
Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van de hersenen en hersenafwijkingen

3de week van de ontwikkeling (embryo)

Dag 1 is bevruchting van eicel

3 weken -> 1 week overtijd met haar menstruatie

Doorsnede van zenuw

Bovenkant is rugzijde, onderkant buikzijde

3 kiembladen: ectoderm (blauw), mesoderm (rood), endoderm (geel)

Ectoderm: huid, grootste deel CZ

Mesoderm: botten, spieren, urogenitaal apparaat (nieren etc)

Endoderm: spijsvertering, ademhaling 

Ectoderm verhoogt -> cellen worden langer -> vervorming van 
neurale plaats -> na instulping gaat de buis fusioneren en 
lichtblauwe gebied gaat zich afsplitsen 

Lichtblauw is crista neurolis, wordt geen deel van de neurale buis 
maar gaat aanleiding geven tot het perifeer zenuwstelsel en enkele 
andere weefsels

Gastrulatie: proces die aanleiding geeft tot 3 kiembladen

Ectodermale plaat vormt een neurale groeve en gaat zich dan 
afsplitsen


Christa neuralis legt zich links en rechts van de neurale buis

Neuroporus sluit zich, vergelijkbaar met ritssluiting van craniaal naar caudaal


CZ ontstaat uit buitenste laag, ectoderm

Aan kopuiteinde gaat dit differentiëren 

Week 3: 3 hersenblaasjes

Neurale buis geeft aanleiding tot ruggenmerg

Week 6: holte van neurale buis is veel kleiner geworden -> Canalis centralis (wordt ruggenmerg)

Prosencephalon wordt 2 telencephale vesikels en centraal diencephalon

Verbonden met diencephalon zijn de oogbekers (dus oog en oogzenuw vertrekt uit diencephalon)


Neuroanatomie 1



Mesencephalon verandert 
weinig

Rhombencephalon splitst 
ook op in metencephalon en 
myelencephalon

Verwijdingen ter hoogte van 
de hersenblaasjes die 
aanleiding geven tot de 
ventrikels

1: eerste 3 ventrikels

2: nauw buisje (aquiductius 
van Sylvius, 2mm)

3: 4e ventrikel

Op week 4 eerste kromming, 
cervicale flexuur (tussen 
ruggenmerg en 
rhombencephalon)

2e kromming: cephale 
flexuur

3e kromming: pontine flexuur 
(naar anterieur toe) in het 
rhombencephalon

Reukzenuw is een derivaat 
van telencephalon


Het meest caudale deel van het ruggenmerg wordt gevormd door secundaire neurulatie van de 
causale eminentie (= mesoderm craniaal van cloacale membraan)

De neurale buis sluit immers ter hoogte van de neurotorus posterior op het niveau van semiet 31. 

Neurectoderm (blauw) : 4 occipit, 8 cervicale, 12 thoracale, 5 lumbale, 2 sacrale (primaire 
neurulatie)

Mesoderm (rood): 3 sacrale, 1 cocc (secundaire neurulatie), is aanvankelijk een volle massa maar 
krijgt ook een holte en gaat versmelten, onderste 4 segmenten van ruggenmerg zijn mesoderm





Het centraal zenuwstelsel is gelamineerd

1. Ependymale laag-ventriculaire laag (neuroepithelium): dicht bij de 

holte, geeft aanleiding tot delende cellen die van hieruit migreren 
naar perifeer


2. Mantellaag: geeft glia langswaar neuronen uit laag 1 migreren, 
wordt substantia grisea, cellen uit ventriculaire laag worden 
afgegeven naar mantellaag


3. Substantia alba: marginale laag

Marginale laag: voornamelijk zenuwvezels (maar ook deels gliacellen)


Ventraal gelegen in de mantellaag is lamina basalis (motore 
neuronen), dorsaal de lamina alaris (sensore informatie)
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Ontwikkeling ter hoogte van het ruggenmerg

- vernauwen lumen van de neurale buis



Substantie grisea neemt toe en heeft typisch een vlindervorm

Spinale zenuw heeft een ventrale en dorsale wortel die samenkomen en zo de ruggenmergszenuw 
vormen


Ontwikkeling crista neuralis

Geeft aanleiding tot heel veel componenten van het perifeer zenuwstelsel, doen een belangrijke 
migratoe

Derivaten: sens dorsale ganglia, autonome ganglia, neuronen van het sterisch systeem, 
schwanncellen, pia, arachnoidea, Melanocyten, bijniermerg, calcitoninecellen van de schildklier, 
…


NB: crista neuralis migratiestoornis: de ziekte van Hirschsprung 

Aganglionair segment in de darm: stukje van de darm heeft geen Crista neuralis derivaten

-> verstoort functie van de darm (dunne holte, alles errond zet uit -> slechte peristaltische 
beweging)


Oorsprong autonome neuronen in het ruggenmerg

Blauw: lamina alaris

Roze: lamina basalis

Geel: ontwikkelt tot een apart gebied, cornu laterale & nucleus intermediolateralis

-> bevat autonome neuronen die vezels sturen naar onze organen





Ontwikkeling wervelkanaal - ruggenmerg

Ruggenmerg ligt beschermd in wervelkolom

In ontwikkeling zijn de 2 even lang, maar doorheen de ontwikkeling geraakt het wervelkolom 
achterop

In volwassen lichaam komt het ruggenmerg maar tot L1, spinale zenuwen naar onderste 
ledematen leggen een verticaal parcours af in het wervelkanaal

Onderuiteinde van ruggenmerg eindigt spits en is verbonden met het onderuiteinde van het 
wervelkanaal (filo terminaal, zichtbaar op afbeelding B)
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Ontwikkeling van de hersenstam ter hoogte van de Medulla oblongata (rhombencephalon)

Uitrekken van de dakplaat

Lamina alaris en lamina basalis vallen open

Migraties vanuit de lamina alaris: groepen 
neuronen gaan migreren


Verschilpunten ruggenmerg - hersenstam

1. Spinale zenuwen met ventrale en 

dorsale wortels worden vervangen door 
craniale zenuwen (hebben geen dorsale 
en ventrale wortels)


2. Dorsoventrale oriëntatie van lamina 
basalis en alaris wordt een lateromediale oriëntatie


3. Celmigraties (zowel uit alaris als basalis)

4. Opsplitsing in subkernen naargelang de specifieke functie


Nucleus olivaris inferior is kern die ontstaat uit gemigreerd materiaal

1. Algemeen somatische motorkolom: kolom waaruit zenuwvezels ontstaan die trekken naar 

dwarsgestreepte spieren bv. De tongspieren

2. Speciaal viscerale kolom: ook 

dwarsgestreepte spieren, maar 
die zijn uit embryonaal materiaal, 
bv. Kauwspieren, keelspieren, 
stemapparaat


3. Algemeen visceraal: visceraal, 
craniale zenuwen, bv 
speekselklieren


4. Algemeen en speciaal visceraal 
afferente: lamina alaris, sensibele 
informatie afkomstig van 
organen, bv. Van de maag, 
smaakprikkels, …


5. Speciaal somatisch afferente: 
evenwicht en gehoorapparaat


6. Algemeen somatisch afferent: 
prikkels afkomstig van de huid, 
gezicht
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-> craniale zenuwen complexer dan ruggenmerg


Ontwikkeling van de hersenstam ter hoogte van de pons




Zelfde ontwikkeling als op lagere niveau, dakplaat rekt open

Ontwikkeling van 4e ventrikel

Naar voor toe differentiatie van aparte kernen

- Celmigraties van dorsaal en ventraal

- Opsplitsing in de 6 kolommen (zelfde als op niveau medulla oblongata)


Ontwikkeling van de hersenstam ter hoogte van het mesencephalon


Omgekeerde beweging als rhombencephalon

Sterke vernauwing van het neuraal kanaal (ipv ontwikkeling van ventrikel) = aquiductius Sylvius 

Migraties naar dorsaal en ventraal van (hoofdzakelijk) lamina alaris

Lamina alaris geeft aanleiding tot Tectum

Van basalis zien we slechts 2 kolommen liggen

Substantia nigra en nucleus ruber (red nucleus, ijzerhoudende kern), over de origine van deze 2 
gebieden is er controverse, geen zekerheid of migratie of daar ontstaan

Weinig spectaculaire verandering ter hoogte van mesencephalon


Gemeenschappelijk Grondplan van de hersenstam



Doorheen de hersenstam daalt piramidale baan af, vertrekt uit motor hersencortex, loopt ventraal 
(7) 

Witte gebied is Tegmentum

Tegmentetum bevat: formatio reticularis (diffuus netwerk van neuronen), daar zitten de kernen 
craniale zenuwen (rond 4e ventrikel, aquiductius)
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5: tectum met colliculi

8: pyramidale baan


Ontwikkeling van het telenchephalon

2 maand -> 3 maand -> 4 maand -> 6 maand

10 telechephalon: aanvankelijk klein, wordt groot, 
maakt C vorm, overgroeit het diencephalon

8 diencephalon

6 mesencephalon

4 pons

3 medulla oblongata

5 cerebellum, kleine hersenen 

12 bulbus olfactorius (telencephalon): reukzenuw

9 is uitgroei verbonden met diencephalon, oogzenuw

Flexuren worden bij 3 maand veel uitvergroter


Ontwikkeling van het telenchephalon op de coronale 
snede




2 telencephale vesikels, 1 diencephaal vesikel

Telencephale vesikels zullen in hun groei het volledige diencephalon overgroeien

Is niet hetzelfde als het ruggenmerg

Er is geen bodemplaat

Alle grijze stof is lamina alaris

Neostriatum = putamen + nucleus caudatus

Lamina alaris = thalamus + hypothalamus (alle grijze stof die te zien is in diencephalon)

In telencephale vesikels is grijze stof = corpus striatum


Vergroeiing van telenchephale blaasjes met het diencehphalon (body + inferior horn of lateral 
ventricle)

6 maand

Lateraal ventrikel is ook C vorig (zie je 2 keer op een coronale snede)

Nucleus caudatus heeft ook C vorm en zien we ook 2 keer, aangrenzend aan lateraal ventrikel

Globus pallidus is grijze stof, in oorsprong diencephaal

Plexus chhoroïdeus maakt hersenvocht
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3e ventrikel is vrij nauw

Grijze stof: nucleus caudatus, putamen en amygdala, globus pallidus (maar is in oorsprong 
diencephaal)

Nucleus caudatus is ook een telencephale structuur, daarom heeft hij een C-vorm, in de bodem 
van lateraal ventrikel + bovenkant van inferieure hoorn

Structuur die uitpuilt in laterale ventrikels is plexus choroïdeus, maakt hersenvocht

Capsula interna: vezels die van de cerebrale cortex afdalen naar de hersenstam en ruggenmerg 
(motor), maar ook omgekeerd


