  
DUS actine is touw en myosine is persoon die er aan trekt 
 
neuromusculaire junctie 
= chemische synaps tussen neuron en spiercel 
Wat zorgt ervoor dat de spieren contrageren? 
Excitatie van een skeletspiervezel 
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1. Vrijgave neurotransmitter ACh (altijd nicotine receptor) 
2. Bind aan ionotrope receptroen – sleutel slot  
3. Natrium stroomt binnen 
4. aan binnenkant minder negatief 
5. drempel bereikt  
6. AP loopt over ganze sarcolemma (=plasmamembraan van de spiercel) 

à Instroom Natrium uitstroom Kalium in soort golf 
 
Excitatie-contractiekoppeling 
Excitatie: depolariseren à contractie 
Skeletspier: AP laten passeren en elke zone die passeert, er gebeurt overal iets, AP mag niet 
zomaar passeren, die moet tot actie aanzetten 

- Via T tubili = inkepingen waardoor AP de cel kan binnendringen 
- gaan zakken vol met Calcium (sacroplasmatisch reticulim) activeren  
- Calcium diffuseert met sarcolemma 

 
Hoe zorgt Calcium voor die spiercontractie?  

- Myosine vormen dwarsbruggen met de dunne filamenten zodat myosine kopjes aan 
actine binden en trekken 

- Myosine kopjes kunnen nog niet verbinden met actine omdat er een draad tussenzit 
- Calcium zorgt ervoor dat die draad verdwijnt, gaat binden met troponine 

(calciumschakelaar) en gaat de tropomyosine (=draad) wegtrekken  
- Contact tussen myosine en actine 

 

 
 
Motorische eeheid  
=alle spiervezels die aan elke motorneuron hangen 
Efferente info – divergentie 
Hoe meer divergentie, hoe groter pakket dat aan je neuron hangt, hoe minder nuance  
Humunculus had grote handen à veel neuronen voorzien voor handen voor fijne motoriek 
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Eenvoudige reflexen 

- Ruggenmerg niveau en niet zozeer hersenen à Bewustzijn heeft niet veel controle 
- Bv kniepees reflex 
- Regelmatig gebruiken in dagelijks leven 
- Reflexboog: van CZS naar ruggemerg naar effector (1-5 ms) 

Ø soms monosynaptisch: 1 afferent neuron (sensorisch) dat verbindt met 1 
efferent neuron (motorneuron) 

Ø soms tussen neuron = interneuron 
Ø heel snel 

Als het eerst naar hersenen gaat duurt het te lang, we hebben meteen een antwoord nodig  
 

 
Complexere reflexen 
Binnekomst signaal: 

- Flexoren (die arm buigen) worden geactiveerd  
- Tegelijk extensoren (die normaal arm zouden uitstrekken) worden geïnactiveerd 

Reflexboog zorgt tegelijk dat ene spier actief wordt en andere inactief 
 
Vb. been: je stapt op punaise 

- Been optrekken en andere tegelijk strekken 
- Één been: Buigers geactiveerd en strekkers geïnactiveerd  
- Andere been juist het omgekeerde 

à allemaal ter hoogte van het ruggenmerg (zo loopt kip zonder kop) 
 

2.8. Autonoom zenuwstelsel 

- Orthosympaticus/ sympaticus  
Ø Fight-or-flight 
Ø Cardio-respiratoire activatie  

- Parasympaticus 
Ø  Rest-and-digest 
Ø  Activatie spijsvertering  

Belangrijk voor survival!  



Amina Chasayeva fysiologie AJ 2020-2021 

Anatomie van het autonoom zenuwstelsel 
Verschillende kabels die van hersenen naar organen lopen, dubbele bedrading/innervatie 

- Zenuwen van de Sympaticus komen naar buiten uit het thoraco-lumbale gedeelte: 
ter hoogte van de 1e borst/thoracale wervel (T1) tot de lumbale (L2) 

Ø Vertakken zich en vormen synaps ter hoogte van de grensstreng (ketting 
die parallel aan het ruggenmerg loopt) of de collaterale ganglia  

o Niet zo bij somatisch zenuwstelsel, daar geen synaps, maar 1 lange 
draad van ruggenmerg naar spier zonder tussenstop 

Ø 1e neuron/preganglionaire neuron –  synaps ter hoogte van ganglia – 2e 
neuron/postganglionaire neuron – prikker doorgegeven aan effector 
(doelorgaan) 

Ø Verschil met parasympaticus: preganganglionair neuron is heel lang en het 
postganglionaire neuron is heel klein (<-> sympaticus) 

Ø Bijnier bestaan uit cortex en medulla (merg):  
o Merg is soort gemodificeerde variant van postganglionaire neuron; 

maakt hormoon adrenaline 
o Zenuwprikkel tovert zich om in hormonale prikkel  
o Fight-flight 

 
- Parasympaticus ter hoogte van het craniale-sacrale gedeelte 

Ø Sacraal gedeelte: organen bezenuwen die in kleine bekken liggen (rectum, 
blaas, genitalia) 

Ø Al de rest geïnerveerd door craniale zenuwen 
o III,VII, IX, 
o  X (Vagus): gaat uit hersenen komen – hals –  verspreiden over heel 

de borstholte (hart, longen…) innerveren 
Ø Ganglia zitten terminaal, bijna ter hoogte van het doelorgaan 

  
- Gebruiken verschillende neurotransmitters waardoor zenuwen weten welke het juist 

is 
- Ene activeert iets, andere inhibeerd iets 

Ø Bv. Parasympaticus verlaagd harstlag, sympaticus verhoogt het 
 



Amina Chasayeva fysiologie AJ 2020-2021 

 
 
 
Neurotransmitters van het autonoom zenuwstelsel 
Vegetatieve functies hebben 2 inputten 

- Orthosympaticus: noradrenaline 
- Parasympaticus: ACh 
- Bij ganglia (overgang 1e en 2e neuron): altijd ACh 

 
à doelcel krijgt/gebruikt verschillende neurotransmitters waardoor het duidelijk is of de 
orthosympaticus of sympaticus sprekt 
 
In de axon zijn er verdikkingen met vesikels à bij AP gaat elke verdikking neurotransmitters 
vrijgeven = synaps en passant 
 
Hartfrequentie als voorbeeld van autonome regeling  

- Stijging door orthosympaticus 
o Door adrenaline en noradrenaline  

- Daling door parasympaticus 
o via nervus vagus (craniale zenuw X): acetylcholine  

- Hart heeft eigen frequentie van 90 bpm  
o Activatie PS in rust (60 bpm), vagale syncope  
o Activatie OS tijdens inspanning (tot 200 bpm), stress, arousal  
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2.9. Regeling en uitdrukking van emoties 
In het brein valt er te zien wat emoties precies aanstuurt 
Aansturing emotionele respons vanuit amygdala 

 
 
 
 
 
 
 

 
Limbisch systeem: amygdala & hippocampus 

- Amygdala bestaat uit verschillende nuclei, krijgt imput van de hippocampus en cortex 
à emotie ontstaat in amygdala en hypothalamus drukt uit 

- Centrale nucleus: sterke rol in uitdrukking van emoties 
 
Gedrag dat gestuurd wordt door emoties is evolutionair handig (de gevoelens erbij niet 
zozeer) en dat leidt tot impact. Dit wordt ondersteund door het autonoom zenuwstelsel en 
hormonen. 
Bv. Kwaadheid, moed of empathie doordat we elkaars emoties kunnen aflezen/ 
interpreteren 
 
Neurochemische beïnvloeding van emoties 
Effect testosteron getest: vrouwelijke ratten krijgen mannelijke of vrouwelijke hormonen 
toegediend à agressie steeg bij toediening testosteren 
SSRI’s reduceren agressies gedrag doordat er meer serotonine in het lichaam zit 
 
Emotionele uitdrukking via het autonoom zenuwstelsel  

- Ortosympaticus (lichamelijke arousal)  
o Bij woede, angst, opwinding, blijheid  
o Stijging bloeddruk, hartritme, zweetsecretie, en ademhalingsritme; dilatatie 

pupillen,...  
- Parasympaticus 

o Bij verdriet, verveling 
o Daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie,... 

- Vanuit limbisch systeem, via o.a. hypothalamus  
- Toepassing bij meten van emoties  

We krijgen zelfde reacties bij verschillende emoties (bv. Hoge hartslag)  & hoe wenen we bij 
blijdschap? à niet zo zwart wit 
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Hoofdstuk 3: Zintuigen 

=cellen/zenuwuiteinden die reageren op een prikkel 
 
Prikkel= plotse verandering van uitwendige toestand (mechanisch, chemisch,...) 

- Gewaarwording 
- Waarneming: bewustworden, slechts een klein percentage gaat naar de cortex waar 

we bewust van worden (1%) 
- Onze zintuigen zijn niet getraind om geleidelijk te waarnemen 

Algemene zintuigen (Somatosensoren, interosensoren): informatie over eigen lichaam  
- Temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling), proprioceptie (lichaamshouding)  
-  Cellen over ganse lichaam verspreid  

Speciale zintuigen (exterosensoren): visus,  gehoor, smaak, reuk, evenwicht  
- Gespecialiseerde organen 

 
Sensoren kunnen zenuwuiteinden zijn of afzonderlijke cellen 
 

 
  
a) Dendriet voor input: 
functioneert als zintuig, heeft 
gevoelig membraan 
 & axon voor neurotransmitter 
b) Gespecialiseerde dendriet 
c) Gespecialiseerde 
zintuigelijke cel 
 
à alle info wordt omgezet naar 1 
digitale code 
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Depolarisatie & AP 
 
De mate van depolarisatie van generatorpotentiaal wordt vertaald naar frequentie 
actiepotentialen in sensorisch neuron  

 
Interpretatie hangt af van de plaats waar 
het binnekomt 
Intensiteit: gradatie weergeven met AP 
 
Generator potentiaal: receptor 
membraan waar prikkel binnenkomt 
leidt tot depolarisatie 
 
 

- Generatorpotentiaal wordt omgezet in actiepotentiaal: Amplitude à frequentie  
- Stimulus wordt omgezet in elektrisch signaal  
- Als drempel niet bereikt wordt à geen AP (0) 

~analoog signaal à digitaal signaal 
 
Transductie door verschillende soorten sensoren/receptoren  

Vertalen van electromagnetische, chemische of mechanische stimuli naar actiepotentialen 

- Fotoreceptoren  
o Oog/visus  
o Biologische klok 

- Mechanoreceptoren  
o Haarcellen in evenwichtsorgaan en gehoor  
o Tastzin (huid)  
o Baroreceptoren voor autonome functies  
o Proprioceptoren (vb. Spierspoeltjes)  

- Chemoreceptoren 
o Reukzin (reukepitheel) en smaakzin (tong)  
o Autonome regeling van ademhaling  
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Baroreceptoren (drukreceptoren) en regeling van autonome functies  

blaas en aorta hebben ook 
drukreceptoren 

à deel van negatieve 
feedback 

Geven info over parameters in 
lichaam die constant moeten 
blijven (&over omgeving) 

 

 

Mechanoreceptoren in evenwichtsorgaan en gehoor:  
sensorische haarcellen  

- Beweging van zintuigharen zorgt voor depolarisatie of hyperpolarisatie  
o   Mechano- elektrische transductie  
o   Via mechanische ionenkanalen: beweging omzetten in elektriciteit 

- Synaps naar afferent neuron  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Haarcel heeft cilia (haartjes) die scheef staan en met elkaar verbonden zijn aan tip links door 
draadjes 

- Als haartje in een richting beweegt, gaan alle haartjes ompklappen in die richting 
- Haartjes hebben NIET dezelfde lengte: draadje kan slap worden aan ene kant en aan 

de andere kant spant het draadje à weten naar welke richting ze moeten 
 
Eigenschappen van sensoren 
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- Specificiteit  
o Adequate prikkel= gemaakt voor bepaalde soort informatie (bv. Kegeltjes 

voor rode kleur), heeft laagste drempel (weinig nodig om in gang te schieten) 
o Valse prikkel (bv geslagen worden op hoofd waardoor je een kleur ziet) heeft 

hogere drempel 
- Adaptatie 

o Tonische receptor= traag adapterende prikkel, dus hele tijd prikkels naar 
hersenen sturen (pijn) 

o Fasische receptor= verandering, maar niet de aanhoudende verandering, 
aanwezigheid en afwezigheid word geregistreerd (alleen AP om naar 
hersenen te sturen bij begin en einde)  

o Combinatie tonisch-fasisch (temp) 
o Centrale inhibitie prikkeloverdracht (bv. 

Waarneming geluid) 
 
Geuren: merken ze alleen als ze plots op ons afkomen, 
maar na een tijdje registreren we ze niet meer 
receptor membraan krijgt stimulus  
 
 
Hersengebieden voor waarneming 
Primaire somatosensorische cortex: postcentrale gyrus 
à bevat sensorische humunculus 
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Sensibele banen: dorsale kolom 
 
Slechts 1% van de info die door afferente vezels wordt 
aangevoerd, bereikt de hersenschors & het bewustzijn 
 
1. Via dorsale wortel verplaatst de gewaarwording zich 
langs het axon van sensibel neuron en bereiken het CZS 
2. In het ruggenmerg stijgen de axonen op via de dorsale 
kolom; via synapsen verbonden met een sensorische kern 
van het verlengde merg 
3. 2e neuron (uit deze kern) kruisen over naar de 
tegenovergestelde zijde van de hersenstam à thalamus 
4. 3e neuron in de thalamus geeft info aan de primaire 
sensorische schors 
 
- Tastzin, trilling, proprioceptie 
 
 

 
Aandacht & thalamische gating 
 
Thalamische gating: beslist of je er aandacht op gaat vestigen, hierdoor gaat bepaalde info 
wel of niet naar cortex, vanuit de cortex kan er beslist worden welke info door de thalamus 
zal gaan  

 
 
 

• Sluis tussen onbewuste subcorticale    
sensoriek en bewuste corticale perceptie  

• Aandacht vanuit associatieve cortex  
• Negatieve inhiberende neuronen en 

positieve exciterende interneuronen, 2 
negatieve worden positief 

• Concentratie  
 
 
 

 
Pijnzintuigen  
Gevoelig voor: 

- Extreme temperaturen  
- Mechanische beschadiging  
- Opgeloste chemicaliën, vb.afgegeven door beschadigde cellen  

 
Pijn geeft meer overlevingskansen & kansen op voortplanten 
Doel: feedback te geven over dat het lichaam iets niet aan kan, beschermd moet worden, 
moet helen etc. à beschermen & beschadiging tegengaan 
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Pijn kan waargenomen worden door notiereceptoren 

- A delta vezels:  
o Fasische receptor: kortstondig ervan op de hoogte, korte hevige pijn 
o Gedefinieerde plaats 
o Adaptatie  
o Snelle geleiding (gemyeliniseerd) 

