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ALGEMENE INLEIDING  
HANDBOEK HOOFDSTUK 1, HOOFDSTUK 2 EN HOOFDSTUK 3 

INHOUD  

1. Situering van fysiologie als wetenschap  
2. Gedragsneurowetenschap  
3. Organisatieniveaus van het leven  
4. De bouw van de cel  
5. Homeostase  
6. Interactie tussen cel en omgeving  
7. Anatomische richtingen en vlakken  
8. Evolutie en natuurlijke selectie  

1. SITUERING VAN FYSIOLOGIE ALS WETENSCHAP  

ANATOMIE BESTUDEERT STRUCTUUR EN FYSIOLOGIE FUNCTIE/WERKING VAN LEVENDE 
ORGANISMEN (PG. 5-6)  

 Anatomie (‘opensnijden’)  
o Studie van inwendige en uitwendige structuren en fysieke relaties tussen lichaamsdelen  

 Fysiologie: Psysis (natuur) + logos (studie)  
De studie van de natuur en de manier waarop levende organismen hun vitale functies verrichten.  

o Fysiologie (levende natuur) vs. Fysica/biologie (levenloos) 
o Fysiologie (lichamelijk) vs. Psychologie (geestelijk)  
o Fysiologie (functie) vs. Anatomie (vorm)  

 Soorten fysiologie (volgens organisme)  
o Plantenfysiologie  
o Vergelijkende fysiologie (dieren/mens)  
o Patho(logische)-fysiologie = als het lichaam niet doet wat het moet doen, wat is er dan 

fout? Men gaat de oorzaak van ziektes onderzoeken  
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MODERNE FYSIOLOGIE IS ONTSTAAN IN DE 19D E  EEUW  

 Grieken: Erasistratus, Galenus, Aristoteles  
o Waar zitten en ontstaan de gedachten en de emoties van de mens? In het hart?  

 Hippocrates: emoties zitten in het brein  
 Aristoteles: emoties zitten in het hart en hersenen dienen alleen om de passies 

van het hart af te koelen 
o De Grieken dachten dat er twee bloedstromen waren: (1) van het hart, via de slagaders, 

naar de organen en terug, via diezelfde slagaders en (2) de lever had ook een soort 
pompfunctie: de lever bracht door middel van de aders bloed naar de organen en terug 

o Theorieën over het lichaam waren meestal niet correct 
 16de – 17de eeuw (renaissance)  

o Vesalius: moderne anatomie van de mens  
 Lijken open snijden en tekenen hoe het menselijk lichaam eruit ziet: hij deed 

heel eenvoudige observaties, maar het heeft de basis gevormd van de anatomie 
o William Harvey: werking bloedsomloop  

 Hij ontdekte dat het bloed maar in 1 richting stroomt: het bloed gaat van het 
hart naar de weefsels en komt dan via de aders terug naar het hart = circulatie  

 Grondlegger moderne fysiologie: Claude Bernard (1813 – 1878) 
o Eigenaardig: leefde in de 19de eeuw en dit is verrassend laat om de grondlegger te zijn  

 Het heeft zeer lang geduurd vooraleer we van een wetenschap konden spreken: 
de moderne fysiologie = organen en functies begrijpen  

o Heeft als eerste een studie gedaan van het lichaam in leven: “vivi sectie” = snijden in 
dieren terwijl ze nog leven: enige manier om inzicht te krijgen in de werking van een 
organisme (bv. alvleesklier van het ene dier tot sap maken en inspuiten bij een ander 
dier: wat gebeurt er? Wat zit er in die sappen? Wat doet de alvleesklier?)  

 Vrij heftige manier van onderzoek, maar het is de enige manier geweest om 
resultaat te boeken en inzicht te verwerven 

 Het was een experimentele onderzoeksmethode  
o Functie van de lever, alvleesklier, glycogeen 

 Vb. diabetes: welke stof maakt de alvleesklier die je dan gaat missen? (Insuline)  
 1920: nobelprijs voor de ontdekking van insuline  
 Kort nadien komt insuline op de markt voor diabetespatiënten  

 Inzicht in de werking van het menselijk lichaam is de voorwaarde geweest voor 
het begrijpen van ziekten  

o ‘Milieu interieur’ 
 De samenstelling van extracellulaire vloeistoffen in het lichaam  

o Fysiologie onderzoeksmethodes  

Fysiologie is de basiswetenschap van de geneeskunde: als je weet hoe organen werken kan je je ook 
beginnen afvragen wat er wel of niet goed werkt, en hoe we dit kunnen herstellen of kunnen vervangen. 
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2. GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN  

GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN (PG. 35-36) 

 Biologische of fysiologische psychologie  
o Als gevolg van het groeiend inzicht in de fysiologie en de anatomie: inzicht over wat er in 

het menselijk lichaam gebeurt  
 Fysiologie van gedrag  

o Het inzicht in de werking van de hersenen werd heel lang geremd door het dualisme  
 Materialistische en monistische visie (i.t.t. dualisme)  

o De geest en elk aspect van gedrag verklaren via moleculen, werking van het zenuwstelsel  
 Er zijn bepaalde moleculen die chemische reacties veroorzaken, waardoor ons 

gedrag verklaard kan worden  
o Beperkt door huidige status van kennis over hersenen, maar uiteindelijk gaan we als 

mens alles in de fysiologie van de mens vatten 
 Bv. dementie is nog steeds moeilijk te vatten  

HISTORIEK VAN GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN (PG. 36-39) 

 Grieken: hart of hersenen? (zie pg. 2)  
 Descartes  

o Reflexen: reacties op uitwendige stimuli via zenuwstelsel  
 Hij zat wel op een verkeerd spoor: hij dacht dat dit allemaal pneumatisch was 

(uiteindelijk bleek dat deze reflexen elektrisch aangestuurd worden)  
o Dualist: pijnappelklier (H) als contact tussen lichaam en geest 

 Klopt niet: de pijnappelklier maakt het slaaphormoon  
 Galvani: elektrische prikkels  

o Pas vanaf wanneer men inzicht kreeg in de werking van elektriciteit  
o Vanaf dan begon men alles te elektrocuteren: onderzoek naar werking van de spieren  

 Men ontdekte dat er exciterende weefsels zijn (bv. skeletspieren, hartspier), dus 
dat dit voor een deel elektrisch gestuurd wordt  

 Onderzoek met kikkers onder stroom 
o Maar hoe kunnen de hersenen dan weten wat voor signaal het is? Er ontstond een 

theorie van de doctrine  
 Müller: doctrine van specifieke zenuwenergie (!) 

o = de elektrische signalen in die zenuwcellen zijn altijd hetzelfde, maar afhankelijk van 
waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan, dragen ze andere informatie 

 De vorm van overdracht is hetzelfde, maar de soort informatie verschilt  
 Flourens: experimentele ablatie  

o = het kapot maken van bepaalde delen van de hersenen (experimenteel)  
o Je kan dit ook via een omweg doen: bv. als mensen een bepaalde afwijking hebben (bv. 

spraakstoornis), kan je na de dood kijken welk deel van de hersenen kapot was, om dan 
te concluderen dat dat deel waarschijnlijk betrokken was bij de spraak  
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Zo is er in de loop van de 20ste eeuw stelselmatig wat inzicht gekomen in de werking van de hersenen. 
Maar we mogen hier ook niet overdrijven: vergeleken met andere organen, weten we nog altijd ‘weinig’ 
over de hersenen. Het enige dat écht bewezen is, is het bewegen. Bewegen is tot op dit moment één van 
de enige duidelijke manieren om de breinfunctie te kunnen verbeteren.  

We moeten ons er van bewust zijn dat fysiologie geen zuivere wetenschap is, in de zin van: er zijn nog 
veel onduidelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

3. ORGANISATIENIVEAUS VAN HET LEVEN  

LEVEN KAN OP VERSCHILLENDE ORGANISATIENIVEAUS ONDERZOCHT WORDEN (PG. 6-8) 

 

 

 

 

 

 

Bij de organisatieniveaus van het leven, gaan we van de chemie, over de 
celbiologie en de moleculaire biologie, tot fysiologie. We gaan het binnen de 
fysiologie bijvoorbeeld niet hebben over atomen. Het verhaal start vanaf 
moleculen. Uit welke moleculen is ons lichaam opgebouwd?  

 

 

Hoe organismen interageren met elkaar binnen populaties is eigenlijk ook nog een beetje het werk van 
de fysiologie. Bijvoorbeeld: hoe vinden twee organismen elkaar en hoe planten zij zich verder? 

Hoe soorten samenleven in ecosystemen behoort daarentegen niet meer tot de fysiologie.  
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UITDAGINGEN DOOR KLEINE AFMETINGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moeten ons eigenlijk inbeelden in een wereld die te klein is voor het blote oog. Dit maakt het enorm 
moeilijk. We hebben microscopen en daarmee kunnen mensen ons tonen hoe moleculen tot cellen 
werken. Alles wat kleiner is dan een millimeter kunnen we niet zien. Bv. de eicel is de grootste cel van het 
lichaam, maar deze kunnen we niet zien. De zaadcel daarentegen is de kleinste.  

Links van de stippenlijn is niet zichtbaar met het blote oog. De grootte van een cel drukken we uit in 
micrometers en de grootte van moleculen in nanometers. Nanometers zijn zelfs niet meer te zien met 
een lichtmicroscoop.  

De technologie is grotendeels zodanig gevorderd dat we zelfs kleine eiwitten enzoverder nog met het 
oog kunnen zien. Dit helpt ons enorm. Het is een onbekende wereld in een dimensie die te klein is om 
vertrouwd te zijn voor ons als studenten (‘moeilijk in te beelden’). 
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VAN MOLECULE TOT GEDRAG (PG. 6-8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biochemisch of moleculair niveau: atomen (de kleinste stabiele bouwstenen van de materie) 
verbinden met elkaar tot moleculen met een complexe vorm.  

2. Celniveau: verschillende moleculen gaan met elkaar interageren, waardoor er grotere structuren 
ontstaan. Elke structuur (cel) heeft een specifieke functie. Dit zijn de kleinste eenheden in het lichaam. 

3. Weefselniveau: een weefsel bestaat uit cellen van hetzelfde type, die samenwerken om een specifieke 
functie uit te voeren: bv. hartspiercellen vormen het hartspierweefsel.  

4. Orgaanniveau: een orgaan bestaat uit twee of meerdere verschillende weefsels, die samenwerken om 
een specifieke functie uit te voeren: bv. het hart.  

5. Orgaanstelsels: organen werken samen in orgaanstelsels: bv. telkens wanneer het hart samentrekt, 
wordt er bloed naar de bloedvaten gepompt. Het hart, het bloed en de bloedvaten vormen samen het 
bloedvatenstelsel.  

6. Organismeniveau: alle orgaanstelsels in het lichaam werken samen om het leven in stand te houden. 
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BIOCHEMIE: CELLEN MAKEN GEBRUIK VAN 5 SOORTEN BASISMOLECULEN  

Biochemie = de scheikundige/biologische moleculen die in ons lichaam zitten. Daardoor onderscheiden 
wij ons van andere moleculen die niet in onze lichaam zitten: je kan ook biochemie bestuderen voor 
aardolie of metaal, enzoverder. Deze moleculen hebben andere structuren. Het is dus maar een 
beperkte hoeveelheid, maar alles wat wij zien rondom ons, is opgebouwd uit moleculen. Maar 
lichamelijke moleculen zijn opgebouwd uit een beperkte set van moleculen.   

*Organische chemie zijn moleculen met het element C. Anorganische chemie zijn alle moleculen zonder C.  

 Cellen bestaan (vooral) uit water (H2 O) en koolstofhoudende (organische) moleculen* 
o Bijna alle moleculen in ons lichaam zijn organisch, met uitzondering van water (H20) 
o Enkelvoudig – complex: je kan dit vergelijken met lego: alle blokjes van een bepaalde 

kleur stellen een basismolecule voor en je kan deze constructies afbreken tot aparte 
blokjes = dit zijn de monomeren (de basisblokjes) 

 Suikers – koolhydraten: vb. glucose als brandstof  
 Opgebouwd uit vrij eenvoudige structuren: koolwaterstoffen (C, H en O) 

 Vetzuren – vetten: vb. plasmembraan 
 Vetten hebben bouwstenen: glycerol en vetzuren, en deze kunnen 

gecombineerd worden tot meer complexe moleculen (bv. triglyceride)  
 Opgebouwd uit vrij eenvoudige structuren: koolwaterstoffen (C, H en O) 

 Aminozuren – eiwitten: vb. enzymen, hormonen, structuureiwitten  
 Eiwitten is de complexe naam voor constructies die opgebouwd zijn uit 

monomeren/bouwstenen, en eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren  
o Aminozuren zijn de bouwstenen om eiwitten te maken 

 DNA vertelt wat de volgorde is van de aminozuren om eiwitten te maken 
 Eiwitten zijn de belangrijkste soort moleculen in het lichaam: komen in 

heel veel verschillende varianten voor (± 100.000)  
 Opgebouwd uit iets complexere structuren: eiwitten hebben een extra 

molecule, namelijk stikstof (N) (dus C, H, O en N)  
 Nucleotiden – DNA/RNA 

 Een enkelvoudige bouwsteen van DNA/RNA is een nucleotide 
 Deze specifieke combinatie van nucleotiden zijn de ‘letters van the book 

of life’ = het is de code die in de celkern zit om eiwitten aan te maken  
 Dit zijn de informatiedragers van het lichaam 

 Energierijke fosfaten 
 Opgebouwd uit iets complexere structuren: hebben een extra molecule, 

namelijk fosfor (P) (dus C, H, O en P)  
 Als fosfaatgroepen aan elkaar gebonden zijn, bevatten deze veel energie 

o Als je deze afbreekt, komt er dus veel energie vrij 
 Typisch voorbeeld: ATP = een soort energiedrager waarmee je processen 

kan aansturen  
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Dit zijn de moleculen, waarmee we alle processen in ons lichaam zouden moeten kunnen verklaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCHEMISCHE MOLECULEN BESTAAN VOORAL UIT C, H, O EN N  

  

The four organic basic elements  

= de koolwaterstoffen (C, H, O)  

Stikstof (N) komt ook veel voor.  

 

De lichter gekleurde elementen komen 
we ook vaak tegen (P, Cl, Mg, …)  
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EIWITSTRUCTUUR IS GEBASEERD OP DNA-CODE  

Eiwitten zijn de belangrijkste functionele componenten: het is een grote variëteit aan ‘karakters en 
personages’ in het verhaal van de fysiologie. Eiwitten zijn een vrij simpele sequentie van aminozuren.  

 Grote polypeptideketens  
 Unieke sequentie van 20 soorten aminozuren (in een bepaalde volgorde) 

o Je krijgt een soort kralenketting in een driedimensionale structuur 
 Op dit moment spreekt men van een eiwit met een functie 

o Deze opbouw wordt gebruikt in heel het lichaam:  
 Structuur bieden aan het lichaam  
 Hormonen aan te maken 
 … 

 

 

 

EIWITTEN KUNNEN O.A. ENZYMES, TRANSPORTERS, HORMONEN, ANTILICHAMEN ZIJN  

 Specifieke 3-dimensionele structuur van eiwitten  
o Vb. maakt enzymen specifiek voor unieke substraten  

 Een enzym = een molecule (eiwit) die een scheikundige reactie katalyseert  
 Katalyseren = 2 moleculen helpen samenbrengen  

 Deze scheikundige reacties worden metabolisme of stofwisseling genoemd  
 = in het lichaam vinden scheikundige reacties plaats, gemaakt door twee 

afzonderlijke enzymen (samen gebracht of afgebroken)  
 Alles wat leeft doet aan scheikundige reacties, hoe primitief ze ook zijn   

* substraat = stof die via chemische reactie omgezet wordt met behulp van een enzym als katalysator  
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VAN GENEN NAAR FUNCTIONELE EIWITTEN IN MEERCELLIGE ORGANISME (PG. 88)  

We hebben een aantal instructies in onze ‘legohandleiding’ om de mens te maken. Op het moment dat 
de eicel en de zaadcel samenkomen, ontstaat een nieuwe combinatie: deze combinatie is niet meer dan 
een code waaruit een mens opgebouwd wordt. Deze code is voldoende voor ongeveer 23.000 genen.  

 

 

Men vermoed dat een mens ontstaat uit 
deze 100.000 verschillende soorten eiwitten.  

 

 

Maar om een bepaalde cel te maken, moeten we weten welke van die codes gebruikt moeten worden. 
We hebben ongeveer 200 verschillende cellen en deze hebben allemaal een andere, specifieke 
combinatie van deeltjes uit de DNA-code die wij gebruiken om de cellen te maken. De complexiteit 
neemt dus toe: welke genen heb je nodig om een bepaalde soort cellen te maken?  

We moeten dus de verschillende cellen typeren en begrijpen: wat is hun functie, hoe werken zij, welke 
eiwitten gebruiken zij om hun functie te kunnen uitvoeren?  

Om een cel te kunnen bouwen heb je organellen (structuren) nodig die de verschillende functies tot 
leven kunnen laten komen. Het belangrijkste is dat elke cel de volledige reeks DNA/RNA bevat. In de 
celkern ga je hiervan deeltjes ‘consulteren’: je gaat een deeltje van het DNA vertalen in een eiwit. 
Hierdoor wordt het DNA omgezet in RNA = transcriptie.  

Replicatie = het ontdubbelen van de 
DNA-streng (nieuwe cellen maken) = het 
verdubbelen van een genoom 

 

Transcriptie = van DNA naar RNA (een 
deeltje van het DNA wordt ‘gekopieerd’ 
naar het RNA)  in celkern 

 

Translatie = van RNA naar eiwit (het 
effectief vertalen naar de structuur)  
 ribosomen 
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4. DE BOUW VAN DE CEL (PG. 58 – 59)  

A. Cytoskelet = de structuur die stevigheid geeft aan de cel  
 Komen in twee vormen voor, nl. microtubuli en filamenten 

o Deze zijn quasi altijd eiwitten, opgebouwd uit aminozuren 
B. Mitochondriën = celademhaling (‘energiefabrieken van de cel’)  

 Bijzondere historiek: het zijn eigenlijk bacteriën die onze (eukaryotische) cellen 
‘geïnfecteerd’ hebben en waarmee we een soort symbiose gevonden hebben = een 
soort ‘samenwerkingspact’ 

C. Andere organellen  
 Een cel is opgebouwd uit organellen  

D. Plasmamembraan = isolatie en bescherming  
 Het bevindt zich in de wand van de cel: bepaalt wie binnen en buiten mag  

E. Transportmechanismen  
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A. CYTOSKELET: HET INWENDIG RAAMWERK VAN DE CEL (PG. 71-72) 

Het cytoskelet biedt stevigheid en structurele ondersteuning aan de cel en zijn organellen. Interacties 
tussen de onderdelen van het cytoskelet zijn van belang bij de verplaatsing van organellen en bij de 
vormgeving van de cel.  

 Zorgt voor 3-dimensionele structuur  
o Zorgt ervoor dat de cel een bepaalde vorm heeft  
o Bestaat uit microfilamenten, intermediaire filamenten en microtubuli 

 Verankeren van organellen  
o Organellen zijn de ‘organen’ van de cel 
o De organellen zitten vast, maar kunnen bewegen via organellen  

 Twee soorten:  
o Microtubuli voor axonaal transport (‘buisjes’) 

 = holle buisjes die uit het eiwit tubuline bestaan 
o Filamenten (myosine en actine) in skeletspiercel (‘draden’) 

 Worden gebruikt om cellen te laten bewegen  
 Complexe structuur  

 

 

B. CELADEMHALING IN MITOCHONDRIËN  

Mitochondriën zijn kleine organellen die energie leveren voor de cel. Het aantal mitochondriën in een cel 
is afhankelijk van de energiebehoefte van een cel.  

 Produceren energie (ATP- en CO2) 
o Uit brandstoffen (uit voeding: glucose, vet, …) en zuurstof  
o ATP is een ‘pasmunt’ om processen die energie vereisen in de cel uit te voeren  
o Als we geen ATP meer kunnen aanmaken, sterven we  

 Ze hebben een dubbel membraan:  
o Binnenste membraan: (gekarteld met) cristae  
o Buitenste membraan  

 Tussen het binnenste en het buitenste membraan zitten enzymen die we gebruiken om, met 
behulp van brandstof en zuurstof, energie te maken  

o Brandstof = de reden waarom we eten: vetten, koolhydraten en eiwitten innemen om 
brandstof te voorzien voor de mitochondriën (‘verbrandingsoven’)  

o Zuurstof = de reden waarom we ademen en ons hart rondpompt: aan alle cellen waar 
mitochondriën aanwezig zijn zuurstof afleveren, zodat energie kan gemaakt worden  

 De specifieke reacties die daarvoor nodig zijn (vinden plaats in de mitochondriën):  
o Citroenzuurcyclus  
o Oxidatieve fosforylatie  
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ADENOSINE-TRIFOSFAAT (ATP) IS DE UNIVERSELE PASMUNT IN ELKE CEL  

 

 

 

 

 

 

 

Een suiker (Ribose) met een nucleotide eraan (Adenine) geeft Adenosine. Afhankelijk van de molecule 
gaan we hier één fosfaat aan hangen = Adenosine Monofosfaat (AMP), of twee fosfaten = Adenosine 
Difosfaat (ADP), of drie fosfaten = Adenosine Trifosfaat (ATP).  

De (chemische) verbindingen tussen de fosfaten zijn energierijk. Dit betekent dat wanneer we hier een 
fosfaatgroep afbreken, er energie vrij komt. Met deze energie kan iets gedaan worden in het lichaam.  

Wat mitochondriën doen is de energie die afkomstig is van de organische moleculen die we binnen 
krijgen (door voeding en de zuurstof die we inademen), omzetten naar de energie die we kunnen 
gebruiken om dingen in ons lichaam in gang te zetten. Uiteindelijk komt al deze energie van de zon. De 
zon geeft energie aan planten om moleculen te maken (suikers, vetten, eiwitten, …) en de mens eet deze 
planten. Dit kan ook via een omweg: dieren eten platen en mensen eten dieren. De energie van de zon is 
hoe dan ook in de moleculen belandt en deze komen in onze mitochondriën terecht. Daar breken wij de 
moleculen terug open, waardoor er energie vrij komt. Via de mitochondriën steken we deze energie 
(tijdelijk) in ATP. Op die manier sturen we alle processen in ons lijf aan door de zon.  

Mitochondriën maken va ADP ATP: deze ATP gebruiken we voor quasi alle activiteiten waar energie voor 
nodig is in onze cellen. ATP is essentieel in het leven van een organisme.  
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ENERGIETRANSFER IN DE NATUUR  

 

 

 Fotosynthese (in bladgroenkorrels) 
o Op basis van energie (zonlicht) gaat een plant macromoleculen maken: C6H12O6  
o De plant haalt CO2 uit de lucht en heeft ook water nodig   

 Celademhaling en -verbranding 
o Het omgekeerde van fotosynthese: we vetrekken van het eindproduct van een plant, nl. 

C6H12O6: mitochondriën breken dit af tot CO2 die we terug uitademen en energie (ATP) 
 De energie wordt dan onder de vorm van ATP beschikbaar voor het hele lichaam  

We eten en ademen dus voornamelijk voor de generatie van ATP. Als een persoon geen ATP meer kan 
synthetiseren, gaat of is die persoon dood, bv. stikken: de persoon kan geen zuurstof meer aanleveren, 
waardoor hij/zij geen ATP meer kan maken, met als gevolg dat de ATP uitgeput geraakt. Dit kan ook op 
celniveau zijn, bv. bepaalde cellen in het hart krijgen geen zuurstof meer, omdat hartinfarct plaats 
gevonden heeft (de kransslagader zit verstopt, waardoor er geen bloed meer naartoe kan). Hierdoor gaat 
een deeltje van het hart afsterven: op die plaats is de ATP op.  

CELLEN HALEN ENERGIE (ATP) UIT KOOLHYDRATEN, VETTEN EN EIWITTEN  

 

Hoe ATP juist gemaakt wordt uit de verschillende moleculen 
wordt niet gezien in deze cursus.  

Bv. bij suikers: glycolese  

Bij elke molecule is het een andere reeks reacties met enzymen 
die ervoor zorgen dat ATP gemaakt kan worden.  

 

Fotosynthese Celademhaling en verbranding 
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C. ANDERE CELORGANELLEN (PG. 58-59)  

 Celkern: bevat het erfelijk materiaal (DNA)  
o De plaats waar de mens aan transcriptie doet (DNA omzetten in RNA)  

 Endoplasmatisch reticulum:  
o Ruw ER: bevat ribosomen  

 Ribosomen zijn de structuren waarmee RNA omgezet wordt in eiwit (translatie) 
o Glad ER: dient voor de synthese van membraanlipiden (vetten aanmaken) 

 Golgiapparaat: regelt eindbestemming van eiwitten  
o In de blaasjes aan de uiteinden van het Golgiapparaat zitten de eiwitten verpakt  

 Lysosomen en peroxisomen: kleine membraanblaasjes zorgen voor ‘vertering’ en detoxificatie 
o Blaasjes die instaan voor het opruimen van de cel: afbraak   

Dit zijn de basisstructuren die in alle cellen te vinden zijn. Maar elke soort cel heeft ook zijn eigenheden, 
bv. een neuron zal er anders uitzien dan een Schwancel (die myelineschedes maakt). Verder in de cursus 
zal duidelijk worden waar de soorten cellen van elkaar verschillen.  

D. PLASMAMEBRAAN (PG. 60-61)  

Het plasmamembraan is zeer gespecialiseerd. Het is de wand van de cel: wat bepaalt de cel? De cel 
wordt omgeven door een structuur die niet gelijk is aan de structuur binnen de cel. De cel en wat er 
buiten de cel zit is vooral opgebouwd uit water. De meeste moleculen in ons lichaam zijn oplosbaar in 
water. Daarom is er een wand ontstaan die totaal niet compatibel is met water, nl. vet. Vet en water zijn 
niet verenigbaar. Water is hydrofiel (= houden van water), waardoor ze automatisch lypofoob zijn (= 
houden niet van vetten). Vetten zijn hydrofoop (= houden niet van water), en lypofiel (= houden van 
vetten). Op die manier is het plasmamembraan opgebouwd.  