C-vorm van de telenchephale structuren

1. Laterale ventrikels

2. Nucleus caudatus (blauw)

3. Fornix: efferente bundel die vertrekt vanuit de hippocampus, naar de corpora mammilaria

4. Corpus callosum: hierin lopen commisurale vezels, verbinding tussen hersenhelften


Neuroanatomie 7



2 maand


3 maand


5 maand


7 maand


9 maand


Zie laatste les over het limbisch systeem




Beide fornices met elkaar verbonden = commisura fornices, naast corpus callosum is dit een 
verbinding tussen de twee hersenhelften
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Samenvatting normale ontwikkeling van CNS

Neurale plaat


Neurale groeve


Neurale buis


Ruggenmerg versus Hersenen

Prosencephalon (voorste hersenblaasje)


Vernauwing neuraal kanaal Versus ventrikels in de 
hersenen

Telencephalon en diencephalon


Ruggenmerg: grijze stof centraal

Hersenen: grijze stof perifeer

Zenuwcellen komen perifeer liggen om de cortex 
op te bouwen, witte stof komt centraal liggen, in 
witte stof vinden we enkele subkernen van grijze 
stof


Overzicht CZS in de schedel




Prosencephalon differentieert in telencephalon en diencephalon 
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Lamina terminalis = onpaar gedeelte van het diencephalon

Grootste gedeelte van cortex is neocortex, maar ouder gedeelte is paleocortex

Amygdala en claustrum ontwikkelen ook uit telencephalon

Diencephalon: ook metathalamus en globus pallidus

Crura cerebri: motore baan


Afwijkingen in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel

- Structurele afwijkingen in de sluiting van de neurale buis & in de differentiatie van de neurale 

groeven

- Stoornissen in de celmigraties (afwijkingen in de vorming van de cerebrale cortex)


- Kan misgaan bij het migreren van celkerken

- Stofwisselingsstoornissen waardoor opstapeling van toxische metabolieten ter hoogte van de 

hersenen of deficiëntie van essentiële bestanddelen

- Heel beperkte groep van afwijkingen 


Structurele afwijkingen van de neurale buis/plaat (Neural tube defects: NTD of dysraphisme)

Etiologie: multifactorieel: genetische factoren + omgevingsfactoren (waar we wel iets aan kunnen 
doen)

- Inname bepaalde anti-epileptica (teratogeen = zorgen voor afwijkende ontwikkeling), … 

- Tekort aan foliumzuur (B9) vroeg in de zwangerschap!!!


- Neurale buis wordt ontwikkeld in 3e week, vaak weten vrouwen dan nog niet dat ze zwanger 
zijn -> proberen zwanger worden -> direct foliumzuur bijnemen


Cranium bifidum: gespleten schedel, opening in bot waardoor uitpuiling van weefsel

- Meningocoele: enkel hersenvlies

- Meningoencephalocoele: ook hersenweefsel
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Subtalamus 

Crura cererbi 



- Meningohydroencephalocoele: ook een deel van het ventrikelsysteem (die vocht bevat)

-> sommigen kunnen na de geboorte heelkundig behandeld worden


Anencephalie: kind zonder hersenen (letterlijk vertaald), maar hebben wel iets van hersenen

- Geen calvaria: geen schedeldak, open schedel

- Geen hersenvliezen

- Restant gedegenereerd hersenweefsel

- Autonoom ZS normaal, normaal diencephalon

- Niet levensvatbaar

-> defect in differentiatie van neurale buis


Spina bifida occulta: gespleten/open wervelkolom

- (Meestal) toevallige vondst

- Bedekt door huid/enkel botdefect -> je ziet weinig aan de buitenkant

- Vaak wel een zone van intense beharing


Spina bifida aparta = cystica

- Symptomen: incontinentie (stoelgang en urine), verlamming onderlichaam

- Wervelkolom is open 

- Weefsels puilen uit, in verschillende graden


- Meningcoele

- Meningomyelocoele 


Rachischisis: probleem in differentiatie van neurale plaat ter hoogte van het ruggenmerg



Tethered cord

- Definitie: distaal uiteinde van ruggenmerg zit onder 

tractie (te kort filum terminale, is te strak 
opgespannen)


- Defect in de secundaire neurulatie, kan optreden 
zowel bij spina bifida aperte als bij de occulta


- Therapie: heelkunde

- Filum terminale is te kort opgespannen

- Behandeling is vrij eenvoudig, te kort opgespannen 

deel kan doorgesneden worden


Defect in differentiatie ter hoogte van het craniaal deel van de neurale buis: anencephalie

Ogen zijn derivaten van diencephalon en kunnen dus normaal ontwikkelen

Deze babies sterven vrijwel onmiddellijk


Hersenweefsel niet bedekt door schedeldak, gedegenereerd 
hersenweefsel

Ruggenmerg voor een groot deel niet gesloten
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Stoornissen in de sluiting van de neuroporus posterior Spina Bifida



Spina bifida occulta: A (versus spina bifida aperta, fase B/C)

Indicatie van occulta is vaak intense haarbegroeiing 

D: wel verhoging maar geen differentiatie


Stoornissen in de sluiting van de neuroporus posterior: spina bifida aperta (meningomyelocele)

Symptomen: 

- Verlamming onderste ledematen en 

blaasfunctiestoornissen en fecale 
continentiestoornissen


Open rug kan gezien worden tijdens echografie

Men kan tijdens de zwangerschap/ontwikkeling al 
opereren op de foetus, plek die niet afgedicht is 
gaan afsluiten

-> zeer hoopvolle ontwikkeling!




Cranium bifidum




In sommige gevallen kan dit geopereerd worden

Foto is meningohydroencephalocoele 


Occipitale meningocoele vs frontale encephalocoele

Zeer ernstig -> kunnen niet behandeld worden
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Migratiestoornissen

- Corticale dysplasie: abnormale vorming van de cortex: bv lissencephaly (= glad 

hersenoppervlak)

- We zien enkel witte stof -> vreemde vorm van hersenen, heel vlak




- Herotopie: neuronen migreren niet perifeer genoeg, bereiken dus de cortex niet maar vormen 

kleine groepjes in de witte stof; bv epilepsie (therapie: heelkunde) = kleine afwijkingen in de 
vorming van de cortex


-> deze afwijkingen kunnen via MRI gediagnosticeerd worden


Migratiestoornissen kunnen voorkomen ten gevolge van intrauterine infectie (rubella), 
stralingsschade en zeldzame genetische aandoeningen zoals het syndroom van Zellweger


Hoofdstuk 2: Macroscopie van het centraal zenuwstelsel

Het centraal zenuwstelsel: hersenen (grote hersenen + kleine hersenen), hersenstam, ruggenmerg

-> ligt omsloten door een begrenzing van bot

Het perifeer zenuwstelsel: 31 spinale zenuwen, 12 craniale zenuwen, perifere ganglia (ophoping 
van nueronen)


Revisting the segmental organization of the human spinal cord

Cervixaal, thoracaal, lumbaal & sacrale wervels

Binnenin ruggenmerg ook segmenten

Per ruggenmergsegment is er een zenuw

Ruggenmerg is regionaal georganiseerd, maar eigenlijk niet zo 
gesegmenteerd, er is overlap

Verticaal lopende zenuwen = cauda equina (groen)


Opbouw spinale zenuw: definitie wortel versus Ramus

Vlindervormige structuur is substantia grisea

Vezels = fila radicularia, geven aanleiding tot een ventrale wortel, 
bevat efferente motor vezels

Dorsale wortel 
bevatten afferente 
vezels

Spinale zenuw 
splitst zich in ramus 
ventralis en ramus 
dorsalis

Beide rami 
vervoeren zowel 
motor als sensibele 
vezels (verschillend 
van de ventrale en 
dorsale wortel)
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Rami zijn gemengd, wortels vervoeren enkel vezels van hun kant


31 paar spinale zenuwen vormen ingewikkelde netwerken, segmentatie karakter enkel in de romp


3 lagen meningen

Pia mater is microscopisch niet te onderscheiden, heeft lateraal 2 uitstulpingen om ruggenmerg te 
fixeren in de durale zak

Durale zak is buitenste, heel stevig vlies, loopt een stukje mee met de dorsale en ventrale wortel

Tussen de twee lagen zijn de arachnoidea

Aan voorzijde 1 bloedvat (slagader), dorsale zijde 2

Ruimte tussen arachnoidea en Pia mater is de subarachnoidale ruimte, met daarin cerebrospinaal 
vocht





Willekeurig zenuwstelsel (links) vs autonoom zenuwstelsel (rechts)

4 verschillende soorten vezels

Cellichaam van sensibele vezels liggen in dorsale wortel

Pregangliair: ook motorisch, maar niet naar gladde spieren maar naar organen

Pregangliaire ganglia behoren ook tot perifeer zenuwstelsel
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Centraal zenuwstelsel

- Willekeurig zenuwstelsel

- Sensibel (afferent)

- Motorisch (efferent)


Perifeer zenuwstelsel

- Autonoom zenuwstelsel

- Sensibel (afferent)

- Motorisch (efferent)

- Parasympatisch 

- Orthosympathisch

- Enterisch systeem: voornamelijk 

functies met verteringssysteem 
(onafhankelijk van centraal 
zenuwstelsel) 




Oriëntatie gebaseerd op hersenen van lagere vertebraten

Snuit = rostrum

Staart = cauda

In de as rostraal - caudaal is er een knik (omdat wij rechtop staan)




A. Horizontale snede

B. Coronale

C. Sagittale
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Medische beeldvorming: A, B, C + “axiale” sneden (schuin, tussen, horizontaal en 
coronaal)


Binnenin de hersenen en hersenstam een systeem van holten: het VENTRIKEL Systeem




1 & 2 = laterale ventrikels

3 = derde ventrikel

Aquiductus gelegen in meest rostrale deel van hersenstam, mesencephalon

4 = vierde ventrikel (in medulla oblongata)

Canalis centralis loopt verder in ruggenmerg

Laterale ventrikels hebben een C vorm omdat het een diencephale structuur is


Linker zijaanzicht




Foramen = opening
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dorsaal aanzicht

Facies convexa



Gyri: windingen

Sulci: groeven

Sulcus centralis: loopt over middellijn 

Gyri precentralis is primaire motorcortex (oorsprong piramidale baan)

Gyri postcentralis is primaire somatosensorische cortex

Hersenstam:

1. Mesencephalon

2. Pons (metencephalon)

3. Medulla oblongata (ontstaan uit myelencephalon)

Diencephalon ontstaat uit voorste hersenblaasje

Kleine hersenen ook uit metencephalon


Lobus insularis/insula van Reil

Speelt rol in geur/smaak, maar ook in het toekennen van betekenis aan sensaties
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Asymbolia: patiënt voelt pijn, maar heeft er geen noodzakelijk negatieve ervaring van





Facies medialis




Fissura = diepe groeve (bv. Calcarine sulcus/fissure)

Corticaal weefsel rond calcarine sulcus is primaire visuele cortex

Arbor vitae = levensboom, cerebellum

In kleine hersenen spreken we niet van gyri, maar folia

We zien slechts een deel van de fornix

Commissurale vezels

a) Commisura anterior

b) Corpus callosum = hersenbalk (grootste verbinding, miljoenen vezels)

c) Commissura posterior

We zien hier geen associatievezels of projectievezels

Thalami zijn verbonden met adhesie interthalamica (enkel verbinding tussen thalami, niet 
hersenhelften, is zelfs niet bij iedereen aanwezig!)