- C vezels:  
o Tonische receptor: geen adaptatie, blijft er maar 
o Trage geleiding (ongemyeliniseerd) 
o Diffuse localisatie 

- Aβ (geen pijnsensor): Mechanische stimulus  
 

 
Pijn: moleculen die in je weefsel vrijkomen of 
geproduceerd worden doordat cellen gescheurd 
worden en er stoffen uit vrij komen  
- pijnmediatoren: chemische moleculen 
die beschadigd weefsel registreren en die als 
neurotransmitters doorgeven naar 
notiereceptoren 
- Substance p: neurotransmitter van pijn 
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Gate control 
Van waar neiging om pijnplekken aan te duwen? Simultane mechanische druk kan pijn 
verzachten 
 
Pijnprikkel komt in ruggenmerg:  
Tussen neuron 1e en 2e orde zit een interneuron= rem die ervoor zorgt dat synaps minder 
snel kan doorgaan 

- Vaak wordt die rem uitgeschakeld dus hevige prikkel gaat naar brein 
Als je duwt op de plaats die pijnvol is, wordt een 2e soort vezels geactiveerd 

- A bèta vezels (tastreceptoren) kunnen de geïnhibeerde neuron inhiberen (rem, – en – 
wordt + ) 

Door druk gaan we perceptie ter hoogte van hersenen minder maken à druk verzacht pijn 
- Voordeel: vaak bloedvaten ook beschadigd, om dit te stoppen er tegen drukken 

 
Gerefereerde pijn  
Pijn in ingewanden loopt via zelfde ruggemergzenuwen als pijn in lichaamsoppervlak  
Vb. Pijn in linkerarm duidt mogelijk op hartinfact  
 
Huidsensoren 

- Thermoreceptoren: vrije 
zenuwuiteinden (huid, hypothalamus)  
- Tast- en drukreceptoren:  
o  Vrije zenuwuiteiden (zoals noci- 

en thermo-): stimulus kan heel 
makkelijk uiteinde stimuleren 

o  Rond haarwortel  
o  Aanhoudende druk (tonisch): 

Merkelcellen, Ruffini-uiteinden  
o Trillingen (fasisch): Meissner- en 

Pacini- lichaampjes , heel verpakt 
 
 
 

- Meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen 1 sensorische eenheid  
o Receptorveld= specifiek gebied dat elk zintuigcel bewaakt (bv. Bepaalde plek 

op de huid) 
- Discriminerend vermogen hangt af van de grootte van receptorveld 

 
Sensorische eenheid als convergentie groot is 
Weinig convergentie: receptorvelden/sensorische eenheden 
klein 
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2-punts-drempel 
Grootte van receptieve veld hangt af van de huidlocatie 
Op bepaalde plaatsen is er een zeer slecht discrimerend vermogen bv. Rug (maakt hier niet 
zo uit) 
Vingertoppen hebben een goed vermogen omdat we voorwerpen ermee onderzoeken à 
maximale verhouding 

-  braille-schrift: 2,5mm van (volgens de drempel) elkaar, anders zou je niet herkennen 
of er 1 of 2 puntjes zijn, kan je niet met duim (3mm) lezen 

 
Reukzin 

- oudste zintuig  
- Geuren zijn chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies  
- Reukepitheel met reukcellen (chemoreceptor)  

o  1ste neuron: synaps in bulbus olfactorius (glomeruli), deel van de cortex  
§ De axonen die uit het reukepitheel vertrekken, verzamelen ongeveer 

twintig bundels die door de zeefplaat van het zeefbeen heen lopen, 
om zo naar de bulbus olfactorius te gaan, waar de eerste synaps ligt 

 
o 2de neuron: tractus olfactorius naar cortex & limbisch systeem (verband 

tussen geheugen – emotie en reuk)  
§ De axonen die vanuit de bulbus olfactorius vertrekken, lopen aan 

weerszijden langs de tractus olfactorius naar de olfactorische schors 
van het cerebrum, de hypothalamus en het limbisch systeem.  
 

- 1000 soorten receptoren (genen) voor >biljoen 1 geuren!  
o Elke molecule heeft zijn eigen receptor 

- Regeneratie van receptoren (schade)  
- Functies: 

o Voedselcontrole  
o Sociale informatie  

- Zeer gevoelig  
 
Reuk bereikt brein via bulbus olfactorius: krijgt input van reukepitheel à rechtstreeks 
shortcut naar brein 
 
Baseert zich op chemoreceptoren, zitten op de dendrieten van bipolaire cellen van het 
reukepitheel = olfactorische receptoren 
Dendritische zijde bevat cilia met receptoren voor moleculen waarmee de aanwezigheid van 
bepaalde moleculen worden geregistreerd 
Axonale zijde gaat naar bulbus olfactorius 
 
Geur= molecule die kan vliegen 

- Bepaalde geur is meestal een combinatie moleculen  
- Aantal geuren die we kunnen onderscheiden is 1012 of 1013 
- Snuiven: concentratie moleculen neemt toe à meer kans om juist te registreren 
- Heel lage sensitiviteit 
- Wereldkampioenen: 10K onderscheiden & registreren à oefenen mogelijk 
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Smaak 

- Zintuigcel =chemoreceptor(exteroceptor) 
o Afferente hersenzenuw (VII en IX) 
o Thalamus – gyrus postcentralis (smaakcortex)  
o Limbisch systeem  

- Soortensmaakreceptoren:  
o Zout (Na+-influx) 
o zuur (H+-influx) 
o Zoet (suikerreceptoren)  
o Bitter (vb. kininereceptor): gevoelig (toxines)  
o ‘Umami’ (glutamaatreceptor)  

 
- Functies in voedselcontrole:  

o Bescherming 
o Secretie speeksel en maagsap  

 
De hoofdsmaken kan je overal op de tong waarnemen, ookal zijn er gespecialseerde zones  

- Reukzin + smaakzin= smaken 
- Rijkdom zit in neus en niet in de mond 

 
Smaakknop  
In de wand van de groeven van de papillen  

-  50-100 smaakcellen + steuncellen er tussen 
- Smaakporie: ruwe mechanische borstel met hier en daar tussen poriën met 

smaakknop 
- Ook soort cilia waar receptoren op zitten die bepaalden moleculen herkennen 

 
Zout: 

1. Zout komt op tong à stijging Natrium concentratie 
2. Gaat de cel binnen via ionen kanalen  
3. De cel depolariseert 
4. Opent Ca2+ kanalen 
5. Neurotransmitter komt vrij 
6. Sensorische neuron is gestimuleerd  
7. AP naar hersenen 

Zuur: zelfde, maar met H+  
 
Zoet 

1. Bindt met membraan receptor voor glucose 
2. Metabotrope receptor: G-proteïne activeert een 2e boodschapper 
3. Kalium kanalen sluiten 
4. Depolarisatie  

Bitter: zelfde, maar met receptor voor quinine 
Umami: zelfde, maar met glutamaat 
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Oog  
Vroeger was oog invoudig, nu heel complex; ontstaan door natuurlijke selectie 
Licht= elektromagnetische energie 

- Zictbaar: 400-700 nm 
- Fotonen die zich verplaatsen (<-> geluid: moleculen die trillen) aan een bepaalde 

snelheid (300.000 km/s) 
- Golflengte verschilt (we herkennen dit) 

 
Oog werkt als een camera 
 
Donkere kamer met vooraan een opening waar licht binnenkomt en dat projecteert op 
achterkant 
Netvlies heeft zintuigelijke cellen, fotoreceptoren, die zwart-wit onderscheiden 
 
Camera  Oog  
Diafragma (F-stop)  Pupilgrootte (Iris)  
Lens (afstand)  Cornea, lens (dikte)  
Film (z/w)  Retina (staafjes)  
Film (kleur)  Retina (kegeltjes)  
 
Anatomie van het oog 

 
 
De oogwand bevat drie lagen  

- Tunica fibrosa 
o Sclera (oogwit): structuur, aanhechting oogspieren 
o Cornea (hoornvlies): doorzichtige voorzijde  

- Tunica vasculosa 
o Choroïd (vaatvlies) 
o Iris (regenboogvlies):  

§ opening = pupil: bepaalt hoeveelheid invallend licht (bevat pigment) 
§ Bevat circulaire en radiale spiervezels  

o m. ciliaris : regelt spanning lenskapsel 
- Retina (netvlies) : eigenlijke zintuigcellen  
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Regeling van pupilgrootte door autonoom zs 
Rond de pupil bevindt zich de iris; opgebouwd uit verschillende lagen 
Spieren 

- Sphincter = sluitspier, spiercellen die kringvorming zijn en aan elkaar binden (kop-
staart), sluitspier contrageert en maakt diameter kleiner (~anus) 

- Radiale spieren: rond de sphincter, hebben straalvormige oriëntatie (~spaken wiel), 
trekken de binnenkant open 

 
Vernauwing=constrictie 

- Onderdeel autonoom zs 
- Orthosympaticus: delatatie (innerveren van radiale spieren ) 
- Parasympaticus: kringspieren innerveren à maken pupil nauwer 

 
Veel lichtinval: moet maar heel weinig licht binnen laten anders overbelicht à pupil kleiner 
David Bowie: pupiel niet kunnen vernauwen (bij veel licht) dus probleem met 
parasympaticus 
Rode ogen fotografie: veel licht inval waardoor je de achterkant van de oogbol ziet die veel 
bloedvaten bevat 
 
Wolfskers: plant die atropine bevat ( aka bella dona) 

- stof die ACh (parasympaticus) blokkeert à grote pupillen (vroeger gebruikten 
italiaanse vrouwen dit als cosmetica) 

 
Dikte van lens wordt bepaald door ciliaire spier 

 
 
Accommodatie: lensgrootte of dikte voor scherpte 
Scherp: brandpunt moet samenvallen met retina (netvlies) 

- Lichtstralen breken als ze van 1 medium naar andere gaan 
- Stralen breken/buigen af als ze onze oog binnekomen (soort glas) 
- Stralen komen naar elkaar toe bij het brandpunt/focuspunt   
- focusafstand moet evenlang zijn als afstand tussen lens en retina 
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Ver kijken: evenwijdig stralen 
Dicht: stralen komen al van dicht bij elkaar à focusafstand is verlengd en om deze terug kort 
te maken moet de lens boller worden (voor meer breking) 

- Constant afwisselen van dik plat -> accommodatie 
 

Lens hangt via draadjes/lensbandjes aan een kringspier 
Bij ver kijken: ciliaire spier ontspant à lensbandjes staan strak, lens is smal  
ó dichtbij: dikke lens, kringspier trekt samen, bandjes hangen slapjes 
 
Correctie door externe lens (bril/contactlens) 
Myopie/bijziendheid: 

- Lens breekt te veel: focuspunt is voor het netvlies bereikt is 
- stralen moeten uitgerokken worden  
- divergerende lens (holle lens) zorgt ervoor dat stralen eerst uit elkaar gaan en dan 

pas samen komen  
 
Hyperopie/verziendheid: 

- focuspunt komt achter netvlies  
- lens is niet bol genoeg dus bolle lens ervoor zetten 
- leesbril 
- te maken met leeftijd (lens is niet meer elastisch genoeg) 

 
Het netvlies bestaat uit zenuwcellen & lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren) 

 

 
 
Licht projecteert op achterkant van oogbol waar 
fotoreceptoren zitten die licht omzetten naar AP: licht – 
pupil – netvlies  
 
Gepigmenteerde laag (buitenste laag):  

- epitheellaag met veel donkere melanine korrels 
(geven ook kleur aan de huid) 

- laag zwarte cellen (~ zwart doek gespannen rond netvlies) absorbeert alle lichtstralen 
 
Zwart: geen reflectie, maar absorbtie = niks zien, licht dat niet kan ontspannen 
Wit: reflectie van alle stralen 
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Laag met fotoreceptoren:  
Buitenste segment; verst buiten tegen zwarte doek – Binnenste segment – ganglioncellen 
bipolaire cellen 
 
Ganglioncellen en bipolaire cellen liggen voor de fotoreceptoren àblunder 
 
Staafjes en kegeltjes (2 soorten fotoreceptoren) 
Buitenste segment die membraanschijfjes bevat 

- Staafjes: vnl rand retina  
o lage drempel, zeer lichtgevoelig=  schemerzintuigen  
o geen kleuren (zwart - wit)  
o meerdere staafjes per zenuwcel: slechte lokalisatie  
o donker 

- Kegeltjes: vnl centrum retina  
o drempel hoger: dagzintuigen  
o kleurenzicht: 3 soorten kegeltjes  
o Blauw, groen en rood  

- Membraanschijven bevatten lichtgevoelige rodopsine: schijfjes hebben moleculen in 
zich die veranderen als er licht op schijnt 
 

Drie soorten kegeltjes laten tri-chromatisch zicht toe  
 
Licht; combinatie van alle golglengtes 
 
Adequate prikkel; kegels die op een 
bepaalde licht goed reageren en andere 
slechter 
àHeel goede gevoeligheid voor bepaald 
licht 
rood (564 nm), groen (534 nm) en blauw 
(420 nm) : RGB  
 
Bv. 500 nm; 2 kleuren gelijkwaardig 
gestimuleerd à nieuwe kleur 
 

 
Kleurenblind 
= ontbreken van een kegelsoort, dichromatisch ipv trichromatisch 
Gen voor rode en groene kegeltjes op X- chromosoom  

- Mannen vaker kleurenblind dan vrouwen (omdat ze 1 X-chromosoom missen)  
- Sommige vogels zijn tetrachromatisch: zien ook UV- licht (golflengte die iets korter is 

dan 400 nm) 
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Staafjes zijn gevoeliger dan kegeltjes vanwege convergentie  

Convergentie= het samenkomen van informatie op één plaats, waardoor het beeld 
gecomprimeerd wordt. Hierdoor is er een verlies aan gezichtsscherpte.  