 Dubbele vetlaag: fosfolipiden  
o Hydrofiele kop en 2 hydrofobe staarten (bestaan uit vetzuren)  
o Ondoorlaatbaar voor hydrofiele stoffen, wel voor vetten  

 Membraaneiwitten: receptoren, kanalen (die open en toe kunnen), … 
o Integrale eiwitten die de volledige structuur van het plasmamembraan bedekken  

 Koolhydraten  
o Deze bevinden zich aan de buitenkant van het plasmamembraan 

Wat ons sterk interesseert in de fysiologie is hoe dat het plasmamembraan soms wel en soms niet 
doorlaatbaar is voor bepaalde moleculen. Dit is zeer belangrijk. Hiervoor is een speciaal transport nodig. 
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TRANSPORT DOORHEEN HET PLASMAMEMBRAAN (PG. 62-71)  

Transport is de beweging van moleculen van binnen naar buiten de cel of omgekeerd. Bv. een cel die 
afvalproducten produceert wil deze naar buiten afstoten. Er zijn verschillende manieren om moleculen 
toch door het plasmamembraan te krijgen.  

 Diffusie: van hoge concentratie naar lage concentratie  
 Osmose: van groot belang bij het uitscheidingsstelsel (nieren)  
 Via transporter 

o Gefaciliteerde diffusie  
o Actief transport  

 Via vesikels (omhuld door een vetlaag) 
o Endocytose  
o Exocytose  
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A. PASSIEF TRANSPORTMECHANISME: DIFFUSIE (PG. 62-63) 

Diffusie is een fysische wet: als je moleculen hebt in een bepaalde concentratie en je hebt daarnaast een 
medium met een lagere concentratie, dan gaat de molecule in de hoge concentratie zich automatisch 
verplaatsen naar de lagere concentratie, zodat de twee compartimenten een gelijke concentratie krijgen.  

 Beweging van moleculen via fysisch proces 
o Bij concentratieverschil  
o Van hoge naar lage concentratie  

 Doorheen het permeabele membraan  
 Oplossing:  

o Oplosmiddel (vb. water)  
o Opgeloste stof (vb. suiker)  

  

 

 

 

 

Alle moleculen in het lichaam bewegen constant. Maar wanneer staan ze stil? Je kan het als mens niet 
kouder hebben dan -273C, want dan vallen alle moleculen stil: dit is het absolute nulpunt.  

Temperatuur betekent eigenlijk de beweging van moleculen. Hoe warmer het is, hoe meer de moleculen 
bewegen. Als je een bad hebt met een lage concentratie en met een lage concentratie, en alle moleculen 
bewegen, dan is er meer kans dat de moleculen van een hoge naar een lage concentratie zullen gaan, 
dan dat de moleculen van de hoge naar de lage concentratie zullen gaan. Dit komt omdat er meer 
moleculen zijn bij een hoge concentratie. De energie van de diffuse beweging komt van temperatuur.  

 

Als je een klontje suiker lang genoeg in een glas 
legt, zal het klontje eerst oplossen, maar nadien 
zal het zich verdelen over heel het glas. Dit is een 
traag proces  geen goed systeem om grote(re) 
afstanden te overbruggen 

 

Maar in het lichaam gaat het over nanometers, waardoor diffusie wel een goed systeem is.  
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B. TRANSPORT VIA EEN TRANSPORTER  

GEFACILITEERDE DIFFUSIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij glucose (suiker) moeten we ervoor zorgen dat deze kan passeren. Glucose kan niet zomaar door de 
dubbele vetlaag, omdat glucose een wateroplosbare molecule is. Het bevindt zich aan de buitenkant van 
de cel en moet naar de binnenkant. Glucose heeft bepaalde transporters die speciaal gemaakt zijn om 
glucose te transporteren = een glucosetransporter (GLUT). Het zijn eiwitten die specifiek gemaakt zijn 
om glucose te transporteren van een hoge naar een lage concentratie.  

Er is een bindingsplaats die specifiek is voor glucose en het eiwit heeft twee conformaties: open naar de 
binnenkant of open naar de buitenkant. Op die manier kan het ‘flip-flop’-bewegingen doen, waardoor er 
constant suikers naar binnen worden getransporteerd. Dit kost geen energie. De beweging wordt 
gedreven door de concentratiegradiënt of – verschil van glucose. Deze beweging gebeurt ongeveer 50 
keer per seconde. Op die manier begrijpen we al voor een deel hoe deze wateroplosbare moleculen in 
onze cellen terecht komen.  

IONEN ZIJN HEEL HYDROFIEL  

 Ionen = elektrisch geladen deeltjes  
o Negatief: anion (vb. Cl-, HCO3, …)  
o Positief: kation (vb. Na+, K+, …) 
o Ionen zijn uitermate hydrofiel = wateroplosbaar  

 NaCl (zout) ioniseert (lost op) in water door de polaire watermoleculen en geeft Na+ en Cl-  
o Wanneer natriumchloride (keukenzout) splitst (ionisatie), krijgt chloor een elektron extra 

en natrium krijgt een elektron minder  

Hoge concentratie glucose  

Lage concentratie glucose  
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Als een je een lading hebt, ben je heel graag 
in water, want water is ook geladen in zijn 
moleculenstructuur: H2O waarbij de 
waterstoffen positief zijn (+) en de zuurstof is 
negatief (-)  waterstofmoleculen krijgen 
een positieve en een negatieve pool  

* positief en negatief trekken elkaar aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMIGE TRANSPORTERS KUNNEN OPENEN EN SLUITEN: POORTKANALEN  

 De poortkanalen laten een specifiek ion door (bv. natriumkanaal) 
 De poort kan open en toe door middel van een specifieke sleutel 
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ACTIEF TRANSPORT: VAN LAGE NAAR HOGE CONCENTRATIE 

Soms is het zo dat ionen gewoon naar binnen of naar buiten moeten volgens een concentratiegradiënt. 
Dit doen we via diffusie. Bv. buiten de cel bevindt zich veel natrium en dit moet naar binnen, dan 
stroomt natrium gewoonweg naar binnen (≈ glucose). Dan heb je een diffusiekanaal.  

Maar:  

 Actief transport kost energie: ATP (adenosine tri-fosfaat)  
o Van een lage concentratie naar een hoge concentratie  

 Vb. Na+-K+-ATPase: een molecule die natrium naar buiten en kalium naar binnen brengt  
o Dit is buiten de verwachtingen, want buiten was er al veel natrium, maar toch brengen 

we natrium van een lage naar een hoge concentratie: we willen geen natrium in de cel  
o Gaat een onevenwicht in concentratie in stand houden, door natrium naar buiten en 

kalium naar binnen te blijven pompen 

 

  

 

De natriumkaliumpomp is essentieel voor de mens om 
in leven te blijven.  

 

 

 

 

C. VESICULAIR TRANSPORT VAN GROTE MOLECULEN (PG. 69-71)  

Er bestaan grote blaasjes (= vesikels) vol met een lading/cargo die de cel binnengetrokken of uitgestuurd 
worden. Hoe kunnen we weten dat deze grote vesikels specifiek zijn? 

 Endocytose 
o Receptor-gemedieerde endocytose  

 We plaatsen receptoren op het plasmamembraan die specifieke moleculen 
herkennen: op deze plaats worden vesikels gevormd met deze specifieke 
molecule in 

 Herkennen  verbinden  naar binnen trekken 
o Pinocytose (‘drinken’): exacellulaire vloeistof naar binnen trekken 
o Fagocytose (‘eten’): het binnenhalen van bacteriën, etc. (omhulsel) 

Laag K+ 
Hoog Na+ 

Hoog K+ 
Laag Na+ 
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 Exocytose  
o In de cel zijn pakketjes van eiwitten geproduceerd en de cel gaat die in zijn geheel (in 

bulk) transporteren 
o Vb. vrijzetting van neurotransmitters (in één grote beweging = in bulk)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDIFFERENTIEERDE CELLEN HEBBEN UNIEKE EIGENSCHAPPEN VOOR BEPAALDE FUNCTIES 

De mens is een meercellig organisme. Dit betekent niet dat we meer van exact dezelfde cellen hebben, 
maar het betekent dat er een differentiatie heeft plaats gevonden.  

 20 soorten cellen (specialisaties): cytologie  
 Selectieve expressie van genen: differentiatie  

o Cellen nemen een bepaalde functie in: ze specialiseren zich in een bepaalde taak  
 In het begin heb je stamcellen, deze kiezen een bepaalde richting en gaan 

differentiëren = terminaal gedifferentieerde cel 
 Belangrijk is wel dat deze gedifferentieerde cellen samenwerken 

o Als een cel gedifferentieerd is, kan die niet meer terug naar zijn oorspronkelijke staat  
o Cellen kunnen heel verschillend zijn  
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Mensen zijn er als enige soort in geslaagd om samen te werken op een dynamische manier. Dit is exact 
wat het lichaam ook kan: de cellen in het lichaam werken samen en interageren met elkaar. Er zijn veel 
cellen die op verschillende manieren goed met elkaar kunnen communiceren.  

 

 

  

 

Cijfers zijn niet te kennen.  
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STAMCELLEN ZIJN NOG NIET GEDIFFERENTIEERDE VOORLOPERCELLEN  

 Elke cel bevat DNA van een volledig genoom  
1. Bevruchte eicel heeft mogelijkheid om uit te groeien tot elke soort cel = differentiatie  

 Dit is de ultieme stamcel, nl. de cel die nog alles kan worden  
2. Sommige stamcellen zijn gedeeltelijk gedifferentieerd 

 Bv. multipotent adult progenitor cells = cellen die we in ons 
lichaam behouden voor herstel (overal aanwezig)  

3. Terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet meer terug 
 Bv. een vetcel kan geen stamcel meer worden  

 

 

 

 

 

HISTOLOGIE: WEEFSEL ZIJN OPGEBOUWD UIT CELLEN, EN ORGANEN UIT WEEFSELS  

 Weefsels zijn een complex van cellen met overeenkomsten in structuur en functie  
o Epitheelweefsel: is vaak de binnen- of buitenbekleding van een orgaan. Het bestaat uit 

langwerpige, kolomachtige cellen naast elkaar. Het zijn cellen met een overeenkomstige 
structuur en functie, maar het zijn geen identieke cellen.  

o Bindweefsel: biedt structuur en ondersteuning aan organen  
 De structuur en werking van een orgaan hangt af van de weefsels waaruit het is opgebouwd  

 

 

 

 

 

 

Tussen de cellen zit extracellulaire vloeistof (= witte zones waar er geen cellen zitten). Deze vloeistof 
bevat heel wat moleculen, zoals suiker, eiwitten, water, … Deze moleculen zijn soms vrijgegeven door 
cellen. Deze extracellulaire vloeistof zien we ook als onderdeel van een weefsel.  

 

Epitheelweefsel 

Bindweefsel 
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Er zijn vier soorten weefsels:  

 

 

 

 

 

Deze figuur is een vereenvoudiging van 
de werkelijkheid.  

 

 

 

 

 

Weefsels kunnen zich groeperen tot organen. Bv. het hart bestaat uit spierweefsel (het pompen van het 
bloed van en naar het hart), epitheelweefsel (binnenbekleding van het hart), zenuwweefsel (het ritmisch 
pompen van het hart en signalen van en naar de hersenen) en bindweefsel (het pericard).  

SOORTEN SPIERWEEFSEL  

Het spierweefsel kan in verschillende varianten voorkomen en binnen een bepaalde variant kunnen er 
verschillende cellen aanwezig zijn. Over de gladde spieren en de hartspier hebben we geen controle. Zij 
worden gecontroleerd door het autonoom zenuwstelsel. Over de skeletspieren hebben we wel controle. 

1. Gladde spier: kan samentrekken (bv. darmwand, baarmoeder) 
2. Hartspier (dwarsgestreept) 
3. Skeletspier: verbindt botten met elkaar   

a. Trage spiervezels 
b. Snelle spiervezels  

 

 

 

 1 2 3 
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STELSELS ZIJN OPGEBOUWD UIT VERSCHILLENDE ORGANEN  

 Stelsels met coördinatiefunctie:  
o Zenuwstelsel: coördineert de werking van het lichaam  

 Centraal zenuwstelsel  
 Perifeer zenuwstelsel 

o Cardiovasculair stelsel: transporteert cellen en opgeloste stoffen  
o Hormoonstelsel (endocrien): reguleert langdurige verandering in andere orgaanstelsel 

 Ademhalingsstelsel: transporteert lucht  
 Immuunstelsel (lymfestelsel): verdedigt het lichaam tegen infecties en ziekten van buitenaf  
 Spijsverteringsstelsel: opname van voedingsstoffen en afgeven van afvalproducten   
 Uitgescheidingsstelsel (urinair): verwijderen van overtollige vloeistoffen 
 Voortplantingsstelsel (geslacht): de eicel en de zaadcel samenbrengen  
 Musculoskeletaal stelsel (spierstelsel + skeletstelsel): de mens voortbewegen  
 Integumet (huid, haar, nagels): bedekking en temperatuurregelaar    
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(a) De huidlaag: De huid heeft als belangrijkste taak allerlei potentiële indringers buiten te houden, bv. 
het coronavirus. Maar de huid heeft ook een belangrijke rol in de regeling van lichaamstemperaturen. 
Het is een groot contact met de buitenwereld. En het lichaam heeft binnenin een temperatuur van 
ongeveer 37C en de buitenwereld heeft meestal een lagere temperatuur. Door het bloed veel in contact 
te brengen met de buitenwereld kan je afkoelen, en omgekeerd. Daardoor worden we rood als we warm 
hebben en wit als we koud hebben. Op de huid zitten ook zweetklieren, waardoor we een extra systeem 
hebben om warmte af te geven. Dit is een duidelijk fysiologisch systeem.  

(b) Het beenderstelsel: Biedt stevigheid en structuur aan het lichaam. Daarnaast beschermt dit stelsel 
ook de weefsels, bv. de borstkas biedt bescherming voor het hart en de longen; de schedel biedt 
bescherming voor de hersenen; het bekkenbeen biedt bescherming voor de organen in het kleine 
bekken. De laatste functie van het beenderstelsel is de vorming van bloed (beenmerg) en de opslag van 
mineralen, bv. calcium: als we calcium nodig hebben voor een bepaalde lichaamsfunctie, wordt calcium 
uit de botten getrokken, waardoor de botten zwakker worden = osteoporose. We maken soms dus de 
keuze om onze botten zwakker te maken, zodat we er noodzakelijke mineralen uit kunnen halen. 
Orthopedie is een onderdeel van de chirurgie, die zich specifiek bezighoudt met het skelet. 

Medische 
specialisatie: 
dermatologie 

Medische 
specialisatie: 
orthopedie 
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(c) Het spierstelsel: Het spierstelsel bestaat uit ongeveer 600 spieren. Ze zorgen voor voortbeweging, 
doordat de spieren kunnen verkorten. Ook het spierstelsel zorgt voor stevigheid en bescherming, bv. de 
buikwand biedt bescherming aan de inwendige organen van de buik. Het spierstelsel zorgt ook voor 
warmteproductie, net zoals de huid. Ze staan dus ook voor een deel in voor de temperatuurregeling in 
het lichaam. Ze kunnen trillen of bibberen (= nutteloze beweging), zodanig dat we warmte produceren.  

(d) Het zenuwstelsel: Het zenuwstelsel staat in voor het geleiden van onmiddellijke reacties op prikkels 
en het coördineren van activiteiten van andere stelsels. Ook heeft het zenuwstelsel een coördinerende 
functie tussen de verschillende organen, bv. de hersenen geven een signaal uit om een bepaalde spier te 
laten bewegen.  

 

Medische 
specialisatie:  

fysische geneeskunde 

Medische 
specialisatie: 
neurologie 
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(e) Het hormoonstelsel: Ook het hormoonstelsel heeft een coördinerende functie. Hier gaat het niet 
over snelle reacties zoals bij het zenuwstelsel, maar over trage reacties. Het hormoonstelsel heeft ook 
een boodschappersfunctie: ze brengen boodschappen van het ene orgaan naar het andere. Er zijn 
typische endocriene organen waarvan het de taak is om hormonen te produceren, bv. de schildklier. 
Andere organen kunnen naast het produceren van hormonen, ook nog andere functies uitvoeren (deze 
staan hier niet allemaal vermeld), bv. de nieren en de teelballen.  

(f) Het bloedvatenstelsel: Het cardiovasculair stelsel staat in voor het transporteren van cellen, 
opgeloste stoffen, hormonen, nutriënten, zuurstof, … van het ene orgaan naar het andere. Het zijn 
‘wegen’ die alle organen met elkaar verbinden.  

 

Medische 
specialisatie: 

endocrinologie 

Medische specialisatie: 
cardiologie, vasculaire 

geneeskunde 
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(g) Het lymfestelsel: Naast de bloedvaten, bestaan er nog andere transportbuizen die vocht verplaatsen. 
In dit stelsel bestaat dit vocht uit lymfe. Deze stapelen zich vooral op in weefsels en worden dan terug 
gebracht naar de bloedsomloop. Het lymfevatensysteem is nauw gekoppeld aan het afweersysteem: in 
de lymfevaten zitten knopen (de amandelen) die betrokken zijn bij de afweer. Er zitten cellen in die 
kunnen vechten tegen indringers, zoals bacteriën en virussen.  

(h) Het ademhalingsstelsel: Dit stelsel staat in voor het transporteren/het verversen van lucht in de 
longen. Het dient voor gassen, CO2 en O2, uit te wisselen met het bloed. Het bloed brengt deze gassen 
van de longen naar de weefsels en terug. Het ademhalingsstelsel staat dus in voor het aanleveren van 
gassen naar de cellen: de mitochondriën produceren energie door zuurstof om te zetten in ATP.  

 

 

Medische 
specialisatie: 
immunologie 

Medische 
specialisatie: 
pneumologie 
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(i) Het spijsverteringsstelsel: Dit stelsel bestaat uit twee delen, (1) een lange buis die van aan de mond 
tot aan de aars gaat (± 10m) en (2) ondersteunende organen, zoals de lever, de gal en de alvleesklier. Zij 
moeten het spijsverteringskanaal ondersteunen. De functies van het spijsverteringsstelsel zijn het 
verwerken van voedsel, het opnemen van voedingsstoffen en het verwijderen van afvalproducten.   

(j) Het urinair stelsel: Het bloed bevat allerlei afvalproducten, waarvan het grootste deel geëlimineerd 
wordt uit het bloed via de nieren. Deze afvalstoffen komen terecht in de urine. Een klein deel van wat we 
elimineren uit het bloed gaat via de stoelgang naar buiten. Maar meestal worden alle afvalstoffen 
opgenomen in het bloed, waarna ze uitgescheiden worden in de urine door de nieren. De urine gaat via 
de urineleiders naar de urineblaas (een reservoir). Het deel van de urineblaas naar de buitenwereld 
wordt de urinebuis genoemd.  

Medische 
specialisatie: 

gastro-enterologie 

Medische 
specialisatie: 

urologie, nefrologie 
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Het voortplantingsstelsel: Dit stelsel dient minder om de bestaande mens te laten functioneren, maar 
eerder op de nieuwe mens te maken. Het voortplantingsstelsel is zeer verschillende bij mannen en bij 
vrouwen. Er is weinig tot niets gemeenschappelijk aan: organen, hormonen, medische specialisaties zijn 
anders. Dit stelsel vormt geslachtscellen en -hormonen die uiteindelijk moeten samenkomen.  

 

5. HOMEOSTASE 

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET MENSELIJK LICHAAM  

 
Als mens zijn we verbonden met andere 
organismen in de natuur doordat we een 
organisme zijn dat zuurstof en voedsel 
(suiker) inneemt, en CO2 en water afgeeft. 
We hebben energie nodig om te leven en 
deze halen we uit de voeding, in combinatie 
met zuurstof. 

Doel: C6H12O6 + O2   CO2 + H2O + energie 

Planten doen net het omgekeerde. 

Medische 
specialisatie: 
andrologie 

Medische 
specialisatie: 
gynaecologie 
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De interacties tussen stelsels moeten bekeken worden binnen het functioneren van een organisme. We 
moeten dus het geheel bekijken, want alles hangt aan elkaar. Daarom gebruiken we een schematische 
weergave van de werking van het lichaam. Dit is natuurlijk sterk vereenvoudigd.  

We hebben heel veel cellen (± 30 biljoen) die zich bevinden in een ‘blauw bad’ waar het aangenaam is 
om te leven. Dit komt omdat een aantal paramaters constant gehouden worden (suiker, zuurstof, 
temperatuur, CO2, …). We houden dus het intern milieu (= waar de cellen verblijven) constant. Dit is de 
homeostase en is de basis van de fysiologie. Alle stelsel hebben als taak bijdragen aan het constant 
houden van het intern milieu. De homeostase is dus zeer belangrijk.  

Het intern milieu is het grootste deel van ons lichaam en bestaat uit extracellulair vocht. Het is de ruimte 
waar alle cellen verblijven. Opgelet: enkel de blauwe delen in de tekening zijn intern milieu. De witte 
delen behoren hier niet toe en noemen we het extern milieu. De regels van homeostase gelden hier niet. 

Respiratoir systeem: Het ademhalingssysteem moet ervoor zorgen dat de concentratie zuurstof en CO2 
in het intern milieu constant blijft.  

Urinair systeem: Het uitscheidingsstelsel zorgt ervoor dat alle afvalstoffen naar buiten gebracht worden. 
Wat te veel is aan water en zouten wordt ook afgescheiden door het urinair stelsel.  

Digestief systeem: Dit stelt de lange buis voor van de mond tot aan de anus. Hierdoor lopen belangrijke 
stoffen zoals nutriënten, water en zouten. Wat we belangrijk vinden, nemen we via de wand van deze 
buis op in het lichaam. Dit draagt ook bij tot het constant houden van het intern milieu.  
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HOMEOSTASE EN FEEDBACKSYSTEMEN (PG. 8-9)  

 Homeostase (1930: Walter Cannon)  
o Constant houden van ‘milieu interieur’ 

 Je gaat nooit nadenken over het constant houden van bepaalde concentraties in 
het lichaam, tot je een ziekte hebt die invloed heeft op die concentratie 

 Er moeten bepaalde sensoren zijn die aangeven wanneer een concentratie in 
gedrang komt en er moeten signalen zijn die bepaalde gedrag uitlokken om deze 
concentratie terug op pijl te krijgen (constant)  

o Vele parameters 
 Als één van de parameters niet constant blijft, zitten we met een probleem  

o Dynamisch evenwicht  
 Negatieve feedback (vb. thermostaat)  

o Beschermt ‘setpoint’ 
 Bv. temperatuur: de setpoint bepaalt wat de goede of bedoelde temperatuur in 

het lichaam is  als de temperatuur stijft en dus hoger is dan de setpoint, moet 
het lichaam de temperatuur laten dalen 

o Maakt wijziging ongedaan  
 Ziekte betekent vaak ‘falen van homeostase’  

o We slagen er op één of andere manier niet in om een bepaalde concentratie constant te 
houden (bv. magnesium, suiker, pH, zuurstof, …) 

o Bv. diabetes: te veel glucose in het bloed  

NEGATIEVE TERUGKOPPELING HERSTELT OORSPRONKELIJKE SITUATIE (PG. 12-14)  

De negatieve feedback gaat de gemeten situatie vergelijken met de setpoint en op basis daarvan een 
effector in gang zetten. Een variatie buiten de normale grenzen wekt een automatische reactie op, met 
als gevolg dat de situatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt tot de gewenste setpoint weer bereikt is. Dit is 
het systeem dat we gebruiken in het menselijk lichaam om de homeostase in stand te houden.  

 Sensor (receptor): detecteert afwijking van ‘setpoint’ door (externe) verstoring  
o Als je iets constant wil houden, moet je het eerst kunnen meten  

 Integratiecentrum (besturing-): bepaalt de respons  
 Effector: produceert de respons (uitvoerder) 

o Als de situatie te laag is, gaat het lichaam verhogen, en omgekeerd = negatieve feedback 
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Bv. lichaamstemperatuur:  

Sensor: laat het lichaam weten wat de situatie is 

Integratiecentrum: hier wordt de setpoint 
aangegeven: wanneer de temperatuur hiervan 
verschilt, wordt een gepaste respons bepaald  

Effector: als de temperatuur te hoog is, gaat de 
effector de temperatuur laten dalen (en 
omgekeerd) 

 

VIA NEGATIEVE FEEDBACK BEHOUD VAN DYNAMISCH EVENWICHT  

 

 lichaamstemperatuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De negatieve feedbackloop zit in een bepaalde kern in de hersenen, nl. de hypothalamus. Zowel de 
sensor (‘thermometer’) als het integratiecentrum bevinden zich hier. De sensor laat het lichaam weten 
dat de lichaamstemperatuur te hoog of te laag is, waarna het integratiecentrum een commando of 
effector gaat geven die de temperatuur weer naar de setpoint (37C) brengt. Een voorbeeld van een 
effector is bijvoorbeeld zweetklieren. Zo wordt de homeostase terug bekomen. 

De temperatuur is niet altijd constant: er is een bepaalde normale range waarbinnen je mag fluctueren.  
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SETPOINTS VAN ENKELE BELANGRIJKE BLOEDPARAMETERS  

 

 

Te kennen voor het examen. 

POSITIEVE TERUGKOPPELING (PG. 14-15) 

 Effectors versterken wijziging (sneeuwbaleffect)  
o Komt niet vaak voor in het lichaam 

 Meestal deeltje van grotere negatieve feedbackloop 
o Positieve terugkoppeling is betrokken bij de regulering van, mogelijk gevaarlijke of 

belastende, processen die zo snel mogelijk moeten worden voltooid. 
o Bv. bloedstolling (zie afbeelding) 

 

 

Parameter Setpoint Ziekte/symptoom  

Glucose 90 mg/dl  
(70 – 110)  

Te hoog: diabetes 

Te laag: hypoglycemie  

pH  7.4 

(7.35 – 7.45) 

Te hoog: alkalose 

Te laag: acidose  

Ureum  25 mg/dl Te hoog: uremie  

Zuurstof 20 ml/dl Te laag: hypoxie  

Vetten  600 mg/dl Te hoog: hypercholesterolemie  

Eiwitten 7 g/dl Te laag: ondervoeding, oedeem 
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SUIKERZIEKTE (DIABETES) IS EEN VOORBEELD VAN VERSTOORDE HOMEOSTASE (PG. 15)  

 Na een maaltijd komt er suiker (glucose) in het bloed  
o Als we eten, gaat de bloedglucose stijgen: veel meer dan het 

lichaam op dat moment nodig heeft. Het lichaam gaat een deel van 
deze glucose opslaan in tijdelijke reserves (voor later, bv. ‘s nachts). 
Op dat moment gaan de Eilandjes van Langermans (pancreas) 
insuline maken. Dit gebeurt door de bètacellen.  