Delen van corpus callosum

Rostrum - genu - truncus - splenium
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Vezelpreparaat corpus callosum

Forceps minor vooraan, forceps major achteraan

Ook commisura anterior en posterior onderaan





Associatievezels

Bv. Naburige gebieden, maar ook verdere gebieden, binnen 1 hemisfeer


 

Fornices onder corpus callosum

Efferente bundel die loopt vanuit de hippocampus, eindigt in de corpora mammilaria 







Welvingen aan de onderkant = hippocampus


Fornix- hippocampus - amygdala
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Details fornix - commissura fornicis


Waar Fornix begint te buigen, is de 

commisura anterior




Diencephalon

Heeft veel structuren met uiteenlopende functies

Thalamus: gepaarde structuur, sensibele relais centraal in de hersenen

Hypothalamus: gebied onder sulcus hypothalamicus, stuurt hypofyse aan (driehoekig 
gebied), stuurt thermostaat van ons lichaam aan

Metathalamus: corpus geniculatum laterale (belangrijk voor visuele baan) en mediale 
(belangrijk voor auditieve baan)
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Epithalamus: epiphyse (= glandular pinealis) en habenula (kleine structuur, regulatie in 
gemoedstoestand), belangrijk voor slaap-waak ritme (epifyse), regulatie gemoedstoestand 
en anti-reward systeem, nemen beslissingen (habenula)

Subthalamus: nucleus subthalamicus van Luys


Lobus limbicus




Bijkomend: lobus limbicus, wordt afgegrensd door gyrus cinguli

Limbisch systeem: emotionele hersenen, bestaat uit cortex, maar ook dieper gelegen 
structuren (subcorticaal)


Facies inferior (onderzijde)




Zicht op 12 paar craniale zenuwen, maar eigenlijk slechts tien “ware”

Craniale zenuwen zijn verbonden met de hersenstam, eerste 2 zijn dat niet, dus geen 
“ware” craniale zenuwen

N. I: telencephalon

N. II: diencephalon
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N. IV (trochlearis) is de en gisten die hersenen verlaat aan de dorsale zijde (al de rest 
ventraal)

N. III -> XII: “ware” craniale zenuwen

Vagus daalt af naar de hals en de buik




Pia mater ligt hier nog op de hersenen
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Blauw = sensibel afferent

Trigeminus is complexe zenuw, afferent en efferent


Craniale zenuwen

Welke delen van hersenstam zijn niet belangrijk

1. Nervus olfactorius (telencephalon)

2. Nervus opticus (diencephalon)

3. Nervus occulomotorius (mesencephalon)*

4. Nervus trochlearis (mesencephalon)

5. Nervus trigeminus (mesencephalon, pons, medulla oblongata)

6. Nervus abducens (pons)

7. Nervus facialis, N. Intermedius (pons)*

8. Nervus vestibulocochlearis (pons, medula oblongata)

9. Nervus glossopharyngeus (medulla oblongata)*

10. Nervus vagus (medulla oblongata)*

11. Nervus accessorius (medulla oblongata)

12. Nervus hypoglossus (medulla oblongata)

* bevatten uitlopers van preganglionaire parasympatische neuronen

Zintuigen

Zenuwen naar dwarsgestreepte spieren van de oogbol

Sensibel 

Volledig motorisch 


Neuroanatomie 23



Infundibulum = steel van de hypofyse


Coronale snede, achterzijde

- Cortex

- Witte stof

- Basale ganglia

Diepe groeve middenin is fissuur 
longitudinalis

Soorten vezels:

- Commisurale (hier truncus van corpus 

callosum)

- Associatieve

- Projectie: capsuala interna (nauwe 

passage tussen grijze stof)

NB: putamen + globus pallidus = 
nucleus lentiformis

Wanden van 3e ventrikel zijn thalami (6), 
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en hypothalami

7: globus pallidus

9: putamen

Streep lateraal van putamen is claustrum

Onder corpus callosum is septum pellucidum, daaraan hangen 2 bundels afferente 
vezels, de fornices

10: nucleus caudatus

In temporale kwab de amygdala die uit verschillende kernen bestaat

Binnenin laterale ventrikels de plexus choroïdeus

Corpus striatum: verbindingen lopen tussen 2 structuren


Sulcus in regio 14, 15 = sulcus calcarinus met stria gennari

In sulcus calcarinus is er een wit lijntje in de cortex

-> gelaagdheid in cortex

Radiatio optica: verbinding tussen corpus geniculatum laterale en primair visuele cortex 
(associatievezels)

Horizontale snede

NB: globus pallidus + putamen 

= nucleus lentiformis

8: nucleus caudatus

9: is de staart hiervan (C-vormige structuur)

10: thalami, daartussen epifyse

3 onderdelen aan Capsula interna (bundelt vezels en brengt ze door een nieuwe 
doorgang)

Witte stof het dichtst bij de insla van Reil is Capsula extrema, meer mediaal is Capsula 
externa

6 en 11 samen zijn de nucleus lentiformis

Linker en rechter habenula samen met epifyse zijn de epithalamus
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Claustrum: stof onder de Capsula extrema, enigmatische structuur waar nog veel 
onderzoek naar wordt gedaan, moeilijk op fMRI omdat het vrij klein is

-> filter op prikkels die naar de thalamus gaan, geur, kleur, tast, worden geïntegreerd in de 
claustrum

Capsula extrema: verbinding tussen de taalcentra (associatievezels)

Capsula externa: associatievezels oppervlakkig van putamen



Mediaal en lateraal geniculate nucleus 
liggen heel dicht bij de thalamus
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Informatie over pijn komt terecht in rode kern, gaat door naar primaire somatosensorische 
cortex

Thalamus is de centrale hub, zowel afferent als efferent


De capsula interna 

Bevat afferente (dalende) vezels

Bevat afferente (opstijgende) vezels

3 delen (crus anterior - genu - posterius)

Opstijgende vezels bevinden zich enkel in 
crus posterius
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Piramidale baan is gelegen in het genu van de capsula interna en crus posterius, daalt af 
in de ventrale zijde van het ruggenmerg

Gyrus precentralis: motore cortex

Kruising van hersenhelften vindt plaats ter hoogte van medulla oblongata
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Hoofdstuk 3: Macroscopie van het centraal zenuwstelsel deel 2 en vascularisatie van het 
centraal zenuwstelsel (arteriën)


Amygdala en hippocampus zijn 2 structuren die behoren tot limbisch systeem

Blauw: nucleus caudatus + putamen = corpus striatum

Donkerblauw deel van putamen is globus pallidus

Amygdala en hippocampus zijn telencephaal 




Nucleus caudatus heeft ook C vorm, puilt uit in lateraal ventrikel (groen), reikt net tot aan 
de amygdala 


Topografie van de basale ganglia
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Bovenaanzicht 		 	 onderaanzicht	 	 	 	 	 	 Rostraal   	Caudaal



Bovenaanzicht:

Middelste stuk van corpus callosum is weggesneden, we zien wel het splenium en de 
fornices, verbonden met het commissura fornices

Hoofd van nucleus caudatus en de thalami zijn ook zichtbaar


Onderaanzicht:

Fornices komen toe in corpora mammillaria 

Fornix is een dun vlies


Lateraal aanzicht (van links uit) hersenstam en basale ganglia



NIII start aan de ventrale zijde, NIV aan de dorsale zijde

Tussen pons en medulla oblongata = sulcus pontobulbaris

Dorsaal aan Olive = sulcus retro-olivaris, verschillende craniale zijden ontstaan daar


Ventraal aanzicht hersenstam - basale ganglia

- Hypofysesteel

- Corpora mammilaria

NB: ventraal fusie nucleus caudatus en putamen (vergroeid met elkaar)


Neuroanatomie 30



In medulla oblongata: fissura mediata, 
met een kleine onderbreking waar 
pyramidenbaan kruist (naar controlaterale 
zijde)


Corticucobulbair: baan geeft 
aftakking in de hersenstam naar alle 
motoren kernen van craniale zenuwen 
die motorisch efferente vezels hebben




Pyramidale baan loopt in crus posterius van capsula interna

90% van de vezels kruist in medulla oblongata, 10% loopt verder langs dezelfde kant
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Dorsaal aanzicht 
hersenstam, basale ganglia, 
thalamus, epithalamus, 
(Metathalamus) en kleine 
hersenen


Tectum

- Colliculi sup (visus)

- Colliculi inf (gehoor)

Inferiores zijn hier bedekt 
door de kleine hersenen


Dorsale kolommen

- Fasciculus gracilis 

(mediaal)

- Fasciculus cuneatus 

(lateraal)

Bouwen samen dorsaal 
kolomsysteem op


Habenula: tussen twee 
thalami, boven epifyse, 
betrokken bij onder andere 
drugsverslaving


Links en rechts een cerebellaire hemisfeer
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Dorsaal aanzicht hersenstam, thalamus, basale ganglia, epithalamus en metathalamus

13: epifyse

Kleine hersenen zijn een stuk weggetrokken om beide paren colliculi te zien

2: nucleus caudatus

Cerebellum is verbonden aan de hersenstam met 3 paar pedunkels (ped. Cerebellaris 
superior, media, inferior)

Kleine hersenen vormen het dak van het 4e ventrikel

Nucleus cuneatus ligt 
lateraal van nucleus 
gracilis (onder 
pedunculi)

Metathalamus: 
structuur aan de 
achterzijde van de 
thalamus


Fosso rhomboidea 
vormen de bodem van 
4e ventrikel, kleine 
hersenen zijn het dak

NIV: nervus trochlearis
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Uit nucleus puber daalt motor baan af


3 doorsneden door hersenstam en door een preparaat


Medulla oblongata - pons - mesencephalon

Medulla oblongata: Piramidale baan in welving onderaan

Pons: kleine verspreide bundels (nr 7 op de figuur)

Mesencephalon: nr 8 op de figuur, midden van grijze stof

4: tegmentum, diffuus georganiseerd systeem van neuronen, kernen van craniale 
zenuwen, formatio reticularis is verantwoordelijk voor onze waakzaamheid

6: pyramis

7: pyramidale baan
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Informatie komt toe in oliva en gaat door naar kleine hersenen

In mesencephalon komt er een deel bij die er niet is in medulla oblongata en pons 
(colliculi) 

8: crura cerebri

8+4: pedunculi cerebri

Laesie hoog in de hersenstam gaat gepaard met bewijstzijnstoornissen (aandacht e n 
bewustzijn zijn functies van de hersenstam)

Regelcentra voor organen in medulla oblongata en pons

Ook enkele belangrijke centra voor regeling van oogbewegingen


Windingen in cerebellum zijn fijner dan in grote hersenen -> niet gyri maar folia

Na folia 1-5 is de primaire fissuur 

Voor primaire fissuur: lobus anterior

Na primaire fissuur: lobus posterior

Folia 10: lobus flocculondolaris (meest primitive 
gedeelte van kleine hersenen)

Verbindingen zijn velum medullare (sup en inf)

Verzonken gebied is de vermis


Functie?