Elke fotoreceptor gaat door naar 1 bipolaire cel  
Doen NIET aan convergentie, als wel comprimeren we sterk 
Staafjes doen dit, kegels nie 
Convergeren: elkaar versterken -> met staafjes veel lagere intensiteit nodig 
 
We zien enkel scherp op de fovea 
Op 1 plaats zien we scherp op netvlies: fovea, beste plaats om licht te laten binnen vallen 
Omdat:  

1. Geen convergentie, elke fotoreceptor heeft 1 bepaalde en ganglioncel 
2. Licht valt knal in het verlengde van de optische as 
3. Ganglioncellen & bipolaire cellen liggen hiet niet in de weg dus het licht valt 

rechtstreeks op de fotoreceptoren 
 
Fovea centralis in macula lutea (gele vlek): focus  

- in verlengde optische as; bevat enkel kegeltjes 
- 1 kegeltje per zenuwcel = zeer nauwkeurige lokalisatie  

 
Blinde vlek = uitgang oogzenuw en bloedvaten  

- Bevat geen fotoreceptoren  
- Geen visuele info 
- Interpoleren: vult zelf beeld aan (alls alles errond blauw is gaan we ervan uit dat dat 

ook blauw zal zijn) 
 
Fotoreceptie via rodopsine 
 
Bepaalde moleculen zijn gevoelig voor licht, bij mens rodopsine   

- bestaat uit eiwit opsine + pigment retinene/retinal (afgeleid van vitamine A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als foton binnen valt op de retinal gaat die van structuur veranderen (knik word recht) à 
retinene en opsine gaan uit elkaar (klikken uit elkaar) 
11-cis-retinene à all-trans-retinene (~op onverzadigde-verzadigde) 
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Bleaching: alles valt uiteen (veel lichtinval) à duurt een tijdje dat ze terug komen à E nodig  
DUS een tijdje verblind bij fotoflash  
 

1. Cascade met 2e boodschapper  
2. G proteïne activeert enzym phospordiesterase  
3. cGMP wordt GMP  
4. poort Na+ sluit à geen Na binnen  
5. blok instroom Na+ (raar want geen + deeltje, dus eigenlijk hyperpolarisatie en niet 

depolarisatie)  
6. dark current (=depolarisatie als er geen licht opvalt) stopt hier  
7. hyperpolarisatie 

 
Constant actief zijn geeft inhiberende neurotransmitter vrij waardoor bipolaire cel gemute 
wordt en geen ganglioncel geactiveerd word 
àAls rem wegvalt kunnen bipolaire cellen hun gang gaan 

ð Als licht valt volgt er een AP 
ð Eigenaardigheid wordt omgekeerd  

 
Neurale banen van de visus  

- Banen kruisen bij optisch chiasma, deel gaat naar dezelfde kant en de rest gaat 
oversteken 

- Nucleusgeniculatum laterale (75%)  
o Geniculostriataal systeem: ‘Wat?’  
o Naar visuele cortex  

- Colliculussuperior (25%)  
o Tectaal systeem: ‘Waar?’  
o Oxipitale kwab/stratiom, te vergelijken met associatie regio’s 

visuele cortex is gelegen in de occipitale kwab  
 Cortex striatus (Brodmann regio 17)  & Visuele associatie regio’s (18 en 19)  

 
 
Evolutie van het oog 
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Binnenoor 

 
 
Bevat gehoorsorgaan 
(cochlea) en de 
evenwichtsorgaan 
 
 
8ste craniale hersenzenuw,  
 
Middenoor en buitenoor niet 
betrokken bij evenwicht 
 
 
 

Otolietorganen (utriculus en sacculus) en de halfcirkelvormige kanalen 
 
Deze zorgen evenwicht, gehoor door 
cochlea 
3 half cirkevormige organen in 3 
vlakken 
 
Door deze 2 systemen loopt er een 
blauwe vloeistof (fig. b)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenwichtsorganen geven info over beweging en ruimtelijke positie 
Otolietorganen ( =statolietorganen): statisch en dynamisch  

- Utriculus (horizontale versnelling) 
- Sacculus (verticale versnelling) 
- Otolieten: calcietkristallen (dichtheid: 3)  

 
In het midden bevinden zich haarcellen 

- Haarcellen zijn mechanoreceptoren (beweging omzetten in AP door mechanisch 
gereguleerde poortkanalen open te zetten met tip links, die onder spanning 
opengetrokken worden) 

- vermogen om te depolariseren en om prikkel door te geven aan de zenuw 
 
Haartjes komen tot stand in gelatineuse laag en op die gelatine liggen steentjes/otolieten 

- =crystallen met een specifieke chemische samenstelling (zwaarder dan water) 
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- Grote lompe massa aan gewicht die op het membraan ligt zodat beweging 
uitvergroot word 

- Als je beweging hebt die je met hoofd maakt gaan die stenen en gelatine laag mee 
bewegen 

 
Het gewicht van de otolieten leidt tot stimulatie van haarcellen (utriculus)  
 

Hoofd recht: zwaartekracht werkt in op die 
stenen in één richting, loodrecht 
Hoofd gekanteld: stenen trekken in bep 
richting à AP 
Utriculus en saculus kunnen dit 
registreren= Statische toestand 
 
Bij versnelling gaan haartjes omklappen 
met wat vertraging (traagheidswet: stenen 
blijven nog even bewegen wanneer het 
hoofd stilstaat, stenen gaan in een andere 
richting) 
 
Utriculus heeft meer een horizontale 
positie, saculus meer vertikaal 
 
 
 

Zintuig  voor versnelling & vertraging  
Constante snelheid voelen we niet omdat stenen en haren in zelfde richting bewegen 
 
Semicirculaire banen 

- Gevuld met endolymph (vocht) dat door traagheid de cupula (‘zeil’) stimuleert thv 
ampulla  

- enkel dynamische info: draaiversnelling in 3 vlakken via anterieur, posterieur en 
lateraal kanaal (knikken, nee schudden, hoofd op de schouders) 

Bij het draaien van het hoofd in een bepaalde richting, gaan de beenderen structuren rond 
zich draaien. Vloeistof staat stil en draait pas zodra je zelf stil staat. 

- Als je in 1 richting draait, gaat water in de andere richting  
 
Het oor zet luchttrillingen om in zenuwimpulsen  
Geluid = luchttrillingen (stemvork) 

- Buis/stemvork drukt lucht samen, hoe hoger de 
amplitude hoe meer druk 

- Toonhoogte: frequentie (Hz of trillingen per seconde)  
- Toonsterkte/intensiteit: amplitude (decibel: dB; 

logaritmisch)  
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Gehoororgaan:  

- Buitenoor: opvangen  
- Middenoor: geleiden, versterken  
- Binnenoor: omzetten in elektrisch signaal (actiepotentiaal in 

sensorisch neuron)  
- Detectie tussen 16 en 20.000 Hz en tussen ± 0 en 120 dB  

 
Timbre= klankkleur 

- Elke toon heeft een bepaalde kleur/warmte  
- Een toon klinkt anders uit verschillende bronnen, zelfs als de 

toohoogte en toonsterkte dezelfde zijn 
- Bv. als mama zingt en als je naar de leerkracht luistert 

 
Golven gaan op en neer: bestaande moleculen worden samengedrukt en 
gaan uit elkaar  

- Geluid kan je niet weergeven/doorgeven als er geen medium is 
- Freqentie is omgekeerd evenredig met golflengte  

 
Fourier transformaties; boventonen ontleden (rode golf op de figuur) 
 
Het gehoororgaan bevat 3 anatomische delen 
Buitenoor (uitwendig oor): 

- Oorschelp (auricle): kraakbeen 
- Gehoorgang (external auditory meatus): 2 cm  

o Trilling begeleiden & omzetten 
o Oorsmeer zorgt ervoor dat vuiligheid niet verder kan en dat stof hier blijft 

hangen 
- Trommelvlies (tympanic membrane/tympanisch membraan)  

o Overgang buitenoor en binnenoor 
 
Middenoor  

- Gehoorsbeentjes: hamer (malleus), aambeeld (incus), stijgbeugel (stapus)  
- Buis van Eustachius  

 
Binnenoor (cochlea): in temporaal bot  

- Begin = ovaal venster, einde = rond venster 
- Scala vestibuli - tympani: perilymf 
- Scala media (Reissnerkanaal) : endolymf 
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Trommelvlies beweegt heen 
en weer door de drukgolven 
van de lucht à hamer klopt op 
aambeeld àaambeeld begint 
te schudden, die vasthangt aan 
stijgbeugel à voetplaat van de 
stijgbeugel gaat de trilling 
omzetten in vloeistofbeweging 
in die cochlea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middenoor  
 
• De buis van Eustachius verbindt 

middenoor met keelholte (oren ‘klaren’ 
bij wijziging luchtdruk)  

• De gehoorbeentjes versterken trilling 
van trommelvlies naar ovaal venster  

• Stapediusspier beschermt tegen te luide 
(schadelijke) tonen  

 
 
 

 
Binnen en buiten oor zijn gevuld met lucht, maar trommelvlies laat geen lucht door 
Luchtdruk kan veranderen; je voelt druk op oren 

- Luchtdruk buitenoor is anders dan luchtdruk middenoor 
- Als je oren wil klaren, slik je (bv. op vliegtuig)  à elke keer bij slikken gaat de sluiting 

(pharynx) open à luchtdruk middenoor gelijk maken met luchtdruk buitenkant  
=luchtdruk equilibreren 

 
Binnenoor: Het orgaan van Corti is het eigenlijke gehoorszintuig  

- Het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met elk nog eens 3 buizen (scala)  
- Orgaan van Corti bevindt zich tussen Reissnerkanaal en scala tympani  
- Op basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (haarcellen)  
- Trilling doet tectoriële membraan bewegen t.o.v. basilaire membraan : prikkelt 

haarcellen (sensorpotentiaal)  
o Als er drukgolven in cochlea komen (vloeistof) gaan die membranen tegen 

over elkaar bewegen en gaan haarcellen dit registreren 
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Hoge tonen worden 
vroeg in cochlea 
geregistreerd 
Lage tonen moeten 
verder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
spectrale ananlyse van geluid in cochlea (interpretatie van toonhoogtes) 

 
 
A is helemaal begin, B verder etc. Dit 
zijn haarcellen.  
 
Met welke stimulus kun je deze best 
stimuleren? 
 
x-as: frequentie van de  drukgolven 
gekeken  
y-as: intensiteit 
Lijntjes= nodige intensiteit om de 
haarcel te stimuleren= 
adequate/optimale prikkel 
 
 

 
Geluid boven 10K hertz is makkelijk te horen, dB is zeer beperkt à haarcellen geschikt om 
hoge tonen te horen, bij lage tonen moet je veel meer db gebruiken 
Bij haarcel D is het juist omgekeerd: voor hoge tonen moet je heel luid zijn, voor lage minder  
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Gehoorbanen gaan via hersenstam en thalamus naar auditieve cortex  

 
Elk deeltje van de cochlea komt overeen met een bepaald deel van de cortex: registratie lage 
of hoge toon 
 
Cochlea – haarcellen – prikkel aan de 8ste zenuw – hersenstam – thalamus – cortex  
(à logische weg die alle zintuigen volgen) 
In motorische output kunnen we geluiden omzetten (auditieve reflexen, vb. wegspringen bij 
explosie) 
Deels gaat het geluid naar de auditieve xortex en deels naar de hersenstam voor bepaalde 
reacties 
 
Localisatie van geluidsbron door link/rechts verschillen 

 
 
Geluid is een trage golf 

- geluid dat links toekomt, gaat eerst in het linker oor dan in het recther 
- In ene oor komt het later door à extra bron van info/localisatie 
- Nadeel: echo 
 

Om echo te vermijden: Coincidence detector= info assimileren van rechter en linker oor 
- Axon die colaterale aftakkingen heeft, die loopt ver en geeft depolarisatie van die 

coincidence detectors (5) 
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- Rechter & linker oor hebben zo een axon die een synaps maken met coincedence 
detectors, maar in tegengestelde richting 

- Rechts begint van 5,4,3,2,1 
- linker van 1,2,3,4,5 
- Pas activatie als depolarisatie tegelijk komt= spatiele som 
- Spatiele sommatie: depolarisatie schiet pas in gang als info uit linker en rechter op 

hetzelfde moment toekomen  
- Bv. als prikkel eerst van links komt: 1, 2,3,4,5 en als rechts pas in 4 tegelijk komt, dan 

daar 
 
Diverse oorzaken van doofheid 

- Geleidings- of conductiedoofheid 
o Geluid bereikt oor slecht 
o Buiten- of middenoor  
o Oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade  
o Vaak onafhankelijk van frequentie  
o Hoorapparaat: versterkt trillingen  

-  Perceptie- of zenuwdoofheid  
o Binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal)  
o Frequentiegevoelig  
o Presbycusis: veroudering  
o Iets mis met cochlea, haarcellen beschading of gehoorbanen 
o Cochleair implantaat: vervangt cochlea  

§ haarcellen rechtstreeks elektrisch stimuleren door elektrode in 
cochlea te schuiven die elektrische prikkels doorgeven 

§ Heeft ook een spraakprocessor die geluidsgolven opvangt 
§ registratie geluidsgolven en utivoeren van depolarisaite 

 
 
Blootstelling aan te luide golven beschadigt haarcellen van binnenoor 

- Bij meer dan 1 uur boven 100 db of 1 minuut boven 120 db  
- Nut van oordopjes  
- Haartjes kapot vervangen door littekens (bindweefsel), niet meer irrevisibel  
- 3 rijtjes en & rijtje er naast is normaal 
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Hoofdstuk 4: Het hormoonstelsel 

Communicatiemiddel tussen organen 
 
Werkingsprincipe van hormonen 
Endocriene klieren: verhogen concentratie van een molecule in het bloed door hormonen te 
produceren en te laten vrijkomen 

- Receptoren nodig voor die geproduceerde moleculen zodat het effect plaats kan 
vinden 

- Signaal sturen naar bloedbaan, naar alle cellen tegelijk, maar alleen bepaalde gaan 
reageren 

- Endocriene klieren brengen hormonen in bloedbaan 
- Meeste organen hebben endocriene functie (=hormonen maken) 

 
Soorten hormonen (chemische structuur) 
1. Peptidehormonen  

- Vb: ADH, insuline, Glucagon,... 
- Grootste groep hormonen  
- Hydrofiele aminozuurketens  

2. Vetderivaten: Steroïden  
- Vb: testosteron, oestrogeen... 
- Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol  

3. Aminozuurderivaten  
- Vb: adrenaline, thyroxine... 
- Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur (vb. tyrosine)  

 
Slikken of spuiten?  

-  Steroïdhormonen: wel absorptie, geen vertering, dus: anticonceptiePIL (oestrogeen) 
o Kan door de wand (het zijn lipofielen, hydrofiele hormonen kunnen niet door 

deze vetlaag) 
- Polypeptiden: wel vertering, dus: insulineSPUIT  

o Als je insuline slikt, gaat spijsvertering het afbreken omdat het een eiwit is, 
daarom moet je dit injecteren 
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a) Hydrofiele hormonen werken via receptor op 
celmembraan en tweede boodschapper (kunnen niet door vetlaag) 

b) Lipofiele hormonen werken via intracellulaire receptoren (vb. transscriptiefactoren), zijn 
vetoplosbaar dus binden op receptoren BINNEN de cel 

Regeling hormoonafgifte 
 

 
 
Hoe weet klier wanneer hormoon produceren/afgeven? 