 Deze ‘verstoring’ van de suikerspiegel wordt tegengewerkt door insuline  
o Insuline is een hormoon dat in het bloed komt en de boodschap 

geeft aan alle cellen dat ze glucose mogen opnemen, aangezien er 
te veel is. Hierdoor wordt de glucoseconcentratie terug normaal. 

o Kort nadien keert ook insuline terug naar zijn setpoint. 
 Bij type-I is de productie van insuline defect  

o Het afweersysteem beschouwt de bètacellen als vijand en valt deze 
aan. Hierdoor zijn ze onomkeerbaar vernietigd: elke keer als je glucose opneemt, stijgt 
de glucoseconcentratie, maar we krijgen deze niet meer terug normaal.  

o Mensen met diabetes hebben dus altijd een te hoge concentratie suiker in hun lichaam.  
 Bij diabetes moet de feedbackloop overgenomen worden door apparaatjes  

o Sensor: glucosemeter (vb. bloedprik)  
o Integratiecentrum: rationele ervaring van arts en patiënt  
o Effector: insuline injectie  

 Opletten: wanneer je te veel insuline inspuit, kunnen de hersenen zonder suiker 
zitten, waardoor deze zullen afsterven en het organisme sterft.  
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6. INTERACTIE TUSSEN CEL EN OMGEVING  

COMMUNICATIE TUSSEN CELLEN  

LOKAAL (BINNEN 1 WEEFSEL)  

 Direct contact tussen cellen: gap junctions  
o = kanaaltjes die ervoor zorgen dat vocht van de ene cel naar de andere cel kan gaan 
o Bv. hartcellen: als één hartcel geprikkeld wordt en samentrekt, doen de andere 

hartcellen dit ook op hetzelfde moment  

 

 

 

 

 

 

 Communicatie via lokale boodschappers (paracriene regeling)  
o Verschillende soorten cellen, die niet functioneel met elkaar verbonden zijn, die vlak 

naast elkaar liggen kunnen elkaar beïnvloeden (niet via het bloed)  
o Bv. cellen in de teelbal die testosteron aanmaken: testosteron gaat de boodschap geven 

aan de cellen die zaadcellen maken dat zij deze mogen produceren 
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LANGE-AFSTANDSCOMMUNICATIE  

 Neuronaal: prikkel via kabel (axon) naar doelcel (H2 en H3)  
o Snelle en gerichte communicatie die grote afstanden kan afleggen   
o De prikkel die in de neuronale cellen terecht komt is heel specifiek en snel: andere cellen   

begrijpen de boodschap niet 
 Dit maakt het heel moeilijk om met grotere ‘groepen’ cellen te communiceren  

o Te vergelijken met telefoneren  

 

 

 

 

 Hormonaal: molecule via bloedbaan naar alle cellen (enkel effect in doelcel) (H4)  
o Dit is de endocriene communicatie = een boodschapper (molecule) wordt afgegeven in 

het bloed en gaat naar alle cellen: de doelorganen hebben een receptor voor deze 
communicatie, waardoor enkel zij de boodschap begrijpen.  

o Te vergelijken met een bericht in de krant  
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7. ANATOMISCHE RICHTINGEN EN VLAKKEN (PG. 18-21) 

ANATOMISCHE VLAKKEN/SNEDEN 

 Transversaal of horizontaal  
o Loodrecht op de lengte-as (= van kop tot voet) van het lichaam: het lichaam wordt 

verdeeld in een bovenste en onderste gedeelte (= dwarsdoorsnede)  
 Coronaal of frontaal  

o Langs de lengte-as (= van kop tot voet) van het lichaam: het lichaam wordt verdeeld in 
een ventraal en dorsaal gedeelte  

 Sagittaal  
o Midsagittaal: door middenlijn: het lichaam wordt verdeeld in een linker- en rechterhelft  
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ANATOMISCHE RICHTINGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior  Voorzijde 

Posterior Achterzijde 

Ventraal Voorzijde; buikzijde 

Dorsaal Achterzijde; rugzijde  

Craniaal, cefaal of superior  Naar het hoofd toe  

Caudaal of inferior  Naar de staart toe  

Lateraal Weg van de lengteas (buitenwaartse richting) 

Proximaal In de richting van het middelpunt/aanhechtingspunt 

Distaal Weg van het middelpunt/aanhechtingspunt  

Oppervlakkig gelegen Dicht bij het oppervlak van het lichaam  

Diep gelegen Ver van het oppervlak van het lichaam  
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8. EVOLUTIE EN NATUURLIJKE SELECTIE  

BIOLOGIE: EIGENSCHAPPEN EN ‘DRIJFVEER’ VAN LEVENDE WEZENS (PG. 4-5)  

 Basale functies: als deze vijf ‘voorwaarden’ of functies voldaan zijn, is het iets dat leeft  
o Reactievermogen (prikkelbaarheid): organisme reageert op verandering in de omgeving  
o Groeien 
o Voortplanting  
o Beweging (intern transport of voortbeweging) 
o Stofwisseling (metabolisme): chemische reacties waar enzymen voor nodig zijn 

 Sterven (van organisme)  
o Het leven is eindig, maar we willen dit zo lang mogelijk uitstellen  
o Sterven van het organisme houdt niet per se het sterven van de soort in: heel wat 

soorten zijn al uitgestorven, maar andere soorten overleven wel (bv. haaien)  
 ‘Drijfveer’ is overleven (doel)  

o Korte termijn: organisme  eten en niet opgegeten worden 
 Het lichaam is hier heel sterk in: weerbaarheid  

o Lange termijn: doorgeven genetisch materiaal van soort  voortplanting 

 

A chicken is an egg’s way to make another egg: normaal gezien zou je denken ‘an egg is a chicken’s way 
to make another chicken’, maar eigenlijk is het omgekeerd want de kip is een tijdelijke verschijning. Het 
ei daarentegen is constant: het ei bevat DNA. Het DNA wordt tijdelijk in een nieuwe kip gestoken, die het 
DNA weer doorgeeft aan een nieuw ei. De rode draad is dat het DNA steeds hetzelfde is.  

Via deze identieke DNA-lijn kunnen we achterhalen van welke dochter we afkomstig zijn.  
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EVOLUTIE: NATUURLIJKE EN SEKSUELE SELECTIE  

 

In deze twee boeken van Charles Darwin 
(19de eeuw) staan de inzichten over de 
overleving van een soort. 

 

 

 

 

 

FUNCTIONALISME OM DE MENS TE LEREN BEGRIJPEN (PG. 41-45) 

Deze wetten bestuderen laat ons toe om de werking van het menselijk lichaam te begrijpen. We hebben 
de evolutie(theorieën) dus nodig. De functies die we hebben moeten terug te leiden zijn naar ofwel een 
grotere kans op overleven, ofwel een grotere kans op voortplanten. 

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

o Opgelet: niet alles heeft nut = evolutionair relict  
 Evolutionair relict = bepaalde zaken hebben hun nut gehad bij bepaalde 

voorouders, maar voor ons hebben ze geen nut meer 
 Bv. staartbeentje 
 Bv. kippenvel: als het koud is gaan dieren met een (lange) vacht een ‘isolatie’-

laag of thermoslaag maken, maar de haartjes van de mens zij zodanig kort dat 
wij geen luchtlaag kunnen maken (we hebben onze haren doorheen de evolutie 
verloren: bv. doordat we zijn beginnen jagen) 

 Ook begrijpen van aspecten van (menselijk) gedrag vereist inzicht in hun evolutionair nut  
o Eten 
o Niet opgegeten worden  
o Voortplanten  
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PRINCIPES VAN DE EVOLUTIETHEORIE  

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

beter aangepast zijn aan de omgeving (= natuurlijke selectie) 
 Er is variantie tussen individuen en bepaalde varianten geven voordeel qua overleven  

3. Eigenschappen die positief zijn voor het overleven en de voortplanting worden frequenter in 
een populatie 

 Dit zorgt ervoor dat enkel de beste varianten zich uiteindelijk zullen voortplanten  

SURVIVAL OF THE FITTEST  

 Natuurlijke selectie: niet enkel de competentie om te overleven, maar om genen door te geven  
o Heel veel eigenschappen van het lichaam (bv. de mogelijkheid om zoet te proeven) zijn 

terug te brengen tot het overleven  
 Fitness = aantal succesvolle nakomelingen  

o Afbeelding: de donker grijze bollen hebben een grotere fitness, aangezien de 
eigenschappen worden doorgegeven 

o Op die manier ontstaat er een sterke diversiteit in de natuur  
o Bv. een bepaalde soort vogel ontwikkelt een lange snavel om beter aan voedsel te 

geraken.  

Degene die het best aangepast is aan de omgeving, zal overleven. Dit zijn niet altijd de grootste of de 
sterkste, bv. de bosmannen in Afrika: voor hen is het voordelig voor het overleven om klein te zijn. 

Darwins theorie is gebaseerd op populaties vinken op verschillende eilanden. Op elk eiland waren de 
vinken allemaal op een andere manier geëvolueerd: de ene soort had een sterke snavel, terwijl de 
andere soort een lange snavel had bijvoorbeeld. Deze evolutie had te maken met het voedsel dat te 
vinden was op de verschillende eilanden. Door deze grote verschillen doorheen de evolutie, waren de 
verschillende soorten niet meer in staat om zich met elkaar voort te planten.  
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SEKSUELE SELECTIE  

Dit is de competitie om je als soort voort te planten. Deze kracht wordt vaak onderschat, terwijl het een 
heel sterke kracht geweest is doorheen de evolutie. De seksuele selectie heeft diverse eigenschappen.  

Bv. pauwen: de wijfjes vonden een lange staart aantrekkelijker bij een mannetje, omdat ze daarmee 
beter konden vliegen. Maar op een bepaald moment werd de staart zo lang, dat de mannetjes niet meer 
in staat waren om te vliegen omdat het zo onhandig was. Dit werd steeds extremer.  

 

 

 

 

 

 

Female choice = de wijfjes kiezen een mannetje waarvan ze denken dat hij de beste is. Ook bij de mens 
verloopt de seksuele selectie op deze manier, bv. in Kenia hielden de mannen een wedstrijd ‘om ter 
hoogst springen’ om de vrouwen te imponeren. Degene die won, mocht als eerst een vrouw kiezen.  

Male competition = mannetjes (van eenzelfde soort) bakenen hun territorium af en vechten met elkaar 
om op die manier te bepalen wie het wijfje krijgt. Dit kan sterk verschillen van soort tot soort. Dit wordt 
ook de intrasexuele selectie genoeld. 
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TAXONOMIE (LINNEUS) 

Dit wordt op dit moment overhoop gehaald door de genetica die hier correcties op aanbrengt. Dit omdat 
men nu het hele proces en de historiek genetisch kan reconstrueren.  

 Organismen indelen volgens eigenschappen in groepen  
 3 domeinen:  

1. Eukaryoten = al het leven dat we kennen (met uitzondering van de (oer-)bacteriën  
2. Bacteria  
3. Archaea (oerbacteriën) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Species: onze soort wordt de homo sapiens (moderne mens) genoemd. Organismen van dezelfde soort 
kunnen zich met elkaar voort planten en een nageslacht krijgen dat ook vruchtbaar is, bv. als een paard 
en een ezel zich met elkaar voortplanten, krijgen we een muilezel. Maar deze is onvruchtbaar, waardoor 
een paard en een ezel per definitie twee verschillende soorten zijn. Een soort is niet hetzelfde als een 
ras, bv. als twee honden zich met elkaar voortplanten behoren zij tot eenzelfde soort, zonder dat er 
rekening gehouden wordt met het ras van die honden. De soort is biologisch het belangrijkste.  

Genus: de homo sapiens zijn nog de enige soort die overgebleven is van het geslacht ‘Homo’. Er 
bestonden nog andere soorten Homo, maar deze zijn allemaal uitgestorven.  

Family: in de familie van de mensapen hebben we wel nog ‘neven’ en ‘nichten’. Dit is een relatief kleine 
familie in de grotere orde van de apen. Daar zitten ook andere apen in.  
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 Variëteiten en complexiteit van organismen ontstaan door adaptaties 
o (Genetische) mutaties en cumulatieve selectie  

 Bepaalde mutaties leveren een voordeel op en worden courant in de populatie 
van een soort: op die manier krijgen dezelfde basisstructuren andere functies  

 

 

 

 

 

 

Bovenste lidmaten: (a) mens/arm, (b) vleermuis/vleugel, (c) walvis/vin, (d) hond/poot  

o Zonder voorafgaand plan/doel (The Blind Watchmaker)  
 Niet alles in het lichaam is goed gemaakt, bv. de film (gevoelige plaats) in het 

netvlies zit achter de kabels; de zaadleider van de man zit achter de urineleider. 
Men noemt het een intelligent design = moest het menselijk lichaam geschapen 
zijn, zouden er geen fouten gemaakt zijn. Dit komt omdat het lichaam gemaakt is 
zonder doel of plan.  

 The Blind Watchmaker: de biologie heeft heel complexe dingen (zoals het oog) 
gemaakt, maar dit is niet op voorhad gepland. De biologie heeft hier niet over 
nagedacht, waardoor niet nagedacht is hoe iets het best gemaakt wordt.  

EVOLUTIONAIRE DRIJFVEER: ETEN EN NIET OPGEGETEN WORDEN  

 Plaats in de voedselpiramide 
 Exploiteren van nieuwe ecologische niches = (ruimtelijke) plaats waar er opportuniteiten zijn 

(meer kans op eten en minder kans om opgegeten te worden)  
o Open niches (eiland, lucht, grot, …)  

 Bv. grot: hier is het heel donker, maar veel dieren baseerden zich op de visus 
voor de oriëntatie. Maar diersoorten die deze visus niet nodig hebben kunnen in 
de grot gaan wonen, bv. insecten.  

o Nieuwe voedselbronnen, bescherming tegen predatoren  
o Vereist adaptatie aan nieuwe omgeving  

 Invloeden:  
o Klimaat, meteorieten  
o Continentendrift  
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 Na massa-extinctie 65 mya: zoogdieren vertonen snelle differentiatie = evolutionaire niche  
o Uit het kleine zoogdier is een enorme explosie ontstaan van buideldieren en zoogdieren 

die een placenta hebben. Zij zijn zeer dominant geworden, omdat er een ecologische 
niche ontstaan is, waar de grotere roofdieren niet meer aanwezig waren. Sinds dien zijn 
de zoogdieren, beter gezegd: de mens, ‘baas’.  

 

 

 

 

 

Dit zijn de verschillende massa-extincties die gebeurd zijn in de loop van de evolutie. De belangrijkste is 
de laatste, die 65 mya geleden plaatsgevonden heeft. Maar we moeten inzien dat er doorheen de 
evolutie nog grotere uitstervingsgolven geweest zijn. De verschillende massa-extincties hebben tot 
bepaalde processen geleid. Maar eigenlijk is de figuur niet correct, want bij de 0 zou opnieuw een piek 
moeten staan. We zijn op dit moment bezig met een massa-extinctie.  
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‘OUT OF AFRICA’: OP ZOEK NAAR DE WIEG VAN DE MODERNE MENS  

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste betekenisvolle stap in de geschiedenis van de mens is dat we als soort zo’n 300 duizend jaar 
geleden ontstaan zijn in Afrika. Dit is eigenlijk zeer recent in de hele loop van de evolutie. De homo 
sapiens hebben het continent Afrika verlaten en zijn beginnen rondtrekken via het Arabisch schiereiland 
naar Europa en Azië en uiteindelijk via de Beringstraat naar Amerika. Grote delen zijn verbonden met 
land, maar af en toe moesten ze ook stukken zee oversteken, bv. de Aboriginals hebben met vlotten en 
‘boten’ de zee overgestoken van Indonesië naar Australië. Zij wisten echter niet waar ze naartoe gingen 
en dit ging bijna altijd mis. Maar soms ging het ook goed en ontdekte een ‘bevolking’ een nieuwe niche. 
Overal waar de mens aankwam, stierven grotere dieren vrij snel uit. 

Dit is een belangrijk deel van onze historiek omdat het verklaart waarom de mens risicogedrag opzoekt. 
Risicogedrag heeft een evolutionair voordeel (naast de vele nadelen). Het risicogedrag van de mensen 
die in een nieuwe niche geraakten en overleefden, werden beloond. Dit wordt zal dus sterker worden in 
onze genen (= fitness). De mensen die dit niet aandurfden, stierven uit door de hoge competitie in de 
vertrouwde niches.   
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ONTWIKKELING EN EVOLUTIE VAN MENS EN MENSELIJKE HERSENEN (PG. 43-46) 

 

Er zijn een paar belangrijke fasen in de menselijke evolutie benoemd. Van waar komen wij? Als je wil 
begrijpen waarom we ons op een bepaalde manier gedragen, moeten we kijken naar van waar we 
vandaag komen en durven terugkijken in de evolutie.  

In het kader staan enkele belangrijke fasen die gekend moeten zijn.  

OORSPRONG VAN NEANDERTHALER EN HOMO SAPIENS  

 5 mya: splitsing tussen de chimpansee en hominiden (zie pg. 50) 
 0.3 mya: neanderthalers  
 0.3 mya: homo sapiens  
 Mogelijk nog latere menging tussen neanderthalers en homo sapiens 

o Uitwisseling van genetisch materiaal: de homo sapiens hebben 
neanderthaler genen 

o Bv. vrouwelijke neanderthalers met mannelijke homo sapiens  
 De homo sapiens hebben het gehaald van de neanderthaler (vooral 

competitie in Europa) vanwege het grote brein (‘sapiens’) 

 

 

~ 4500 mya (milion years ago): ontstaan aarde 
~ 3800 mya: eerste leven  
360 mya: eerste gewervelden (amfibieën op het land)  
65 mya: uitsterven dino’s en opkomst van primaten 
25 mya: eerste mensapen (hominiden)  
2 mya: homo habilis/erectus (rechtop lopen) 
0.1 mya: homo sapiens 
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HOMOSAPIENS: HET DIER MET DE GROTE HERSENEN  

 1% verschil in DNA tussen de mens en chimpansees  
 0.1% verschil in DNA tussen onverwante mensen  

 

 

Homo sapiens hebben grote hersenen tegenover het lichaamsgewicht. 

De hersenontwikkeling bij de belangrijkste soorten van hominini. Op de afbeelding zijn de eerste soorten 
te zien die wij homo noemden. De namen die op de afbeelding staan zijn de oorspronkelijke namen. De 
term homo gebruiken we pas sinds de mens van 2 à 3 miljoen jaar geleden.  

Men vermoed dat de soorten die wij nu zijn, afgesplitst zijn van de homo erectus. Hoe lang deze nog 
geleefd heeft, weet men niet. Nadien is de homo afarensis ontstaan en deze zou de gemeenschappelijke 
voorvader zijn van zowel de neanderthaler als van de homo sapiens. De neanderthaler is dus één van de 
dichtste neven die we hebben.  
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HET UNIEKE VAN DE MENSELIJKE HERSENEN (PG. 43-45)  

 Groter: > 2% van LG (i.t.t. 0.2% bij olifanten)  
 Meer neuronen per gram hersenweefsel (zie figuur)  

o Homo sapiens: grootste hoeveelheid neuronen 
 Veel plooien in cortex door beperkte plaats  

o De homo sapiens hebben een groot brein dat diep 
ingekerfd is: hierdoor kunnen veel meer neuronen 
geplaatst worden op een beperkte plaats  

o Deze hersenkronkels zijn bij andere dieren veel 
minder aanwezig 

 

 

VERTRAAGDE (POSTNATALE) ONTWIKKELING VAN MENSELIJKE HERSENEN  

 Veel postnatale rijping tot adolescentie  
o Door klein geboortekanaal (rechtop lopen)  

 Er is een beperking in de grootte van de schedel van een kind door het beperkte 
geboortekanaal van de vrouw (± 10 cm): dit is een natuurlijke grens  

 Nu zou je kunnen zeggen dat het wel mogelijk zou zijn, met de techniek van de 
keizersnede  het zou kunnen dat de hersenen terug groter worden  

 Rechtop lopen heeft het voordeel gehad dat we met onze voorste ledenmaten 
konden werken, maar het heeft ook een nadeel gehad  

o Van 350 gram naar 1400 gram (maar blijft 100 miljard neuronen) (zie figuur)  
 Dit is een belangrijke ontwikkeling na de geboorte: gedurende 10 à 20 jaar na de 

geboorte blijven we ons brein ontwikkelen (enige soort die er zo lang over doet) 
 Dit is een groot nadeel: we komen compleet hulpeloos ter wereld en hebben 

een heel lange postnatale ontwikkeling (groeien van het brein)  
 Maar ook een groot voordeel  

o Voordeel/noodzaak/risico: VEEL LEREN EN BEÏNVLOEDING MOGELIJK! 
 Er is meer potentieel bij het opvoeden en bij de ontwikkeling van menskinderen, 

omdat niet alles van bij de geboorte vastligt  
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HET ZENUWSTELSEL  
HOOFDSTUK 4 EN HOOFDSTUK 5  

INHOUD  

1. Opdeling: zenuwcellen en steuncellen  
2. Actiepotentialen en prikkelgeleiding  
3. Synapsen  
4. Neurochemie en psychofarmacologie  
5. Functionele neuroanatomie  

a. Centraal zenuwstelsel  
b. Perifeer zenuwstelsel  

6. Bewegingscontrole en skeletspieren  
7. Autonoom zenuwstelsel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuronale communicatie 
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1. OPDELING ZENUWSTELSEL  

 2 celtypes in zenuwstelen 
o Neuronen: geleiden van prikkels (elektrische activiteit)  
o Steuncellen (glia): het ondersteunen van de neuronen (i.p.v. het geleiden van prikkels)  

 Anatomische opdeling zenuwstelsel  
o Centraal zenuwstelsel (CZS)  

 Hersenen  
 Ruggenmerg  

o Perifeer zenuwstelsel (PZS)  
 Craniale zenuwen: komen rechtstreeks uit het brein  
 Spinale zenuwen: interactie via het ruggenmerg (merendeel)  

FUNCTIONELE OPDELING ZENUWSTELSEL (PG. 99)  

 

Het centraal zenuwstelsel is een 
informatieprocessor met kabels die input 
geven (afferent) en kabels die output 
reguleren (efferent).  

Sensorische informatie die buiten het 
zenuwstelsel wordt geregistreerd door de 
zintuigen, wordt doorgegeven door het 
afferente gedeelte naar het centraal 
zenuwstelsel. Daarna zendt het centraal 
zenuwstelsel motorische impulsen naar de 
effectoren (spieren en klieren) via het 
efferente gedeelte.  

 

Afferent division: De zintuigen geven informatie over de buitenwereld en over hoe het lichaam zich 
begeeft in deze buitenwereld. Deze informatie wordt naar het centraal zenuwstelsel gestuurd, waardoor 
het lichaam gaat reageren. Het kan ook zijn dat deze input gaat over de ‘internal conditions of organ 
systems’. Dit zijn kabels die van in een bepaald deeltje van de bloedbaan (aortaboog) naar de hersenen 
lopen. Deze twee soorten input, die verzameld worden via receptoren of sensoren, gaan via de afferente 
divisie naar het centraal zenuwstelsel.  

Efferent division: We kunnen de efferente divisie opsplitsen in twee delen: (1) het deel dat de 
skeletspieren aanstuurt = het somatische (bewuste) zenuwstelsel, en (2) het deel dat autonoom of 
willekeurig werkt = het autonome (onbewuste) zenuwstelsel. Het autonoom zenuwstelsel bestaat dan 
nog eens uit orthosympatische en parasympatische zenuwen.  
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NEURONEN (ZENUWCELLEN) ZIJN DE FUNCTIONELE EENHEDEN VAN HET ZS (PG. 100-101) 

De neuronen zijn de basiseenheden van het zenuwstelsel en bestaan uit:  

 Dendrieten: opvangen van prikkel (afferent)  input 
o ‘Voelsprieten’ die informatie naar het cellichaam brengen  

 Cellichaam (integratie van signalen) + celkern (DNA)  integratie  
o De prikkels die binnenkomen via de afferente zenuwen worden geïntegreerd  
o Bij het cellichaam van een neuron zijn er uitlopers (zowel afferent als efferent) 

 Afferent: naar het cellichaam toe via dendrieten 
 Efferent: van het cellichaam weg via een axon  

 Axonheuvel en axon  conductie  
o Productie en geleiding van impuls (efferent) 
o Een bepaalde prikkel wordt gevormd in de axonheuvel en wordt dan geleid via het axon 

 Wanneer er geen prikkels meer geproduceerd worden, ben je (hersen-)dood  
o Kan heel lang zijn (bv. van het ruggenmerg naar de spieren in de voeten)  

 Zenuwuiteinden: vrijzetten van chemische stoffen (synaps)  output  
o De ‘verdikkingen’ op het einde van neuronen die verbindingen maken met andere cellen  
o Synaps = het al dan niet doorgeven van een prikkel van de zenuwcel naar een andere cel 

 Bij elke synapsknop communiceert het neuron met een andere cel  
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ANATOMISCHE CLASSIFICATIE VAN NEURONEN (PG. 101-102) 

We hebben miljarden neuronen in ons zenuwstelsel die verschillend zijn van vorm. Neuronen worden 
opgedeeld in drie typen op basis van de relatie tussen de dendrieten, het cellichaam en de axonen.  

1. Multipolair  
 Eén cellichaam, meerdere dendrieten (of polen) en één axon 

 Langs meerdere wegen input, maar slechts langs één weg output  
 Komen heel vaak voor in het efferente gedeelte van het zenuwstelsel  
 Vb. motoneuronen  

2. (pseudo)unipolair  
 Het cellichaam heeft maar één pool of uitloper: de afferente dendritische kant loopt 

automatisch over in de efferente axonale kant  
 Het cellichaam is slechts ondersteunend voor de ‘kabel’  
 Vb. sensibele neuronen  

3. Bipolair  
 Twee uitlopers of polen: een dendritische kant (input) en een axonale kant (output)  
 Bipolaire neuronen zijn zeldzaam: komen vooral voor in speciale zintuigen waar ze 

sensorische informatie van de zintuigcellen doorgeven naar neuronen  
 Vb. retina van het oog, ruikorgaan  
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FUNCTIONELE CLASSIFICATIE NEURONEN  

De anatomische opdeling van neuronen is gekoppeld aan de functionele opdeling.   