Functies zijn multiple

In lobus posterior is de fissura prima (5)

Functie die het best bestudeerd is, is coördinatie 
en initiatie van ingewikkelde bewegingen, behoud 
van evenwicht, houding, regeling van 
oogbewegingen

-> ondersteuning motoriek

Recent ontdekt: regeling in organen, diepe kern 
ook betrokken in taal

1 is de epifyse die rust op het tectum
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Flocculi behoren tot locus flocculondilaris 


Malformatie: deel van de kleine 
hersenen verzakken in de 
hersenstam, voornamelijk de 
tonsillen

Symptomen van dysfunctie door 
zowel compressie van de 
hersenstam en de kleine hersenen

Hydrocephalie: op de plek van 
compressie geen subarachnoïdale 
ruimte 


Verschillende grijze kernen in kleine hersenen

Enigste kern dat wij moeten kennen is de nucleus dentatus
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Hersenen hebben 
constant zuurstof en 
glucose nodig

Er zijn enkele 
biologische 
beveiligingen om de 
bloedvoorziening te 
garanderen

Anterieure circulatie is 
aftakking van grote 
halsslagader

Posterior is een 
aftakking van de ader 
die bloed naar de 
bovenste lidmaten 
brengt


Arteria carotis interna maakt vanboven een bocht: loopt door een veneuze structuur 
(ader), ontstaat het eerste takje die naar het oog verloopt


Ruggenmerg heeft 2 verbredingen (intumescentiae, 1 cervicale en 1 lumbale), daar 
vertrekken zenuwen voor armen en benen

Arteria spinalis anterior loopt aan de ventrale zijde

Horizontale strepen zijn waar ook bloed wordt aangevoerd naar spinalis anterior

Dorsaal zijn er 2 arterie spinsels posterioris, de ene is iets groter, vaak aan de linkerkant

Neurologische uitval is veel belangrijker bij uitval van de spinalis anterior dan 1 of twee 
van de posterior (geel gebied is groter dan groen)
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Posterieure  
circulatie


Anterieure 
circulatie


Via communicant kan er bloed gegeven worden naar een andere zijde indien er een 
probleem zou zijn met één van de bloedvaten

Berta De Vriese haar doctoraatsonderzoek ging over de Circulus van Willis, bestudeerde 
ook de embryonale ontwikkeling, niet enkel bij de mens

Eerste aftakking van de carotis interna is arteria opthalmica

Kleine takjes dringen in de diepte, via substantia perforata





Occlusie van de PICA arterie: lateraal modulair syndroom van Wallenberg

- Ipsilateraal pijnzinsstoornis aangezicht

- Contralaterale pijnzinsstoornis romp en ledematen, andere zijde omdat stijgende 

sensibele baan een kruisende baan is

- Ipsilaterale uitval IX en X craniale zenuw


- Dysfagie, dysfonie

- Ipsilateraal syndroom van Horner (uitval orthosypmatisch aangezicht) -> Miosis (nauwe 

pupil), ptosis (afhangend ooglid), anhydrosis (niet zweten)
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Takken a. Carotis interna: a. Cerebri media en anterior en post




Carotid siphon is de eerste bocht waaruit de ophthalmica ontstaat

Grootste deel wordt bevloeid door cerebri media (stippellijn)

Frontale kwab en deel pariëtale kwab door de anterior

Occipitale kwab en ook een deel van de temporale kwab door posterieur


Neuroanatomie 39



A. Carotis interna takken + basilaris

Facies medialis


Stippellijn vanonder: AICA

Linker en rechter vertebrale arterie verenigen zich tot de basilaris

Plexus choroïdeus van 4e ventrikel krijgt zijn aftakking van het dichtstbijzijnde arterie 
(PICA)

Cerebri posterior voorziet plexus choroïdeus van derde ventrikel en cornu frontale van 
laterale ventrikels
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Posterieure cerebrale arteria bevloeit enkel de thalamus

Nucleus caudatus: meest rostrale deel arteria cerebri anterior (blauw), midden uit cerebri 
media (geel), de cauda uit de arteria choroidea anterior (groen)

Putamen: geel en groen (deels gefusioneerd met nucleus caudatus)


Corona radiata zijn diepe 
takken van de cerebri 
media 


4 delen aan de c. Interna

- Crus anterius

- Genu

- Crus posterius

- Pars retrolentiformis 

(dorsaal van nucleus 
lentiformis)


Verschillende delen 
hebben verschillende 
kleuren

- Crus anterior: cerebri 

anterior

- Genu: rcererbri media

- Crus posterius: 

choroïdeus anterior

- Pars: diepe takken van cerebri posterior 
Mesencephalon wordt bevloeid via arteria cerebri posteria


Verdeling gebieden op coronale snede


Grootste gedeelte cerebri media

Thalamus: cerebri posterior

Putamen, globus pallidus en capsula interna: diepe takken van cerebri media

Gedeelte rond hippocampus en gedeelte van capsula interna: choroidea anterior
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Grootste deel is diepe 
takken van cerebri 
media (geel en oranje 
voor diepe takken)

Blauw: cerebri anterior 
bv. Crus anterior 

Crus posterior is groen 
gekleurd, bevloeid door 
choroidea anterior

Rood: cerebri posterior

Visuele cortex is cerebri 
posterior
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Facies convexa: onderverdeling gebieden van cerebri anterior, media en posterior


Spraakcentra liggen volledig in cerebri media, bevloeit ook een deel van de visuele baan

Cerebri posterior bevloeit thalamus en CVA kan leiden tot centraal pijnsyndroom, uitval 
van 3e en 4 craniale zenuwen

Centraal pijnsyndroom: patiënt ervaart pijn waar er geen prikkeling is, dit door de 
thalamus, moeilijk te behandeling, maar kan chirurgisch in de thalamus

Mictiestoorsnissen: stoornis in urineren


Achterzijde van coronale snede: 


Genitaliën kloppen niet! Ligt bij trunk


Mogelijke collaterale wegen (biologische beveiliging voor schade):
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1. Circulus van Willis: slechts bij 75% volledig aanwezig (anterieure en posterieure 
bevloeiing)


2. Anastomosen tussen de 3 grote cerebrale arteriën (lussen, vertakkingen zijn geen 
eindtakken maar maken verbindingen met elkaar)


3. Anastomosen tussen cerebrale en a. Carotis externa takken (bv. A. Facialis en a. 
Opthalmica) -> in nood kan bloed aangevloeid worden vanuit verschillende ader


4. Uit de a. Carotis externa: a. Meningea media (takken in de schedel om de 
hersenvliezen te bevloeien gaan ook dieper, naar cerebrale arteriën) 


Arteriosclerose: dichtslibben van aders, is een diffuus proces, kan wel problemen 
veroorzaken (verstopping = trombus, of scheuren van een bloedvat)


Types bloedingen

A. Epiduraal: bv. Meningea media

B. Subduraal: veneus

C. Subarachnoidaal (tussen arachnoidea 

an Pia mater)

D. (Intracerebraal: binnenin 

hersenweefsel) 

Groene lijn is dura mater

Tussen bot en dura mater is epidurale 
ruimte 

Bij epiduraal en subduraal kunnen de 
symptomen vrij traag verlopen (dagen tot 
weken, vooral bij ouderen)

Subarachnoidaal gaat vrij direct: hoofdpijn, 
braken en neurologische uitval

Cerebro-vasculair accident (CVA): 
belangrijk om een differentiatie te maken 
tussen een bloeding en een trombose 
(differentiaal diagnose)

Bij trombose kan men een stof toedienen om de klonter op te lossen -> belangrijk om dit 
binnen enkele uren na trombose te doen, zodat het niet voor permanente schade zorgt

Bij bloeding moet neurochirurgisch ingegrepen worden om bloeding te stelpen

“Time is brain” bij een CVA


Bij epiduraal hematoom zie je dat er schade is aan de schedel
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Aneurysma: uitpuiling met een zwakke wand

- Soms communicant anterior (40%)

- Heel zeldzaam basilaris

- Is iets waarmee men geboren wordt

-> tikkende tijdbom, want kan leiden tot een subdurale bloeding
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Hoofdstuk 4: Veneuze drainage van de hersenen, hersenvliezen, cerebrospinaal vocht en 
ventrikels, lymfestelsel


Schedelbasis

Groen: frontale kwab

Rood: verzonken deel, temporale 
kwabben

Blauw: fossa crani posterior 


Dura mater is het stevigste vlies

In arachnoïdea zitten bloedvaten

Pia mater is macroscopisch niet 
te scheiden van de hersenen
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Onder falx cerebri belangrijkste commisuur: corpus callosum

Tentorium cerebelli: deel van dura mater, tussen grote en kleine hersenen 

Alles wat gelegen is boven tentorium = supra tentorieel

Eronder = infra tentorieel (kleine hersenen, hersenstam, …)

Fax cerebelli: mediosagittale falx tussen hersenhelften van de kleine hersenen


Meningen: 

1. Dura mater

Durale duplicaturen 


2 sinussen in het falx cerebri: 
superior en inferior

Sinus rectus waar de falx en 
tentorium cerebelli 
samenkomen
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Falx cerebelli kan je niet op elk preparaat terugvinden, omdat het zeer klein is

Tentorium cerebelli loopt interieur, en vormt plooi die diafragma sellae noemt

In opening van diafragma sallae zit infundibulum (steel van hypofyse)

Hypofyse zit onder dura mater, op preparaten zien we enkel de steel

Blauw: durale sinus

Dikke lijn: dura mater

Dura ligt heel dit tegen het bot, daaronder de arachnoidea 

Bestaat uit 2 lagen, die meestal dicht bij elkaar liggen

- Periostale laag (dicht bij bot)

- Meningiale laag (bij de arachnoidea)

Tussen bot en dura = epidurale ruimte (meestal geen ruimte)

Tussen dura en arachnoïdea = subdurale ruimte

Tussen arachnoidea en pia mater = subarachnoïdale ruimte waar cerebrospinaal vocht 
circuleert

In sinussen zijn kleine “bloemkoolachtige” structuren = granulationes arachnoïdales


Detail 3 hersenvliezen: villi (granulationes) arachnoidales zijn een derivaat van de 
arachnoidea en zorgen voor de terugresorptie van cerebrospinaal vocht in de veneuze 
circulatie

Bijdrage granulationes actueel in vraag gesteld: zorgen dat cerebrospinaal vocht uit de 
schedel opgenomen wordt en naar de rurale sinussen gaan