- Locale humorale regeling: Bèta cellen van de pancreas (maken insuline) voelen zelf 
of er een te veel suiker is in het bloed of niet, hebben geen commando’s nodig 

o Door negatieve feedback kan het rechtstreeks gekoppeld worden aan sensor 
 

- Centrale coördinatie vanuit hersenen 
o 3 onderdelen vanuit hypothalamus, 
o 1 van de 3 is orthosympaticus (bijniermerg; adrenaline) 
o 2 verlopen via hypofyse (=hormoon producerende klier van de hersenen) 
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Hypofyse bestaat uit hypofysevoorkwab en -achterkwab, gaan zelf ook ofwel hormonen 
produceren ofwel signalen sturen naar klieren om hormonen te produceren 
(grijs op de fig.: gecontroleerd door hypofysevoorkwab, groen door achterkwab) 
 
Hypofyse-voorkwab 
De hormonen die ze afgeeft= trofines, stimuleren anderen organen ook 

- Groeihormoon (GH):algemeen  
- Prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie (maar niet afgifte ervan) 
- Thyroid-stimulerendhormoon (TSH): schildklier  
- Adrenocorticotroophormoon (ACTH): bijniercortex , trofine die de cortex van de 

bijnier stimuleert 
- Follikel-stimulerendhormoon (FSH)  

o Testes: spermatogenese 
o Ovaria: follikelrijping (oestrogenen)  

- Luteïniserendhormoon(LH)  
o Verwijst naar corpus luteum (geel lichaam dat achterblijft na eisprong) 
o Testes: vrijstelling testosteron  
o Ovaria: Eisprong (progesteron) (Melanocyt stimulerend hormoon) (MSH)  

 
FSH en LH zijn gonadotrofines (Gn): werken bij mannen en vrouwen in, hebben gewoon 
verschillende effecten 

 
Stoornissen in groeihormoon 
Te veel: Gigantisme door hypofyse tumor  
Te weinig: Groeiachterstand  
 
Hypothalamus controleert hypofyse-voorkwab via releasing hormones (RH) 

 
 
Hypofyse maakt hormoon aan om aan een 
ander orgaan een hormoon te laten 
maken en gaat dan naar doelcel  
 
Hypothalamus zegt ook via hormoon aan 
hypofyse om hormoon te maken = 
releasing hormone 
 
 
 
 
 
 

 
Hypofyse-achterkwab 
Niet zo complex, meteen vrijgifte 
Opslag en vrijzetting van 2 hormonen, geproduceerd in hypothalamus  
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Anti-diuretisch hormoon (ADH) = zorgt ervoor dat je water niet verspilt, dorst, water afgifte, 
retentie van water in nieren = antidiurese 
Oxytocine: contractie baarmoeder (bij bevalling), afscheiding melk, vermoeden dat het 
vrijkomt bij liefde, orgasme, paarvorming (laatste 3 bij zowel mannen als vrouwen) 
 
Schildklier 

 
 
Ligt ter hoogte van de hals, rond de 
luchtpijp 
Bevat blaasjes/follikels die vol 
schildklierhormonen zitten 
 
 
 
 
 
 

Schildklierhormonen 
- Schildklierfollikels: Thyroxine (T4) en trijoodthyronine (T3)  

o Verwijst naar 4 of 3 iodium atomen 
o Radioactief iodium kan hier aan binden 

- Werking:  
o Passeert membraan doelcel en bindt aan mitochondriën  
o Calorigeen effect : basaal metabolisme, zuurstofverbruik, warmte  
o Bij kinderen: ontwikkeling beender-, spier- en zenuwstelsel  

- Regelingsecretie: 
o Hypothalamus → hypofysevoorkwab → schildklier  
o Gestimuleerd door koude, stress  

- Zijn lipofiele hormonen 
 
Onder invloed van hypothalamus, geeft door aan hypofyse om schildklierhormonen te 
maken: TRH-TSH-schildklierhormoon 
Tussen follikels zitten C-cellen: produceren calcitonine 

- De productie en uitstorting van calcitonine wordt bevorderd door hoge 
calciumconcentraties in het bloed 

- Verlaagt Calcium concentratie in het bloed 
 
Bijschildklier (parathyroidi) : 

- Parathormoon/parathyroid hormoon (PTH)  
- Regelt (verhoogt) calciumconcentratie in het bloed (calciëmie)  

o Meer opname van calcium uit de darmen  
o Meer afgifte calcium uit skelet  
o Minder excretie van calcium via de nieren  

- Tegengesteld effect als calcitonine: verhoogt concentratie calcium 
in bloed 
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Homeostatische regulering van de 
calciumconcentratie: lichaam constant houden 
Calciumregeling heeft een hoge prioriteit, zonder 
werkt hart niet 
 
Als je teveel hebt van iets, zorgen dat er minder 
binnekomen of meer buitengaan 
§ Te veel aan Ca: nieren stimuleren om een deel 

af te geven of op te slaan in reserves (botten) 
§ Te weinig aan Ca: nieren moeten zuinig zijn, kalk 

uit reserves van botten trekken 
(=botontkalking), meer Ca opname uit darmen  

 
 
 
 
 

Bijniercortex en -medulla / bijnierschors 
Maakt hormonen 

 
 
Bijnierschors  
Cortex secreteert 20-tal soorten corticosteroïden  
1. Mineralocorticoïden:  

- Aldosteron: Na+ retentie (verhoogt bloedvolume)  
2.  Glucocorticoïden  

- Cortisol (hydrocortisone):  
o verhoogt glycemie (inhibitie glucoseverbruik)  
o Anti-inflammatoir: onderdrukt immuunreactie en ontsteking  
o Vrijgave o.i.v. stress  

3. Kleine hoeveelheden androgenen (Geslachtshormonen)  
 
Secretie onder invloed van ACTH (hypofyse) HPA-as (Hypothalamo-hypofysaire-adrenale as)  
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Bijniermerg 
- Endocriene secretie van adrenaline (80%) en noradrenaline (20%)  
- Secretie onder invloed van preganglionaire neuronen orthosympaticus (‘fight- or-

fligth’)  
- Hormonaal gedeelte van sympatho-adrenaal systeem: werkt trager maar langer  

 
 
Pancreas 

-  Exocrienweefsel (acini): 99%  
• Afgifte aan de buitenwereld  

- Endocrien: Eilandjes van Langerhans bevatten 3 soorten cellen (1%) 
• alfa cellen: secretie glucagon 
• bèta cellen: secretie insuline 
• (Delta cellen: secretie somatostatine)  

 
Regeling van glycemie via insuline en glucagon  

 

 
 
Te veel glucose: insuline afgeven, bèta cellen, 
onder invloed van insuline opgeslagen in 
voorraadkast glycogeen 
Te weinig: glucagon gaat glycogeen weer 
omzetten in glucose 
Glycogeen: opslag vorm glucose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormonale regeling van eetgedrag (lichaamsgewicht) 
- Lichaamsgewicht is balans tussen energieinname en energieverbruik  

• Inname > verbruik: verdikken  
• Verbruik > inname: vermageren 

- Energieinname: macronutriënten + alcohol 
- Energieverbruik  

• Basaal metabolisme (man: 1 kCal/uur/kg, vrouw: 0.9 kCal/uur/kg) 
• Lichaamsbeweging/arbeid (~zuurstofverbruik)  

 
Regeling eetgedrag en hongergevoel  

- Hedonistischsysteem bepaaltkeuze van maaltijd (genot, lekker)  
- Homeostatischsysteem (regelt noodzaak)  
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o Hypothalamus  
§ Laesie: hyperfagie of hypofagie afhankelijk van regio  

o Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uitlokken  
§ Neuropeptide Y  
§ Orexine  

 
2 weken force-feeding (ratten): lichaamsgewicht neemt toe, als het gedaan is, gaat die rat 
veel minder eten dan ervoor (te zwaar) 

- 2 weken eet het minder (grotere reserves) à lichaam weet hoeveel vet er in ons 
lichaam zit 

 
Er zijn controle centra in hypothalamus die zorgen voor honger & verzadiging 
Laterale nucleus: honger 
Ventromedial nucleus: verzadiging 
 
Perifere signalen voor eetgedrag 
 

- Kortetermijn hongergevoel door ghreline  
o Secretie door lege maag  
o Hoog bij honger, zakt wanneer je eet 

à Interactie maag & hersenen 
 

- Langetermijn verzadigingsgevoel door leptine:  
o secretie door vetcellen (adipostaat)  
o inhibitie van neuropeptide Y  

 
Leptine wordt gemaakt door vetcellen (groeien als je veel eet), hoe groter de vetcel, hoe 
groter leptine wordt 
Neuropeptide Y lokt honger uit  à onderdrukkend effect hierop bij verzadiging à 
vermindering tot normaal gewicht 
 
Adipostaat: vetcellen remmen vetopslag 

 
 
Toediening kan bij mensen met een 
deficiëntie helpen om te 
vermageren 
Veel zware mensen hebben heel 
veel leptineproductie (moest je aan 
hen nog meer leptine geven, gaan ze 
niet vermageren) 
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Hormonen induceren anabole of catabole status in het lichaam  

 
 
Anabool: groeien, groter worden 
Katabool: afbreken, kleiner maken 
Individuele bouwstenen opbouwen tot grotere= anabolisme (bv. Groeien in lengte, 
verdikken) 
Complexe macromoleculen afbreken tot individuele bouwstenen =katabolisme (vb. ziekte, 
stress, verouderen) 
 
Stress: glycogeen afbreken tot glucose zodat je dat kan gebruiken als E (E-bronnen 
mobiliseren) 

- Lichaam brengen in katabole staat omdat je E nodig hebt (lichamelijke situatie waarin 
homeostase bedreigt wordt) 

- Adrenaline: katabool hormoon dat vrijkomt bij stress 
 
Hormonen en stress  

- Stress = lichamelijke of emotionele situatie die homeostase bedreigt  
o Ziekte, letsel 
o Angst, depressie 
o Omgeving: warmte, koude 
o Stofwisseling: vb. Verhongering  

- Algemeen principe: catabole hormonen induceren mobilisatie (afbraak) van 
energiereserves  

- Stress-reactie (algemeen adaptatiesyndroom)  
o  Alarmfase (acuut): orthosympaticus/adrenaline  
o Weerstandsfase (chronisch): glucocorticoïden (cortisol), schildklierhormoon, 

groeihormoon, glucagon  
o Uitputtingsfase (falen in homeostase)  
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Grootste relevantie zit bij geslachtcellen en primaire geslachtsorganen 
Spermatozoa moet bij oocyt geraken -> zygote 
Gonaden : primaire geslachtsorganen 
Oergonade groeit uit tot testes of eierstokken (1 weefsel dat ofwel mannelijk of vrouwelijk 
word) 
Klieren: produceren vocht 
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Hoofdstuk 5: het voortplantingsstelsel 

 
 

5.1. Mannelijke geslachtsorganen 
Testes: hangen buiten het lichaam, rijpen in bijbal, bij ejaculatie legt de spermatozoa zijn 
weg af via de zaadleider 
Bijbal zit in scrotum/balzak 
Zaadblaasjes & klieren 
 
Scrotum, zaadbal en bijbal 
 
Zaadbal/testis 

- Bestaat uit testiskanaaltjes (zaad makende buisjes): hier vindt 
spermatogonese plaats  

- In de wand zitten spermatogonia die zich gaan beginnen delen 
(voorloper spermatozoa) 

o Van 46 naar 2 keer 23 
o Genetisch materiaal van de vader wordt gedeeld in 2 bij de 1e meiose 
o Spermatozoa heeft verdere rijping in bijbal 

- Intersistiële cellen/cellen van Leydig zitten in teelbal, maar geen deel van die 
testiskanaaltjes: productie testosteron  

- Afsnijden teelballen: massale vermindering productie testosteron (bijna tot niveau 
vrouw) en onvruchtbaarheid 
 

Epididymis/bijbal:  
- opgerolde buizenstructuur 
- opslag, rijping van spermatozoa 
- 7 meter, 2 weken transittijd 

 
Scrotum: 

- Cremaster spier: trekt de balzak dichter bij het lichaam bij koude temperaturen 
- Productie spermatozoa gebeurt optimaal in 32-33 graden Celcius, gaat minder goed 

bij 37 graden 
- Mannen hadden meer voorplantingssucces met koude teelballen à evolutionair zijn 

ze dan zo buiten gekomen 
 

Ureter; verbinding met nieren 
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Zaadleider en accessoire klieren 
Zaadleider/ductus deferens: 

- Passeert verschillende ondersteunende klieren: zaadblaasjes, 
prostaat en cowperklieren à op 3 niveau’s vocht toegevoegd: 95% 
zaadvocht (om zure omgeving in vagina aan te kunnen) 

o Cowerperklier: pH buffer tegen urinezuur 
- Gladde spierwand: aangestuurd door autonoom zenuwstelsel 
 

In zaadblaasjes zit fructose (energie) zodat de spermacellen kunnen zwemmen 
Zodra het vocht helemaal is toegevoegd beginnen ze te zwemmen: activatie zaadcellen 
 
De penis en erectie 
Urinebuis/urethra: waar zaadleider en urethra samenkomen (1 buis) 

- Ligt in sponsachtig weefsel/corpus spongiosum, onderaan de penis 
 
Erectie: 

- Corpora cavernosa (zwellichamen) vullen met bloed 
- Vasodilatatie: bloedvaten komen open te staan -> sterke toevoer bloed, ophoping 

bloed -> verharding/erectie  
o O.i.v van Natrium oxide (parasymp.) 
o Relaxatie van spier/ontspannen gladde spier in de zwellichamen 

 
Mechanisme van erectie en viagra:  
Ontdekt als een toevalligheid, was opzoek naar medicijn voor 
vaatziekte (hoge bloeddruk) 
• Parasympaticus lokt hier effect uit (erectie is een  combinatie 

van parasympaticus: erectie en orthosympaticus: ejaculatie) 
Relaxatie gladde spieren uitgelokt door NO en ACh (vergelijkbaar 
met fotoreceptoren) 
• cGMP enzym zorgt ervoor dat er een relaxatie komt 
• Viagra inhibeert fosfodiesterase (PDE) zodat cGMP niet werkt 

à erectie langer volgehouden 
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spermatogenese en ejaculaat 
Spermatogenese  

- Aangestuurd vanuit hersenen; signaal naar teelballen om spermatozoa te produceren 
- In lumen van tubuli seminiferi (stimulus: FSH)  
- Paracriene regeling o.i.v. testosteron uit Leydig cellen 

o Lokaal effect, 1 soort cel gaat naar naburige cel (<-> endocrien: via bloedbaan) 
Ejaculaat (semen)  

- 60-200 miljoen zaadcellen per ml  
- 2-5 ml vocht (prostaat en zaadblaasjes)  

 
Subfertiliteit/minder vruchtbaar (10%) – steriliteit  

- Aantal < 20 miljoen/ml 
- Motiliteit: < 50% voorwaarts 
- Vorm: < 30% normaal  

 
Homo sapiens: promiscue of monogaam? 
 