 Sensibele/sensorische neuronen  input  
o De circa tien miljoen sensibele neuronen in het menselijk lichaam vormen het afferente 

deel van het zenuwstelsel: ze ontvangen sensorische informatie van zintuigcellen en 
brengen deze informatie naar andere neuronen in het centraal zenuwstelsel 

o Deze zijn bijna altijd (pseudo)unipolair  
 Schakelcellen (interneuronen, associatieneuronen)  integratie 

o Bevinden zich volledig in de hersenen en het ruggenmerg en verbinden neuronen met 
elkaar  

o Verantwoordelijk voor: 
 Het doorschakelen van sensorische informatie  
 De coördinatie van motorische activiteit  

o De grote meerderheid van de neuronen in het menselijk lichaam: ± twintig miljard  
o Dit verklaart de grote complexiteit van de hersenen: complexe massa aan 

schakelneuronen  
 Spelen een rol bij de hogere functies in de hersenen: leren, geheugen, …  

 Motorische neuronen  output  
o De circa vijfhonderd duizend motorische neuronen geleiden impulsen vanuit het centraal 

zenuwstelsel naar andere weefsels, organen en stelsels   
o De perifere doelcellen waarmee deze neuronen in verbinding staan worden effectoren 

genoemd, omdat ze reageren op een signaal   
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GLIA VAN PERIFEER ZENUWSTELSEL (PG. 103-104) 

Glia zijn steuncellen van het centraal én het perifeer zenuwstelsel. In het perifeer zenuwstelsel bestaan 
er twee soorten glia:  

 Schwanncellen  
o Vormen myelineschede rond axonen  

 Schwanncellen wikkelen zich op één plaats rond het axon  
o ‘Isolatie’ door vele lagen vette plasmamembraan  

 Het axon is op die specifieke plaats volledig geïsoleerd van de buitenwereld  
o Versnelt prikkelgeleiding in axonen  

 Door de verschillende isolatielagen zal de prikkelgeleiding sneller gaan: we 
spreken dan van een ‘supergeleider’ 

o Knopen van Ranvier  
 Het axon wordt ‘versmacht’ en heeft op bepaalde plaatsen ruimte nodig om te 

ademen: dit is het enig contact met de buitenwereld  
o Demyelinisatie stoornis = ziekte waarbij de schwanncellen (steuncellen van de 

neuronen) afsterven en de myelinisatie ongedaan gemaakt wordt, waardoor de 
prikkelgeleiding kan stilvallen  

 Opgelet: op zich is er niets mis met de neuronen (enkel met de ondersteuning 
van de neuronen: schwancellen)  

 Vb. Multiple sclerose 
 Satellietcellen: ondersteunen van neuronen in ganglia  

o Ondersteunde cellen van de neuronen buiten het centraal zenuwstelsel 
 In ganglia = knobbeltjes cellichamen buiten het centraal zenuwstelsel  

o Komen zelden voor  
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Niet alle neuronen worden omgeven door een 
myelineschede. In het perifeer zenuwstelsel is het wel 
zo dat alle axonen schwanncellen in de buurt hebben, 
maar deze cellen maken niet altijd een mylineschede.  

De myelineschede heeft invloed op de snelheid van de 
prikkelgeleiding. Bij prikkels die snel moeten zijn, bv. 
het aansturen van skeletspieren, wordt de 
prikkelgeleiding (bijna) altijd ondersteund door 
gemyeliniseerde axonen. De snelheid van de nodige 
prikkelgeleiding is dus een belangrijke factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Gemyeliniseerd axon: Omgeven door een 
dikke vetlaag, namelijk de myelineschede. 
Elke schwanncel vormt een myelineschede 
rond een gedeelte van het axon.   

(b) Ongemyeliniseerd axon: een schwanncell 
omgeeft de ongemyeliniseerde axonen, 
zonder een myelineschede aan te maken.  
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ER ZIJN VIER SOORTEN GLIA IN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (PG. 103-104) 

1. Oligodendrocyten: myelineschede (witte stof)  
 ≈ schwanncellen in het perifeer zenuwstelsel 
 Maken een myelineschede rond een axon op dezelfde gestructureerde manier als in het 

perifeer zenuwstelsel, maar ze kunnen meerdere myelineschedes tegelijkertijd maken 
 Iedere oligodendrocyt voorziet een klein deel van de axon van een mergschede  

2. Microglia (fagocytose)  
 Kleine ‘stofzuigers’ die instaan voor het opruimen van afvalstoffen en het beschermen 

van het centraal zenuwstelsel tegen indringers  
 De kleinste en minst talrijke gliacellen in het centraal zenuwstelsel  

3. Ependymcellen  
 Bekleden van inwendige holten 

o Bekleding van het centraal kanaal in het ruggenmerg en de ventrikels van de 
hersenen (gevuld met cerebrospinaal vocht)  

 Productie van cerebrospinaal vocht  
4. Astrocyten  

 ≈ sattelietcellen in het perifeer zenuwstelsel 
 Structurele en metabole ondersteuning neuronen 

o Ondersteuning van neuronen en verbinding van neuronen met bloedvaten 
o Geven chemische stoffen af noodzakelijk voor het handhaven van de BHB  

 Vorming bloed-hersen-barrière 
o Alle weefsels hebben capillairen (haarvaten) met openingen tussen: de plaats 

waar uitwisseling plaatsvindt, maar het brein heeft dit niet  
o De bloed-hersen-barrière verhindert dat er zomaar een vrije uitwisseling kan zijn 

tussen wat er zich in ons bloed bevindt en wat er in de hersenen moet geraken  
 Voordeel: wanneer er een giftige/toxische stof in het lichaam of in het 

bloed komt, kan dit niet zomaar naar de hersenen stromen  
 Nadeel: wanneer we bepaalde medicijnen willen toedienen aan de 

hersenen, lukt dit niet zomaar 
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BLOED-HERSEN-BARRIÈRE (PG. 102)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De astrocyten bepalen wat er de hersenen binnen- en buiten gaat. Door de bloed-hersen-barrière is er 
een duidelijke scheiding tussen het bloed en de hersenen. De astrocyten zorgen ervoor dat het omhulsel 
rond de bloedvaten ondoorlaatbaar wordt.  

Bv. Alzheimer wordt gekenmerkt door een tekort aan dopamine. Initieel probeerde men dopamine als 
medicijn te geven, maar de astrocyten lieten dopamine niet door de bloed-hersen-barrière. Een 
voorloper van dopamine, namelijk L-dopa, kon wel door de bloed-hersen-barrière (transporters), 
waardoor dit deze stof als medicijn kon gebruikt worden.  

Bv. Stel dat we deze bloed-hersen-barrière niet zouden hebben, zouden alle stoffen zomaar onze 
hersenen binnen en buiten kunnen. Dit wil bijvoorbeeld ook zeggen dat we dronken zouden zijn na één 
slok bier. De lever staat in voor de verwerking van de alcohol, maar zonder bloed-hersen-barrière zouden 
er te veel ‘giftige’ stoffen onze hersenen binnendringen.  

 

 

 

 

 

 

 

Endotheelcellen 
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GRIJZE STOF VS. WITTE STOF – KERNEN (NUCLEI) VS. GANGLIA (PG. 105)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De myelineschede is de reden waarom witte stof wit is. De myelineschede is een plasmamembraan dat 
bestaat uit een dubbele fosfolipidenlaag (vet). Het is dus een vette isolatielaag die ervoor zorgt dat de 
prikkelgeleiding in de axonen snel gaat.  

Centraal zenuwstelsel  

 Grijze stof: bestaat uit de verzameling van de cellichamen in het centraal zenuwstelsel. Het 
bevindt zich op twee plaatsen in de hersenen, namelijk in de cortex (hersenschors) en de nuclei. 
Deze nuclei liggen als eilandjes in een zee van witte stof. Elk van deze eilanden heeft een eigen 
naam als verzameling van cellichamen.   

o Een verzameling van cellichamen met een gemeenschappelijke functie wordt een 
centrum genoemd. Een centrum met een duidelijke afgrenzing noemt een kern.  

 Witte stof: bestaat uit bundels van axonen die op een gezamenlijke plek ontspringen en een 
gezamenlijke bestemming en functie hebben. Zo’n bundel wordt een baan genoemd. Bundels in 
het ruggenmerg vormen grotere groepen, namelijk kolommen. De witte stof bevat veel vet, 
waardoor het zeer energierijk is.  

o Banen verbinden de centra van de hersenen met de rest van het lichaam:  
 Sensibele banen: geleiden informatie vanuit de zintuigen naar de hersenen.  
 Motorische banen: vertrekken vanuit centra in het centraal zenuwstelsel die 

betrokken zijn bij de motorische activiteit en eindigen bij de skeletspieren.  
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2. ACTIEPOTENTIALEN EN PRIKKELGELEIDING  

DE TAAK VAN NEURONEN IS PRIKKELS VORMEN EN VOORTGELEIDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie die de verschillende kabels doorgeven is hetzelfde (0 of 1: wel of geen actiepotentiaal), 
maar waar deze kabels lopen zal bepalen welke informatie die specifiek geven. Het verschil zit dus in de 
manier van interpretatie door het brein, bv. informatie uit de visus wordt omgezet naar een beeld.  
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CELMEMBRAAN IS VAAK NIET DOORLAATBAAR VOOR IONEN: DIT ZORGT VOOR 
CONCENTRATIEGRADIËNTEN 

 

Op de afbeelding rechts is te zien hoe het plasmamembraan van een cel eruit ziet, namelijk een dubbele 
fosfolipidenlaag die niet doorlaatbaar is voor wateroplosbare deeltjes (ionen). Maar ionen kunnen wel 
binnen en buiten via specifieke poorten, namelijk ionenkanalen.  

De prikkeloverdracht werkt dus met geladen deeltjes, bv. natriumchloride splitst in natrium (Na+) en 
chloor (Cl-). Elektrisch geladen deeltjes worden ionen genoemd. Er zijn meer elektronen dan protonen, 
of omgekeerd, waardoor de ionen positief of negatief geladen zijn. In een cel is het zo dat de ionen niet 
allemaal gelijk verdeeld zijn binnen en buiten de cel. Bepaalde ionen bevinden zich vooral buiten de cel 
en anderen vooral binnen de cel, bv. natrium is een ion dat vooral buiten de cel aanwezig is (10 keer 
meer) en kalium een ion dat vooral binnen de cel aanwezig is (30 keer meer).  

We hebben concentratiegradiënten, wat wil zeggen dat er een verschil is in concentratie binnen en 
buiten de cel. Deze verschillen blijven behouden omdat de cel niet doorlaatbaar is voor de ionen. Deze 
gradiënt blijft niet altijd hetzelfde, want ionenkanalen kunnen openen, waardoor er een verplaatsing van 
ionen kan plaatsvinden (via diffusie). Op dat moment is er beweging van elektrisch geladen deeltjes van 
de ene plaats naar een andere. Het in stand houden van de concentratiegradiënt is de taak van de 
natrium-kalium pomp.  

De cel in rust heeft een gepolariseerd plasmamembraan, doordat er buiten de cel een overmaat aan 
positieve ladingen aanwezig is en aan de binnenkant een overmaat een negatieve ladingen. Wanneer 
deze ladingen van elkaar gescheiden worden, bestaat er een potentiaalverschil. Het rustpotentiaal van 
een zenuwcel is -70 (de binnenkant van de cel bevat een overmaat aan negatief geladen ionen in 
vergelijking met de buitenkant).  
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IONENKANALEN IN CELMEMBRAAN  

 Poortkanalen (‘gated’ ion channels)  
 Openen o.i.v. diverse stimuli  

o Ligandgemedieerd: dit zijn poortkanalen die zullen openen op voorwaarde dat je een 
ligandmolecule bindt op een uitparing in het poortkanaal dat er juist in past. Dit kan je 
vergelijken met een sleutel in een sleutelgat steken om de deur te openen. Er is maar 
één molecule waarmee je de gevoelige plaats kan raken zodanig dat de poort open gaat. 
Deze molecule heeft een specifieke vorm.  

o Fosforylatiegemedieerd: dit is een variant van de ligandgemedieerde poortkanalen 
waarbij een fosfaatgroep op het poortkanaal (het eiwit) gezet wordt en deze poort open 
gaat. Wanneer je de fosfaatgroep opnieuw verwijdert, sluit de poort.  

o Spanningsgevoelig: je kan het vergelijken met een elektrische poort. Er is een elektrische 
spanning die verandert. Er is een spanningsverschil binnen en buiten de cel en dit gaat 
omwisselen, waardoor de poort open zal gaan. De stimulus die je nodig hebt om zo’n 
poort open te zetten is depolarisatie.  

o Mechanisch: dit gaat via een stretchmechanismen en komen we vaak tegen bij onze 
zintuigen. Er komt spanning op het membraan, waardoor de poorten zullen openen.  

 In- of uitstroom van geladen deeltjes (ionen) kan membraanpotentiaal wijzigen  
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NEURONEN ZIJN ALS BATTERIJEN (PG. 106-107)  

 Potentiaalverschil (verschil in elektrische lading) tussen binnen en buiten de cel  
o Aan de binnenkant van de cel is er een negatieve lading en aan de buitenkant van de cel 

is er een positieve lading. Net als in een batterij heb je twee compartimenten: + en -.  
o Net zoals bij een batterij meet het onderstaande toestel het spanningsverschil. Dit wordt 

uitgedrukt in volt: bij een cel was dit ongeveer 70 millivolt. De lading die het 
potentiaalverschil (het verschil tussen de binnenkant en de buitenkant) genoemd wordt 
is gelijk aan 70 millivolt. De binnenkant van de cel is negatief en de buitenkant is positief.  

 Rustmembraanpotentiaal (RMP): binnen negatiever dan buiten door ‘fixed anions’  
o Vb. eiwit, ATP  
o Negatief geladen deeltjes noemen we anionen en dit zijn moleculen die op één cel 

blijven zitten, waardoor ze ‘fixed’ zijn. Het zijn dus negatief geladen deeltjes die 
vastzitten in de cel. Deze zorgen ervoor dat er meer negatief geladen deeltjes binnen de 
cel zitten dan buiten de cel. Dit verschil is het potentiaalverschil (-70 millivolt). 
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Ten eerste hebben we concentratiegradiënten van ionen (natrium vooral buiten, kalium vooral binnen). 
Ten tweede kan dit veranderen, want poorten kunnen open staan en er zijn verschillende manieren om 
dit te doen. Ten derde is een cel een batterij met een positieve en negatieve kant.  

Nu moeten we deze drie aspecten met elkaar verbinden. Stel dat wij de membranen doorlaatbaar of 
permeabel zouden maken voor ionen, wat zou er dan gebeuren? We zouden kunnen zeggen dat dit 
gebeurt door diffusie = een verplaatsing van hoge naar lage concentratie. Natrium zit veel meer buiten 
de cel dan binnen de cel, dus de diffusiekracht richt zich naar binnen. Stel dat je een natriumkanaal open 
zet, dan zou je verwachten dat natrium naar binnen stroomt (diffusie). Maar er is ook zoiets als een 
elektrische component (elektrostatische druk, zie rechtsboven) en dit betekent dat de tegengestelden 
elkaar aantrekken. Het positieve en het negatieve trekken elkaar aan en gelijk geladen deeltjes stoten 
elkaar af. Natrium is positief geladen en de binnenkant van de cel is negatief, dus ook op basis van de 
elektrostatische druk, zou natrium naar binnen stromen wanneer de poorten opengezet worden. 
Natrium heeft dus twee redenen om de cel binnen te stromen: (1) diffusiegradiënt: van een hoge naar 
een lage concentratie en (2) elektrostatische druk die ervoor zorgt dat positief geladen deeltjes sterk 
aangetrokken worden om naar binnen te stromen.  

Voor chloor en kalium is dit iets complexer. Kalium heeft een hoge concentratie binnen de cel en een 
lage buiten de cel, waardoor het de neiging heeft om van een hoge naar een lage concentratie te gaan. 
Dit betekent dat wanneer je kaliumkanalen open zet, kalium naar buiten zal stromen. Maar we mogen 
de elektrostatische druk niet vergeten! Kalium is net als natrium een positief geladen deeltje en is liever 
binnen in de cel omdat het daar negatief is (+ en – trekken elkaar aan). Hoe kan je dan te weten komen 
wat kalium effectief zal doen: wint de diffusiekracht of de elektrostatische druk? In het geval van kalium 
kan je op basis van de Nernstvergelijking concluderen dat de diffusiekracht domineert op de 
elektrostatische druk. De concentratiegradiënt is zodanig sterk verschillend dat de tegengestelde 
elektrische kracht een minder belangrijke rol speelt. Het resultaat is dat als je kaliumkanalen open zet, 
kalium van binnen de cel naar buiten de cel zal gaan.  
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ELEKTRISCHE ACTIVITEIT IN AXONEN (PG. 107-108)  

 Verandering in membraanpotentiaal enkel in exciteerbare cellen (vb. neuronen en spiercellen) 
Alle cellen hebben een membraanpotentiaal waarbij de binnenkant van de cel negatief is en de 
buitenkant van de cel positief is, maar bij sommige cellen verandert dit membraanpotentiaal. 
Deze cellen worden exciteerbare cellen genoemd.  

o Meer negatief: hyperpolarisatie (inhibitie)  
 Polariteit betekent dat er twee polen zijn en hyperpolarisatie betekent dat deze 

polen sterk van elkaar verschillen. Er is dus een positieve en negatieve pool 
waartussen een sterk potentiaalverschil bestaat.  

 In de biologie betekent een hyperpolarisatie van een cel een inhibitie. De cellen 
worden dus minder actief gemaakt.  

 Vb. het hart trager laten kloppen 
o Minder negatief: depolarisatie (exciterend)  

 Bij depolarisatie valt de polariteit of het verschil weg tot op het moment dat het 
potentiaalverschil nul is en er dus geen potentiaalverschil meer is. Op dat 
moment hebben de twee polen een gelijke elektrische lading. Het betekent dat 
we de membraanpotentialen opheffen en dus gaan verdwijnen.  

 In de biologie betekent een hyperpolarisatie van een cel een activatie.  
 Vb. spiercellen laten samentrekken  

 Door verandering doorlaatbaarheid membraan voor Na+ of K+  
o Wanneer we de cel doorlaatbaar maken, heeft natrium de neiging om naar binnen te 

stromen. Kalium heeft daarentegen de neiging om naar buiten te stromen. Wat we 
willen is depolarisatie, dus de cel minder negatief maken. Dit kunnen we doen door er 
positief geladen deeltjes aan toe te voegen. Het membraanpotentiaal zal dus minder 
sterk worden als je natrium van een positief geladen buitenkant, naar een negatief 
geladen binnenkant brengt. 

o Als we een membraanpotentiaal negatief noemen, bedoelen we daarmee dat de 
binnenkant van de cel meer negatief is dan de buitenkant. Om de cel minder negatief te 
maken moeten we natrium naar binnen laten stromen via pootkanalen. We gaan op dat 
moment van een rustpotentiaal naar een actiepotentiaal.  
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ACTIEPOTENTIAAL (PG. 110-111) 

1. Langzame depolarisatie: lichte externe depolarisatie van de stimulus  
De depolarisatie komt maar op gang als hij een ‘zetje’ krijgt van buitenaf. Deze stimulus zorgt 
ervoor dat het membraampotentiaal al wat minder negatief wordt, waardoor er al een soort 
depolarisatie optreedt. 

2. Snelle depolarisatie: vanaf -60 mV Na+-kanalen openen  
De trage depolarisatie loopt tot dat de drempel van -60 mV bereikt is (stippenlijn). Vanaf dan 
gaan de natriumpoorten open, met als gevolg dat er een massale instroom van natrium volgt. 
Natrium stroomt zeer snel in de cel, waardoor de cel binnenin snel minder negatief, en zelfs een 
beetje positief, wordt. Natriumkanalen zijn spanningsgevoelig, waardoor ze de depolarisatie 
voelen aankomen en hierop reageren door de poortkanalen open te zetten.  

o Na+-influx 
 Er worden poorten opengezet voor natrium, waardoor natrium naar binnen zal 

stromen en de cel minder negatief wordt aan de binnenkant. Er vindt dus een 
depolarisatie plaats: de polariteit valt weg.  

o Depolarisatie tot +30 mV 
 Er stroomt zodanig veel natrium naar binnen, dat de binnenkant van de cel 

tijdelijk positief wordt. Dit is de start van een actiepotentiaal.  
3. Snelle repolarisatie: openen van K+-kanalen (trager) 

Door het feit dat de cel volledig gedepolariseerd is, komt een tweede soort poortkanaal open te 
staan, namelijk de kaliumkanalen. Deze gaan niet onmiddellijk open als de drempelwaarde 
bereikt is, maar gaan iets trager open. 

o K+-efflux  
 Wanneer kaliumkanalen open staan, gebeurt het omgekeerde van wanneer de 

natriumkanalen open staan. Er gaat een positief geladen deeltje naar buiten 
stromen. Hier zijn twee redenen voor: (1) zowel de cel als kalium zijn positief 
geladen, waardoor de elektrostatische druk omgedraaid is en (2) door de 
diffusiekracht is er veel meer kalium in de cel dan buiten, waardoor kalium naar 
buiten wil. Er gebeurt dus een kaliumuitstroom.  

o Repolarisatie  
 Kalium is positief geladen en als deze de cel verlaten, wordt de cel weer negatief. 

De oorspronkelijke polariteit van de cel wordt hersteld. De cel is opnieuw 
negatief aan de binnenkant en heeft een membraanpotentiaal van -70 mV.  

4. Hyperpolarisatie  
Wanneer de cel meer negatief wordt dan hij al was, noemen we dit hyperpolarisatie. Dit duidt op 
inhibitie. Na het actiepotentiaal bestaat er een periode van hyperpolarisatie, wat betekent dat 
het membraanpotentiaal gedurende een korte periode meer negatief was dan de rustwaarde.  
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REFRACTAIRE PERIODES VERHINDEREN NIEUW ACTIEPOTENTIAAL  

Een refractaire periode is een fysiologische term voor het gegeven dat een cel eerst moet herstellen na 
een actiepotentiaal, vooraleer een nieuw actiepotentiaal kan plaatsvinden. Het is dus een periode kort 
na het actiepotentiaal waarin er geen nieuwe actiepotentialen kunnen plaatsvinden. Er zijn twee 
redenen waarom ionen of axonen een refractaire periode nodig hebben. De refractaire periodes 
zorgen ervoor dat er niet constant actiepotentialen aan de gang zijn.  

 Absolute refractaire periode  
Zolang de inactivatiepoorten gesloten zijn, is het natriumkanaal geïnactiveerd. Natrium moet 
dan eerst naar zijn oorspronkelijke staat terugkeren vooraleer het opnieuw actief kan worden. 

o Onmogelijk om nieuwe AP te produceren  
 Dit komt omdat het ionenkanaal zich in een inactieve toestand bevindt. De 

kanalen kunnen pas terug open gaan als het terug gekeerd is naar zijn 
oorspronkelijke staat.  

o Inactieve fase van ionenkanaal  
 Relatieve refractaire periode  

o Hyperpolarisatie  
 De cel is gedurende enkele milliseconden na het actiepotentiaal in 

hyperpolarisatie. We weten dat dit geen ideale situatie is om een nieuw 
actiepotentiaal te starten, aangezien je pas een nieuw actiepotentiaal kan 
starten wanneer een drempel bereikt wordt (-60 mV).  

 Tijdens de refractaire periode ligt de waarde van de polarisatie lager dan in 
normale toestand, waardoor de drempel of de threshold moeilijker te bereiken 
is. Dit is dus een inactieve toestand en de afstand die overbrugt moet worden 
tussen de waarde en de drempel is te groot, waardoor het bijna onwaarschijnlijk 
is dat een actiepotentiaal bereikt wordt. Maar het is niet onmogelijk.  

o Nieuwe AP kan, maar vereist sterkere stimulus  
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DE WET VAN ‘ALLES OF NIETS’  

In de binaire code is het plaatsvinden van een actiepotentiaal 1 en het niet plaatsvinden van een 
actiepotentiaal 0. Dit gegeven is binair, waardoor het niet deels kan voorkomen: het is alles of niets. Het 
actiepotentiaal vindt plaats of vindt niet plaats. Alle actiepotentialen hebben dezelfde vorm, ze worden 
gewoon frequenter.  

 Bij overschrijding drempel: maximaal potentiaalverschil (amplitude en duur steeds dezelfde)  
o Wanneer het actiepotentiaal volledig is betekent dit dat hij van -70 mV naar +30 mV 

gaat, en nadien terugkeert naar -70 mV met een hyperpolarisatie in een periode van 4 
milliseconden. Er is dus pas activiteit als de threshold overschreden wordt. Wanneer het 
actiepotentiaal niet plaatsvindt, wordt de drempel niet bereikt.  

 Intensiteit van stimulus is afhankelijk van de frequentie van het AP  
o Vb. wanneer er meer spanning op een spier komt te staan, zorgt dit voor een frequenter 

actiepotentaal bij het afferente neuron. Te veel actiepotentiaal zorgt er bij een neuron 
echter voor dat de focus enkel daarop ligt. Dit leid tot bijvoorbeeld veel pijn.  
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PRIKKELGELEIDING  

Wat we tot nu toe gezien hebben is hoe een actiepotentiaal eruit ziet en plaats vindt op één bepaalde 
plaats op het axon. Maar het gaat natuurlijk over meer dan dat. We moeten begrijpen hoe er over het 
gehele axon een prikkelgeleiding loopt van het cellichaam naar het uiteinde. Maar hoe gebeurt dit? Door 
de natriuminstroom en de kaliumuitstroom ontstaat er een actiepotentiaal.  

ONGEMYELINISEERDE AXONEN (PG. 109, PG. 112)  

 Golf 
 Zonder afname in amplitude  

o Er bestaat een continue stroom van local currents.  
 Traag: 1m/sec 

o Groot nadeel  
o De prikkelgeleiding vindt dus wel plaats, maar we 

zitten met een limitatie doordat het een zeer traag 
proces is. Daarom hebben we als mens een 
versnelling van het systeem ingebouwd, namelijk 
de gemyeliniseerde axonen.  

o Vb. wanneer iemand op je tenen gaat staan, duurt 
het lang vooraleer de hersenen hierop reageren. 

 

 

Wanneer er op een bepaalde plaats in het axon natrium, dus positief geladen deeltjes, naar binnen 
stroomt, is er geen barrière met de plaats waar het negatief geladen is. De positief geladen deeltjes 
worden aangetrokken tot deze negatief geladen regio, waardoor je een local current krijgt. Dit is een 
lokale stroom van positief geladen deeltjes, die natrium naar naburige regio’s brengen. Hierdoor zal deze 
regio voor een deel positief geladen worden en depolariseren. Zo ontstaat een actiepotentiaal. Dit komt 
doordat een actiepotentiaal ontstaat door een externe depolarisatiestimilus (zie pg. 68) van afkomstig is 
van de naburige regio. Regio’s zetten elkaar dus aan.  