Omheen takken die in de diepte dringen bevindt er zich ook een kleine ruimte
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Oppervlakkig van 
de dura zie je 
meningale arteriën 

Bij schedelfractuur 
(trauma capitis) is 
het deze takjes die 
aanleiding geven 
tot een bloeding




Detail arachnoidea, subdurale ruimte en subarachnoïdeale ruimte


Lokaal anestheticum nodig voor huid, 
schedel en hersenvliezen, niet voor de 
hersenen zelf

Pia mater is ook pijngevoelig (recent 
ontdekt), vroeger dacht men enkel dura 
mater

Nervus trigeminus, en nervus vagus, 
NIX en C2, C3 zorgen voor sensibele 
bezenuwing 

Blauw staat voor CSF
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De arachnoidea en villi arachnoidales

Lichtblauw: CSF

Roze: veneus bloed

Donkerblauw: subarachnoïdeale ruimte

Geen intercellulaire passage, maar wel transcellulair, via 
reuzevaculolen

De arachnoidea en villi arachnoidales 

Unidirectionele flow van CSF en reuzevaculolen

Voorwaarde: veneuze druk < CSF druk (subarachnoïdale 
ruimte)

NB: Na “meningitis” (ontsteking van hersenvliezen) eventueel 
optreden van communicerende hydrocephalie -> verstoring van 
passage, een soort van waterhoofd


Meningitis: etter op het oppervlak, kan viraal of bacterieel zijn, 
op een aantal uur kan een zeer ernstig pathologisch beeld 
ontstaan


Hoofdpijn

- Wat kan er aanleiding geven tot pijn? Wat sensibel bezenuwd is

- Dura mater + durale vaten

- Niet het hersenweefsel zelf

- Cerebrale arteriën en meer bijzonder de 

proximale delen ervan

- Grote veneuze sinussen

- NIEUW: pia mater!!!!

- Betrokken zenuwen: N, V, C1, C2, C3, NX, NVII, 

NIX

- Ook hoofdpijn als gerefereerde pijn

- Nociceptieve pijn

- Neurogene pijn

- Centrale pijn


Veneuze draninage ruggenmerg en wervelzuil

3 longitudinale systemen

- Plexus venosus vertabralis internis: op het 

oppervlak van het ruggenmerg zelf

- Plexus venosus vertabralis externus: aan de 

buitenkant, gedeelte ventraal en een gedeelte 
dorsaal
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Kleploos: normaal in venen zitten er kleppen om richting te bepalen, maar typisch voor 
plexus venosus vertabralis is dat er geen kleppen in zitten, bloed kan ook naar binnen 
lopen ipv naar buiten

Kankercellen (van verschillende organen) kunnen zich via veneuze weg verspreiden, 
aangezien hier geen kleppen zijn kan dit leiden tot: 

- Botmetastasen

- Hersenmetastasen 

Hier ligt durale zak wel op afstand van ruggenmerg, met daartussen vetweefsel en plexus 
venosus vertabralis (in het vetweefsel)


Veneuze drainage van de hersenen: veneuze sinussen gelegen in de durale duplicaturen


Systeem draineert ook bloed die van dieper komt, vind basalis draineert hersenbasis

4 venen (basalis en interne 
cerebri) komen samen in 
vena magna


Sinus rectus komt samen 
met sinus sagtitalius 
superior in het confluence 
sinus

Bloed verlaat zo de 
schedel

Sinus sigmoideus is 
verbonden via 2 kleine 
durale sinussen in een 
gebied naast diafragma 
sellae, via deze weg is 
deze ook verbonden met 
de sinus cavernosus


Neuroanatomie 51



Sinus cavernosus

Coronale snede, tussen 2 temporale kwabben

Blauw is sinus cavernosus

Doorheen sinus loopt de carotis interna (bocht)

Gaatje bovenaan is deel van 3e ventrikel

Durale plooi is diafragma sellae

Carotis interna vormt de siphon hier, door de sinus cavernosus


Kliniek:

Infectie van tanden of aangezicht kan via veneuze weg (plexus pterygoideus, vena 
facialis) de sinus cavernosus bereiken en retrograad een tromboflebitis van de vena 
cerebri media superficialis bewerkstelligen met risico op fatale afloop

Symptomatologie van ontsteking/trombose: opthalmoplegie (druk op 6e craniale zenuw)
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Oppervlakkige cerebrale venen


Venus van Trolard: pijl naar boven
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Moule van het ventrikelsysteem


Adhesio interthalamica loopt door 3e ventrikel (geen commissuur)
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Rood: plexus choroïdeus bv. In het dak van het 3e ventrikel, bodem van lateraal ventrikel 
en 4e ventrikel

Grijs: structuren die ventrikels begrenzen

Groen: fornix (hangt aan septum pellucidum)

Blauw: nucleus caudatus (ook C-vormig)
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Rode lijn is Pia mater

Lateraal ventrikel is C-vormig -> 2 doorsnedes

Op plaatsen waar enkel ependym (binnenbegrenzing van de ventrikels is heel dun) en pia 
mater: instulping van bloedvaten met vorming van plexus choroideus

10: tela choroïea = is een duplicator van Pia, een bindweefselplaat voor de laterale 
ventrikels gespannen tussen de hemisferen en diencephalon

Vinden we ook terug in achterwand van het 4e ventrikel (waar de wand heel dun is)

= takje van de PICA arterie


Bruine lijn = Pia mater, groen = ependym

Verbindingen tussen plexussen choroideus wordt gevormd door Pia mater


Bindweefsel in het midden is tela choroïdea (duplicator van pia mater)
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Openingen in de tela choroidea van het 4e 
ventrikel

- Mediaal: Magendi

- Lateraal: Luschka

Communicatie

- Ventrikelsysteem en subarachnoïdale ruimte

Holtes (foramina) zorgen ervoor dat hersenvocht 
circuleert tussen de ventrikels, kan afvloeien 
naar subarachnoïdale ruimte

Tegen flocculi (oud gedeelte) zie je plexus 
choroïdeus liggen


Bovenaanzicht plexus choroïdeus: afwezigheid in cornu 
anterior en posterior 

In 4e ventrikel T-vormig


Moet herkennen: corpus callosum, septum pellucidum, fornices, nucleus caudatus, 
thalamus, vena magna, epifyse, vena cerebri interna
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Witte structuren: verkalking van de plexus 
choroïdeus

Epifyse is hier ook verkalkt


Functie van het cerebrospinaal vocht

- Per dag circa 300 tot 500 ml geproduceerd; 

3 maal volledig ververst; totaal volume 
100-150ml


- Protectief/archimedes: 1500 gr -> 50 gr 
(omdat ze drijven worden ze ondersteund, 
wegen ze minder)


- Voedend: transport van trophische factoren, neurotransmitters

- Excretie van afvalproducten? - rol van lymfesysteem? (Vocht vermengt zich ook met 

intercellulair vocht, verbonden met lymfesysteem van de hersenen) 

Rol van cerebrospinaal vocht in de regeling van intracraniele druk door compensatie bij 
overdruk

Symptoms; headache, vomiting, … disorder of consciousness
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Drijvend in het CSF wegen de hersenen slechts 50 gr (archimedes principe)

Cisternen: waar CSF breder is

Cisterna cerebellomedularis posterior te kennen (ook Cisterna magna genoemd)


Resorptie 

- 80% via villi arachnoidales in durale sinussen

- 20% via spinale villi arachnoidales in plexus venosus vertebralis en lymfevaten (zie 

verder)

Wordt in belangrijke mate afgevoerd door lymfevaten, waar men vroeger dacht dat de 
hersenen geen lymfevaten hadden


`

Analyse van cerebrospinaal vocht: bloeding, MS, AD, …


Lumbale punctie: om diagnostische redenen hersenvocht afnemen, bv bij vermoeden van 
meningitis, subarachnoïdale bloeding, typisch tussen L4 en L5, daar liggen wortels van 
zenuwuiteinden, maar omdat ze daar vrij drijven is de kans ze te beschadigen kleiner (al 
kan het wel onaangenaam zijn)

Bepaalde eiwitten zijn hier aanwezig die belangrijk zijn bij deze ziektes

Wanneer men vocht afneemt bij een patiënt met intracraniale overdruk: hersenen kunnen 
hernieren -> belangrijk om eerst druk te controleren

Belangrijk om een kleine, fijne naald te gebruiken (zo klein mogelijk gat maken in de dura 
mater, dit sluit zich niet af)



Obstructieve hydrocephalie
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Hersenvocht kan niet afgevoerd worden

Schedelnaden zijn nog niet gefusioneerd, waardoor er geen overdruk is maar de schedel 
zet uit 

Extreem groot hoofd: nek is niet sterk genoeg om rechtop te zitten


Therapeutische mogelijkheden bij obstructieve hydrocephalie

- Verbinding tussen laterale ventrikels en subarachnoidale ruimte via cisterna 

cerebellomedullaris of rechtstreeks naar vena cava superior (grote ader in het hart)

- Voorste ventriculostomie: drain tussen 3e ventrikel en cisterna chiasmatis 

(subarachnoïdale ruimte)

- Weinig invasief (opening die gemaakt wordt is door een deel hersenen die niet zo dik 

is)


Therapeutische mogelijkheden bij communicerende hydrocephalie

- Verbinding tussen laterale ventrikels en vena cava superior (shunt/bypass)

- Spino-peritoneale shunt (bypass tussen subarachnoïdale ruimte in ruggenmerg en holte 

tussen de organen in de buik) 

- Minder gebruikte procedures (bv shunt naar de blaas)

Kijkprocedures zijn nu ook mogelijk via de ventrikels (neuro endoscopie)


3 oorzaken hydrocephalie

- Obstructieprobleem

- Resorptieprobleem (communicerend)

- Primair te hoge productie (zeldzaam) bv. Bij tumor van plexus choroïdeus


Bloed - hersenbarrière


Bloedcellen in hersenen vormen stevige verbindingen, zodat er geen vrije passage is van stoffen 
(niet van bloed naar hersenen, maar ook omgekeerd)

Proeven van Goldmann met trypaanblauw

Voordelen BBB (blood-brain-barrier): constant chemisch milieu voor de neuronen (geen 
fluctuaties)

Nadelen BBB: ook voor farmaca geldt dit! (Raken moeilijk in de hersenen)

Bij tumoren: lokaal geen bloed-hersenbarriere

Ook bij pasgeborenen is dit nog niet gevormd

Cave bilurbine is toxisch voor de hersenen, kan aanleiding geven tot kernicterus


Door capillair endotheel is er wel mogelijkheid tot uitwisseling van zuurstof en CO2

Ventrikelsysteem wordt afgelijnd door het ependym
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Defect in bloedhersenbarriere 
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Bloedhersenbarrière behalve ter hoogte van de circumventriculaire organen

Collectively, these structures are organized to play important integrative roles in the regulation of 
fluid and mineral balance

Rode gebieden zijn de circumventriculaire organen, liggen om en rond de ventrikels, lokaal geen 
bloedhersenbarrière

Functie van de organen hangt af van de vrije passage van neuronen, moeten bepaalde 
veranderingen kunnen detecteren en dan hormonen secreten 

Moeten concentratie-veranderingen van neuronen kunnen detecteren

Pineal: ook secretie melatonine

Subcommissuraal: geen functie gekend

Neurohypophysis + mediale eminentie: regulatie en vrijstelling van hormonen uit de hypofyse 

Mediale eminentie is gelegen in de steel van de hypofyse

Organum vasculosum: neuroendocrine functie

Subfornix orgaan: functie in waterhuishouding

Area postrema: detectie van allerlei toxines, geeft reactie tot nausea en braken = chemitactische 
trigger zone


Lymfesysteem vroeger en nu

Vocht wordt uit de schedel vervoerd via 
lymfesysteem

Vroeger dacht men dat er geen lymfevaten in de 
schedel waren

Nu heeft men ze “herontdekt” in ontdubbelingen 
van de dura mater = meningiale lymfevaten




Coronale 
snede

Grijze laag is 
dura mater


Subarachnoïdale ruimte communiceert ook met perivasculaire ruimte die in het hersenweefsel 
dringt -> daar dus ook CSF

Vocht draineert naar meningiale lymfevaten

The presence of a functional and classic lymphatic system in the CNS suggests that current 
dogmas regarding brain tolerance and the immune privilege of the brain should be revisited. 
Malfunction of the meningeal lymphatic vessels could be a root cause of a variety of neurological 
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disorders in which altered immunity is a fundamental player such as multiple sclerosis, 
Alzheimer’s disease, and some forms of primary lymphedema that are associated with 
neurological disorders.