Bij mensapen 2 uitersten:  

- Chimpansee & bonobo (staan bekend voor promiscue gedrag, neuken constant) : 
competitie, degene met meeste zaadcellen per ml gaan zich meer voortplanten à 
teelballen worden steeds groter, sexuele selectie op niveau van kwaliteit 

- Gorilla: alfa mannetje en paar vrouwtjes (harem), vrouwtjes paren hier maar met 1 
mannetje, geen competitie 

 
ð Mens zit hier tussen in  
 
De meeste geslachtshormonen zijn steroid hormonen 
=vetoplosbaar & afgeleid van cholesterol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tussen progesteron en estradiol zit testosteron: zelfde pathway voor mannelijke en 
vrouwelijke hormonen à Beiden geslachten hebben al deze hormonen, maar in 
verschillende concentraties 
 
Testosteron omzetten naar dihydrotestosteron: laatste modulatie (sterkste variatie) 
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LH: gonodotrophine, afgifte testosteron 
FSH: zorgt voor spermatogenese 
 
Testosteron gaat via paracrien effect spermatogenese stimuleren 
Hypothalamus – hypofysevoorkwab – testes  
 
Negatieve feedback door inhibine: als hypothalamus merkt dat er veel beschikbaar is in het 
bloed, gaat het de productie afremmen door geen GnRh meer te maken 
 
Anabole steroïden stimuleren spiermassa, maar als je te veel testosteron hebt, gaat 
hypothalamus denken dat er al genoeg testosteron is dus hij gaat geen LH en FSH meer 
maken à geen spermatozoa 
ð Bijwerking: teelballen verkleinen & tijdelijke onvruchtbaarheid 
 
Mannelijke geslachtshormonen/androgenen 
Testosteron 

•  Gesecreteerd door Leydigcellen o.i.v. LH  
• 15 maal hoger bij man dan vrouw  
• Geslachtsdifferentiatie  
• Secundaire geslachtskenmerken (baardgroei, stemwisseling,...), spiergroei, libido, 

gedrag  
• Constante concentratie (itt tot vrouwen: geen maandcyclus, wel circadiaan ritme)  
• Neemt af met leeftijd 

 
Dihudrotestosteron/DHEA: staat in schaduw van testosteron, gelijkaardige effect, maar niet 
op zelfde niveau (bijniercortex) 
 

5.2. Vrouwelijke geslachtsorganen 
 
Inwendig: 

- Eierstok/ovarium: primaire follikels (opslag gameten in follikels), hormonaal geregeld 
springen 

- Eileider/tuba en fimbriae: tentakels vangen gesprongen eitje uit eierstok op, 
trilhalen duwen de eicel verder 

- Baarmoeder/uterus: toegang verlenen van zaadcellen, innestelen embryo 
o Corpus 
o cervix/hals: zaadcellen moeten hier door, hier vaak ontstaan van tumoren 

- Baarmoederwand:  
o Endometrium: brokkelt af tijdens menses en groeit terug aan laatste kwart 

van cyclus 
o Myometrium: sterke spier, trekt samen (contracties), weeën, autonoom 

zenuwstelsel 
- Schede (vagina)  

 
Bij laag vetpercentage: tijdelijk onvruchtbaar 
Bij turnsters: latere pubertijd 
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Endometriose: deel endometrium komt op andere plaatsen terecht in bekken (ipv alles dat 
uit vagina komt) à leidt tot ontstekingreacties en dit is nadelig voor voortplanting à 
verminderde vruchtbaarheid 
 
Vrouwelijke uitwendige geslachtsorganen 
Clitoris: equivalent van penis 
Schaamplippen: grote en kleine 
 
Perineum bij vrouw: vulva  
Functies vagina:  

- Afvoeren menstruatiebloed  
- Ontvangen penis en zaadcellen  
- Onderste deel geboortekanaal  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eierstokken en eicelrijping 
Aantal eicellen (in primordiala follikels) bij geboorte: >miljoen en bij pubertijd: 400.000 
We hebben maar 400 ovulaties nodig om de vruchtbare periode door te brengen 
 
Ovariële cyclus: 

- Folliculaire fase : dag 1 – 14 
o Menstruatiebloeding = start 
o Secundair follikel → tertiair (Graafs) follikel  
o Door FSH  

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

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

 
Maar 1 follikel rijpt: primaire – secondaire – tertiare (steeds meer vocht erin) 
Follikel rijpt; deel van de cellen errond (corona) gaan mee reizen 
Ook corpus luteum (restant): groeit & heeft functie, degenereert als er geen bevruchtng is à 
corpus albicans 
ð 1 follikel, corpus luteum, dus restant van de follikel heeft ook functie 
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Vrouwelijke geslachtshormonen 
Geslachts dymorfisme toe te schrijven aan hormonen 
 
Oestrogenen 

- Estradiol (E2), Oestron (E1) en Oestrion (E3) 
- Secretie door follikel 
- Induceert rijping follikels 
- Positieve feedback: stimuleert secretie LH (na dag 10)  
- Vrouwelijke geslachtskenmerken: pubertijd, groei bot & spieren 

 
Progesteron  

- Secretie door gele lichaam  
- Stimuleert endometrium: 

o Voorbereiding voor ontvangst bevruchte eicel 
o In stand houden endometrium & (evt) zwangerschap  

- Negatieve feedback: inhibeert secretie GnRH en LH  
 
Prolactine en oxytocine  

 
 
Folliculaire fases: 
Rijping tot graafsmolecule in de de folliculaire fase en dan 2e (luteale) fase (14e dag) met 
corpus luteum 
 
Baarmoeder niveau: menses – proliferatie fase – secretie  
 
Hormoon niveau: 
FSH: follikel stimulerend hormoon (ontwikkeling follikels): hoogst bij de start van de cyclus 
LH: eisprong & corpus luteum 
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Effecten in eierstokken worden aangespoord door GnRH 
 
Positieve feedback: Follikel stimuleert oestrogeen als die groeit en oestrogeen versterkt 
zichzelf, dit stimuleert LH 
 
1e 10 dagen stijgt LH niet, pas erna gaat het een stimulerend/positief effect hebben 
Bij piek LH, ovulatie, stimulatie vorming corpus luteum à progesteron (gestimuleerd door 
geel lichaam) 
 
ð FSH – follikel – oestrogeen – LH – eisprong – corpus luteum – progesteron – groei & 

secretie endometrium 
 
Als geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron) hoog zijn dan gaat er een – feedback 
zijn zodat de FSH en LH niet geproduceerd worden 
En als ze dalen hebben de GnRH weer kans om te stijgen 
 
Anticonceptiepil: imiteert luteale fase (oestrogeen & progesteron zit erin), alsof we midden 
in de cyclys zitten, hierdoor blokkeert GnRH en produceert er geen FSH en LH -> geen 
rijpende follikel 
 
ð Bij daling progesteron en oestrogeen kan nieuwe cylcys weer starten 

 
Endometrium in een pilcyclus en natuurlijke cyclus ziet er hetzelfde uit 
à Maandstonden komen na 3 weken gewoon goed want het zat goed te groeien 
 
Zwangerschap: niet afsterven van corpus luteum, progesteron blijft  
 

5.3. Sexuele activiteit: rol van geslachtshormonen 
- Vrouw: drang om seks te hebben evolueert mee met de maandcyclus, meesten 

hebben zin in seks tijdens de vruchtbare periode 
- Grafiek: meeste initiatie voor seks door vrouw is tijdens de ovulatie, in de luteale fase 

(met eisprong achter de rug) is de sexuele drift lager 
- Man: testosteron geeft flatliner, houdt geen rekening met de fases van de vrouw 

 
Bepaalde vrouwelijke dieren sturen signalen dat ze vruchtbaar zijn. Bij de mens is dit niet zo 
omdat we meer een homogame structuur hebben àmannen beschermen/schermen 
vrouwen zo af van vreemdgaan of andere mannen, anders zouden ze alleen op hen letten 
tijdens het ovuleren 
+ verhoogt voortplantingskansen 
 
ð Evolutionair voordeel 

Wel omgekeerd bij angst voor zwangerschap 
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Sexueel functioneren en coitus 
4 fases in sexuele respons  

- Opwinding: Parasympaticus  
o Psychologische stimuli en aanraking erogene zones  
o Erectie van penis/clitoris en secretie vaginaal vocht  
o Verhoogde gevoeligheid zintuiglijke prikkeling  

- Plateau: versterking van opwindingsfase  
- Orgasme: orthosympathicus, oxytocine  

o Ritmische contracties perineumspieren (genot)  
o Stijging bloeddruk, hartslag, ademhaling  
o Man: Emissie - Ejaculatie (contractie zaadleider, prostaat, zaadblaasjes)  
o Vrouw: contracties uterus, vaginawand  

 
- Herstel 

 
Bevruchting 

• Na ejaculatie van ong. 300 miljoen zaadcellen bereiken ong. 100 de eileider  
• Acrosoom (op kopje) van zaadcel bevat enzymes die kanaal maken (verteren) door 

zona pellucida  
• Alleen kopje gaat binnen, middenstuk en staartje met mitochondriën blijft 

achter (daarom alleen mitochondriaal dna van mama) 
• Fusie van zaadcel met plasmamembraan van eicel  
• Afsluiten voor andere zaadcellen (zonareactie)  
• Pas succesvolle bevruchting bij 1 eicel en 1 zaadcel, 2 zaadcellen in 1 werkt niet 

 
Medisch geassisteerde voortplanting  

• Hormoon-stimulatie  
• In vitro fertilizatie (IVF): ‘proefbuisbaby’  
• Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)  
• 10-15% van koppels ‘onvruchtbaar’ 

(>1 jaar vruchteloos proberen)  
 
Welke embryo is best ontwikkeld om terug te plaatsen? 1 cel pakken, bekijken of dit een 
goed slaagkans geeft (genetische selectie) en die wordt dan teruggeplaatst 
Pas differentiatie als die morulla deelt; bepaalde cellen worden iets, anderen worden iets 
anders à blastocyt 
Binnneste celmassa en celmassa errond 
 

5.4. Zwangerschap en foetale ontwikkeling 
- Fusie van celkernen: zygote (46chr.)  
- Na 30u splitst zygote door mitose (klievingsdeling)  
- Blastomeren (toepassing bij pre-implantatie genetische diagnostiek)  
- Dag 3-4: ontwikkeling van morula  
- Blastocyst:  

o Binnenkant: foetus 
o Buitenkant (chorion): placenta 
o Innesteling in baarmoederwand op dag 5-7  
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De 1e differentiatie gebeurt op het moment dat de innesteling in de baarmoederwand 
plaatsvind 

- Eigenlijk kan embryo daar niet blijven omdat endometrium afbreekt door gele 
lichaam dat wit lichaam wordt (maandstonden) 

- Baarmoeder/embryo zegt dat het nu niet de bedoeling is om maandstonden te 
krijgen; endometrium moet in stand blijven 

- Embryo stuurt signaal naar gele lichaam zodat het niet naar wit lichaam verandert, en 
dus niet afsterft 

 
Zwangerschapshormoon: HCG (Humaan Chorionisch Gonadotropine) 
Chorion secreteert HCG 
HCG zegt: het is gelukt à gele lichaam weet dat die progesteron moet blijven 
produceren zodat endometrium in stand blijft  

- Stijging HCG vanaf 3e week 
- Werkt zoals LH 
- Houdt corpus luteum in stand 
- Stijging oestrogeen en progesteron 

 
Oestrogeen en progesteron stijgen: alle 3 zijn hoog à hormonaal beetje 
verstoord, want normaal als de gonodotraphine hoog is, zijn de oestrogeen en progesteron 
laag 
ð Braken, ochtendmisselijkheid (door hoge concentratie HCG) 
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Placenta, amnion en navelstreng 
 
Placenta  
• Villi van chorion (kind)  
• Bloedvaten van endometrium (moeder)  
• Geen direct contact (wel diffusie)  
 
Amnion  
• Omgeeft embryo  
• Bevat vruchtwater (amnionvocht)  
 
Navelstreng (2 slagaders, 1 ader)  
 
 
 
 

 
- Innercelmassa: kind zelf 
- Chorion: moederkoek 
- Area met moeders zuurstofrijk bloed: zuurstof, suiker, aminozuren… à door 

(passieve) diffusie naar bloed van kind (hoge-lage concentratie) 
- Kind stuurt zuurstofarm bloed terug naar het arterium 
- Door nicotine: weinig passage van het bloed 

 
Moederkoek bestaat uit deel van moeder & kind 

- !Bloed stroomt niet zomaar over: afgesloten circulatie van kind en moeder 
- Vruchtwaterzak gaat hele baarmoeder vullen als het kind groot is 
- Kind zwemt in vruchtwater: goede schokdemper, aangename omgeving, maar geen 

andere functies (die gebeuren via de navelstreng) 
 

5.5. Geboorte  
Op bepaald moment vraagt het kind zodanig veel plaats dat de organen van de kleine 
bekken worden weggeduwd 
Na 38-40 weken beginnen de weeën/arbeid: contracties van uterus  

- Myometrium: spierlaag die samenspant; eerst oefen weeën, erna hevige contracties 
- Weeën met de bedoeling het kind naar buiten te duwen in de richting van de 

geboortekanaal 
 
Ontstaan delatatie van de cervix: weeën zorgen ervoor dat deze opening steeds groter wordt 
à hoofdje duwt baarmoederhals open 

- 10 cm opening 
- Daling progesteron, stijging oxytocine 

ð Positieve feedback 
- Schedel wordt platgedrukt, ligamenten van botten van mama worden losser, draai 

baby zorgt ervoor dat die er uit kan 
- Erna volgt de nageboorte van de placenta 
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Passage embryo kan verkeerd lopen: baby groeit in eileider à buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap; behandelbaar door soort chemotherapie zodat kind niet blijft groeien hier 
 
Bij abortuspil: medicatie die progesteron laag houdt & contracties veroorzaakt 
 
Methoden voor geboortebeperking 

• Hormonale anticonceptie (99% veilig):  
o Combinatie van synthetisch progesteron (en oestrogeen)  
o Negatieve feedback op gonadotropine secretie: geen ovulatie  
o Nevenwerkingen  
o De pil (cyclisch 3wk+1wk)  
o Alternatief: maandelijke injecties, wekelijke pleisters, vaginale ring  
o Morning-after-pil: hoge dosis combinatiepil (combinatie van alle 

anticonceptie) 
• Vaginale barrièremiddelen (pessarium) (95%)  
• Spiraaltje (95%) 

o Stimuleert prostaglandines in baarmoeder en remt innesteling  
• Condoom (~90%)  
• Periodieke onthouding (75%)  

 
Chirugische sterilisatie  

• Man: vasectomie  
• Soms reversibel  
• Sexuele functies blijven intact 
• Vas deferens 
• Zaadlozing = sperma zonder zaadcellen  

• Vrouw: chirurgische ligatie  
 

5.6. Zogen 
Zuigreflex bij pasgeborene 

- Beste om 2j te geven, kan tot 6j  
 
Eerst colostrum (voormelk)  

- Eerste 2-3 dagen  
- Bevat veel antistoffen  

 
Dan moedermelk  

- Water, eiwitten, vetten, suikers, zouten,...  
 