Local currents zijn lokale doorgeefmechanismen om het drempelpotentiaal te bereiken, maar het is 
eigenlijk net dit drempelpotentiaal die zorgt voor de instroom van natrium en de uitstroom van kalium. 
De local currents kunnen in beide richtingen lopen, maar dit gebeurt niet. Hier spelen de refractaire 
periodes een belangrijke rol: de depolarisatie kan slechts in één richting doorgegeven worden, aangezien 
er in de vorige regio geen actiepotentiaal kan aanmaken doordat die zich in een refractaire periode 
bevindt. Op die manier wordt dus een prikkel doorgegeven van het cellichaam naar het uiteinde.  
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GEMYELINISEERDE AXONEN  

Er is sprake van myelinisatie, waardoor bepaalde delen van het axon uitgesloten worden van de 
prikkelgeleiding. Een vette myelineschede zorgt ervoor dat bepaalde zones niet mee doen aan de 
prikkelgeleiding via actiepotentialen. Deze schede bestaat uit een vette laag ionen, die wateroplosbaar 
zijn, waardoor ze het membraan niet kunnen bereiken door de vetlaag die hen tegen houdt.  

 Saltatoire conductie van knoop tot knoop  
o De enige plaatsen waar uitwisseling van ionen binnen en buiten de cel kan plaatsvinden 

zijn de Knopen van Ranvier. Enkel op die plaatsen vinden we gemyeliniseerde 
poortkanalen, waardoor er een heel hoge concentratie aan kanalen is ter hoogte van 
deze knopen.  

 Hoge concentratie kanalen ter hoogte van de knopen  
 Snel: tot 100m/sec 

o De prikkelgeleiding verloopt een stuk sneller, waardoor de hersenen sneller zullen 
reageren op externe prikkels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een bepaalde plaats (rode zone) ontstaat een actiepotentiaal waardoor positief geladen deeltjes naar 
binnen stromen. Deze deeltjes zorgen voor een local current die net ver genoeg geraakt om de volgende 
knoop op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de positief geladen deeltjes. De knoop wordt 
op dat moment gedepolariseerd, waarna er ook daar een actiepotentiaal plaatsvindt. Dit leidt dan weer 
tot een local current naar de volgende zone. De zones die overgeslagen worden, bevinden zich net niet 
te ver van elkaar zodanig dat de knoop op de hoogte gebracht kan worden. Stel dat deze afstand toch te 
groot zou zijn, dan zou de local current te zwak zijn en zou de prikkel uitsterven.  
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 De instroom van Na+ en de uitstroom van K+ tijdens actiepotentiaal is erg lokaal op het axon 
o De instroom van Na+ en de uitstroom van K+ tijdens het actiepotentiaal is nog niet 

ongedaan gemaakt. Dit wordt gedaan door de natriumkaliumpomp.  
 De ionen worden nadien terug gepompt door de natriumkaliumpomp (ATPase)  

o Verklaart het energieverbruik van de hersenen  
 Bij elk actiepotentiaal moet de natriumkaliumpomp de situatie herstellen door 

ATP te gebruiken. Dit kost heel veel energie.  
o De concentratie-gradiënten moeten hersteld worden, dus natrium moet terug naar 

buiten stromen en kalium moet terug naar binnen stromen. Iedere keer wanneer je één 
ATP afgeeft, krijg je drie natriumionen naar buiten en twee naar binnen. Op die manier 
wordt de situatie hersteld en opnieuw naar oorspronkelijke toestand gebracht. 
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3. SYNAPSEN: HET ZENUWSTELSEL IS EEN COMPLEX VAN GECONNECTEERDE NEURONEN   

EEN SYNAPS IS DE FUNCTIONELE CONNECTIE TUSSEN TWEE NEURONEN OF CELLEN  

De synaps is de plaats waar de overdracht van een prikkel van de ene cel naar de andere cel plaatsvindt. 
Dit gebeurt voornamelijk via het vrijgeven van een bepaalde chemische stof. Hoe kan het dat een prikkel 
op het einde van een neuron overdragen wordt naar een andere neuron?  

 Elektrisch of chemisch?  
o 1921, Loewi: meestal chemisch  

 Het hart heeft een eigen ritme en de hersenen kunnen die via zenuwen 
beïnvloeden. Deze zenuw is de nervus vagus. In zijn experiment wordt het hart 
gestimuleerd, waardoor het ritme daalt en dan voegt hij de vloeistof waarin het 
hart zat, toe aan een ander hart zonder nervus vagus. Dit hart ging ook trager 
kloppen. Het signaal van de zenuw werd dus overgedragen via de vloeistof 
waarin het hart zat. Hiermee bewees hij dat de overdracht wel met een 
scheikundige stof moest gebeuren. Hij noemde dit de vagusstof en later zou 
blijken dat dit acetylcholine is. Hij ontdekte dus de eerste neurotransmitter. Dit 
was de start van de studie van de chemische synapsen.  

 

 

 

 

 

o Recent: soms elektrisch (gap junctions)  
 Twee cellen raken elkaar aan, waardoor ze een prikkel kunnen overdragen. Dit 

gebeurt via gap junctions. Dit zijn functionele kanalen die ervoor zorgen dat het 
cytoplasma (celwater) van de ene cel vermengd wordt met het cytoplasma van 
de andere cel. Op die manieren worden actiepotentialen doorgegeven.  
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ELEKTRISCHE EN CHEMISCHE PRIKKELOVERDRACHT  

 

DE CHEMISCHE SYNAPS EN NEUROTRANSMISSIE (PG. 112-113)  

 

 

 

 

 

 

 

Het presynaptisch neuron bevat blaasjes of (neurotransmitter)vesikels waarin de chemische stoffen of 
neurotransmitters inzitten. Omdat er enorm veel vesikels in zo’n neuron zitten, kent het een verdikking. 
Dit is de terminal button en dient om de vesikels te stockeren. Om neurotransmitters vrij te geven, 
moeten de vesikels getransporteerd worden naar het celmembraan, waar ze zullen fusioneren en hun 
inhoud zullen afgeven aan de synaptische spleet. Hierna zal de neurotransmitter binden op de 
receptoren die zich op de doelcel en de prikkel moeten ontvangen. Deze receptore zullen er uiteindelijk 
voor zorgen dat een actiepotentiaal ontstaat in de doelcel.  

Er is vooral calcium binnen de cel en buiten de cel zit er quasi geen calcium. Dit verschil in concentratie 
noemt men een concentratiegradiënt. Deze gradiënt zorgt voor een diffusie (van hoge naar lage 
concentratie), waardoor we zouden denken dat er een instroom zou zijn van calcium. Daarnaast moeten 
we ook rekening houden met de lading: positieve en negatieve deeltjes trekken elkaar aan. Ook dit is bij 
calcium in de juiste richting, aangezien de buitenkant van de cel positief is en de binnenkant van de cel 
positief is. Calcium heeft dus alle redenen om naar binnen te willen als de spanningsgevoelige 
calciumpoorten open staan. Calcium is twee maal positief geladen.  



77 
 

 

Stap 1: een actiepotentiaal komt aan en depolariseert de synapsknop  
Een aankomend actiepotentiaal depolariseert het axonuiteinde en het presynaptisch membraan. 

Stapt 2: Ca2+ van buiten de cel komt de synapsspleet binnen en veroorzaakt de exocytose van ACh  
Calciumionen komen het cytoplasma van het axonuiteinde binnen en er vindt een afgifte van ACh plaats 
via exocytose van blaasjes met neurotransmitters.  

Stap 3: ACh bindt zich aan receptoren en depolariseert het postsynaptische membraan  
ACh diffundeert door de synapsspleet en bindt zich aan receptoren op het postsynaptisch membraan. 
Hierdoor worden de natriumkanalen op het postsynaptisch membraan geactiveerd, waardoor er een 
plaatselijke depolarisatie ontstaat. Doordat de calciumionen uit het cyotoplasma van het axonuiteinde 
worden verwijderd, stopt de afgifte van ACh.  

Stap 4: ACh wordt verwijderd door AChE acetylcholinesterase  
De depolarisatie eindigt wanneer ACh afgebroken wordt door AChE tot acetaat en choline. Het 
axonuiteinde reabsorbeert deze choline uit de synapsspleet en gebruikt dit om opnieuw ACh te vormen. 
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De vesikels bevatten neurotransmitters en we kunnen dit vergelijken met schepen die aanmeren 
(docking). De oranje vormen in de tekening zijn eiwitten die zich buiten de cel bevinden. Ook de blauwe 
vormen zijn eiwitten die zich op het plasmamembraan bevinden. Het vesikel gaat het ene eiwit aan het 
andere binden, waardoor deze opentrekken. Hierdoor gaat het vesikel fusioneren met het 
plasmamembraan (fusion). Het vesikel wordt dus een deel van het plasmamembraan en de inhoud wordt 
naar buiten gedumpt. Voor deze processen hebben we calcium nodig. 

NEURONALE GROEPEN (PG. 115)  

Hoe kunnen neuronen informatie integreren? Een cel kan meerdere uitlopers hebben en dus meerdere 
cellen beïnvloeden, maar het kan dus ook zijn dat een cel vanuit meerdere kanten beïnvloed wordt.  

 Divergente schakelingen  
o Deze komen vooral voor bij het efferente gedeelte van de hersenen. In de hersenen 

ontstaan signalen in neuronen en die verwachten dat het signaal vermenigvuldigd 
wordt. Dit gebeurt via vertakkingen. Deze uitlopers zorgen ervoor dat één cel veel 
andere cellen kan beïnvloeden. Deze schakelingen vereisen geen bijkomend proces. 

 Convergente schakelingen  
o Dit betekent dat veel informatie geïntegreerd moet worden naar een kleinere massa aan 

informatie voor in de hersenen. We brengen informatie van meerdere sensorische cellen 
samen. De informatie wordt geconvergeerd. Deze schakelingen komen vooral voor in het 
afferente deel van het lichaam (de zintuigen).  
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(a) Divergentie is een mechanisme voor het 
geleiden van informatie naar verschillende 
neuronen of neuronale groepen in het CZS.  

(b) Convergentie is een mechanisme om 
vanuit verschillende bronnen input te leveren 
aan een enkel neuron.  

 

 

 

Waar komen synapsen aan? Hier zijn twee mogelijkheden: (1) ter hoogte van het cellichaam of (2) op de 
dendrieten. De dendrieten zijn de ‘antennes’ en meestal komen de synapsen hier aan. Op die manier kan 
een cel informatie doorgeven naar verschillende neuronen, die op hun beurt de informatie weer kunnen 
doorgeven. De sleutel van bepaalde processen in het brein ligt in het neuronale netwerk.  
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NEURALE INTEGRATIE  

 

 

 

Hoe sterk is de prikkel die binnenkomt in het neuron zodat ervoor gezorgd kan worden dat het neuron 
ook zelf een prikkel start?  

 EPSP: exciterend postsynaptisch potentiaal (depolarisatie) 
o De chemische synaps zorgt voor een depolarisatie, waardoor een actiepotentiaal 

uitgelokt wordt binnen de cel in kwestie. De prikkel wordt dus doorgegeven van de ene 
cel naar de andere cel door een externe stimulus. Dit is een activatie. 

 IPSP: inhiberend postsynaptisch potentiaal (hyperpolarisatie)  
o Een neurotransmitter heeft niet altijd depolarisatie als effect. Het kan zijn dat een 

neurotransmitter een kanaal openzet, waar bijvoorbeeld negatieve deeltjes de cel 
binnen komen. Op dat moment gaat de cel hyperpolariseren: de cel wordt negatiever 
dan dat hij al was. De cel wordt dus geïnhibeert.  

 

 

 

 

 

EPSP: exciterend postsynaptisch 
potentiaal (depolarizatie) 

IPSP: inhiberend postsynaptisch 
potentiaal (hyperpolarizatie) 
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HET DREMPELPOTENTIAAL BEPAALT HET AL DAN NIET DOORGEVEN VAN EEN PRIKKEL  

 Synergisme (A+B) en antagonisme (A+C)  
o Synergisme: A en B geven hetzelfde signaal, op hetzelfde moment. Het zijn twee cellen 

die samenwerken om een bepaalde reactie te weeg te brengen.  
o Antagonisme: A en C werken elkaar tegen. De ene wil exciteren en de andere wil 

inhiberen, waardoor er uiteindelijk niets zal gebeuren.  
 Temporele summatie (A+A) en spatiële summatie (A+B)  

o Temporele summatie: Wanneer A een depolarisatie uitlokt en kort nadien opnieuw een 
depolarisatie uitlokt. De depolarisatie was nog niet voorbij wanneer er een nieuwe 
depolarisatie optreedt. Er wordt twee keer na elkaar dezelfde prikkel gegeven, waardoor 
de drempel bereikt wordt en het AP in gang schiet. 

o Spatiële summatie: A en B geven op hetzelfde moment hetzelfde signaal, vanuit een 
andere regio, waardoor een depolarisatie uitgelokt wordt. Er ontstaat een AP. Omdat dit 
AP van op verschillende plaatsen komt, noemt men dit spatiële summatie. 

 Beslissing ter hoogte van de axonheuvel  
o Dit is het begin van de axon en als daar de depolarisatie sterk genoeg is, ontstaat er een 

actiepotentiaal. Nadien gebeurt er niets meer, omdat er geen beïnvloeding meer 
mogelijk is. Het AP gaat ofwel helemaal tot het einde, ofwel is er geen (alles of niets).  
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IONOTROPE RECEPTOREN  

 Ligand-gemedieerde poortkanalen (cfr. sleutel)  
o Deze receptoren zijn gemaakt om ionen te transporteren. De neurotransmitter bindt op 

de receptor. Dit is een eiwit dat op een specifieke neurotransmitter herkent. Dit proces 
vindt plaats in het postsynaptisch membraan. De receptor is tegelijk een kanaal dat zal 
openen, waardoor een ionenstroom op gang komt.  

 Snelle en kortdurende werking  
 Vb. nicotine ACh receptoren  

o Bij acetylcholine receptoren zijn er onmiddellijk poortkanalen, waardoor er een natrium 
instroom is. Deze worden de nicotine ACh receptoren genoemd. Nicotine is een stof 
waarvan aangetoond is dat de stof de kanalen kan beïnvloeden.  
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METABOTROPE RECEPTOREN  

Receptoren voor neurotransmitters zijn heel vaak geen kanalen. Op dat moment wordt een signaal in 
gang gezet. De neurotransmitter bindt aan de receptor, maar deze receptor is zelf geen kanaal. Dat 
kanaal moet opengezet of gesloten worden en dit gebeurt via tweede boodschappers die het signaal 
zullen doorgeven. Het zijn receptoren die een geheel metabolisme in gang zetten.  

 Voordeel: 
o Je kan dit proces sterk beïnvloeden en de effecten zijn meer langdurig doordat het 

proces bestaat uit verschillende tussenstappen.  
 Nadeel:  

o Tragere en lagere werking  
 Het proces neemt een serieuze omweg. In plaats van dat de neurotransmitter 

rechtstreeks een kanaal vormt, zal de neurotransmitter binden op de receptor, 
waarna deze een signaal zal geven aan de G-proteïne. Deze proteïne geeft dit 
signaal op zijn beurt door aan het enzym en zo geraakt het signaal bij het cyclisch 
AMP. Het proces verloopt dus via tweede boodschappers.  

 Vb. muscariene ACh receptoren  
1. ACh stimuleert de receptor  
2. De receptor activeert de G-proteïne (dissociatie)  
3. Adenylaat cyclase zet ATP om in cyclisch AMP  
4. cAMP opent de kalium kanalen (indirecte ‘gating’)  
5. cAMP is ook een tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten 

 

 

 

 

 

 

 

De receptor bindt bijvoorbeeld aan een G-proteïne. Dit is een eiwit dat bestaan uit verschillende 
subunits en meestal zal deze proteïne splitsen. Wanneer deze splitst, wordt het actief, waardoor een 
enzym geactiveerd wordt (adenylaatcyclase). Deze kan ATP omzetten in cyclisch AMP. Dat betekent dat 
er van de drie fosfaatgroepen twee afgaan, waardoor er nog één overblijft, en we maken het cyclisch. 
Het cyclisch AMP kan kaliumkanalen openzetten.  
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4. NEUROCHEMIE EN PSYCHOFARMACOLOGIE  

NEUROCHEMIE: ER ZIJN WEL HONDERD VERSCHILLENDE SOORTEN NEUROTRANSMITTERS  

 Verschillende eigenschappen: snel – traag, inhiberend – exciterend, …  
 Receptoren specifiek voor neurotransmitter  

o Vermijden van ‘cross-talk’ 
 Vb. Dopamine kan geen noradrenaline receptoren activeren.  

o Neuronen hebben bepaalde eigenschappen op basis van de receptoren die ze activeren.  
 Veel soorten receptoren per neurotransmitter 

o Vb. Achetylcholine heeft twee soorten receptoren, nl. nicotine en muscariene  
 Afhankelijk van anatomische locatie  
 Bepaalde processen en ziekten zijn gekoppeld aan neurotransmitters 

o Door een te veel of een tekort aan bepaalde neurotransmitters, kunnen er ziektes 
ontstaan (vb. een tekort aan dopamine leidt tot de ziekte van Parkinson).  

 Neurotoxines (natuur), neurofarmacologie, voeding, …  
o Neurotoxines: dit is vergif dat je terugvindt in de natuur. Op die manier kunnen planten 

zich beschermen tegen vraatzicht. Ook giftige dieren zoals spinnen en slangen kunnen 
dit in hun lichaam hebben. Deze stoffen werken bijna altijd in op chemische synapsen.  

o Neurofarmacologie: wanneer we zien dat een bepaald gif een effect heeft op de 
hersenen, kunnen we dit onderzoeken. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van genees- of 
genotsmiddelen.  

 Meest verspreid: glutamaat (exciterend) en GABA (inhiberend)  
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CATEGORIEËN VAN DE BELANGRIJKSTE NEUROTRANSMITTERS  

 

 

 

Soort Neurotransmitter Naam transmissie  Effect  

Acetylcholine  Cholinerg Exciterend en inhiberend 

(mono-)Amines  Serotonine  Serotonerg Exciterend en inhiberend  

Dopamine Dopaminerg 

Noradrenaline Adrenerg 

Aminozuren  Glutamaat, asparaat Glutamaterg, …  Exciterend 

GABA, glycine GABAerg, …  Inhiberend  

Peptiden  Endorfine, substance P  Peptiderg Exciterend en inhiberend 

Vetten, gassen Cannabinoïden   Exciterend en inhiberend  
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Cholinerge pathways 

Dopaminerge pathways 

Noradrenerge pathways 

Serotonerge pathways 
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ACETYLCHOLINE (ACH) 

 In neuromusculaire junctie (myastenia gravis), autonoom zenuwstelsel en de hersenen 
o Neuromusculaire junctie: vb. ernstige spierverlamming die veroorzaakt wordt door 

defecte ACh-receptoren. Sommige ziekten zijn dus wel degelijk een rechtstreeks gevolg 
van defecte processen waarover we spreken.  

 In neuromusculaire junctie is het altijd een exciterend postsynaptisch potentiaal. 
Een motorneuron kan nooit een spiercel deactiveren, maar enkel activeren. Dit 
gebeurt door een instroom van natrium, gevolgd door een depolarisatie.  

o Autonoom zenuwstelsel: vb. hart trager laten kloppen  
 Cholinerge receptoren:  

o Nicotine receptoren 
 Agonist: nicotine uit tabak  
 Dit zijn ionotrope receptoren.  

o Muscariene receptoren 
 Agonist: muscarine uit giftige paddenstoel  
 Dit zijn metabotrope receptoren.  

 Opruiming door acetylcholinesterase  
 Beïnvloeding:  

o Curare (uit planten, lianen; op gifpijltjes) 
 Indianen dopten hun pijltjes in curare, waardoor zij hun prooien verlamden. 

Curare zorgt ervoor dat Ach niet kan binden met zijn nicotine receptor.  
o Atropine (uit Atropa Belladonna, wolfskers)  

 Atropine gaat niet binden op de nicotine receptor, maar op de muscariene 
receptor. Atropine zal dus geen invloed hebben op de neuromusculaire junctie 
en dus op de samentrekking van spieren, maar wel op andere plaatsen, zoals in 
het oog (pupil). De pupilgrootte wordt bepaald door het autonoom zenuwstelsel 
en ACh werkt hier op in. Als we atropine (bv. in oogdruppels) inneemt, zal de 
pupil wijder of groter worden. Dit is een teken van schoonheid.  

o Zenuwgas  
 Het gaat de afbraak van ACh door acetylcholinesterase remmen. ACh zou dus 

eigenlijk afgebroken moeten worden, maar dit gebeurt niet. Daardoor blijft ACh 
aanwezig in de synaptische spleet en blijft de synaps constant plaatsvinden. Zo 
krijg je een spastische verlamming. Zenuwgas zorgt er dus voor dat de spieren 
samentrekken en niet meer kunnen ontspannen.  

 Vb. zenuwgasaanvallen tijdens de oorlog, waardoor de inademspieren en de 
uitademspieren die alternerend zouden moeten werken, samentrekken en niet 
meer kunnen ontspannen, waardoor je stikt.  

 

 

Agonist = stimuleert/helpt de 
werking van de synaps 

Antagonist = onderdrukt de 
werking van de synaps 
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o Botulinum toxine (uit bacterie) 
 Botox is een giftige stof die in bepaalde bacteriën zit. Het gif zorgt ervoor dat de 

vrijzetting van ACh geblokkeerd wordt. Als een actiepotentiaal aan het einde 
komt, lukt het niet om ACh vrij te geven door de toxine. Botox verhindert het om 
dat te doen, waardoor de mens hiervan sterven.  

 Hoe gebruiken we deze stof dan in ons voordeel? Dit doen we door met een 
lagere concentratie, zodanig dat de hoeveelheid niet dodelijk is, en heel lokaal te 
werken. Het is een medicijn geworden, dat gebruikt wordt om verlamming uit te 
lokken bij bijvoorbeeld kinderen met spasmes (spieren die samentrekken). Botox 
wordt ook gebruikt om rimpels opnieuw strak te maken. Rimpels zijn kleine 
spierkrampjes die ontstaan doordat aangezichtsspieren samentrekken en zo de 
huid opplooit. Wanneer deze spieren verlamd worden zal de rimpel verdwijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botox remt de vrijzetting van ACh 

Curare remt de binding van ACh met de nicotine receptor 
Atropine remt de binding met de muscariene receptor 

Zenuwgas remt de afbraak van ACh door 
acetylcholinesterase 
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MONOAMINES  

De monoamines bestaan uit (meestal een afgeleide van) één aminozuur. Vb. tryptofaan is één van de 
twintig aminozuren waar al onze eiwitten uit opgebouwd zijn. Het is op zich geen neurotransmitter, 
maar als kleine aanpassingen gebeuren, krijg je een molecule die een neurotransmitter is. Zo kan je 
tryptofaan omvormen tot serotonine (zie figuur).  

SEROTONINE (PG. 188-190) 

 Vorming uit aminozuur L-tryptofaan (voeding)  
o Vb. er bestaan diëten waarbij mensen zonder tryptofaan gezet 

worden. De andere 19 eiwitten worden wel nog ingenomen, maar 
tryptofaan niet. Als iemand drie dagen op dit dieet gezet wordt, 
wordt hij/zij depressief doordat het essentieel aminozuur tryptofaan 
niet binnengehaald wordt, waardoor geen serotonine aangemaakt 
kan worden.  

 Afbraak door MAO (= monoamine-oxidase)  
o Het enzym serotonine bevindt zich niet in de synapsspleet, maar 

serotonine wordt in zijn geheel terug naar binnen gebracht in de 
presynaptische cel. Hierdoor kan wordt het enzym gerecycleerd. Dit is 
de reuptake van een neurotransmitter in de postsynaptische cel.  

 Betrokken bij stemming, eetgedrag, …  
 Laag serotoninegehalte (tekort) bij depressie  

Puur chemisch is een depressie een tekort aan serotonine en je gaat medicatie gebruiken om 
ervoor te zorgen dat de hoeveelheid serotonine in de synapsspleet verhoogt. Dit gebeurt door 
SSRI en MAO-remmers die de afbraak van serotonine verhinderen. Dit zijn inhibitoren.  

o Postnatale depressie (baby blues)  
 Door een lager serotonine gehalte krijg je als kersverse moeder een bepaalde 

neerslachtigheid over je heen op het moment dat je net heel blij zou moeten 
zijn. Dit komt door een grote verwarring van emoties.  

o Seasonal affective disorder (winterblues)  
 Veel soorten receptor  
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 Stijging in de serotoninewerking door:  
o Serotinin-specific reuptake inhibitors SSRI (Prozac, …)  

 Dit is medicatie die ervoor zorgt dat de heropname van serotonine niet gebeurt 
na de vrijgeving van de neurotransmitter. Dit zijn antidepressiva. SSRI is een 
agonist van serotonine. Dit wil zeggen dat ze serotonine helpen en ervoor zorgen 
dat de neurotransmitter beter zijn werk kan doen, nl. er wordt verhinderd dat 
het enzym afgebroken wordt.  

o MAO-remmers 
 Serotonine wordt na de heropname afgebroken door MAO. Als deze oxidase 

geblokkeerd wordt, gaat de afbraak van serotonine niet kunnen plaatsvinden. 
Hierdoor zal er opnieuw meer serotonine beschikbaar zijn. MAO-remmers zijn 
agonisten van serotonine. Dit wil zeggen dat ze serotonine helpen en ervoor 
zorgen dat de neurotransmitter beter zijn werk kan doen, nl. er wordt 
verhinderd dat het enzym afgebroken wordt.  

o LSD: serotonine mimeticum 
 LSD is een stof die sterk lijkt op serotonine. Een mimeticum imiteert de werking 

van serotonine. Dit is ook een agonist. 
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DOPAMINE (PG. 184-186)  

 

Dopamine is een neurotransmitter die redelijk wat problemen kent. Bij schizofrenie bijvoorbeeld is er 
een te hoge concentratie dopamine, terwijl er bij de ziekte van Parkinson een tekort is aan dopamine. In 
een bepaalde situatie moet de hoeveelheid dopamine verhoogt of verlaagd worden via medicatie. Maar 
het te veel of het tekort zitten op andere plaatsen, waardoor de verschijningsvorm volledig anders is.  