-> er zijn wel degelijk lymfevaten en immuuncellen in de hersenen, men onderzoekt actueel de 
bijdrage van lymfevaten in enkele neurologische aandoeningen


Hoofdstuk 5: Functionele anatomie van de cortex

Samenvatting ontwikkeling cerebrale cortex: 




Gorilla en chimpansee schedel hebben veel kleiner brein in vergelijking met een menselijke 
schedel en brein


Evolutie hersenen vertebraten


Lichtblauw: hersenstam

Bij halfaap niets meer te zien 
van mesencephalon, 
cerebellum is vrij uitgebreid


1: telencephalon

2: tractus & bulbus olfactorius

3: mesencehpalon

4: derivatien diëncephalon
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Volumetoename en toename van Sulci en 
gyri


Neocortex is heel beperkt bij egel (wit)
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Types cortex: 

- Neocortex: 6 lagen (95% van 

alle schors, isocortex)

- In laag 4 nog een 

onderverdeling

- Paleocortex: reukcortex (4a 5 

lagen)

- Archicortex: 3 lagen in de 

hippocampus

- Overgangsvorm: gyrus 

parahippocampalis, gyrus 
cinguli (iets tussen paleo en 
archicortex, <6 lagen


- Corticoid areas (meest 
primitief): oppervlakte van een 
cerebrale hemisfeer die 
versmolten is met iets die er vlak onder ligt bv. Bij amygdala in temporale kwab


Op basis van andere kleuringen, zien we andere facetten van de lagen, bv. Met de Nissel kleuring 
zien we cellichamen van de zenuwcellen

Bij de Golgi kleuring zien we zowel cellichamen als uitlopers (axonen en dendrieten)

Weigert kleuring toont ons enkel de uitlopers zonder cellichamen

In laag 4 van neocortex komt informatie (afferent) 

In laag 5 grote, piramidale neuronen, piramidale baan vertrekt uit laag 5
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Brodmann heeft de volledige cortex verdeeld op basis van histologisch onderzoek

50 tal gebieden, bijdrage van 6 lagen varieert naar gebied

4: gyrus precentralis (primair motore cortex)

1,2,3: primaire somatosensorische cortex


Brodmann maakte kleuringen

3 voorbeelden: associatiecortex (area 19), primair visuele cortex (area 17) & primair motore cortex 

Laag 4 is vrij aanwezig in primaire visuele cortex: veel afferente informatie komt toe

Veel laag 5 in primaire motorcortex (piramidale baan)


Brodmann’s areas
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Area 22: gebied van Wernicke

40: gyrus supramarginalis

38: gyrus angularis

17: primair visuele cortex

18, 19: behoren ook tot visueel systeem

3 areas in gyrus postcentralis: afhankelijk van diepte van prikkels (huid vs bv spieren) wordt het in 
een ander gebied verwerkt

40,45: Broca


Concept “motorische homunculus” maar toch multipele representaties van bv handspieren

Rechterhersenhelft: sulcus lateralis en facies medialis zichtbaar

Dicht bij sulcus lateralis hoofd en hals gebied

Groot gebied gaat naar de hand


CVA in verschillende gebieden kan motorische stoornissen geven in verschillende gebieden, 
afhankelijk van het corresponderende gebied in de motorcortex

Bv. CVA in arteria cerebri media -> probleem motoriek gezicht en hand (slikken, tongbewegingen, 
kaakbewegingen, …)

Bv. CVA in arteria cerebri anterior -> probleem motoriek been (en sensorische stoornissen been)


Hand wordt op 
verschillende 
plaatsen 
voorgesteld 
(afhankelijk welke 
specifieke 
beweging wordt 
uitgevoerd)
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Controverse in de functionele neuroanatomie - neurologie begin vorige eeuw

2 visies: 

De hersenen: een collectie van gespecialiseerde gebieden zorgen voor specifieke functies

De hersenen: specifieke activiteiten worden uitgevoerd door netwerken

-> het is niet het een of het ander, de 2 visies gaan samen


Welomschreven area’s van de neocortex zijn geassocieerd met welbepaalde functies

- Elektrische stimulatie van corticale regio’s tijdens neurochirurgische interventies


- > zorgt voor een specifieke reactie, afhankelijk van het gestimuleerde gebied

- Uitvalsverschijnselen bij CVA en vergelijking met postmortem gegevens (koppeling symptomen 

met uitval van bepaalde delen)

- Recenter: PET scan en functionele NMR (welke gebieden zijn actief bij bepaalde taken?)


=fatische 

stoornissen 


Taak: zijn gegeven woorden bestaand of 
nonsens?

Beide Broca en Wernicke gebieden zijn 
betrokken hierbij
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Rode gebieden: primaire gebieden = staan rechtstreeks in contact met hersenstam en 
ruggenmerg


Associatiecortex

- Unimodale associatiecortex:


- Geeft input aan primaire motorische of krijgt input van primair somatosensorische cortex

- Heteromodale associatiecortex (groen):


- Heeft connecties zowel met mot als sens cortex

- Heeft connecties met limbische cortex

- Zorgt voor de meest complexe mentale functies

- > hoogst in de hiërarchie (zowel sensorisch als motorisch -> integratie)


Tot limbisch cortex horen 
verschillende gebieden: uiteinde 
temporale kwab (temporale pool), 
voorste stuk insulaire cortex, facies 
inferior en facies medialis van 
frontale cortex


Apraxie

Apraxie: onmogelijkeid om een 
bepaalde opdracht uit te voeren in 
antwoord op een verbaal 
commando, in afwezigheid van een 
probleem van begrip of spierzwakte 
of incoördinatie

Apraxie wordt bewerkstelligd door 
de onmogelijkeid om de juiste 
bewegingssequentie te initieëren / 
vele vormen- verschillende gebieden 

Neuroanatomie 69



betrokken (parietale associatie cortex, maar tevens frontale motore associatiecortex )

Bv. Na CVA dressing apraxia: kan zich niet aan/uit kleden


Hemisferische dominantie

Bij geboorte zijn 2 hersenhelften 
vrij symmetrisch 

Dominante hemisfeer is waar 
taal zit, meestal de linker 
hemisfeer

Praxis: ingewikkelde taken, 
coördinatie van beide handen


De dominante hemisfeer: taal 
processing (Paul Broca - Karl 
Wernicke)

Linker hemisfeer: dominant 
voor taal in 95% van de 
rechtshandigen

Linker hemisfeer: dominant 
voor taal in 60 tot 70% van de linkshandigen

De eerste jaren zijn de hersenen nog zeer plastisch, kan een hersenhelft nog functies overnemen 
in geval van schade

De niet-dominante hemisfeer staat in voor

- Musicale perceptie

- Oriëntatievermogen

- Maar ook herkennen en produceren van affectieve elementen in de spraak, …

Afasie: de onmogelijkheid om taal te gebruiken (spreken, lezen, schrijven)

- Sensorieel: Wernicke afasie, area’s 22, 37, 39, 40, …

- Motorisch: Broca afasie: area’s 44, 45 (ook nabij gelegen gebieden van de frontale kwab) …

- Conductie: fascilis arcuatus (vezelbaan tussen Wernicke en Broca), …


Motorische of expressieve aphasia

- Telegramstijl (korte zinnen)

- Monotone intonatie

- Gebrekkige grammaticale structuur

- Bewust van deficit


Sensoriële of receptieve afasie

- Vloeiend

- Normale intonatie

- Normale grammaticale structuur

- “Neologismen” (onbestaande woorden)

- Verminderd begrijpen

- Zich niet bewust zijn van het deficit

- Voorkeur voor werkwoorden en adjectieven


Conductie aphasie

- Moeilijk herhalen van woorden, met behoud 

van begrip van taal

-> de hersenen functioneren niet los, maar 
netwerken zijn belangrijk

Connectie nodig naar niet-dominante hemisfeer


Broca: expressief

Wernicke: receptief


Alexia en Agrafia

Alexia: niet meer kunnen lezen

Agrafie: niet meer kunnen schrijven

Als onderdeel van afasie (Broca, Wernicke, 

Neuroanatomie 70



conductie)

Agraphia: gyrus supramarginals (40, groen)

Alexia met agraphia: gyrus angularis (rood)

Alexia geïsoleerd zonder agraphie: laesie splenium corpus 
callosum (is een voorbeeld van een disconnectiesyndroom


Alexia zonder agrafie (zeer 
zeldzaam)

Dejerine, 1982

Welke infarct? CVA van arteria cerebri posterior

Van beide ogen valt het rechterbeeld weg

Vaak geassocieerd met kleur anomie

Men kan perfect schrijven, maar niet lezen wat men geschreven 
heeft!