Toeschietreflex (oxytocine) : vrijgeven van melk uit de borstklieren, prolactine maakt melk  

- Negatieve feedback tepels 
- Kind horen huilen 

 
Borsten: 

- Melkproductie (lactatie) in melkklieren o.i.v. prolactine  
- Afvoergangen (ducti lactiferi) naar tepel  
- Ophang ligamenten en vetkussen  
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Immunologische bescherming van baby door moeder  
 
1. Antistoffen passeren placenta  
2. Antistoffen in moedermelk  
3. Eigen immuunsyteem baby  
 
 
 
 
 

 
5.7. Variaties in geslachtsontwikkeling 

 
Plasmatestosteron is een duidelijke kenmerk van gelsachts dymorfisme 
Te spreken over continuum (heel duidelijk verschil in aantal bij vrouw en man) 
 
XY: vrouwelijke geslachtsorganen, zien er uit als vrouw, maar hebben een XY 
ð  zones van testosteron overlappen 

 
Genetische bepaling van gesl acht 
Bij bevruchting: 2 gameten die van elk chromosoom 1 variant hebben 
X van vrouw en X of Y  van mannen 
Y is heel klein, maar zorgt er wel voor dat je teelballen maakt 
 
Embryonale ontwikkeling van gonaden en interne geslachtsorganen  

 
 
Bipotentionele gonaden/oergonaden: weefsel dat teelbal wordt als er testosteron bij 
gegoten wordt  
Als genetisch receptor voor testosteron ontbreekt à ontwikkelen van eierstok 
 
Als testes testosteron ontwikkelen, gaan de andere geslachtskenmerken zich vormen  
Vb. Müller buis en Wolff buis à beiden aanwezig, eentje van vrouw en eentje man 

- Vrouw: Wolff degenereert, muller blijft, à maakt eileider en baarmoeder  
- Man: Müller degenereert en wolff groeit à bijbal en zaadleider 

Afhankelijk van waar het mis ging, heb je variaties in geslachtskenmerken 
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Embryonale ontwikkeling van externe geslachtsorganen  
Geen testosteron       Wel testosteron  

 
 
Tuberculum: met testosteron penis, zonder wordt het een clitoris 
Labioscrotale heuvel: balzak of schaamplippen 
ð Uniforme voorloper systeem, giet hormoon op en dan gaat het in ene of andere 

richting ontwikkelen 
 
Als het misloopt kan het leiden tot interseks: niet duidelijk of het een vrouw of man is 
 
XY-vrouwen: androgen insensitivity syndrome (AIS)  

• Ambigue geslachtsorganen  
• SRY gen zorgt voor testes  
• Genetisch androgeen receptor defect induceert vrouwelijk lichaam en 

secundaire geslachtsorganen  
• Incidentie: 1/50.000  
• Toch vrij mannelijke lichaamsproporties (andere genen op Y-chromosoom)  

 
Invloed van perinatale blootstelling aan androgenen  
Hoge blootstelling aan testosteron als foetus  

- vb. Bij man; vrouwelijke helft van gemengde tweeling  
- Lengteverhouding wijs- en ringvinger (2D:4D ratio) lager  
- Invloed op volwassen gedrag: vb. Verhoogde kans op lesbische 

geaardheid  
  
 
Fraternale geboortevolgorde 

- Jongere broer: 33% meer kans tot homosexuele geaardheid per oudere broer  
o ‘Verklaart’ tot 15% van alle homo-mannen  
o Niet bij vrouwen/zussen  

- Maternale immunisatie hypothese  
Raar dat mannelijk lichaam groeit in een vrouw, moeder wordt blootgesteld aan hogere 
concentratie testosteron, bij bevalling is er een menging van bloed en dan krijgt moeder een 
tegenreactie tegen die mannelijke eiwitten à creeërt antistoffen tegen mannelijkheid 
 
ð hormonale invloed bij foetus bepaalt deels sexuele geaardheid  
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5.8. Ontstaan van puberteit 
Oorzaak:  

- Hersenontwikkeling verhoogt GnRH secretie en gevoeligheid  
- Stijging LH en FSH  

Gevolg:  
- Vorming gameten; Menarche (eerste menstruatie)  
- Stijging in geslachtshormonen (testosteron en estradiol)  
- Secundaire geslachtskenmerken (borstontwikkeling, schaamhaar, acne, gedrag,...)  
- Versnelde groei  

 
Groeispurt en biologische leeftijd 

- Vroegmatuur vs. laatmatuur (bepaling a.d.h.v. groeispurt)  
- Bij vrouw hangt leeftijd groeispurt hangt af van lichaamsvet (leptine?) en 

activiteitsniveau  
- Testosteron en oestrogeen: start groeispurt en einde ervan à tot groeischijven 

sluiten 
- In 1e levensjaren: +25cm, dan 2e groeispurt: tijdens puberteit 

• Vrouw eerder dan man 
Reden: voorplanting 
 
Skeletleeftijd en maturiteit  
Radiografie van hand/pols 

- 29 beenderen op 1 foto 
- Sluiten van groeischijven 
- Ontwikkeling gespreid over ganse groeiperiode  

 
Criterium biologische maturiteit: Referentie-atlas met normale waarden  

- Gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 
- Vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd +1 jr  
- Laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd -1 jr  

 
 Voorspellen van eindlengte : bij kind zijn de groeischijven nog niet dicht, ze sluiten gradueel 
ð Zien aan skelet of je biologisch gezien achter of voor biologische kalender zit, vroeg of 

laat matuur 
 
Menopauze  

- Op 45 – 55 jaar, door gebrek secundaire follikels?  
- Atrofie van ovaria (aftakeling ovaria) : Niet langer reageren op gonadotrofines  

o Oestrogeen en progesteron dalen  
o Gonadotrofines stijgen (meer FSH en LH) 

- Symptomen  
o Amenorroe 
o Opvliegers/vapeurs 
o Atrofie vaginaslijmvlies  
o Osteoporose  

- Hormone replacement therapy (HRT): veilig?  
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- Bij man geen penopauze/andropauze, wel climacterium (niet meer kunnen 
voortplanten), soms >80j  

 
 
5.9. Link met sexuele selectie 
Succesvol voorplanten: genen worden frequenter, anderen sterven uit 
Gedachtexperiment: 1 jaar lang, 1 man met 10 vrouwen of 1 vrouw met 10 mannen 
Aantal nakomelingen na een jaar in deze 2 situaties zal heel erg verschillen 
1 vrouw: maar 1 nakomeling -> 9 mannen nutteloos,  

- Mannen zijn een overbodige soort, we hebben er maar een paar nodig 
- Female choice 
- Mannen kunnen veel meer nageslacht maken en hebben enorm veel gameten 
- Biologie is anders dan wat maatschappelijk geconstrueerd/Aanvaard is 

10 vrouwen: 10 nakomelingen 
 
Voorplantingssucces bij man en vrouw 
Man: Kwantiteit  

- Geen beperking door aantal gameten  
- Voortplantingssucces bij veel verspreiden van zaad  

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

 
Terrotiriaal gedrag zit in ons, we keren dus eig altijd terug naar onze basis eigenschappen: bv 
we hebben een omheining rond onze tuin 
 
Evolutionaire verklaring voor sexuele jaloezie 
Voor vrouw:  

- Angst voor emotionele binding van partner met minnares en verlaten van relatie  
o Nadeel: Vaderzorg verliezen (overlevingskansen) 
o Geen nadeel van bastaardkinderen bij minnares van man  

 
Voor man:  

- Groot nadeel bij overspel vrouw: energie steken in andermans’ genen  
- Meer achterdocht tijdens ovulatie van partner  
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Hoofdstuk 6: Cardio-respiratoir systeem 

Functies bloedsomloop 
Eéncellige -> meercellige organismen  
Transport (90.000 km bloedvaten)  

- Gassen (O2 en CO2)  
- Nutriënten (uit spijsvertering) 
- Excretie (afvalproducten naar nieren) 
- Nadeel: toxines, virussen, metastasen,...  

Regulatie 
- Endocrien (hormonen voor communicatie tussen organen) 
- Thermoregulatie (diepe vs. oppervlakkige bloedvaten)  

Bescherming 
- Stolling (tegen bloedverlies)  
- Immuniteit (leukocyten)  

 
Verbinding tussen alle E cellen en longen 
Differentiatie: goed zolang er connectie is tussen iedereen 
 
Componenten circulatiesysteem 
Cardiovasculaire circulatie (bloedsomloop)  
Pomp : hart (5 L/min in rust, kan hoger) 
Buizen : bloedvaten (arteriën en venen)  
Transportmiddel = bloed (5 L)  

- Bestaat uit plasma & gevormde elementen  
 
Slagaders/arteriers: bloed wegleiden van hart 
Aders/venen: bloed naar hart 
 
Structuur bloedsomploop 

 
 
Grote bloedsomploop/systemische circulatie 
 
Linkerhart: (rood stukje op foto) 
§ Pompt zuurstofrijk bloed (rood) naar gans 

lichaam in grote circulatie 
§ Stuurt O2 naar alle organen, komt eerst in de 

aortha (grote slagader) terecht dat hele lichaam 
behalve de longen van zuurstof voorziet 

§ Deel gaat naar bovenkant lichaam en deel naar 
onderkant lichaam 

§ Van alles uit getrokken (uitwisseling van bv. 
glucose) in bepaald lichaamsdeel 

§ Dumping CO2 
 
Kleine bloedsomploop/pulmonaire  
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Rechterhart: 
- Zuurstofarm bloed (blauw) komt hier in terecht 
- Dan via ander buissysteem, slagaders, naar de longen via de kleine bloedsomploop 

ð via aders van de longen gaat bloed terug naar linkerhart 
Elk min passeert het bloed het hart 

 
6.1. Samenstelling bloed 

 
Hematocriet: Verhouding van volume 
rode bloedcellen (erythrocyten) op totaal 
bloedvolume (normaal: 40-45%)  
 
Centrifugatie (afgedraaid):  
• Helft, van onder, zijn samengeperste 

cellen  
• Bovenste gedeelte is plasma, is helder 
 

 
Als je bloed niet laat stollen heet het bovenste deel plasma 
Als je het wel laat stollen= serum (=plasma zonder fibrinogeen) 
Boven erythrocyten een dun laagje witte bloedcellen 
 
Centrifugatie: werkt op basis van gewicht en daarom scheidt het bloed zo mooi van elkaar 
Veel rode bloedcellen; goed voor wielrenwedstrijd (als je nu meer dan 50% hebt word je 
uitgesloten) doordat je beter presteert door de O2 
 
Samenstelling plasma  
Water + opgeloste stoffen 

- Enzymes, hormonen, organische moleculen  
- Ionen: Na+ meest voorkomend  

Plasma eiwitten (± 8%): productie in lever  
- Albumine: meest voorkomend, transport stoffen door binding eraan  
- Globulines:  

o Bolvormige eiwitten 
o vb: antilichamen (immunoglobulines)  

- Fibrinogeen: bloedstolling 
à Nog veel niet ontdekte eiwitten 
 
Behandeling Covid: plasma met antilichamen van iemand die al ziek was toedienen aan 
iemand die aan het strijden is tegen covid maar er niet in slaagt 
 
Rode bloedcellen/erythrocyten 
=zuurstoftransporterende cellen 

• Platte biconcave schijven (diffusie): bol die hol/ingeduwd is aan beide kanten 
• Geen celkern, geen mitochondria  
• Productie in beenmerg o.i.v. erythropoïetine (EPO)  
• Levensduur 120 dagen  
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• Bevat hemoglobine (ijzer)  
• Anemie: te weinig rode bloedcellen = bloedarmoede/bloedtekort 
• Polycythemie: te veel 
• Transporteren van O2, maar kunnen het zelf niet gebruiken, via hemoglobine 

 
Hemoglobine 

- 4 globine eiwitten (2 alfa en 2 bèta eiwitten en 4 heme-groepen)  
- Inheme-groep: 1 ijzeratoom in het midden bindt met 1 molecule O2  

o Deoxyhemoglobine: zonder zuurstof  
o Oxyhemoglobine: met zuurstof  
o Carboxyhemoglobine: met CO (sterke binding!): CO-vergiftiging, smog, roken  

 
CO bindt nog sterker en liever op heme-groep dan O2, bezet de bindingsplaatsen waar 
normaal O2 op moet 
Pas bij hoge druk en heel veel O2 kan die CO er terug uit (zuurstoftanks) 
 
Hemoglobine en O2 Transport  
O2-transport- capaciteit van bloed afh. van hemoglobine concentratie  
O2-binding op hemoglobine afh. van PO2  
 
Longen: teeldruk van O2 100ml kwik 

 
 
 
Hemoglobine kan veel meer O2 aan dan plasma alleen 
Bloed met hemoglobine: hoeveelheid zuurstof kan zo 
van 0.3 naar 20ml O2 gaan per 100ml  bloed 
 
 
 
 
 

Onderdelen van ademhalingsstelsel 
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Slokdarm zit achter de luchtpijp 
Nadat lucht binnendring in de luchtpijp: 
Bronchiën – bronchiolen – termilane bronchioles – terminus =luchtzakjes (druiventrossen) – 
alveool (=blaasje waar lucht aanwezig is) 
 
Longen: uitwisseling lucht dat in alviolen zit en bloed errond  

- Als bloed in alviolen komt, krijg je diffusie want de capilairen vormen een laagje 
waardoor zuurstof naar bloed kan gaan 

à Dus via diffusie overspringen naar bloedbaan 
- Zuurstof arm bloed vertakt in capilaire, wordt verreikt en gaat dan via venen naar 

hart 
 
Conductie zone: 
Lucht opwarmen, filteren, bevochtigen 
 
Gasuitwisseling in de longen 
Wet van Dalton: De totale druk in een gasmengeling = de som van de drukken die door elk 
gas afzonderlijk worden uitgevoerd (som van partiële drukken)  
• PATM = PN2 + P02 + PC02 + PH20= 760 mm Hg à de lucht die op ons druk (we zijn dit 
gewoon) 
• 78.6%N2, 20.9% O2, 0.04% CO2 à veel lucht aanwezig en maar 1/5 nuttig 
• PO2 op zeeniveau: 0.209 x 760= 159 mmHg  
• Max in ons bloed: 160 mmHg 
 

- CO2 blijft fluktueren, wordt gemeten in de auditoria 
- Waterdamp kan dag tot dag variëren 
- Aanwezig lucht uitgedrukt in druk; hier mm kwik 