Nigrostriataal: Parkinson is een neuromusculaire stoornis die problemen geeft met het coördineren van 
bewegingen. Het deel van het dopaminerge systeem dat hier verantwoordelijk voor is, is het afsterven 
van bepaalde basale nuclei die daar centraal zitten. De substantia nigra bevindt zich in de hersenstam en 
is betrokken bij de bewegingscontrole en het is net deze baan die afsterft of degenereert. Op dat 
moment wordt dopamine toegevoegd, zodat het nigostriataal systeem beter zal werken. Hierdoor 
worden de symptomen van Parkinson onderdrukt (vb. L-Dopa: voorloper van dopamine). Maar daarbij 
bestaat het risico dat er op andere plaatsen, zoals het mesolimbisch systeem en specifiek de amygdala, 
een te veel aan dopamine gecreëerd wordt. Medicatie tegen bewegingsstoornissen heeft dus 
schizofrenie als mogelijke bijwerking.  

Mesolimbisch: Dopamine staat ook bekend als de neurotransmitter die zich in de nucleus accumbens 
bevindt. Hier zorgt dopamine voor synapsen en het is de plaats waar het rewardcentrum ligt (beloning). 
Alle zaken waar we gelukkig van worden of waar we verslaafd aan kunnen geraken, hebben te maken 
met een verhoogde dopaminevrijgeving in de nucleus accumbens.  

 

 Nigrostriataal  Mesolimbisch  

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  
(te veel)  

Farmaca  MAO-inhibitoren (agonist)  

L-Dopa (agonist) als precursor  

Cocaïne (agonist)  

Amfetamines (agonist)  

 

! Het zijn agonisten ! 
Dit wil zeggen dat het geen medicijnen 
zijn tegen schizofrenie, maar net de 
werking van dopamine versterken.  
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NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE) (PG. 186-188)  

 Perifeer zenuwstelsel: terminale neurotransmitter van de orthosympaticus  
o Vb. stijging van de hartfrequentie onder invloed van noradrenaline vs. de 

parasympaticus die de hartfrequentie doet stijgen onder invloed van acetylcholine.  
 Centraal zenuwstelsel: waaktoestand (arousal) van stemming en gedrag  

o Genotsmiddelen zijn vaak middelen die inwerken op het noradrenalinesysteem.  
 XTC is complex omdat het zowel op het noradrenalinesysteem als op het 

serotoninesysteem in. Het is dus zowel een agonist voor noradrenaline als van 
serotonine. 

GABA-ERGE NEUROTRANSMITIE (PG. 180-181)  

 Via opening in het Chloor-kanaal: instroom anionen (-) = hyperpolarisatie 
o GABA-receptoren hebben een chloorkanaal. Chloor is een ion dat een hogere 

concentratie buiten de cel heeft dan binnen, maar deze concentratie is negatief geladen. 
Daarom heeft chloor niet echt de neiging om naar binnen te stromen. Maar de 
diffusiekracht (neiging om naar binnen de stromen) is groter dan de elektrische kracht 
(neiging om buiten te blijven). Daarom zullen er negatief geladen deeltjes (chloor) naar 
binnen stromen wanneer de chloorkanalen opengezet worden. Wanneer chloor naar 
binnen stroomt, betekent dit dat de binnenkant nog negatiever wordt. De chloorkanalen 
openzetten is dus een manier om hyperpolarisatie uit te lokken. Dit is inhibitie. GABA-
receptoren zullen dus altijd inhiberend synaptisch potentiaal geven, wat betekent dat ze 
de doelcellen onderdrukken. De hersenactiviteit wordt onderdrukt.  

 Psychofarmaca kunnen GABA-werking bevorderen via bindingssites op de receptor 
o Vb. Alcohol als bindingsplaats zal ook zorgen voor een onderdrukking van de hersenen. 

Dit is typisch omdat ethanol inwerkt op de GABA-erge neurotransmitters en het is een 
agonist. GABA zal de hersenen inhiberen.  

 GABA-agonisten:  
o Benzodiazepines (slaapmiddel, anxiolyticum)  

(vb. Diazepam: Valium)  
 Het is een agonist dus ondersteunt de 

werking van GABA. De werking van GABA 
is inhiberend, waardoor een agonist mee 
zal onderdrukken (vb. slaapmiddel).  

o Barbituraten (anestheticum)  
 Deze agonisten worde heel vaak gebruikt 

in de anesthesie. De barbituraten 
onderdrukken de neuronale activiteit.  
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AXONAAL TRANSPORT VAN NEUROPEPTIDEN (PG. 191)  

 Peptiden worden gemaakt in het cellichaam (via DNA-code) 
o Peptiden hebben de bijzondere eigenschap dat ze een aminozuursequentie zijn. Om 

peptiden te maken hebben we dus een genetische code nodig (vb. endorfine). Dit DNA 
bevindt zich in de celkern (productie neurotransmitter), maar de plaats waar die gelost 
worden is aan het andere uiteinde van het neuron. Dit is zeer onhandig.  

 Transport via vesikels over microtubuli doorheen axon  
o Axonaal transport = proces waarbij de vesikels of blaasjes van de ene kant naar de 

andere kant getransporteerd worden via ribosomen en translatie.  
 Exocytose in zenuwuiteinde   

o Nadat het actiepotentiaal de neurotransmitter vrijgegeven heeft.  
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PSYCHOFARMACOLOGIE (PG. 169)  

 

 

 

 

 

Psychofarmacologie is de beïnvloeding van neurotransmissie op zich. Er wordt vertrokken vanuit een 
synaps, waarbij bepaalde farmaca inwerken op een deel van de synaps. Het is een onderdeel van de 
farmacologie, namelijk het deel dat zich bezighoudt met stoffen die door de bloed-hersen-barrière 
kunnen. Binnen de psychofarmaca wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen de therapeutische 
farmaca, medicatie om ziekten te behandelen, en genotsmiddelen. Deze lopen soms in elkaar over.  

Bijna alle farmaca en genotsmiddelen werken via het moduleren van de chemische synapsen. De sleutel 
van de werking zit dus in de overdracht van de prikkel van de ene cel naar de andere.  

CHEMISCHE BEÏNVLOEDING VAN NEUROTRANSMISSIE (PG. 186-190)  

 Kan effect hebben op:  
A. Productie van neurotransmitters 

i. Precursoren  
ii. Enzymes  

B. Synaptische vesikels  
C. Post-synaptische receptoren  
D. Heropname en afbraak van neurotransmitters  

Farmacologie

Psychofarmaca 
(wel door BHB)

Therapeutische 
farmaca Genotsmiddelen 

Andere farmaca 
(niet door BHB)

Werken quasi steeds via modulatie van 
chemische synapsen 
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Dit is een (complex) overzicht van de verschillende stoffen die inwerken op de respectievelijke stappen. 
De blauwe zijn agonisten en de rode zijn antagonisten. Dit maakt dus al voor een deel duidelijk wat het 
effect van een bepaalde stof zal zijn.  

11. Psysostigmine (agonist): als je vanuit het standpunt van de acetylcholinesterase kijkt, zou je er van 
kunnen uitgaan dat psysostigmine een antagonist is omdat het de acetylcholinesterase tegenwerkt. 
Maar we bekijken steeds het volledige plaatje. Psysostigmine (zenuwgas) inactiveert de sterase, zodanig 
dat het beter en langer werkt. Vandaar dat het een agonist is.  

A. EFFECT OP PRODUCTIE VAN NEUROTRANSMITTERS  

 Synthese van neurotransmitters stimuleren door aanbieden van een precursor  
o Vb. L-Dopa (Levodopa) bij Parkinsonpatiënten 

 Passeert de bloed-hersen-barrière wel  
 Is maar voor 1/3e af, waardoor de hersenen nog stappen moeten 

ondernemen vooraleer de werking ervan start  
o Vb. Tryptofaan  

 Synthese remmen door inhibitie van enzymen in de synthese pathway  
o Er bestaat medicatie die de dopa-decarboxylase inhibeert of stimuleert, 

waardoor de hoeveelheid dopamine verhoogd of verlaagd kan worden.  

Afbeelding: dopamine en noradrenaline lijken sterk op elkaar. Ze verschillen maar met één 
OH. Dopamine op zich kan niet door de bloed-hersen-barrière, maar de voorloper ervan (L-
Dopa of LevoDopa) wel. L-Dopa lijkt sterk op dopamine, alleen heeft het een CO2 meer. Door 
de decarboxylase wordt L-Dopa omgezet in dopamine.  
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B. EFFECT OP SYNAPTISCHE VESIKELS  

 Neurotransmitter kan niet opgeslagen worden in vesikels: blokkering van transporters 
 Effect op exocytose van vesikels 

Verhinderen dat de vesikels, die wel de neurotransmitter bevatten, de beweging kunnen maken 
naar het plasmamembraan om daar te docken en te fusioneren.  

o Antagonist: Botulinum toxine – ACh  
 Werkt in op de exocytose van vesikels waarin ACh zit. Dit is een duidelijke 

antagonist: Botox verhinderd dat de neurotransmitter vrijgegeven kan worden.  
o Agonist: gif van de zwarte weduwe – ACh 

 Er bestaan ook stoffen die de vrijgeving van de neurotransmitters zullen 
stimuleren. Deze stoffen zorgen ervoor dat de vesikels gemakkelijker en sneller 
naar buiten stromen. De exocytose wordt dus gestimuleerd. 

C. EFFECT OP POST-SYNAPTISCHE RECEPTOREN  

Er bestaan vier manieren om het openen van een poortkanaal via een ‘sleutel’ te beïnvloeden.  

 Competitieve binding (a) 
De drug bindt op dezelfde plaats als waar de neurotransmitter normaal gezien zou binden. In 
bepaalde gevallen zullen de poortkanalen openen en is het een agonist, maar in andere gevallen 
zullen de poortkanalen blokkeren en spreken we over een antagonist.  

o Agonist: mimeticum  
 Een mimeticum is een imitatie van de ‘sleutel’. Het is dus een soort van loper, 

waarmee de poortkanalen opengezet kunnen worden. Het mimeticum zal dus 
binden met de receptor (‘sleutelgat’) en zo het poortkanaal openen.  

o Antagonist: receptor blocker  
 Een receptor blocker is een foute ‘sleutel’. De stof kan wel binden, maar de 

poortkanalen kunnen niet open gaan en blokkeren. Hierdoor kan geen enkele 
andere stof op de receptor binden. Het poortkanaal is nog niet open, maar kan 
ook niet meer opengedaan worden door de juiste neurotransmitter.  

 Niet-competitieve binding (b) 
o Indirecte neuromodulatoren  

 De neurotransmitter kan nog steeds binden op de receptor, maar op een andere 
locatie zal de drug binden. Dit is geen directe beïnvloeding van het ‘sleutelgat’, 
maar het is indirect. Je kan twee soorten neuromodulaties krijgen: (1) de poort 
gaat gemakkelijker open of (2) de poort gaat niet meer open.  

o Agonist of antagonist  
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D. EFFECT OP HEROPNAME EN AFBRAAK VAN NEUROTRANSMITTERS 

 Inactivatie (beëindigen) van neurotransmissie is even belangrijk als de activatie  
o Door afbraak van de neurotransmitter (vb. AChE, MAO)  

 Vb. door zenuwgas kunnen we ervoor zorgen dat de acetylcholinesterase zijn 
werk niet kan doen. De afbraak van acetylcholine in acetaat en choline lukt op 
dat moment niet meer.  

o Door heropname in het presynaptisch neuron  
 Vb. Prozac (antidepressiva) zal heropname blokkeren en het effect versterken. 

 Stoffen die deze processen remmen zijn agonisten  
o De inhibitie zorgt ervoor dat de neurotransmitter niet wordt afgebroken in de 

synaptische spleet, waardoor deze constant actief blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

DRUGS (GENOTSMIDDELEN)  

 

 

 Neurotransmitter (receptor) Effect  

Alcohol (ethanol) Glutamaat (NMDA) 

GABA 

Antagonist  

Agonist (dus inhibitie brein) 

Nicotine Acetylcholine (nicotine R)  Agonist  

Cannabis (marijuana): THC Cannabinoid R (libide NT)  Agonist 

Opiaten (opium, morfine, heroïne) Opioid (peptide NT)  Agonist  

Cocaïne  

Amfetamines 

Monoamines (vnl. dopamine) Agonist (re-uptake inhibitie) 

LSD  Serotonine  Agonist  
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MIDDELENVERSLAVING  

 Positieve bekrachtiging = positief gevoel van iets waar je naar verlangt  
Je krijgt een positief gevoel of een reward (beloning) van iets waar je naar verlangd hebt. Alle 
stoffen waar je aan verslaafd geraakt, zullen een effect hebben op de dopaminevrijzetting.  

o Vrijzetting van dopamine in de nucleus accumbens  
 Natuurlijk: vb. door voedsel (honger) 
 Drugs  

 Tolerantie = verminderde gevoeligheid van receptoren  
o Compensatie van het lichaam  
o Het is een gewenning, waardoor je steeds meer van de stof nodig zal hebben om 

hetzelfde, gewenste effect te krijgen. Dit komt omdat er een verminderde gevoeligheid 
is van de receptoren of omdat er gewoonweg minder receptoren zijn. Het meer nodig 
hebben is een typisch gevolg van verslavende genotsmiddelen. Je wordt afhankelijk.  
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RISICO’S (PG. 172)  

 Ontwenningsverschijnselen bij stop  
Ontwenning is in principe een veel slechtere situatie dan voordien, omdat het aantal receptoren 
minder is en de inname van de verslavende stof wegvalt. De normale functies vallen dus ook 
weg, waardoor het een moeilijke en veeleisende situatie is.  

o Tegenovergesteld aan effect van de drug  
o Craving en hervallen  

 Het is biologisch aangetoond dat de situatie tijdens de ontwenning slechter is 
dan voordien, aangezien bepaalde receptoren verminderd zijn, waardoor 
normale functies niet correct uitgevoerd kunnen worden.  

 Dosering: overdosis  
o Het probleem van tolerantie is dat een verminderde gevoeligheid ontstaat, waardoor er 

steeds een hogere dosering drugs nodig is om een effect te krijgen. Hierin bestaat de 
kans op een overdosering. De grens is zeer klein.  

o Vb. Morfine: de lijn of grijze zone tussen het voldoende innemen om de effecten teweeg 
te brengen en de overdosering is zeer dun. Langs de ene kant is er een pijnstillend effect 
van morfine (vb. bij ondragelijke pijn), maar langs de andere kant zijn er bijwerkingen bij 
een verhoging van de dosering (vb. onderdrukking van de ademhaling).  
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5. FUNCTIONELE NEUROANATOMIE 

5A. CENTRAAL ZENUWSTELSEL (CZ)  

 Hersenen en ruggenmerg  
 100 miljard neuronen en nog meer glia  
 Enorme massa: 1,4 kg  
 20% bloedtoevoer naar de hersenen in rust 
 Functies:  

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

ALGEMENE STRUCTUUR (PG. 121-123) 

 De volwassen hersenen bestaan uit vier grote gebieden:  
1. Hersenstam 

 Middenhersenen  
 Pons 
 Medula Oblongata of verlengd merg 

2. Diencephalon of tussenhersenen  
 Thalamus  
 Hypothalamus  
 Epithalamus  

3. Cerebrum of grote hersenen  
4. Cerebellum of kleine hersenen  
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HERSENVLIEZEN (MENINGES) (PG. 116-117) 

Tussen de schedel en het hersenweefsel zitten beschermende structuren die de hersenvliezen of 
meninges genoemd worden. Het is een meervoud omdat de vliezen uit drie onderdelen bestaan. De 
vliezen zorgen ervoor dat we een functionele en beschermende laag hebben tussen de schedel en het 
hersenweefsel daarin. Deze twee delen zijn dus functioneel verbonden.  

 Dura mater (hard vlies) 
o Stevig  
o Grote bloedvaten  

 Het blauwe is een groot bloedvat. Onder 
en boven dit bloedvat bevindt zich het 
harde vlies of de dura mater.  

o Epidurale verdoving (ruggenmerg)  
 We spuiten een verdovend middel in het ruggenmerg tijdens bijvoorbeeld een 

bevalling wanneer de pijn te hevig wordt. Het laat toe om nog motorische 
sturing te hebben, maar minder sensorische prikkels te krijgen. Het pijngevoel 
wordt op deze manier verlamd. Het wordt ingebracht door een anesthesist.  

 Arachnoidea (spinnenwebvlies) 
o Subarachnoïdale ruimte bevat cerebrospinaal vocht (hersenvocht) 

 In de hersenen bevinden zich holtes (ventrikels) die gevuld zijn met hersenvocht. 
Het cerebrospinaal vocht volgt een circulatie (zie later). Het wordt gemaakt op 
een bepaalde plaats, waarna het circuleert en gedumpt wordt in het dura mater, 
waar het in de bloedbaan terecht komt.  

 Het hersenvocht vormt een soort bad waardoor de hersenen niet onnodig veel 
kunnen bewegen in de schedel. Het is dus een beschermende schokdemper.  

 In sommige situaties beschermt deze schokdemper niet voldoende, 
waardoor we een hersenschudding kunnen krijgen.    

 Pia mater (zacht vlies)  
o Sterk doorbloed: uitwisseling met het hersenweefsel  
o Het zachte vlies ‘kleeft’ op het hersenweefsel en volgt elke hersengroef. Het is een 

dunne beschermlaag over de hersenen die vacuüm getrokken wordt.  
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CEREBROSPINALE VLOEISTOF (PG. 123-124) 

 Productie in choroid plexus (500ml/dag) 
o Het hersenvocht is een soort waterachtige substantie, waarmee de hersenenholtes 

gevuld worden. De productie ervan gebeurt constant. Per dag produceren we ongeveer 
een halve liter cerebrospinaal vocht.  

 Circuleert  
o Stel dat een ‘aquaduct’ afgesloten wordt door vb. een tumor of ontsteking, kan het 

hersenvocht daar niet meer langs en zal het zich opstapelen op bepaalde plaatsen.  
 Als dit aquaduct verstopt geraakt bij een kind, dan zal het hersenvocht zich 

opstapelen en zullen de schedelbeenderen, die nog niet volgroeid zijn, uit elkaar 
geduwd worden. Zo krijg je een waterhoofd (hydrocephalus). Het hoofd zwelt 
volledig op omdat de beenderen nog niet aan elkaar hangen en de schedel dus 
nog kan uitzetten. Als die aquaduct verstopt geraakt bij een volwassene, zal het 
hersenvocht zich ook opstapelen en zal dit leiden tot hevige hoofdpijn.  

 Opvangen in grote hersenader (veneuze bloedvaten via granulaties) 
 Functies:  

o Schokbreker 
o Homeostase 

 Het hersenvocht vormt een aangenaam ‘bad’ of milieu voor de hersenen waar 
het goed is om te leven. Er is een constante concentratie, temperatuur, 
enzoverder. Het is vergelijkbaar met het vruchtwater voor een ongeboren kind.  

 Ventrikels: holtes gevuld met CSV 
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DE ‘GROTE HERSENEN’ (CEREBRUM) ZIJN TYPISCH VOOR HOMO SAPIENS (PG. 124-125) 

 Grootste deel van de hersenen (80%)  
 Verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken (vb. cerebraal type)  

o Andere structuren lopen meer gelijk met dieren, maar de grote hersenen zijn typisch 
menselijk en staan in voor functies die enkel de mens heeft. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gezegd dat bepaalde mensen een cerebraal type zijn. Dit wil zeggen dat ze heel rationeel 
zullen nadenken over zaken, in plaats van zicht te laten leiden door hun gevoel.  

 Linker en rechterhemisfeer worden verbonden met een balk = de corpus callosum  
 Hersenschors (cortex) bestaat uit vijf kwabben:  

1. Frontaal (vooraan) 
2. Parietaal (bovenaan) 
3. Temporaal (zijkant)  
4. Occipitaal (acteraan) 
5. Insula (achter frontale en temporale kwab; ‘eiland’) 

 Basale kernen = basale nuclei  

DE CORTEXT IS OPGEBOUWD UIT WINDINGEN (GYRI) EN GROEVEN (SULCI) (PG. 125) 

 

De cortex is de buitenste laag die bestaat uit grijze stof en volledig rond de grote hersenen ligt. De grijze 
stof bestaat uit de cellichamen van de neuronen. De cortex is bij alle mensen ongeveer hetzelfde, tenzij 
bijzondere gevallen wanneer een persoon bijvoorbeeld een tumor gehad heeft, waardoor een bepaalde 
functie op een andere plaats zit.  
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Centrale sulcus: ligt tussen de frontale en de pariëtale kwab. De gyri die voor en na de centrale sulcus 
liggen zijn zeer interessant.  De precentrale gyrus is onderdeel van de frontaalkwab en de postcentrale 
gyrus is onderdeel van de pariëtale kwab.  

 Precentrale gyrus: deze gyrus noemt men ook de primaire motorische cortex. Door onderzoek 
heeft men ontdekt dat deze gyrus de plaats is waar we al onze skeletspieren aansturen. Dit 
betekent dat er van daaruit commando’s of signalen vertrekken om de spieren aan te sturen. In 
de primaire motorische cortex zitten neuronen die specifiek gekoppeld zijn aan de spieren.  

 Postcentrale gyrus: deze gyrus wordt de premotorische cortex genoemd. Dit zijn bijkomende of 
ondersteunende regio’s die ons toelaten om bepaalde zaken te coördineren. De neuronen in de 
primaire cortex worden op die manier primair aangestuurd.  

DE KWABBEN ZIJN GENOEMD NAAR DE ONDERDELEN VAN DE SCHEDEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schedel vormt een sterk, waterdicht omhulsel om de hersenen te beschermen. Bij de geboorte zijn 
deze delen van de schedel nog niet aan elkaar gegroeid omdat een baby bij de geboorte door een 
geboortekanaal van maximum 10 cm moet geraken. De schedel groeit dicht doorheen de eerste jaren. 

 

 

 

Os frontale 

Os parietale 

Os occipitale 

Os temporale 
Pasgeborene (bovenaanzicht) 
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MOTORISCHE REGIO’S OP DE CORTEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je proportioneel kijkt naar hoeveel neuronen nodig zijn voor de verschillende lichaamsdelen, dan zien 
we dat dit volledig buiten proportie is. Dit is niet gek, want de plaatsen waar we motorisch veel controle 
over hebben (fijne motoriek) zijn bijvoorbeeld onze handen. Dit zijn dan ook de plaatsen waar de 
homunculus het grootst is. 

De precentrale gyrus wordt op deze afbeelding aangeduid in het roze. Dit wordt dus ook wel de primaire 
motorische cortex genoemd en het is de plaats waar signalen uitgezonden worden naar de spieren.  

SENSOMATOSENSORISCHE CORTEX: SOMATOTOPE ORGANISATIE  

 

De sensomatosensorische cortex is de 
plaats in het lichaam waar de senoren 
aankomen. Het lichaam heeft, bijvoorbeeld 
op de huid, heel wat sensoren. Al de 
informatie die door deze sensoren 
verzameld worden moet samengebracht 
worden en is de input die in de 
sensomatosensorische cortex aankomt. Dit 
is het affrente gedeelte van de hersenen. 

 

De somatotope organisatie wil zeggen dat elk deel van het lichaam vertegenwoordigd wordt in de 
sensomatosensorische cortex. Het ene lichaamsdeel zal meer in beslag nemen dan het andere.  

 

Homunculus 
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FUNCTIONELE MAGNETISCHE RESONANTIE IMAGING (FMRI)  

 

 

 

Het onderzoek naar de centrale sulcus bestond uit experimenten met fMRI. Personen worden in een 
scanner geplaatst, waar twee zaken gebeuren: (1) er wordt een beeld genomen van de hersenen en (2) 
er wordt gekeken naar de activiteit van de hersenen tijdens taken die de persoon uitvoert (functionele 
beeldvorming). Er worden telkens andere delen van de hersenen geactiveerd en dit kunnen ze zien door 
neuronen die geactiveerd worden. Als deze actief worden, verbruiken ze ATP, waardoor er zuurstof 
verbruikt wordt en dit krijgen we te zien op een fMRI.  

SPIEGELNEURONEN  

 In premotorische cortex (motorisch associatiegebied) en inferieure pariëtale kwab  
 Actief bij eigen beweging, maar ook bij het zien van deze beweging bij anderen  

o Wanneer anderen een beweging maken, zullen de eigen spiegelneuronen de beweging 
activeren, zonder ze effectief uit te voeren. Vb. als we iemand zien geeuwen, zullen we 
zelf de neiging hebben om te geeuwen. Dit is een imitatie door de spiegelneuronen.  

 Belangrijk voor imitatievermogen op jonge leeftijd, maar ook voor het begrijpen van intenties, 
het leervermogen, empathie en taalontwikkeling  

o Het begrijpen van intenties: het gaat over een bepaalde empathie en het leren inzien 
van de bedoelingen van mensen. Op die manier krijgen we inzicht in de emoties van 
anderen. We proberen in te schatten hoe anderen zich voelen.  

 Is verstoord bij ASS 
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BASALE NUCLEI (GANGLIA) (PG. 130-131)  

Om de structuur van de grote hersenen compleet te maken, zien we een grote perimeter van cortex of 
schors (buitenste laag). Daarbinnen bestaat er een ‘zee’ van witte stof (axonen), waarbinnen kernen van 
grijze stof liggen (nuclei). Deze kernen hebben allemaal een naam, zoals de basale nuclei (ganglia). Basale 
ganglia is eigenlijk een foute naam, want een ganglion is een verzameling van cellichamen buiten het 
centraal zenuwstelsel, terwijl we hier middenin het centraal zenuwstelsel zitten.  

 Nucleus caudatus  
 Nucleus lentiformis  

o Putamen  
o Globus pallidus  

 Controle van willekeurige bewegingen  
o De initiatie van een willekeurige beweging die we met onze controleerbare skeletspieren 

uitvoeren, start vanuit de primaire motorische cortex, maar enkele ondersteunende 
regio’s, zoals de basale nuclei, zullen bijdragen tot de coördinatie van deze bewegingen. 
De functie is dus de motorische ondersteuning van bewegingen.  

 Degeneratie of afsterven van nucleus caudatus leidt tot chorea (bewegingsstoornissen) 
o Vb. hyperkinesie bij ziekte van Huntington  

 Dit is een dominant autosomatische afwijking, wat betekent dat als je al één van 
de twee genen hebt die afwijkt, je de ziekte hebt. Het is een zeer ernstige ziekte 
die vastligt vanaf de geboorte en waarvoor nog geen oplossing gevonden is.  
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DE LINKER- EN DE RECHTERHELFT ZIJN NIET IDENTIEK (I.T.T. VB. DE LEDENMATEN)  

 Motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist = decussatie  
o Alles wat motorisch en sensorisch bestaat dubbel in de hersenen, maar we moeten er 

rekening mee houden dat de linker lichaamshelft aangestuurd wordt door de 
rechterhemisfeer en omgekeerd. Er is dus een kruising tussen de banen (axonen) ter 
hoogte van het ruggenmerk of de hersenstam.  