Input vanuit visuele cortex naar angulaire gyrus is verbroken

Input naar dominante hemisfeer is nodig om te lezen


Disconnectie syndromen

Cognitieve dysfunctie wordt vaak veroorzaakt door beschadiging van “verbindingen” tussen een 
corticale area en een andere corticale area

Voorbeelden:

- Conductie afasie

- Alexie zonder agrafie

- Woorddoofheid (zie verder)


De niet dominante hemisfeer: aandacht en spatiële processing (meestal rechts)
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Vanuit rechterhemisfeer is er vooral 
aandacht voor linkerveld, maar ook voor 
rechts

In linker hemiseer is er enkel (minder) 
aandacht voor links

-> infarct in rechterhelft zorgt voor een 
groter neglect

Diagnose “hemineglect”: infarct rechter 
fronto-pariëtale cortex

Opdrachten worden enkel aan de 
rechterkant van het visuele veld uitgevoerd, 
getallen op de linkerkant van de klok worden 
niet getekend, …

Maar ook hemineglect beelden bij 
aantasting van subcorticale gebieden zoals 
thalamus, basale ganglia, …

-> argument dat de hersenen werken als 
netwerken


Visuele associatiecortex: hogere orde visuele 
processing

Aantasting primaire visuele cortex:

= corticale blindheid (blind zonder dat de 
patient zelf beseft dat hij blind is en dit gaat 
ontkennen, rondlopen op tast); aantasting 
bilateraal

2 informatiestromen vanuit occipitale cortex 

- Wat: naar temporale kwab

- Waar: naar pariëtale kwab





Inferior occipitotemporale cortex: binnen de “what” stroom

Blauw: prosopagnosia (gezicht zien maar niet herkennen)

Rood: achromatopsia (voor de helft van het gezichtsveld of 
volledig)

Minder duidelijk gelokaliseerde klinische beelden:

- Micropsia: alles is abnormaal klein

- Macropsia: alles is abnormaal groot

- Metamoprhopsia: een vervorming van objecten en personen
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Agnosia

Definitie: de onmogelijkheid om bepaalde zintuigelijke waarnemingen te herkennen en te 
integreren “a normal percept stripped of its meanings”

Visuele agnosie: bv. alexia, kleuragnosia

Sensoriële agnosie: laesie in uni-modale associatiecortex, astereognosia

Auditieve agnosie: onderscheiden van Wernicke afasie; hebben geen lees of schrijfproblemen, 2 
types: verbaal (niet kunnen begrijpen van woorden) of non verbaal (ook andere geluiden)

Woorddoofheid: disconnectiesyndroom (geen input van rechts en links naar primaire auditive 
cortex, area 22)

Olfactorische agnosia (intacte geur, maar niet kunnen interpreteren), gustatore agnosia 
(smaakgewaarwording)


Regionale anatomie van de frontale lobi





Globaal limbisch systeem

Linker frontale kwab laesie -> depressieve symptomen 

Rechter frontale kwab laesie -> manisch gedrag

Gustatore agnosie: geel


Prefrontale cortex

Phineas Cage: kreeg metalen staaf door frontale kwab -> kreeg verandering in persoonlijkheid en 
karakter, emotionele trekken

“Prefrontal leucotomy”

Egas Monitz, Portuguese neurologist, is credited with inventing the lobotomy in 1935, for which 
he shared the Nobel Prize for medicine in 1949.

Lobotomy = frontale kwab loskoppelen van de rest van de hersenen (geïnspireerd op Phineas 
Cage)

Walter Freeman, neurosurgeon, developed the “transorbital lobotomy” in 1945, as an office 
procedure which involved using an “orbitoclast”, a modified ice pick, inserted through the 
patient's eyesocket using a hammer. The instrument was moved side to side to “separate the 
frontal lobes from the thalamus”. 

-> heel invasief, bij weinig patiënten waren de symptomen beter, maar ook veel neveneffecten
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30,000 - 40,000 performed in the USA in the 50’s and 60’s, finally stopped in 1967.

Used to treat a range of mental illnesses including depression, schizophrenia, bad behavior, panic 
disorder… 

Not based on any real scientific evidence

Significant harm done to thousands


Hoofdstuk 6: Basale ganglia

Lichtblauw: corpus striatum

Rood: nucleus accumbens

Geel: amygdala


Blauw 2: putamen


Bij elke afbeelding 
is er telkens een 
stukje meer 
weggenomen

Oranje: thalamus

Roze: globus 
pallidus
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Basale ganglia en extrapyramidaal systeem 

Input nuclei: ontvangen input van de volledige cerebrale cortex

- N. Caudatus

- Putamen

- N. Accumbens


Intrinsic nuclei

1. Substantia nigra pars 

compacta

2. Globus pallidus (e)

3. N. Subthalamicus van 

Luys


Output nuclei: 
informatiestroom naar 
thalamus

- Substantia nigra (Pars reticulata)

- Globus pallidus (i, meest mediaal gelegen deel van globus pallidus)

- (Ventraal pallidum)


Thalamus koppelt terug naar frontale lob (cortex)

Bij indirecte gaat info eerst naar de intrinsic nuclei (voor output nuclei)

Intralaminar: feedback terug vanuit thalamus naar input nuclei


Functie basale ganglia: Ondersteunt onze automatische bewegingen te vergelijken met een 
servomechanisme (servostuur in auto, maakt bewegingen soepeler, bv. Met de armen zwaaien bij 
het stappen wordt aangestuurd vanuit basale ganglia)


Basale ganglia is hetzelfde als extrapyramidaal systeem

Piramidaal systeem versus extrapyramidaal systeem: 
onderscheid is functioneel gezien een slechte 
onderverdeling

Basale ganglia beïnvloeden onze bewegingen op basis 
van hun output naar de hersenstam, maar ook op basis 
van de invloed naar de motorcortex via thalamus, ze 
beïnvloeden ook de piramidale baan

Het is niet zo dat motoriek slechts door deze 2 
systemen beïnvloedt wordt, ook door de kleine 
hersenen (die gelijkaardig werken aan basale ganglia, 
output naar thalamus en via daar naar cerebrale cortex)

Onderverdeling is wel handig voor de kliniek
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Neostriatum: input nuclei

Corpus striatum is neostriatium en 
paleostriatum samen

Paleostriatum is 2 delen van globus 
pallidus





21: corpora mammilaria

18: hippocampus

10: nucleus caudatus

9: putamen

7: globus pallidus

6: thalamus met verschillende 
subkernen

5: claustrum

Nucleus ruber hoort ook bij basale 
ganglia

20 is een van de belangrijke intrinsic 
nuclei

Vanuit nucleus ruber (4) vertrekt 
rubro-spinale baan (extrapyramidale 
baan)


Formatio reticularis: 
diffuus 
georganiseerd 
netwerk van 
neuronen (binnen 
tegmentum)


Basale ganglia geeft 
output naar deze 
kern, van daaruit 
vertrekt een baan 
die invloed heeft op 
onder meer het 
stappen
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Striosomen (S) zijn ingebed in matrix

Connecties van neostriatum zijn specifiek (output naar ofwel striosomen of matrix)

Amygdala gaat naar striosomen, thalamus naar matrix

Thalamus is tonisch actief: output via excitatorische neurotransmitter

Directe pathway: zonder tussenkomst van de intrinsieke nuclei -> nettoresultaat: excitatie van de 
thalamus en dus facilitatie van beweging

Indirecte pathway: met tussenkomst van de nucleus subthalamicus van Luys (STN) -> 
nettoresultaat: inhibitie van de thalamus en dus inhibitie van beweging (via GABA inhibitorische 
connectie)

Glutamaat: excitatorisch 

DA: dopamine als neurotransmitter (kan excitatorisch als inhibitorisch zijn  naargelang de receptor 
waarop het bindt)

NB: 

- Parkinson: overactiviteit van de indirecte pathway

- Huntington: hypoactiviteit van de indirecte pathway


Thalamocorticale vezels: output van thalamus 
naar cortex

Corticostriatale vezels: vanuiti cortex naar het 
striatum

Netto-effect van direct pathway: meer excitatie 
van de cortex

Netto-effect van indirecte pathway: maximale 
inhibitie van thalamus en minder activatie van 
cortex
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Dopamine is excitatorisch voor de directe pathway en inhibitorisch voor de indirecte pathway

Dus Parkinson

Minder dopamine ter hoogte van substantia nigra:

- Minder activiteit van de directe pathway

- Meer activiteit van de indirecte pathway (inhibitie valt weg)


Input komt 
uit 4 
kwabben, 
maar 
output is 
naar 
frontale 
kwab
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Verklaring hypo en hyperkinetische bewegingsziekten


Parkinson: probleem ter hoogte van de substantia nigra (dopamine verdwijnt, ook noradrenaline 
verdwijnt, serotonine ook, maar noradrenaline en serotonine dragen niet bij tot het ziektebeeld)

Huntington: probleem ter hoogte van de nucleus caudatus (en ook putamen)

Nucleus caudatus toont extreme atrofie


Bradykinesie/hypokinesie: trage bewegingen

Rigiditeit is moeilijk te verklaren (tonus toename)

Chorea: dansachtige, oncontroleerbare 
bewegingen

Ballismus: grote bewegingen met de ledematen 
door uitval subthalamicus van Nuys

Motore tics & vocale tics

Tremor: bij rust, minder in actie


Parkinson, paralysis agitans (bewegingsarmoede, maar ook tremor)

Symptomen:

- Bewegingsarmoede (is geen verlamming, maar lijkt erop)

- Marche a petit pas (stappen in kleine stapjes)

- Micrografie (heel klein handschrift)

- Rigiditeit (tonus toename in spieren)

- Rusttremor

- Geen parese (geen verlamming)


Oorzaken

- Idiopathisch

- Vasculair

- Anti-dopaminergica: schizofrenie -> Parkinsonisme (symptomen die lijken op Parkinson)

- Contaminant synthetische heroïne analoog MPTP (methylphenyltetrahydropyridine) 


- > zelfs bij eenmalige inname, gaat na inname niet meer weg

- (Diermodel met chimpansees voor verder onderzoek naar Parkinson)


Therapie?

1. L-dopa
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2. Anticholinergica

3. Implantatie elektroden (subthalamicus van Nuys remmen)

4. Transplantatie foetaal weefsel (in experimentele fase)


Parkinsonpatiënt: Weinig expressie op het gelaat

Gereduceerd oogknipperen: 
stoornis in occulomotorische 
baan

Asymmetrische symptomen bij 
ontstaan

Aantasting van cognitie in zeer 
laat stadium

Bij Huntington treedt dementie 
eerder op dan Parkinson




Cerebellaire intentie tremor: tremor wanneer 
men een handeling probeert uit te voeren

Hypertonie = rigiditeit


Therapie: 

onevenwicht herstellen van DA, cholinergische input

- Levodopa

- Anticholinergica


Tandradfenomeen: door rigiditeit gaat het proberen strekken (door iemand 
anders die aan de arm trekt) schoksgewijs

Rigiditeit: verhoogde weerstand tegen passieve mobilisatie

Typische houding


Stereotactische chirurgie en 
deep brain stimulation


Met stereotactisch kader 
maakt men een beeld van de 
hersenen op X, Y en Z as

Heeft men nodig om electrode 
op STN te plaatsen

Heel hulpvol voor patiënten 
waarbij medicamenteuze 
therapie niet (meer) helpt
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Ziekte van Huntington

Atrofie van de nucleus caudatus

-> depletie GABA

Dominant erfelijke aandoening

Symptomen:

- Chorea = snelle dansachtige 

bewegingen

- Progressieve dementie

Behandeling:

- Medicamenteus: 

Antidopaminergica

- Transplantatie foetaal weefsel?