 
Barometer: kolom gevuldt met kwik 
Ene kant luchtledig (geen druk) en andere kant is open, maakt wel contact à kwik wordt 
naar omhoog gedrukt door atmosferische druk 
 
Zuurstofspanning in ingeademde lucht 

- Paar verliesposten waardoor we niet aan 160mmHg komen, maar 105 in alviolen 
- Hoe goed je ook uitademt, er blijft in die alviolen nog lucht, waardoor de CO2 nog 

beetje verhoogd is 
ð Die 760mmHg moeten we verdelen 
 
Hoe verder van de centrum van de aarde, hoe ijler de lucht, hoe minder lucht per m3 à kan 
bv. van 760 naar 600 dalen à beginnen met kleiner percentage à op bergen veel minder O2 
in het bloed  
 
Gasuitwisseling 
Het zuurstofarm bloed gaat terug naar de longen via de kleine circulatie à wordt weer 
aangerijkt met zuurstof à Terug via grote circulatie: O2 afgeven aan alle cellen waarmee ze 
werken à dalen van 100 mmHg naar 40 



Amina Chasayeva fysiologie AJ 2020-2021 

(Terug naar longen: 40-100) 
 
ð Zuurstofspanning in zuurstofrijk bloed: 100mmHg 
Bij een probleem zoals hypoxemie: te weinig zuurstof in bloed à die 100mmHg niet gehaald 

- bij Covid: 80 mmHg 
- PO2 daalt naar 40 bij afgigte bloed(zoals mitochondrien) 

 
 
 
De PO2 passeert alveolen: 40-100 à 
rechterhart: 40-100  
Arteriële PO2 is een slechte indicator 
voor hoeveelheid O2, maar een:  
- Goede indicator voor longfunctie 
(hoe goed de longen pompen) 
- Rode bloedcellen geven O2 weer 
 
 

Oxyhemoglobine dissociatiecurve 
 
X-as : PO2 (arteriën 100mm Hg, venen 40mm Hg) 
- Toont hoeveel O2 aan hemoglobine hangt als de 
druk 100 of 40 is 
- Hemoglobine heeft 4 heme groepen waar elk 
een O2 kan binden à100% saturatie: elke is bezet 
- 100ml is genoeg om 100% te bezet zijn 
- Bij 40mm Hg gaat de saturatie 80 zijn  
 
 

ð Als wij op grote hoogte staan, bv. 80mm Hg en niet meer 100 -> valt echt nog goed mee 
ð Pas als het 20mm Hg is, komen we op 40% en dat is niet meer te doen -> komt overeen 

met de hoogste plek op aarde waar we net nog even kunnen overleven 
 

- PO2 bepaalt verhouding deoxy/oxyhemoglobine  
- ‘Loading’ in longen, ‘unloading’ in weefsels  

 
Witte bloedcellen/leukocyten 
= Afweersysteem, defensie tegen infecties 
 
Komen in verschillende vormen voor 

- Granulocyten: kunnen kleuren op basis van eosine (eosinofilen), basische kleuren 
(basofilen) of neutraal (neutrofilen) 

- Agranulocyten: lymfocyten en monocyten 
 
Bevatten kern & mitochondriën 
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Leukocyten in weefsels 
- Verlaten bloedbaan doorheen capillairwand (extravasatie)  
- Amoeboïde beweging bij infectie  

o Fagocytose van microben  
 
Macrofagen: monocyten die permanent in weefsels leven 

- eten bacterïen, virussen à permanente defensie in onze weefsels 
- Witte bloedcellen kunnen gevraagd worden om te helpen 

 
Bloedplaatjes/trombocyten 
Homeostase verreist 

- Productie in beenmerg  
- Fragment van megakaryocyten  
- Geen celkern  
- Amoeboïde beweging  
- Levens duur 5 tot 10 dagen  
- Functie: Bloedstolling  

 
Rol van trombocyten in bloedstolling 
Bij beschadiging bloedvat (laesie): bloedverlies à taak: bloedvat activeren  
Reactie:  
Geactiveerde trombocyten (bij laesie)  

- Secreteren plaatjesfactoren, veroorzaakt:  
o vasoconstrictie  
o aantrekking en aggregatie van nieuwe trombocyten  

§ scheiding plaatjesfactoren à maken andere 
plaatjes alert van het probleem à die geven 
het door aan andere plaatjes… 

§ positieve feedback/sneeuwbal effect 
§ ophoping trombocyten 

o vorming trombocytenprop 
o fibrinenetwerk (coagulatie) 

ð resultaat: stolling (negatieve feedback) 
 
Microscopie van bloedklonter 

- groene draden: fibrine à gemaakt uit fibrinogeen 
- Rode cellen: erytrocyten 
- Paars: trombocyten à uit trombine 

Coagulatieproces 
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Bloedgroepen (ABO systeem) 
Rode bloedcellen zien er anders uit, bevatten antigenen die als vreemd herkend kunnen 
worden door immuunsysteem 
Antigen A en antigen B, ofwel 1 van de 2, ofwel beiden of wel geen een 

- A, B, AB, O (staat voor niets) 
Als je bloed zou hebben dat mengt met jouw bloed dan hangt het er van af of het hetzelfde 
bloed is of niet 

- Bv. bloedtype A heeft antistoffen tegen B, als  B binnekomt krijg je agglutinatie 
(=bloedklonters) à problematische transfusiereactie 

- Je hebt antistoffen tegen hetgeen dat je niet hebt 
 
Rhesus factor 
Of je hebt het of je hebt het niet, het is niet dat als je het niet hebt, dat je er tegen bent 
Kan wel allergie/immuniteit er tegen ontwikkelen 
 
Complicaties bij zwangerschap: Rh- moeder met Rh+ kind (mogelijk als papa Rh+ is) à 
moeder ontwikkelt er afweer tegen à bij bevalling wissel bloed kind en moeder 

Dus bij eerste kind: antillichamen aangemaakt & ontwikkeling immunisatie  
Hierdoor eerst een behandeling ondergaan bij 2e kind à !antistoffen krijgen tegen de 
antistoffen van de Rh (niet meer immuun) 

- Antistoffen kunnen via de moederkoek aan het kind doorgegeven worden  
- Kind heeft rhesus factor à toxische situatie bij het kind à rode bloedcellen 

klonteren samen bij kind 
ð hemolyse van rode bloedcellen: Erythroblastosis fetalis (kapotmaken van de 

bloedcellen, is een ernstige aandoening) 
 

6.2. functionele anatomie van het hart 
 
Linker en rechterhart hebben: 
Voorkamer/boezem/atrium  
Het bloed gaat van daar naar de lager 
gelegen ruimte: ventrikel/kamer 
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Eenwegprincipe van hartklep 
Hart is een pomp die alleen kan werken met kleppen: 

- volume bij elkaar persen 
- hierdoor gaat bloed langs ene kant uit pomp, bij ontspanning komt het bloed terug 
- door de druk doorpompen naar de andere kant, zonder zal het weer binnenkomen 

langs de andere kant 
- Staan dus onder enorme druk à touwen hangen eraan zodat ze niet overklappen, 

daaraan hangen papilspieren 
ð Kleppen aan ingang en uitgang van de ventrikels 
ð Contractie papilspieren en aantrekken chordae tendinae tijdens contractie ventrikel  

Kleppen tussen  
- atria & ventrikels 
- tussen ventrikels en grote arteriën à aortha en longslagaders 

 
 
Systole: samentrekken van hart 
ontspannen: dysostole 
Contractie – relaxatie – relaxatie  
 
Hartinfarct: deel van de doorbloeding is weggevallen à spier sterft 
af (te lang zonder zuurstof) 
Na paar keer harfinfact: steeds minder functionerend weefsel 
 
 
 

 
Bloedvaten  

- Slagaders: Arteriën, arteriolen  
- Haarvaten (capillairen): ~10 μm diameter  
- Aders: Venulen, venen  
- 3 tunica (lagen) in wanden van aders en slagaders  

o  Tunica externa: bindweefsel 
o  Tunica media: gladde musculatuur 
o  Tunica interna: Endotheel  
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Onderdelen systemische circulatie  
Bloed vanuit hart – grote slagader 
(aortha)  
Aortha= bloedvaten met dikke wand 
& veel elastische vezels 
 
Vertakt in kleinere bloedvaten: 
kleinere arteriën – arteriolen – 
haarvaten/capulairen  
 
Uitwisseling: ter hoogte van 
haarvaten 
 
Haarvaten – venulen – venen – hart  
Onderdelen systematische circulatie 
ð Arterien en venen met 
elkaar verbonden door enorm 
netwerk van kleine haarvaten 

 
Onderscheid aders-slagaders 
Arteriën/slagaders: Grotere druk en dikkere, gespierde wand, diep (bescherming) 

- Stolling in arterien lukt niet (druk te groot) en daarom diep beschermt 
Venen/aders: grotere lumen (interne diameter) en volume, oppervlakkig, losser van 
structuur 

- 70% van het 5l bloed zit hier : rustiger 
 
Snelheid en oppervlakte doorheen bloedsomploop 

 
Bloed vertakt in kleinere buisjes tot het uiteindlijk in de 
capulaire zit, elke keer bij vertakking wordt de totale 
diameter groter 
Snelheid neemt af bij de vertakingen  
à Bloed neemt hier tijd om uitwisselingstaken uit te 
voeren 
 
 
 

 
 
Haarvaten/capillairen 
Uitwisselingsspleten waardoor hormonen, aminozuren etc. kunnen passeren (uit bloed 
komen), maar rode bloedcellen & eiwitten zijn te groot om hier te passeren 
De trage stroom zorgt voor veel uitwisseling 
 
De capilairen hebben een dunne wand en een kleine diameter die groot genoeg is voor de 
rode bloedcellen 
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Arterïen hebben geen uitwisselingsfunctie, allemaal buizen die bloed brengen naar een plek 
waar wel iets gebeurt à haarvaten: weinig barrière dus hier wel uitwisseling (Vb. O2 naar 
mitochondriën) 
 
Gevensterd (lever) vs continu (hersenen) 
 
Druk doorheen bloedsomploop 

 
Hart voorziet stroming zodat bloed naar capulairen gaat 
Als diameter groter wordt, valt druk weg 
Bloed moet terug naar hart en druk valt weg à pomp 
nodig 
 
 
 
 
 
 

De veneuze kleppen en spierpomp 
Hoe krijgen we bloed van benedenlichaam, de haarvaten, terug naar hart? Er is amper druk 
meer over? 
ð Kleppen zorgen ervoor dat het naar hart kan, maar niet terug: bloed valt niet allemaal 

naar de voeten 
Pomp in deze situatie = spieren (vb. in de kuit: samengeperst) à spierpomp 
Daarom moeten we bewegen zodat er een goede doorstroom is, vooral een probleem als we 
staan 
 

6.3. Werking van het hart 
 
Hartdebiet/harminuutvolume= bloedvolume gempompt per minuut door elke ventrikel 
(hoeveel l per min kan je oppompen) 
Pomps debiet hangt af van slagvolume en hoeveelheid pompen à slagvolume x elke keer 
dat je pompt = slagvolume x hartfrequentie  
 

HF             X          SV =              HD  
70/min              80 ml          5600 ml/min 
                   Voor elke ventrikel 

 
- 5-6L per min is ons debiet in rust 
- Hartritme neemt toe bij geen rust 
- Gemmiddeld maximum aantal slagen per min: 220-leeftijd= … (voor mij: 220-18=202) 
- SV kan x 2, HF kan x 2.5, dus HD kan x 5  

ð tot 30 L/min 
 
Coronaire circulatie 
Linkerventrikel pompt bloed in aortha en dat doet een onmiddelijke afname 
Hart krijgt een voorkeur, 2e orgaan dat ook een voorkeursbehandeling krijgt zijn de hersenen 
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Kransslagaders/coronaire slagaders kunnen vernauwen/verstoppen 
à Vroeger gefixt door overbrugging/bypass: bloedvat van ergens anders in je lijf halen en 
een nieuwe verbinding maken van je hart naar de aorotha 
 
Hartcyclus 
Contractie-relaxatie  
Voorkamer/atrium 

1. Vroege diastole (relaxatiefase): atria en ventrikels gerelaxeerd à vullen zich 
gradueel met bloed 

2. Latere diastole: ventrikels nog altijd gerelaxeerd, maar beginnen zich passief te 
vullen 

3. Atriala Systole: samentrekking van de atria/boezems à bloed naar de kamers  
4. Ventriculaire systole: bloed komt in ventrikels à samentrekking kamers à bloed uit 

rechter ventrikel naar de longen, bloed uit linkerkant gaat naar de aortha 
 
Hartspiercellen  
Hartspiercellen van 1 myocard zijn verbonden via gap junctions (=elektrische synaps) 

- Bij depolarisatie in 1 cel, wordt dit automatisch doorgegeven aan andere cel à dus 
als 1 actief wordt, worden de anderen actief 

- De cellen hangen allemaal aan elkaar 
- Voldoende om paar cellen van de atria te prikkelen, nadien paar van de ventrikels 
- Hart heeft eigen ritme 

 
Prikkelgeleiding in het hart 
Pacemakercellen/ ritmecellen: reguleren hartritme  
SA (sinusknoop) knoop: hier ontstaat een ritme, zit in atrium 
Snelle verspreiding (gap junctions) in atria (1 m/s), niet naar ventrikels (scheiding d.m.v. 
bindweefsel)  

- Cellen komen zelf tot de drempel voor een AP, nooit in rust 
 
Ventrikels weten wanneer ze zich samen moeten trekken doordat er een 2e knoop is : AV 
(atriventriculaire knoop) -knoop à alle cellen errond ondergaan AP, dus die ook 
Hebben 2 taken: 

- Te weten komen of atria samentrekken 
- Signaal even bijhouden en dan doorgeven aan de ventrikels 

 
Geleidingsweg:  

- AV-knoop (vertraging: 0.04 m/s)  
- Bundel van His 
- Vetrakkingen over hele ventrikels = purkinjevezels (snel: 5 

m/s) 

Contractie van ventrikels, 0.1 tot 0.2 s na contractie atria  
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EKG/electrocardiogram 
Hoe lopen elektrische stromen in het lichaam die afkomstig zijn van het hart? Te meten door 
elektroden op lichaam 

 
1. P top: atria/voorkamers depolariseren 
2. QRS-complex: ventrikels depolariseren 
3. R naar omhoog 
4. S: terug naar beneden 
5. T top: repolarisatie ventrikels 
 
Bij hart: veel tijd tussen depolarisatie en 
repolarisatie à 3 events 
 
Variabiliteit in 2 R toppen: soms interval hier tussen 
groter/kleiner à geeft aan of je last hebt van stress 
 
 