 Verbinding tussen hemisferen: corpus callosum  
o Balk: 200 miljoen axonen 
o Dit vermijdt dat we alles dubbel zouden moeten hebben. Zolang de twee hemisferen 

met elkaar kunnen communiceren, is het voldoende dat de ene helft iets kan waarna dit 
gecommuniceerd wordt met de andere helft. We kunnen onze twee hemisferen dus 
nuttig en functioneel inzetten.  

 Linker hemisfeer dominant?  
 “Split Brain” experimenten: ‘behandeling’ van epilepsie 
 Geen dominantie, maar complementariteit 

o Links: spreken, schrijven, rekenen, redeneren  
o Rechts: visuospatieel, patroonherkenning (vb. componeren) 
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SPLIT BRAIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de corpus callosum chirurgisch door te snijden verdween een deel van de symptomen van 
epilepsie, maar ook de functionele verbinding tussen de twee hemisferen. De ene hersenhelft moet het 
signaal interpreteren en doorsturen naar de andere hersenhelft die hierop moet reageren, maar 
wanneer de verbinding tussen de twee verbroken is, lukt dit niet meer. De communicatie valt dus weg.  

Door de split brain experimenten hebben we vrij snel de functie van de corpus callosum en het principe 
van lateralisatie kunnen ontdekken. Helaas zijn er ook enorm veel nadelen aan dit soort experimenten, 
waardoor deze niet meer gebeuren.  

AFASIEPATIËNTE GAVEN INZICHT IN DE NEURALE STURING VAN SPRAAK (PG. 126-127) 

 Motorisch spraakcentrum: Broca (linker inferieure frontale gyrus)  
o Het spreken is het aansturen van skeletspieren. Het produceren van klanken is dus iets 

dat je met de spieren doet die aangestuurd worden door regio van Broca. De regio van 
Broca stuurt dus bepaalde commando’s uit.  

 Sensorisch spraakcentrum: Wernicke (linker superieure temporale gyrus)  
o Klanken moeten in een juiste volgorde gezet worden. Deze regio geeft commando’s aan 

de regio van Broca over deze volgorde. Dit is het interpretatieve gedeelte.  
 Fasciculus Arcuatus (tussen Broca en Wernicke) 
 Gyrus Angularis (grens tussen de temporale, parietale en occipitale kwab)  

o Vormt de link met het visuele systeem (occipitale kwab).  
 Laesie: afasie  

o Broca: spreken niet of slecht, en traag, maar wel zinvol  
o Wernicke, Fasciculus Arcuatus: spreken vlot, maar zinloos (missen woord- en taalbegrip) 
o Gyrus Angularis: lezen en schrijven gaat moeilijk (visuele input)  



111 
 

SPRAAK EN TAAL HEBBEN ANATOMISCHE LOCATIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOTIE EN LIMBISCH SYSTEEM (PG. 131-132) 

Het limbisch systeem bevindt zich op een ‘lager’ niveau dan de systemen die we tot nu besproken 
hebben. Hiermee wordt bedoeld dat het vroeger in de evolutie naar voren komt en het meer universeel 
is tussen dieren. Het is een oud hersendeel dat instaat voor de vorming en de regeling van emoties.  

 Nuclei en banen rond de hersenstam 
o Amygdala  
o Hippocampus  
o Reukbanen (rhinencefalon) 

De reukbanen zijn een uitzondering bij de zintuigen. De meeste zintuigen komen onze 
hersenen binnen via de hersenstam en dan naar de thalamus waar de informatie 
gefilterd wordt. Een deel van de informatie wordt dus afgesloten. Reukbanen zijn een 
heel oud zintuig dat rechtstreeks signalen geeft naar de hersenen via de bovenkant van 
de neusholte. Het heeft dus een heel aparte toegangspoort tot de emoties. We laten 
onze emoties dus zeer sterk leiden door de reuk (vb. parfum).  

 Tractus olfactorius  
 Dit is een hersenzenuw in de neus, bestaande uit een bundeling van 

axonen, die via de schedel naar het limbisch systeem loopt.  
 Olfactorische cortex  

 De informatie die via de neus naar binnen komt, gaat rechtstreeks naar 
de hersenen en specifiek naar het limbisch systeem  

 Regelen of creëren van emoties (bijna autonoom) 
o Woede, angst, seksuele opwinding, …  
o Verdere uitdrukking emoties via hypothalamus en autonoom zenuwstelsel (amygdala) 

 Omzetting naar lange termijn geheugen: hippocampus  
 Ouder dan cortex: relatief weinig controle vanuit de cortex naar limbisch systeem  

Fasciculus arcuatus 
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GEHEUGEN EN LEREN: DE PLACTICITEIT VAN DE HERSENEN  

 Declaratief (feiten en gebeurtenissen): amnesie  
 Korte termijn  
 Omzetten in lange termijn geheugen  

o Mediale temporale kwab  
o Hippocampus en amygdala (vb. angst)  
o Activatie van genen; bouwen van nieuwe synapsen  

 Lange termijn opslag: consoldatie in cortex  
De opslag van informatie gaat beter wanneer zaken een bepaald gevoel met zich meebrengen. 

o Links: visueel geheugen  
o Rechts: visuo-spatiele informatie 
o Prefrontale kwabben: mathematische berekeningen  
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HIPPOCAMPUS EN DE WERKING VAN HET GEHEUGEN  

 

 

De cortex is een soort harde schijf waarin informatie 
verzameld wordt. Dit is het langetermijngeheugen. Maar 
er zijn ook regio’s in de hersenen, zoals de hippocampus 
die men het korte termijngeheugen noemt.  

 

 

LEREN EN SYNAPTISCHE PLASTICITEIT  

Als kind zijn onze hersenen veel plastischer als dan volwassene. Dit merk je aan het feit dat kinderen zeer 
gemakkelijke nieuwe dingen leren (vb. taal leren), maar de mens heeft het hele leven het vermogen om 
bij te leren en om de hersenen in een bepaalde richting te kneden. Maar hoe kunnen de hersenen 
aangepast worden en zaken creëren die er nu nog niet zijn? Hierbij is synaptische plasticiteit belangrijk. 

 Activiteitsafhankelijke versterking van de verbinding tussen neuronen: Hebbiaanse 
synaptische plasticiteit 

o Een synaps tussen twee neuronen is plastisch. Dit betekent dat hij versterkt of verzwakt 
kan worden, of zelfs nieuw gemaakt kan worden of kan afsterven. Een synaps kan 
sterker worden omdat we deze veel gebruiken.  

o In zijn meest eenvoudige vorm zouden we dit kunnen toepassen op zaken zoals klassieke 
conditioneringstheorieën, maar we moeten ook breder kijken zoals neuronale 
netwerken: de reden waarom deze neuronen met elkaar verbonden zijn is omdat de 
synapsen van de neuronen versterkt worden door ze veel te gebruiken. 
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LANGETERMIJNPOTENTIËRING (LTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men heeft aangetoond wat het mechanisme is voor Hebbiaanse synaptisch plasticiteit en dit is de LTP. 
We moeten dit bekijken aan de hand van het pre- en het postsynaptisch neuron. Wanneer er een 
activiteit plaatsvindt in het presynaptisch neuron (vrijgave van neurotransmitters), wordt glutamaat 
vrijgegeven. Dit is een exciterende neurotransmitter die in het presynaptische neuron het werk doet.  

Op die manier zullen er receptoren geactiveerd worden: NMDA- en AMPA receptoren. De NMDA 
receptoren zullen ervoor zorgen dat calcium naar binnen komt, waardoor een depolarisatie plaatsvindt 
(binnenstroom van positief geladen deeltjes). Maar calcium zal nog meer doen. Het gaat ervoor zorgen 
dat het een systeem in gang zit waarbij meer receptoren gemonteerd worden in het postsynaptisch 
membraan. Doordat de synaps gebruikt en geactiveerd wordt, worden er dus extra receptoren 
gemonteerd, waardoor een versterkte synaps gevormd wordt (cfr. herhalen bij het studeren). 

 

 

 

 

 



115 
 

NEUROPLASTICITEIT BIJ VOLWASSENEN  

 Reorganisatie van thalamische neuronen na amputatie  
o Na een amputatie zijn er een heleboel neuronen die afgestorven zijn of geen functie 

meer hebben, aangezien het lichaamsdeel er niet meer is. Op dat moment komt er 
plaats vrij in de cortex en zal een soort adoptie plaatsvinden: de sensorische informatie 
vanuit een ander lichaamsdeel (vb. andere vingers) zullen gebruikt worden om het 
neuron te stimuleren. Er wordt een soort nieuwe uitloper (collateraal) gevormd, zodanig 
dat het neuron twee verschillende neuronen van tweede orde stimuleert.  

o 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. Dit 
kost energie. Het verreist het versterken en maken van synapsen, waarna er structuren 
aangemaakt worden.  

 

 

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. 
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NEUROGENESE BIJ VOLWASSENEN  

 Vroegere visie: neuronen gaan dood en worden niet vervangen  
 Recent: bewijs voor vorming van nieuwe neuronen = neurogenese  

o Kort na de geboorte, en zeker voor de geboorte, is er nog redelijk veel neurogenese, 
maar deze valt vrij sterk stil als volwassene. Het valt echter niet volledig stil. We kunnen 
in bepaalde delen van de hersenen nieuwe neuronen maken, al weten we niet hoeveel. 

o Uit experimenten is gebleken dat wanneer dieren in een verrijkende omgeving zitten, ze 
meer neuronen aanmaken. Eén van de belangrijke elementen hierin is beweging. Het 
bewegen op zich stimuleert de neurogenese.  

 Vooral in de hippocampus (gyrus dendatus) en bulbus olfactorius  
o Hippocampus 

 In de hippocampus kan men effectief aanduiden welke cellen nieuw gevormd 
zijn. Dit doet men door een lichtgevende stof te injecteren die enkel vrij komt als 
DNA zich deelt en dit gebeurt enkel wanneer cellen splitsen.  

o Bulbus olfactorius  
 Neuronen sterven zeer snel af, waardoor er op deze plaats in de hersenen 

constant nieuwe neuronen gevormd worden. 
 Uit stamcellen  

o De stamcellen die we gebruiken om ons brein te vormen als ongeboren kind bevinden 
zich ook in de hippocampus. De deling van deze cellen gebeurt dus ook op deze plaats. 
De stamcellen blijven aanwezig en kunnen differentiëren naar volwassen neuronen. 

 Rol in het geheugen?  
o Hoe belangrijk deze neurogenese is in de geheugenvorming weten we op dit moment 

niet. We vermoeden dat het dient om een performanter brein te ontwikkelen, aangezien 
er zoveel nieuwe neuronen aangemaakt worden.  
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TUSSENHERSENEN (DIËNCEFALON) BEVATTEN REGELCENTRA VOOR AUTONOOM 
ZENUWSTELSEL (PG. 132-133)  

 Thalamus: tussenstation voor sensorische informatie  
o De thalamus zijn twee eivormige structuren die centraal in het brein liggen. Het is het 

tussenstation waar alle zintuigelijke informatie samenkomt en de structuur die deze 
informatie via neuronen naar de cortex stuurt.  

o Het heeft als voordeel dat de thalamus kan beslissen welke informatie belangrijk is en 
welke niet. Het beslist dus welke informatie wel en niet doorgestuurd wordt naar de 
cortex. Sensorische informatie wordt gefilterd (thalamische gating). 

 Epithalamus  
o Choroid plexus: productie cerebrospinale vloeistof  
o Epifyse (pijnappelklier): secretie melatonine (slaaphormoon) 

 Het hormoon melatonine zorgt ervoor dat we ’s avonds moe worden.  
 Hypothalamus (controlecentrum autonoom zenuwstelsel: coördinatie organen)  

o Opgebouwd uit vele kernen  
o Eetgedrag (verzadigingscentrum)  
o Vochtbalans, thermoregulatie, klok (slaapritme) 
o Emotioneel gedrag (cfr. Limbisch systeem) 
o Reacties ortho- en parasympaticus  
o Hormonaal (via hypofyse achterkwab en voorkwab)  

 Zorgt voor de productie van hormonen. We zouden kunnen zeggen dat het de 
teelbal is van de hersenen. Het voert de beslissingen van de hypothalamus uit.  

DE TUSSENHERSENEN LIGGEN TUSSEN HET CEREBRUM EN DE HERSENSTAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choroid plexus  

Hypofyse 
Pijnappelklier 
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ENKELE KERNEN VAN DE HYPOTHALAMUS  

 

De hypothalamus kunnen we herkennen aan al de gekleurde kernen. Deze verschillende kernen nemen 
bepaalde coördinerende functies op zich. Zo gebeurt de uitdrukking van emoties via de hypothalamus. 
Emoties ontstaan in het limbisch systeem en de hypothalamus zal de lichamelijke uitdrukking ervan 
regelen en coördineren. Dit is één voorbeeld, maar alle inwendige structuren worden aangestuurd of 
gecoördineerd door de hypothalamus. Dit is het vegatieve systeem, waarbij organen aangestuurd 
worden aan de hand van zenuwen of hormonen.   
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DE HERSENSTAM BEVAT DRIE ONDERDELEN (PG. 132-134) 

1. Middenhersenen (mesencefalon)  
o Superior colliculus: visuele reflexen  
o Nucleus rubra en substantia nigra: motorische controle  

2. Pons (brug)  
o Controle van ademhaling (o.a. apneucenter)  

3. Medulla oblongata (verlengd merg)  
o Tussenstation tussen cerebrum en ruggenmerg  
o Autonome functies (cardiac control center)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de plaats waar de meeste craniale zenuwen binnenkomen. Dit zijn zenuwen die rechtstreeks 
vanuit het perifeer zenuwstelsel binnenkomen in de hersenen. Dit zijn twaalf paar, aangeduid met 
Romeinse cijfers. Elf van de twaalf maken verbinding met de middenhersenen, de pons of de medulla 
oblongata. Alle andere zenuwen komen binnen via het ruggenmerg en deze we de spinale zenuwen.   
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HET CEREBELLUM (KLEINE HERSENEN) COÖRDINEERT BEWEGINGEN (PG. 134)  

 Groot, oud hersendeel  
 In contact met andere motorische regio’s  

o Het cerebellum heeft een grote rol in (de coördinatie van) bewegingen. Wanneer een 
persoon een afwijking heeft in het cerebellum (vb. ataxie) heeft het heel moeilijk met 
deze coördinatie (vb. de gekke koeien ziekte). Ook wanneer we nieuwe bewegingen 
leren, zullen we deze in het cerebellum opslagen. Het is dus het motorisch geheugen van 
de mens. Bewegingspatronen worden gememoriseerd door herhaling.  

 Ontvangt proprioceptieve informatie  
o Dit is informatie die ervoor zorgt dat je bewegingen kan uitvoeren, zonder hiervoor 

visuele informatie nodig te hebben. We hebben dus proprioceptie nodig om de positie 
van het eigen lichaam en de spanning van spieren en gewrichten waar te nemen.  

 Noodzakelijk voor motorisch leren en controle  
 Gyri of kronkels (≈ cerebrum) 
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5B. PERIFEER ZENUWSTELSEL  

VIA RUGGENMERG COMMUNICEREN HERSENEN MET DE REST VAN HET LICHAAM (PG. 138) 

 Spinale zenuwen  
Dit zijn de zenuwen die uit het ruggenmerg ontstaan. Het zijn de zenuwen die de 
hersenen voornamelijk gebruiken om te communiceren met de rest van het lichaam. 
Het zijn de zenuwen waarlangs informatie naar al de skeletspieren gestuurd wordt 
en waarlangs informatie van bijvoorbeeld de huid naar de hersenen gestuurd wordt. 

o 31 paar volgens wervels  
o Dorsale wortel: sensorische zenuwen  
o Ventrale wortel: motorische zenuwen 

Wanneer er een probleem is met het ruggenmerg, komen we in 
de problemen met de aansturing en het gevoel van ons lichaam. 
De wervelkolom is een zeer gevoelige structuur en wanneer 
deze beschadigd wordt, spreken we van een dwarslaesie. Dit is 
het dwars doorknippen van het ruggenmerg. Wanneer je een 
lage dwarslaesie hebt (lumbaal), zullen alle zenuwen lager dan 
dat wervelniveau verdwijnen of afsterven (vb. verlamming aan 
de benen). Dit is dus een gedeeltelijke verlamming of paraplegie. 
Daarnaast bestaat er ook nog quadriplegie. Dit wil zeggen dat de 
vier ledematen verlamd zijn.  

DE WERVELKOLOM EN DE SPINALE ZENUWEN (PG. 139-140)  

De wervelkolom verbindt het bovendeel van het lichaam met het onderdeel van het 
lichaam. Verder is er niets anders dat instaat voor deze verbinding. Langs de ene 
kant hebben we een stevige beender-structuur nodig die sterk genoeg is om de twee 
delen van he lichaam bij elkaar te houden, maar tegelijkertijd moet deze structuur 
ook flexibel zijn, zodanig dat de twee delen nog tegenover elkaar kunnen bewegen. 
Binnenin ligt het meest kostbare deel van het lichaam, namelijk de zenuwkabel die 
de hersenen met de rest van het lichaam verbindt. Dit kunnen we realiseren aan de 
hand van wervels. Wanneer we deze wervels van bovenaan bekijken, zien we dat er 
telkens een holte inzit. Deze holte is de plaats waar het ruggenmerg doorgaat en als 
je alle ruggenwervels op elkaar stapelt, krijg je een kanaal.  

 Cervicaal (7)  
 Thoracaal (12): vanuit elke wervel vertrekt een rib (borstkas)  
 Lumbaal (5) 
 Sacraal (5): vergroeide wervels (heilig been) 
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12 PAAR CRANIALE OF HERSENZENUWEN (PG. 136-138)  

 I (reuk), II (visus), VIII (evenwicht, gehoor), X (vagus)  
De craniale zenuwen maken rechtstreeks contact met de hersenen. De zintuigen worden bijna 
allemaal aangestuurd door deze craniale zenuwen.  

o I Reuk (nervus olfactorius): De enige craniale zenuw die niet rechtstreeks in de 
hersenstam aankomt. Deze is belangrijk bij het reukorgaan en het limbisch systeem. 
Deze zenuw brengt enkel informatie binnen in de hersenen (input).  

o II Visus: Dit is een vrij omvangrijke zenuw, waar een kruising loopt die men het optisch 
chiasma noemt. Dit is omdat de zenuwbanen van de twee ogen deels kruisen en deels 
niet. Een deel van de zenuwen van het linkeroog moet naar de rechterhemisfeer en een 
ander deel moet naar de linker hemisfeer. Er moet dus een plek zijn waar er al dan niet 
gekruist wordt. Deze zenuw brengt enkel informatie binnen in de hersenen (input).  

o VIII Evenwicht en gehoor: Dit is de vestibele cochleaire zenuw. Deze zenuw brengt dus 
informatie binnen vanuit de cochlea (slakkenhuis) in de hersenen.  

o X Vagus: Heel veel organen van de borst- en buikholte worden gecontroleerd door de 
nervus vagus. Deze zenuw heeft heel wat vertakkingen en loopt door heel het lichaam.  

 Ontspringen aan diencefalon en hersenstam  
 Meestal zowel afferent (input) als efferent (output) 

o Op de linkse afbeelding staan de 12 craniale zenuwen in het lichaam afgebeeld. De 
blauwe zijn afferent en de rode zijn efferent.  
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EFFERENTE ZENUWBANEN KUNNEN BEWUSTE OF ONBEWUSTE TAKEN STUREN (PG. 147-148)  

 Somatisch – bewust – willekeurig  
o Bewegingen  
o Skeletspieren  
o Altijd exciterend  

 Autonoom – onbewust – onwillekeurig (hypothalamus) 
o Vegatieve functies  
o Hart, gladde spieren (organen), klieren  
o Zowel exciterend als inhiberend  

 

(a) Somatisch zenuwstelsel: Eens een signaal het ruggenmerg verlaat zijn er geen verdere tussenstappen. 
Neuronen verlaten het centraal zenuwstelsel en gaan rechtstreeks naar de doelcel (skeletspiercellen). In 
het somatisch zenuwstelsel hebben we twee soorten neuronen nodig: (1) upper motor neuronen die 
vanuit de motorische cortex naar het ruggenmerg lopen en (2) lower motor neuronen die informatie 
vanuit het ruggenmerg rechtstreeks naar de spieren sturen.  

(b) Autonoom zenuwstelsel: Neuronen die het centraal zenuwstelsel verlaten gaan altijd een synaps 
aanmaken (in ganglia). Hierdoor heb je een preganglionair neuron (een synpas in een ganglion met 
cellichamen) en een postganglionair neuron dat op zoek gaat naar doelcellen die commando’s kunnen 
uitvoeren. Het autonoom zenuwstelsel wordt vooral gestuurd vanuit de hypothalamus.  
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6. BEWEGINGSCONTROLE  

MOTORISCHE CONTROLE GEBEURT OP DIVERSE NIVEAUS IN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL 

 Motorische cortex  
o Bewust – willekeurig  
o Doelgericht – flexibel  
o Aanpassing aan omstandigheden  
o Bijsturing door cerebellum en basale ganglia  

 Hersenstam: automatismen  
 Sensorische informatie uit spieren of zintuigen  

MOTORISCHE BANEN (PG. 145)  

 Pyramidale banen (corticospinaal) (zie figuur)  
o Zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg  

 De neuronen van de primaire motorische cortex gaan rechtstreeks naar het 
ruggenmerg waar ze synapsen aanmaken en doorgaan naar de spieren.  

o Bewuste en fijn gecontroleerde beweging  
 Deze banen zijn nodig voor bewegingen die veel aandacht of bewustzijn vragen. 

De beweging wordt op dat moment volledig gestuurd vanuit de primaire 
motorische cortex, aangezien het vaak moeilijke of nieuwe bewegingen zijn.  

 Extrapyramidale banen (mediale en laterale banen)  
o Via hersenstam, basale nuclei, …  
o Onbewuste sturing (tonus) 

 We hebben hier geen aandacht voor nodig, 
aangezien het allemaal automatisch verloopt 
(vb. fietsen). Het gebeurt door structuren die 
we al kennen en bewegingen die we ooit 
geleerd hebben. We hoeven ons hier niet meer 
op te concentreren, maar ooit hebben we deze 
beweging wel moeten leren. Deze structuren 
zijn gevormd door pyramidale banen.  

o Automatismen  
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MOTORISCHE CONTROLECENTRA EN HUN AANDOENINGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de primaire motorische cortex starten de commando’s die uiteindelijk uitgevoerd moeten worden 
door de skeletspieren. Deze spieren kunnen pas gecommandeerd worden via het ruggenmerg. Er bestaat 
een rechtstreeks baan vanuit de cortex naar de medulla spinalis (het ruggenmerg) naar de spieren. Dit is 
de meest directe aansturing van beweging die bestaat. Een spier wordt dus gecommandeerd door de 
volle aandacht die gevestigd wordt in de cortex. Er worden pyramidale banen gebruikt (linkerpijl).  

 Vaak zullen we gebruik maken van andere structuren die we extrapiramidale banen noemen. Dit zijn alle 
andere pijlen die in de figuur afgebeeld staan. Uiteindelijk zullen de hersenen en het ruggenmerg nog 
steeds gecommandeerd worden, maar er gaat een activatie van heel wat verschillende structuren aan 
vooraf. Hier hebben we geen aandacht voor nodig, want het loopt allemaal automatisch.  

Op elk van deze niveaus kunnen stoornissen voorkomen. Afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen 
zullen ze andere eigenschappen hebben.  

 Hemiplegie (CVA): De stoornis komt vaak voor door een hersenbloeding in een bepaald deel van 
de hersenen (meestal in de cortex), waardoor het tegenovergestelde deel van het lichaam 
verlamd geraakt. CVA staat voor een cerebrovasculair accident of een beroerte.  

 Parkinson, Huntington: Het probleem bevindt zich in de basale nuclei. Er kan bijvoorbeeld een 
degeneratie plaatsvinden van de nucleus caudatus. Dit zorgt voor degeneratiestoornissen.  

 Amyotrofe lateraalsclerose, dwarslaesie: Het ruggenmerg zelf kan ook beschadigd zijn. Het kan 
bijvoorbeeld doorgeknipt zijn door een wervel die verschoven is of een nekbreuk. De 
commando’s komen wel tot aan het ruggenmerg, maar dan sterven de zenuwen af waardoor de 
spieren niet meer aangestuurd kunnen worden (vb. ALS).  

Hemiplegie door 
beroerte (CVA) 

Ataxie 

Parkinson 
Huntington 

Amyotrofe 
lateraalsclerose 

Dwarslesie 

Spierdystrofieën 

Motorische cortex  

Thalamus 

Cerebellum Basale nuclei 

Hersenstam 

Medulla spinalis 

Sensorische input Spier 
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DE SKELETSPIEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste onderdeel is de spier, die je macroscopisch kan zien. In de spier zitten bundels of fosikels. 
Dit zijn groepjes van spiercellen of -vezels. Dit is de functionele eenheid van een spier. Een spiercel 
bestaat uit drie onderdelen (1) mitochondriën, (2) het plasmamembraan of sarcolemma en (3) de 
myofibrillen die ervoor zorgen dat de spier samentrekt. 

ORGANISATIE SKELETSPIERSPEL(-VEZEL)  

 

Een spiercel is zeer verschillend van de basis-
cellen die we tot nu toe gezien hebben. Een 
spiercel is een hypergestructureerde cel die 
vol zit met myofibrillen. Dit zijn ‘trekkabels’ 
die van de ene naar de andere kant van de cel 
gespannen zijn. Een spiercel kan heel lang zijn 
en over heel de lengte van deze cel lopen 
myofibrillen die in staat zijn om in elkaar te 
schuiven of te verkorten.  

Verder bestaat een spiercel ook uit 
mitochondriën die instaan voor de levering 
van energie. Deze energie is broodnodig, 
omdat een spiercel veel arbeid verricht.  
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Een myofibril bestaat uit eiwitten die in twee vormen voorkomen, namelijk de dikke (paars) en de dunne 
(roze) filamenten. Deze filamenten kunnen in elkaar schuiven. Zo’n trekkabel is een soort cilinder die 
bestaat uit langwerpige eiwitten die in elkaar steken. 