Nog geen resultaten met deep 
brain stimulation

Extreme atrofie van nucleus 
caudatus


Chorea van Huntington


Hypoactiviteit van indirecte pathway

-> directe pathway heeft bovenhand
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Selectieve beschadiging:


Hemiballisme = grove rotatoire bewegingen van bovenste en onderste lidmaat contrlateraal aan 
de laesie

Laesie kan op vasculaire basis, eventueel partieel herstel mogelijk


Tics: een plotse actie die voorafgegaan wordt door de drang om de actie uit te voeren, gevolgd 
door een gevoel van opluchting achteraf


Tourettes komt meer voor bij mannen dan vrouwen

Is ook een dysfunctie van basale ganglia

Coprolalia: drang om scheldwoorden te roepen

Behandeling: toedienen antidopaminergica
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Hoofdstuk 7: Het limbisch systeem


Vorm van een epilepsie aanval (onaangename geur + paniekaanval -> mediaal temporale kwab, 
limbisch systeem)

Vroeger noemde men limbisch systeem het rhynencephalon (geur), maar het heeft dus andere 
functies ook

Gyrus cinguli, gaat over in parahippocampalis, temporale pool en orbitofrontale cortex


Olfactory: In 
tegenstelling tot 
visueel systeem 
wordt informatie 
naar verschillende 
gebieden gestuurd


Controle centrum van autonoom systeem, stuurt ook de hypofyse waar endocrine hormonen 
gemaakt worden
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Olfactore cortex is bidirectioneel verbonden met amygdala

Thalamus maakt integraal deel uit van het systeem en heeft talrijke connecties


Hoe is de definitie van het limbisch systeem en het denken over zijn functie gewijzigd sedert 
Broca?

Limbus (latijn) = rand

Paul Broca (1878) definieerde het geheel van corticale gebieden gelegen op de facies medialis 
rond de hersenstam als locus limbicus

Hij was van mening dat deze structuren een rol speelden in olfactie

- In de jaren ’30 (James Papez) kwam er evidentie dat deze structuren een rol speelden in emotie


- Bij autopsie zag hij anomalieën in limbisch systeem bij patiënten 

- Alois Alzheimer ontdekte pathologische afwijkingen in hippocampus van dementerende 

patiënten en daarbij werd duidelijk dat de hippocampus betrokken was in geheugen
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Hippocampale 
formatie: 3 
substructuren


Ventraal 
striatum zowel 
in connectie 
met limbisch 
systeem als 
basale ganglia
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Gyrus parahippocampalis ligt aan de onderkant van de temporale kwab, gescheiden van de rest 
van de kwab door sulcus collateralis




Limbische cortex is een soort “overgangscortex”, tussen 3 en 6 lagen


= connectie tussen 
twee hersenhelften 
wordt groter
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Onder invloed van de ontwikkeling wordt de hippocampale formatie naar onderen in de temporale 
hoorn geduwd, groene lijntjes zijn overblijvende banden, liggen op het oppervlak van het corpus 
callosum
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De subcorticale structuren van het limbisch systeem: de hippocampale formatie en de amygdala


Gyrus dentatus: 
pargelsnoervormige gyrus





Uit 2 hippocampus vertrekken 2 efferente 
bundels, die geleidelijk aan dikker worden, naar 
fornices

Waar fornices naar beneden buigen loopt er 
een bundel die ze verbindt = commissura 
anterior


Progressieve naar binnenplooiing van structuren
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Ontwikkeling van de hippocampale formatie





Perforante pathway geeft info door aan gyrus 
Dentatus, Alvear rechtstreeks naar hippocampus

Output hippocampus komt enkel uit hippocampus 
zelf en subiculum

Subiculum koppelt ook terug naar enthorinale 
cortex


Output bundelt zich in fornix, waar in beperkte 
mate ook afferente vezels zijn, geven feedback 
terug





Coronale snede 
van 
hippocampale 
formatie: 

Fimbria 
hipocampi zijn 
aanzet van de 
fornix
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Na heelkundige behandeling voor medicamenteus refractaire epilepsie HM


Bilaterale resectie 
in hippocampale 
formatie





Vanaf het moment van de ingreep, kon hij geen nieuwe herinneringen meer maken, had ook een 
deel retrograde amnesie (een tiental jaar)


Cellulaire organisatie binnen de hippocampale formatie

Fimbria hipocampi = 
axonen van hippocampus 
en subiculum

Subiculum, hippocampus 
en gyrus dentatus hebben 
3 cellagen

1. Polymorfe laag

2. Pyramidale laag (= 

efferente neuronen) of 
in gyrus dentatus 
korrelcellen


3. Moleculaire laag
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4 sectoren binnen de hippocampus (cornu ammonis)

CA: cornu ammonis

CA4 ligt heel dit bij gyrus dentatus (korrelcellen, zwarte 
bolletjes)

Blauwe driehoeken zijn de pyramidale cellen, efferente 
neuronen van de hippocampus (in subiculum ook 
pyramidale cellen, blauwe sterretjes)

Hippocampus zorgt voor consolideren van onze 
herinneringen, maar de feitelijke opslag gaat naar 
verschillende associatiegebieden in prefrontale cortex


1 tot 5 gesloten lus: unidirectionele flow van informatie / LTP Lange termijn potentiëring


Flow van informatie die 
naar binnen gaat


Extrinsiek: Informatie die 
naar buiten gaat

Subiculum en 
hippocampus -> (niet gyrus 
dendatus)


Circuit van PAPEZ: 
gesloten circuit naar gyrus 
cinguli

Hippocampus -> fornix -> 
corpora mamillaria -> 
tractus mamillothalamicus 
-> gyrus cinguli -> gyrus 
parahippocampalis -> 
enthorinale cortex -> 
hippocampale formatie
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Syndroom van Korsakov

- Chronisch alcoholisme

- Thiamine deficiëntie (vit B1)

- Degeneratie van de corpora mamillaria

- Geheugen verlies (anterograad + retrograad)

- Confabulatie (beginnen een verhaal te vertellen dat ze 

vergeten zijn, vullen dan zelf maar in)


Klinische toepassing

- ECT: electroconvulsieve therapie voor refractaire depressie 

(beantwoordt niet aan behandeling) -> ontwikkeling van 
beperkte retrograde en anterograde amnesie


- (Gelijkaardig aan bilateraal temporale of diencephale laesie, 
zoals HM)


Info komt toe in gyrus cinguli -> enthorinale cortex -> subiculum, hippocampus, gyrus dentatus

Een deel van de info gaat rechtstreeks naar subiculum en hippocampus (zonder enthorinale 
cortex te passeren)

Vanuit subiculum, hippocampus, gyrus dentatus naar corpora mamillaria, septale nuclei, ventraal 
striatum

Vanuit septale nuclei (pleasure centrum) vezels die terugkoppelen naar hippocampale formatie

Vanuit corpora mamillaria -> thalamus -> gyrus cinguli -> cingulum -> enthorinale cortex

Corpora mamillaria zijn ook verbonden met lager gelegen gebieden in hersenstam via 
mammilotegmentale vezels

MTTr: mamillothalame tractus 

STN ligt net onder MTTr


Dysfunctie van de hippocampale formate en connecties: conversie van korte termijn geheugen 
naar lange termijn geheugen verstoord

- Alzheimer: aantasting subiculum en enthorinale cortex

- Korsakoff syndroom: aantasting corpora mammilaria + anterior thalame nuclei (chronisch 

alcoholisme, thiamine = vut B1 deficiëntie) - confabulatie

- Bilateraal beschadiging hippocampale formatie (CVA): lange termijn geheugen bewaard van de 

periode voor het CVA
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Rode kaders te kennen, macro-scopisch terug te vinden structuren


3 grote 
gebieden in 
amygdala:

1.Centrale 
nucleus


2. Corticomediale nucleus

3. Basolaterale nucleus 


Amygdala helpt in het toekennen van betekenis aan informatie die toekomt (interpreteren van 
stimuli)
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Witte stof is zwart door de kleuring 


Te herkennen: nucleus 
caudatus, commisura 
anterior, ventraal 
pallidum, nucleus 
basalis, amygdala (met 
onderdelen)





Centraal: connectie naar thalamus

Corticomediaal: bidirectionele verbinding met belbus olfactorius

Stria terminalis is voor amygdala wat fornix is voor hippocampale formatie


Klüver-Bucy syndroom

- Bilaterale laesie amydale: visuele agnosie, tactiele en auditieve agnosie (niet meer kunnen 

interpreteren van stimuli)

- Hyperoraliteit (objecten verkennen via de mond)

- Afwezigheid van angst of woede

- Hyperphagie (overdreven eten), hypersexualiteit

- Al naargelang uitgebreidheid laesie ook dementie, amnesie en afasie (ondanks niet onmiddellijk 

gekoppeld aan taalcentra)
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Heinrich Klüver en Paul Bucy

- Vonden dat bilaterale temporale lobectomie uitgevoerd bij rhesus aapjes een dramatisch effect 

heeft op de angst en agressie, die hierdoor afnamen. De dieren vertoonden geen angst meer bv 
tegenover slangen waarvoor ze voor de ingreep wel angstig waren. Dit uitte zich in een 
vermindering van faciale expressie gebaar met angst en vocalisaties die ze typisch uitten bij 
angst


- Daarnaast problemen met visueel herkennen, hypersexualiteit en orale neigingen


Limbisch systeem (emotionele brein) beïnvloedt ook onze organen

3 effectorsystemen voor de gedragsmatige expressie van emotie


Anterior pituitary zet bijnier 
aan tot het produceren van 
het stresshormoon 
(cortisone)


Perifere organen: hart klopt 
sneller, maag trekt samen 
(braken)


Skeletal muscle: 
lichaamshouding verandert


Olfactie
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Op tractus olfactorius ligt nucleus olfactorius anterior, via commisura anterior gaat de info naar de 
contralaterale bulbus olfactorius, ook feedback terug naar de ipsilaterale bulbus olfactorius 

Modulatie van de gevoeligheid van de geurgewaarding door deze overdracht


Orbitofrontale olfactorische area is geen limbisch systeem, maar neocortex 

Alle sensore prikkels gaan obligaat door de thalamus behalve informatie uit 1, 2 en 4 gaat 
rechtstreeks
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Witte stof is zwart gekleurd

Pririforme cortex is continu met de enthorinale cortex
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Hippocampale formatie loopt bij de mens verder dan de gyrus dentatus, oppervlakkig van het 
corpus callosum (indusium grisium)

Fornix eindigt niet alleen in corpora mammilaria, maar ook in septale gebied. In septale gebied 
lopen vezels terug naar hippocampus

Fornix maakt ook rechtstreeks connectie met anterieure thalame nucleus

Vanuit septale nuclei is er ook vezelbaan naar habenula (stria medullaris)

Vanuit stria olfactorius mediale is er verbinding naar de contralaterale zijde
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