Verband tussen EKG & harttonen 
 
“Lupdups” 
Harttonen: door sluiting kleppen à kleppen die 
sluiten maken geluid 
Laminaire stroming: smooth door buis 
Turbulente stroming maakt lawaai: veel water door 
een te kleine buis (hier zo) 
- Bloed door een nauwe opening maakt lawaai 
- Bij sluiting kleppen, recht voor die dicht zijn, wilt 
snel nog een beetje bloed door = harttoon 
ð Harttonen tonen aan dat kleppen sluiten 

Sluiting kleppen atria: begin QRS 
Sluting kleppen naar de aortha: T top 
 
Begin ventriculaire sistole en einde vetriculaire sistole 
 

6.4. Regeling van doorbloeding 
 
De doorbloedingssnelheid is afhankelijk van 

- Het drukverschil (arteriële bloeddruk, is redelijk constant) 
o Hoe meer druk bij de start, hoe beter de 

doorbloeding 
- straal van het bloedvat tot de 4e macht (r4) 

 
ð Doorbloeding wordt bepaald door diameter bloedvaten 

- Als spieren ontspannen: neemt diameter toe 
- Regeling via: vasoconstrictie (= het vernauwen van de slagaders door de daar 

aanwezige gladde spieren) & vasodilatatie 
- Als sphincters relaxeren is er meer doorbloeding 
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o Als die contracteren amper/geen doorbloeding 
- Vezels kunnen zelf kraantjes openen/sluiten 

 
Hersenen doen dit ook à Meten welke areas werken door of er doorbloeding is of niet 
 
Regeling doorbloeding capillairnet via sfincters (afh v. metabole nood)  

 
Herverdeling van bloedtoevoer naar organen van rust 
naar inspanning 
- Bepaalde organen krijgen bepaald % van het 
bloed 
- % kunnen anders liggen bij een zware inspanning 
ð Principe van herverdeling 
Weefsels kunnen zelf toestroom vergroten en de 
hersenen coördineren het 
 

Doorbloeding hersenen 
Totale flow 750ml/min 

- Zelfs bij bewusteloosheid /coma 
- 15% van hartdebiet in rust 
- Relaties constant (anders flauwvallen) 
- Autoregulatie 

 
Metabole controle 

- Principe bij fMRI 
- Telkens bepaalde regio’s actief en inactief 
- Verschillen in doorbloeding tussen niet/-actieve regio’s: actieve neuronen en 

astrocyten produceren vasodilatoren  
o Neuronen gaan vasodilatoren actief maken om meer O2 te krijgen -> locale 

metabole controle 
 
Myogene controle: totale doorbloeding hersenen wordt bepaald door bloed dat in de 
carotische slagader (arteria carotis) gaat 

- 2 grote toevoeren naar de hersenen, die staan onder myogene controle 
- Als hartdebiet daalt (bloeddruk daalt), minder bloed ter beschikking à risico dat alle 

organen moeten bezuinigen à er moet 10% bezuinigd worden 
 
Hersenen: als er minder beschikbaar is, moet het meer krijgen (krijgt +30% omdat die altijd 
bloed moet hebben) 

- In tijden van besparing willen die meer 
- Doen aan vasodolatatie; kranen openen om meer te krijgen 
- Er is al weinig bloed -> organen gaan nog meer hun best moeten doen 

ð Hersenen zijn dus zeer gepreviligeerd en krijgen altijd wat ze moeten krijgen 
 
Bloedtoevoer naar hersenen  
• Halsslagaders (aa. carotis1), vertakking in carotis sinus2, carotis interna3 naar hersenen  
• Back-up bloedtoevoer via wervelslagader4 en cirkel van Willis5  
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Hoofdstuk 7: chronobiologie, slaap en biologische klok 

7.1. Astronimisch gestuurde cyclische biologische processen 
Meeste fysiologische processen verlopen cyclisch 

- Aanpassen aan/beschermen tegen cycli in natuur 
- Constant metabolisme is slecht : organen hebben periodes dat ze actief zijn en 

periodes dat ze recopureren. 
 
Tijdscycli in natuur: astronomisch bepaalde schommelingen in licht/donker, temperatuur,...  

- Dag (openen/sluiten bloemen) 
- Maand (vloedvissen) 
- Jaar (jaarringen boom) 

 
Soms staat de maan dicht bij ons, stoms veraf. Als hij dicht bij ons is, merken we het aan eb 
en vloed  
ð Er is een gravitationele cyclus 
 
Een maan-maand duurt gravitationeel 27,32 dagen, maar als je kijkt naar afstand tussen 2 
nieuwe manen is dat 29 dagen. 
 
We passen ons aan aan de cycli van de natuur en zo beschermen we ons. Vb. dieren die 
winterslaap doen. 
 
Een circadiaan ritme is een cyclus van ongeveer 24 uur 
De ochtend, voor zonsopgang is het koudst op een dag à wanneer we slapen, dat is ook de 
periode waarbij we onze temperatuur laten afkoelen 
 
Die temperatuurschommelingen in ons lichaam gebeuren door de 
hypothalamus, geen sociale constructie en is niet afhankelijk van de 
buitenwereld. 
 
ð Overal een circadiaans ritme (=ongeveer een dag), we 

synchroniseren de klok. Die loopt niet zo super nauwkeurig, ipv 
24 uur is het 25u 

 
Elke dag stellen we onze interne klok bij. 
 
De maancyclus als zwakke zeitgeber 
Zeitgeber: factor die ervoor zorgt dat we onze klok juist zetten 
(volgens het ritme van astronomische grootheden) 
 
Tussen 2 volle manen 29d: omdat de aarde al een beetje 
verschoven is tov de zon wanneer de maan er rond draait 
 
 
Maancyclus en slaappatroon 
Als er veel licht is, slapen mensen minder (volle maan) dan als het donker is (nieuwe maan) 
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Ons lichaam heeft een klok die zich synchroniseert met de maan; mensen die in het wild 
wonen EN mensen uit steden hebben dit 

- Gecontroleerd door registratie slaapcycli bij  
1. Rural, no light  
2. Rural, limited light (Vaca Perdida, 300 inwoners)  
3. Urban (Ingeniero Juarez, 19.000 inwoners)  
4. University students (Seattle, USA)  

 
- Mensen uit steden gaan wel later gaan slapen, maar worden op hetzelfde moment 

wakker als degene die buiten ervan wonen 
- Slaap start later en duurt korter bij volle maan 

 
Richten we ons op de zwaartekracht van de maan? Is er een cyclys die gesynchroniseert 
wordt met licht? 
 
Maandstonden 
Vr minder dan 35j: meest frequente intervallen tussen maandstonden: 28-30 dagen 
Bekijken maandstonden van verschillende vrouwen voor de laatste 30 jaar en vergelijken 
met standen van de maan à 3 gevallen: 

1. Gedurende korte periode synchronisatie met nieuwe maan, menstrueert dan bij 
volle maan 

2. Krijgt maandstonden bij nieuwe maan voor de 10 jaar 
3. 4 jaar volledige synchronisatie met de volle maan 

ð Vrouwen synchroniseren soms met bepaalde periode met de maan (kan een paar jaar 
aanslepen)  

Dit is waarschijnlijk een resistentie van vroeger: gorilla’s ovuleren altijd bij nieuwe manen 
 
Jaarritmes/seizoensvariantie 
Mens: slaapt in de winter langer dan in de zomer (we slapen meer bij nieuwe maan) 
Onze stemming hangt ook af van seizoenen (winterblues) 
Er bestaat een winterslaap, voortplantigsseizoen… 
 
Varianten op jaarritmes 
Ritmes die niet gestuurd worden door hemellichamen 
17-jaars-cicade (diertje): komt uit om de 17 jaar (nu mei 2021), leeft in een larve onder de 
grond, enorm onhandig en lekker, komen met zodanig veel zodat er na het op eten van hen 
toch nog overblijven à blijven 3 weken en verdwijnen erna weer in de grond  
 
Moest dit elk jaar gebeuren, zouden alle dieren hier komen en ze opeten à kwamen eerst 
een jaar niet, dan 2 jaar, … uiteindelijk 17 jaar (dit kunnen de predatoren niet tellen) 
Er bestaat ook een 13-jaars-cicade 
ð Zelfs zo een primitief dier kan tellen en heeft een interne klok 
 
 

7.2. De interne fysiologische klok: historische aanwijzingen 
De 17-jarige saccade heeft geen hemellichaam waar het zich op baseert 
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1729, De Mairan: heliotropen (planten die zich richten naar de zon) à verwachtte dat ze 
zich niet per se richten op de zon, stak ze in een doos waar het altijd licht is à gingen altijd 
op een bepaald uur toe en open 
ð Ze behouden ritme bij constant licht/donker & temperatuur 
 
1751, Linnaeus: bloemenklok maken is mogelijk à hier komen de bloemen open op dit uur, 
daar op het ander uur (tot op de 30’ nauwkeurig) 
 
Mairian: dacht dat de bloemen in NY op hetzelfde moment zullen openen à bloemetje 
paste zichzelf aan op de tijd in NY 
 
Klok in vrijloop 
Om dit te meten: in een tijdvrije ruimte zijn (zonder licht, temperatuur) 
à we richten ons op eigen interne klok: gaan slapen wanneer we denken, worden wakker 
wanneer we denken 
ð Eigen ritme tussen 23-28 uur (gem 24,5), meeste mensen vinden een dag net iets te kort, 

willen gemiddeld 24,5 uur 
 
We moeten elke dag onze klok aanpassen om terug te synchroniseren met de buitenwereld 
à constante aanpassing aan licht om 24u te behouden (interne klok loopt bijna juist) 
 
Elke dag stellen we de interne klok bij 
Interne klok & externe factoren (zeitgebers) à 24-uurs ritme 

- Synchroniseren met buitenwereld bij jetlag 
- Max 1-2u per dag 
- Zo kunnen we ook in een andere tijdzone overleven 
- Kolonisatie is pas kunnen plaatsvinden door deze interne klok 

 
Zeitgebers: licht (retinale fotoreceptoren) & voedsel (lever) 
Phase-advancce of phase-delay 
 
Experiment: 
Muizen; nachtdieren die om 18u actief worden 
De muizen tricken: pas later de lichten uitdoen en niet om 18u à passen zich gradueel aan 
(elke dag worden ze iets later actief tot ze de jetlag hebben overwonnen) à nieuwe ritme 
 
Zeitgebers: hoe weten we dat we onze interne klok moeten aanpassen? 

- 1-2u per dag kunnen we deze aanpapssen bij een jetlag 
 
Fysiologische klok: suprachiasmatische nucleus (SCN) 
Kern in de hypothalamus: 2x 10 000 neuronen  
Pacemaker/Circadian oscillator: kent een ocilaire cyclus 
 
Klokgenen in de SCN en het moleculair tikken van de klok 
Eiwit heeft als eigenschap: kan eigen expressie onderdrukken (negatieve feedback), is na een 
tijd uitgewerkt à sterft af na 24-25 uur  
Cyclus waarin je veel en weinig eiwitten hebt 
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Klok moet kunnen bijstellen als er licht op valt à door retina met staafjes/kegeltjes  
In de ganglioncellen zit een stof: melanopsine  
Als er licht valt op het netvlies, gaat er melanopsine gemaakt worden à onderdrukt 
activiteit suprachiasmatische nucleus à klok wordt bijgesteld 
 
In het donker stijgt je melatonine/slaaphormoon en dit wordt geregeld door de melanopsine 
& suprachiasmatische nucleus à stimuleert de melatonine productie in de pijnappelklier 
 
Licht op de ogen à productie melanopsine à onderdrukking suprachiasmatische nucleus en 
melatonine à daling slaaphormoon 
 
 

7.3. Waak-slaapcyclus wordt aangestuurd door circadiaans ritme en slaapdruk 
Circadiaans ritme zorgt er voor dat we in de ochtend daling en avond een stijging krijgen van 
melatonine 
 
S-proces bepaalt de slaapdruk: opbouw adenosine 

- Hoe langer we wakker zijn, hoe meer een accumulatie van een stof die ons doet 
slapen à de hele dag vermoeidheid opbouwen 

- Na het slapen neemt adenosine weer af 
 

- Hoe slaperig je bent, hangt af van de afstand 
tussen de 2 lijnen 

o Kleinste afstand: meest fris/wakker 
o Grote afstand: grootste slaperigheid 

- Caffeïne blokkeert adenosine-receptoren en remt 
zo slaapdruk 

 
 
Slaaponthouding 

 
Extreem ongezond à foltering van het lichaam 
Slaapdruk blijft zich opbouwen: adenosine blijft 
stijgen, maar circadiaans ritme blijft 
 
Door de nacht moeilijk, de volgende dag gaat het 
even beter omdat de drang tot slapen vermindert 
(afstand is kleiner) à in de avond krijg je dan een 
gigantische slaapdruk 
 
 

 
EEG; toont synchrone activatie van de neuron activiteit 
REM-slaap: EEG desynchronie à paradoxale slaapfase: lijkt op wakker zijn, maar je bent diep 
in slaap, droomslaap 
Stage 4 slaap: slow waves, synchroon, delta activiteit 
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Activiteit breinregio’s tijdens REMS-slaap: 

- Activiteit visuele associatie regio’s (hyperactief) à veel beelden oproepen à dromen 
- Prefrontale cortex is inactief à gebrek aan organisaties, “common sense”, geen 

regels 
- Skeletspieren zijn geblokkeerd à volledige verlamming 
- Ook oogbewegingen, en eventueel sexuele activiteit (secretie vaginale vocht en 

erectie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slaap dient voornamelijk de hersenen 
 

 
 
Oefening; discriminatie taak , er tussen mochten ze slapen of 
niet slapen à wakker gemaakt bij alleen REM of slow-wave 
sleep en REM 
ð Eigenlijke leerproces is slapen 
ð Elk van de 2 fases is ! voor consolideren van geheugen, 
nieuwe info plaatsen.. 
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7.4. De biologische noodzaak van slaap 
 

- Is heel belangrijk, want eigenlijk zijn wij erg kwetsbaar in onze slaap 
- Het aantal slaap dat je krijgt beïnvloed hoe snel je sterft 

 
Slaappatroon bij dolfijnen 
Hemisferen slapen om de beurt 
 
Jagenverzamelaarsysteem: in de groep namen mensen shifts in het waken van de groep à 
verschillende slaapritmes waren dus handig 
 
In pubertijd: verschuif bioritme 
Jongeren worden pas echt actief om 9-10 uur 
Social jetlag: hoeveel het opgelegde ritme afwijkt van jouw bioritme à zien hoeveel het 
verschil is in opstaan in weekend en door de week 
 
Homo sapiens bevallen vaker ’s nachts 
Biologisch gezien is het ’s nachts veiliger: we zitten in onze berschermende omgeving 
(oxytocine is vooral ’s nachts actief) 
 