 De dunne filamenten hangen vast aan een schijf, namelijk de Z-lijn. De structuur van de ene Z-lijn 
naar de andere, noemt men een sarcomeer. Eén sarcomeer is slechts 2 micrometer lang en 
herhaalt zich keer op keer. De dunne filamenten zijn opgebouwd uit actine (actineketen). Dit is 
een dubbele helix (zoals DNA).  

 De dikke filamenten zijn opgebouwd uit myosine (langwerpige structuur met kopje). De 
myosinekop kan omklappen. Een dik filament bestaat uit meerdere moleculen myosine.  

Elk dik filament is omgeven door enkele dunne filamenten en elk dun filament is omgeven door enkele 
dikke filamenten. Meer specifiek zitten er zes actines rond een myosine en drie myosines rond een 
actine. Dit is de zone van overlap. De myosine en actine worden uiteindelijk gebruikt om een contractie 
te weeg te brengen in de spier.  

In het sarcolemma zitten instulpingen of gaatjes die het plasmamembraan en dus ook het actiepotentiaal 
tot diep in de spieren brengt. Dit is het T-tubulisysteem. Het actiepotentiaal loopt oppervlakkig, maar we 
willen dat heel de spiercel weet dat het neuron het commando uitgestuurd heeft om te contrageren. 
Daarom wordt het actiepotentiaal door de T-tubuli diep in de spiercel geduwd.  
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THEORIE VAN GLIJDENDE FILAMENTEN  

 Contractie leidt tot verkorting sarcomeren  
o Dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar  
o I-band en H-zone worden korter en Z-schijven komen dichter bij elkaar  
o A-band (zone van dikke filamenten) blijft even breed 

 De eiwitten worden niet korter, maar ze schuiven in elkaar waardoor de hele cel 
korter wordt (contractie).  

 Myosinekoppen maken contact met actine en vormen dwarsbruggen (kruisbruggen)  
o De myosinekoppen trekken de actinefilamenten naar zich toe in een soort roeibeweging. 

Ze doen dit niet synchroon, zodanig dat er een constant trekkracht is van de 
myosinekoppen. Op die manier worden de twee draden dichter naar elkaar getrokken. 
Na een tijd botsen deze draden tegen elkaar en kan geen kracht meer geleverd worden 
en is de contractie maximaal.  

  ‘Power stroke’ (trekken actine naar het centrum van de sarcomeer) 
o De myosine en actine vormen slechts dwarsbruggen wanneer zijn een commando krijgen 

om dit te doen. Dit commando wordt gegeven door calcium (vanuit de hersenen). De 
hersenen geven dus een commando en calcium is de boodschapper. Calcium zal binden 
aan het eiwit troponine, dat vasthangt aan het andere eiwit tropomyosine. Wanneer dit 
gebeurt, zal de draad opschuiven waardoor er een bindingsplaats van actine beschikbaar 
wordt. Hierdoor kan myosine binden aan actine en ontstaat er een kruisbrug.  
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DE CHEMISCHE SYNAPS TUSSEN NEURON EN SPIERCEL (NEUROMUSCULAIRE JUNCTIE) 

 

De neuromusculaire junctie is de overgang van 
een zenuwcel naar een spiercel.  

Het actiepotentiaal van een spiercel is dezelfde 
als dat van een zenuwcel: er is een instroom 
van natrium en een uitstroom van kalium, 
waardoor er een actiepotentiaal over de 
oppervlakte van de zenuw- of spiercel loopt. 
Het elektrisch signaal is dus hetzelfde.  

Maar hoe kan een elektrisch signaal (actiepotentiaal) ervoor zorgen dat een contractie ontstaat? Een 
contractie is het in elkaar schuiven van filamenten, maar hoe kan dit gebeuren?  

Een actiepotentiaal wordt gestart in de neuromusculaire junctie en begeeft zich over de lengte van een 
spiercel, maar daarom zit het nog niet in het midden van de cel. Daarom bestaan er instulpingen van het 
sarcolemma tot diep in de spiercel. Dit wordt de T-tubuli genoemd, omdat het een T-vormig buisje is.  

De neuromusculaire junctie zorgt voor de vrijezetting van acetylcholine.  
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EXCITATIE VAN EEN SKELETSPIERVEZEL  

 

EXCITATIE-CONTRACTIEKOPPELING  

 Geleiding van prikkel (depolarizatie) tot in de t-tubuli  
o We kunnen een actiepotentiaal induceren, aangezien de natriuminstroom leidt tot een 

depolarisatie, wat dan weer leidt tot een actiepotentiaal. Dit kunnen we niet eindeloos 
doen, want uiteindelijk geraakt de ATP op.   

 Ca++ vrijgave in sarcoplasmatisch reticulum (zie stap 3) 
o Ca++ reservoirs  
o Diffusie via release channels  
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CONTRACTIE EN RELAXATIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Vrijgave van acetylcholine in de neuromusculaire junctie. Een neuron geeft het signaal door aan 
een spiercel om samen te trekken. Het neuron heeft deze informatie gekregen van de hersenen. 
Wanneer ACh de natriumkanalen activeert, ontstaat er een actiepotentiaal.  

Stap 2: De actiepotentialen gaan tot diep in de spiercel dankzij T-tubuli.  

Stap 3: Calcium zit opgeslagen in het endoplasmatisch reticulum van de spier, namelijk het 
sarcoplasmatisch reticulum. Dit is niet meer dan grote zakken gevuld met calcium. Wanneer een 
actiepotentiaal via de T-tubili tot diep in de spier gaat, zal calcium vrijgegeven worden. Maar in een cel 
zit normaal geen calcium, behalve opgeslagen in de intracellulaire zakken (sarcoplasmatisch reticulum). 
Binnenin het sarcoplasmatisch reticulum is er dus een hoge concentratie calcium, terwijl er in het 
celwater bijna geen calcium aanwezig is. Wanneer hier een actiepotentiaal passeert dat zorgt voor de 
vrijzetting van calcium, is er een enorme stijging van calcium in de cel. Dit zorgt ervoor dat calcium zal 
binden aan troponine (eiwit dunne filamenten). Hierdoor verandert troponine van structuur en zal de 
tropomyosine weg gaan, waardoor een kruisbrug gevormd wordt.  

Stap 4: Actine en myosine vormen kruisbruggen.  

Stap 5: Door de vormig van de kruisbruggen ontstaat er een contractie. Deze contractie kost ATP.  

Stap 6: Acetylcholine wordt opgeruimd door acetylcholinesterase.  

Stap 7: Wanneer er geen actiepotentiaal meer is, zal calcium opnieuw opgenomen worden door het 
sarcoplasmatisch reticulum.  

Stap 8: Doordat calcium terug opgenomen wordt, verdwijnt de kruisbrug.  

Stap 9: De contractie stopt.  

Stap 10: De spier kan opnieuw ontspannen.  
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DE MOTORISCHE EENHEID (ME) 

 Alle spiervezels van 1 ME zijn van hetzelfde vezeltype  
o Een motorische eenheid is de verzameling van al de spiervezels die één zenuwcel 

hangen. Wanneer een actiepotentiaal in één axon stroomt, zullen alle spiercellen die 
daar aan hangen reageren. We kunnen dit niet meer opsplitsen.   

o De spiervezels zijn ook allemaal van hetzelfde type (vb. snel – traag) per ME.  
 Va 2 tot 2000 spiervezels per ME 

o Motorische eenheden kunnen ster verschillen van grootte. Bij grote ME kan een axon 
dus op het einde 2000 keer splitsen, zodanig dat 2000 spiercellen tegelijkertijd 
geactiveerd worden.  

o Het verschil in het aantal neuronen ligt in de fijne en de grove bewegingen. Soms is het 
nuttig om zoveel mogelijk spiervezels aan één neuron te hangen, zoals bijvoorbeeld de 
rugspieren. Maar bijvoorbeeld bij bewegingen met de vingers, willen we meer nuance. 
Fijne motoriek vereist dan weer kleine motorische eenheden, omdat we zeer precies 
kracht moeten kunnen afnemen of toevoegen. Dit is ook de reden waarom fijne 
motoriek veel meer plaats vraagt in de hersenen: deze handelingen hebben veel meer 
neuronen nodig, aangezien deze neuronen weinig vertakkingen hebben. Grote 
motorische eenheden bestaan uit veel vertakkingen vanuit één neuron in de hersenen.  
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EENVOUDIGE REFLEXEN (PG. 140-143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De signalen naar de spieren starten in het centraal zenuwstelsel, maar niet altijd in de hersenen. Er zijn 
bewegingen die veel lager aangestuurd worden, ter hoogte van het ruggenmerg. Wanneer snelheid 
belangrijk is, beslissen we lokaal om onmiddellijk een spiercontractie te starten op basis van een lokaal 
binnengekregen zintuigelijk signaal. Dit noemen we de reflexen.  

Reflexen zijn relatief eenvoudig. Er komt een signaal binnen in het ruggenmerg (via de dorsale wortel). 
De grijze stof in het ruggenmerg is de plaats waar synapsen gevormd worden. Vaak, maar niet altijd, is er 
nog een tussenneuron (interneuron). Er komt een signaal binnen (vb. hand op hete kookplat) waarop het 
lichaam zeer snel zal moeten reageren om beschadiging te voorkomen. De sensorische prikkel gaat 
onmiddellijk, zonder te overleggen met de hersenen, een signaal doorsturen naar de spieren om een 
contractie te starten. Dit betekent dat we dit niet kunnen sturen met de hersenen. We noemen dit de 
automatische reflex. 

De meest bekende automatische reflex is de kniepeesreflex, waarbij de spier iets langer gemaakt wordt 
door er met een hamertje tegen de kniepees te slaan. Maar de spier moet terug verkort worden en is de 
taak van de reflexen. Dit is een heel eenvoudige neuromusculaire feedbackloop.   
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COMPLEXERE REFLEXEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij complexere reflexen zijn er meerdere synapsen aanwezig. De buigers worden gestimuleerd in een 
bepaald lichaamsdeel, terwijl de strekkers in een ander lichaamsdeel geïnhibeerd worden. Wanneer we 
bijvoorbeeld met onze voet op een punaise gaan staan, zullen de buigers gestimuleerd worden, 
waardoor we zullen vallen. Daarom zullen de strekkers in het andere been geïnhibeerd worden. Hierdoor 
kunnen we recht blijven staan. Dit kan enkel wanneer de prikkel naar de overkant doorstroomt.  

Wanneer de ene spier geactiveerd moet worden en de andere geïnhibeerd moet worden, hebben we 
een extra neuron nodig die inhiberend is (zwarte stippenlijn). Zo krijgen we niet enkel een exciterend 
postsynaptisch potentiaal, maar ook een inhiberend postsynaptisch potentiaal.  

Deze reflexen zijn levensnoodzakelijk aangezien ze ons beschermen van beschadiging van ons lichaam.  
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7. AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

DE TWEE TAKKEN VAN HET AUTONOOM ZS HEBBEN VAAK TEGENGESTELDE EFFECTEN  

De mens is een multiorgaan organisme, waar alle organen op elkaar afgestemd moeten worden en snel 
op elkaar moeten kunnen inspelen. Het autonoom zenuwstelsel heeft als taak het coördineren van al 
deze inwendige organen. Deze coördinatie is ‘logisch’. Alle organen die aangestuurd worden door het 
autonoom zenuwstelsel, zullen andere reageren op de orthosympaticus en de parasympaticus.  

 Parasympaticus  
o Rest-and-digest  

 Het parasympatisch systeem wordt vaak als het rustsysteem gezien, omdat het 
energie bespaart en activiteiten stimuleert die in rust worden uitgevoerd.  

 Vb. spijsvertering: organen zoals de maag, de lever, de pancreas, enzoverder zijn 
hyperactief om al het eten verteerd te krijgen. Andere spieren, zoals het hart en 
de longen, zijn in rusttoestand.  

o Activatie spijsvertering  
 Orthosympaticus of sympaticus 

o Fight-or-flight  
 Dit systeem stimuleert de stofwisseling in de weefsels, verhoogt de 

waakzaamheid en bereidt het lichaam voor op noodsituaties. Het beslist welke 
organen actief mogen zijn op welk moment. Het vereist dat bepaalde organen 
actief worden, vb. stijging van de hart- of de ademhalingsfrequentie. Op dat 
moment stoppen andere organen, zoals de spijsverteringsorganen, hun activiteit 
omdat alle prioriteit naar dit systeem gaat. Het is een enorm snel systeem.  

o Cardio-respiratoire activatie  
 Belangrijk voor survival!  

o Op voorwaarde dat de twee systemen elkaar afwisselen. Beide systemen beïnvloeden 
doelorganen door een gereguleerde afgifte van specifieke neurotransmitters bij de post-
ganglionaire vezels. De reactie van de organen (sympaticus of parasympaticus) hangt af 
van de reactie van de membraanreceptor op de aanwezigheid van de neurotransmitters. 
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ANATOMIE VAN HET AUTONOOM ZENUWSTELSEL (PG. 149-152) 

SYMPATICUS: THORACO-LUMBAAL (T1-L2)  

De signalen vertrekken van in de hersenen en komen ter hoogte van de borst- en lendenwervels uit het 
centraal zenuwstelsel om naar de organen door te lopen.   

 Grensstreng (sympatische ketting)  
o Gepaarde ganglia van de grensstrengen die zich aan beide zijden van de wervelkolom 

bevinden, bevatten effectoren die de organen in de lichaamswand en de borstholte 
aansturen. We kunnen de grensstreng zien als een ketting van knopen, waar synapsen 
gemaakt worden. De zenuwen die het ruggenmerg verlaten, maken een synaps naar een 
tweede neuron. We spreken van een pre- en een postganglionair neuron. Het neuron 
dat het ruggenmerg verlaat zal dus een tweede neuron aanmaken, met behulp van een 
synaps. Het tweede neuron zal het signaal naar de doelorganen brengen.  

 Collaterale (prevertebrale) ganglia  
o Hier zitten de ongepaarde ganglia die ventraal gelegen zijn ten opzichte van de 

wervelkolom en die ganglionaire neuronen bevatten die weefsels en organen in de buik- 
en borstholte innerveren. De weefsels en organen in de buik- en borstholte staan op 
deze manier in verbinding me de sympatische zenuwen. Deze vezels lopen door de 
grensstreng, zonder synaptische verbinden te vormen. In plaats daar van, zijn ze 
verbonden met drie ongepaarde prevertebale ganglia via synapsen.  

 Bijnieren: sympatho-adrenal system  
o In het bijniermerg zit een gemodificeerd sympatisch ganglion waarvan de neuronen zeer 

korte axonen hebben. De vezels die in de bijnieren toekomen, lopen door naar het 
bijniermerg, aangezien het het centraal gedeelte is van dit orgaan. 
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PARASYMPATICUS: CRANIO-SACRAAL 

 Terminale ganglia (synaps t.h.v. doelorgaan)  
 Craniale zenuwen: III, VII, IX, X (vagus)  

o Deze innerveren de doelorganen in ons hoofd (vb. traanklier).  
o De nervus vagus (X) heeft enorm veel vertakkingen die naar verschillende organen lopen. 

Deze craniale zenuw stuurt dus organen aan in heel het lichaam.  
 Sacraal (S2-S4): rectum, blaas, genitalia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BIJNIER SECRETEERT ADRENALINE ALS DEEL VAN DE ORTHOSYMPATICUS  

Er is dus één preganglionair neuron dat 
doorloopt tot aan het doelorgaan zonder dat 
een postganglionair neuron gevormd wordt. Dit 
doelorgaan is de bijnier. De bijnier bestaat uit 
twee onderdelen: (1) de bijniercortex en (2) het 
bijniermerg. Het bijniermerg is een onderdeel 
van de orthosympaticus. Je zou verwachten dat 
er een synaps gevormd wordt naar een 
postganglionair neuron, maar deze synaps is 
gemodificeerd naar een hormoonproducerende 

cel. Het bijniermerg wordt dus neuraal aangestuurd door de orthosympaticus, waardoor je zou 
verwachten dat er een synaps gevormd zou worden (er wordt effectief ACh geproduceerd), maar in de 
plaats daar van krijgen we een postganglionair neuron dat veranderd is in een hormoonproducerende 
klier die adrenaline produceert. Adrenaline komt in het bloed en gedraagt zich als een hormoon. De 
bijnier vertaalt het neuraal systeem in een hormonaal systeem. Dit is het langdurige gedeelte.  
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We kennen de grote divisies en we weten wat ze doen. Soms werken ze samen en soms werken ze 
elkaar tegen. Bijvoorbeeld: de erectie van de penis is een parasympatisch effect, maar de ejaculatie is 
een orthosympatisch effect. We hebben deze twee systemen nodig en deze moeten gecombineerd 
worden, ook al zijn ze tegengesteld.  
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ACETYLCHOLINE EN NORADRENALINE ZIJN DE NEUROTRANSMITTERS VAN AUTONOOM ZS 

Aangezien de ortho- en parasympaticus tegengestelde signalen geven, moeten ze ook verschillende 
neurotransmitters hebben. De neurotransmitter van de orthosympaticus is noradrenaline (NE) en de 
neurotransmitter van de parasympaticus is acetylcholine (ACh). In de ganglia tussen het pre- en het 
postganglionair neuron is ACh altijd de neurotransmitter. Aangezien de ortho- en parasympaticus ganglia 
hebben op verschillende plaatsen, bestaat er hier geen verwarring. In de doelorganen is het wel zo dat 
het zowel signalen van de ortho- als van de parasympaticus ontvangt, waardoor er verschillende 
neurotransmitters nodig zijn om de signalen door te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo’n synaps werkt iets anders dan normale 
synapsen. We noemen dit een synaps en 
passant en bestaat uit blaasjes vol 
neurotransmitters. Het actiepotentiaal loopt 
door het axon en elke keer dat het passeert 
aan een blaasje, worden neurotransmitters 
vrijgegeven. Het verschil met neuromusculaire 
junctie is dat daar één motorneuron contact 
maakt met het einde van de spiervezel.  
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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  

 Dit kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld flauwvallen. De nervus vagus kan het 
hartritme zodanig laag laten komen dat de bloeddruk valt (vagale syncope).   

 Hart heft een eigen frequentie van 90 bpm  
Het hart heeft een eigen ritme. Wanneer we geen zenuwen meer zouden hebben naar ons hart, 
zouden we ons hartritme niet meer kunnen aanpassen.  

o Activatie parasympaticus in rust (60 bpm), vagale syncope  
o Activatie orthosympaticus tijdens inspanning (tot 200 bpm), stress, arousal  

 

 

 

We gaan de activiteit van verschillende 
organen stimuleren of onderdrukken.  

 

 

 

 

 

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, …  

 Gestuurd door hypothalamus  
 Toepassing bij meten van emoties  
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DE ZINTUIGEN  
HOOFDSTUK 6 

INHOUD  

1. Algemeen  
2. Tastzin en pijn  
3. Smaak- en reukzin  
4. Zicht  
5. Gehoor en evenwicht  
6. Biologische klok, slapen en waken  

1. ALGEMEEN  

DEFINITIES 

ALGEMENE ZINTUIGEN VS. SPECIFIEKE ZINTUIGEN  

 Algemene zintuigen  
o Deze zintuigen geven informatie over het eigen lichaam. Het zijn zintuigen voor 

temperatuur, pijn, aanraking, druk, rilling en proprioceptie. De zintuigcellen voor deze 
gewaarwordingen liggen verspreid over het hele lichaam.  

 Speciale zintuigen 
o Deze zintuigen geven informatie van buitenaf. Ze zijn gespecialiseerd. Het zijn zintuigen 

voor reuk, smaak, gezichtsvermogen, evenwicht en gehoor. De zintuigcellen voor deze 
gewaarwordingen liggen in specifieke gebieden of zintuigen.  

DE ZINTUIGCEL  

Een zintuigcel is een gespecialiseerde cel die bij het signaal van een zintuigelijke prikkel naar het centraal 
zenuwstelsel leidt. De eenvoudigste zintuigcellen hebben vrije zenuwuiteinden, de meer complexe 
zenuwcellen hebben gespecialiseerde structuren die de zintuigcellen van andere prikkels isoleren, 
behalve van de specifieke prikkel waarvoor ze bedoeld zijn. Elke zintuigcel ontvangt gewaarwording van 
een specifiek receptorveld.  

SENSORISCHE INFORMATIE  

Sensorische informatie wordt doorgegeven in de vorm van actiepotentialen in een sensibele vezel. In het 
algemeen neemt de frequentie van de actiepotentialen toe naarmate de prikkel sterker is. Het centraal 
zenuwstelsel interpreteert de aard van de sensorische informatie op basis van het gebied in de hersenen 
dat erdoor geprikkeld wordt.  
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ZINTUIGEN ZIJN CELLEN OF ZENUWUITEINDEN DIE REAGEREN OP EEN PRIKKEL  

 Een prikkel is een plotse verandering van een uitwendige toestand (mechanisch, chemisch, …)  
o Gewaarwording: informatie die binnenkomt  

 Hoe sterker de prikkel, hoe groter de frequentie actiepotentialen.  
o Waarneming: bewustwording van een gewaarwording (1%)  

 Algemene zintuigen (somatosensoren, interosensoren): informatie over het eigen lichaam 
o Temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling), proprioceptie (lichaamshouding) 
o Cellen over het hele lichaam verspreid 

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

BARORECEPTOREN (DRUKRECEPTOREN) EN REGELING VAN AUTONOME FUNCTIES (PG. 202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baroreceptoren leveren informatie aan het lichaam, die noodzakelijk is voor de regulering van autonome 
activiteiten, door het registreren van drukveranderingen in het lichaam. Deze zintuigen bestaan uit vrije 
zenuwuiteinden die zich vertakken in de elastische weefsels in de wanden van plastische of rekbare 
organen, zoals bloedvaten of een deel van het spijsverteringskanaal. Wanneer de druk in dit orgaan 
verandert, worden de elastische wanden van deze vaten of kanalen uitgerekt of samengedrukt. Door 
deze beweging worden de vertakkingen van dendrieten vervormd en wijzigt de snelheid waarmee 
actiepotentialen gegenereerd worden.  

Hoewel baroreceptoren onmiddellijk op drukverandering reageren, vertonen ze ook een snelle 
adaptatie. Het gevolg hiervan is dat de output langs de afferente vezels geleidelijk aan terugkeert naar 
een normaal niveau.  

Op de figuur wordt aangeduid waar de baroreceptoren zich bevinden in het lichaam.  



143 
 

SENSOREN KUNNEN ZENUWUITEINDEN ZIJN OF AFZONDERLIJKE CELLEN  

 

 

Sensoren zijn soms afzonderlijke cellen. Deze cellen 
kunnen zelf depolariseren: ze geven een 
actiepotentiaal door aan een sensorische cel, via 
een neurotransmitter. Het afferente neuron is dus 
zelf de sensor.  

 

 

 

 

 

Receptormembraan: Dit is het deeltje aan het einde 
van het afferente neuron en is gevoelig voor 
externe stimuli.  

Receptorcel: Deze cel zet sensorische informatie om 
in actiepotentialen zodanig dat de zintuigelijke 
sensoren geprikkeld worden.  

Dendrieten: Via de dendrieten wordt sensorische 
informatie binnengehaald in het afferente neuron 
en doorgestuurd naar de hersenen.  

Depolarisatie vertrekt vanuit een analoog signaal. Dit betekent dat het signaal verschillende gradaties 
kan hebben. De stimulus kan echter zodanig zwak zijn, dat de depolarisatie onvoldoende is om een 
actiepotentiaal door te geven.  
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DE MATE VAN DEPOLARISATIE VAN HET GENERATORPOTENTIAAL WORDT VERTAALD NAAR 
EEN FREQUENTIE ACTIEPOTENTIALEN IN EEN SENSORISCH NEURON  

 Generatorpotentiaal wordt omgezet in actiepotentiaal (Ampl  frequentie)  
o Een stimulus zorgt voor een depolarisatie en deze depolarisatie zorgt voor een 

actiepotentiaal. Sterke prikkels vereisen sterke actiepotentialen en dit wordt gemeten in 
frequenties. Wanneer de threshold overschreden wordt, ontstaat een actiepotentiaal.  

o Wanneer de stimulus te zwak is (linksonder) ontstaat er geen actiepotentiaal. Het kan 
dus zijn dat er wel een depolarisatie ontstaat, maar geen actiepotentiaal, waardoor het 
signaal niet doorgegeven wordt naar de hersenen.  

 Stimulus wordt omgezet in een elektrisch signaal (Ampl = ampl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stimulus zorgt ervoor dat een 
depolarisatie ontstaat ter hoogte 
van het receptormembraan. Deze 
depolarisatie moet sterk genoeg 
zijn om de drempel of threshold te 
bereiken.  
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EIGENSCHAPPEN VAN SENSOREN  

 Specificiteit: sensorische neuronen zijn gevoelig voor specifieke informatie  
o Adequate prikkel heeft laagste drempel  

 De adequate prikkel is de stimulus waardoor de prikkel ontstaan is. De prikkel 
hoort dus bij een bepaalde sensor (vb. lichtinval op het oog, waardoor we zien).  

o Valse prikkel heeft hogere drempel  
 Een valse prikkel is niet adequaat, waardoor de drempel hoger ligt. Wanneer we 

hier echter voldoende energie in steken, kan deze de threshold ook bereiken. 
Wanneer we bijvoorbeeld op onze ogen duwen en we ‘lichtjes’ zien, komt dit 
omdat deze druk opgemerkt wordt door de drukreceptoren.  

 Adaptatie: het aanpassen aan een bepaalde prikkel (gewenning) 
o Tonisch (vb. pijn)  

 Bij tonische pijn blijft het actiepotentiaal aanwezig, waardoor de signalen 
constant uitgestuurd worden zolang de prikkel aanhoudt.  

o Fasisch (vb. geur)  
 Bij fasische pijn is het actiepotentiaal enkel aanwezig bij een verandering van de 

uitwendige toestand. Het is vooral gevoelig voor veranderingen in druk.  
o Combinatie tonisch-fasisch (vb. temperatuur) (meestal) 
o Centrale inhibitie prikkeloverdracht (vb. waarneming geluid) (thalamus) 

TONISCHE EN FASISCHE SENSOREN: ADAPTEREN/WENNEN AAN STIMULUS  

Tonische sensoren: Zolang de prikkel aanhoudt, zullen we het 
signaal blijven ontvangen. Door een beperkte adaptatie, 
blijven we het signaal registreren (vb. piepende toon).  

Fasische sensoren: Deze receptoren zullen snel verandering 
opmerken, maar als de prikkel aanhoudt, worden we deze 
gewoon waardoor we ze niet meer zullen opmerken (vb. 
vieze geur).  

 

Het grootste deel van de sensorische informatie wordt naar de centra in het ruggenmerg en de 
hersenstam gebracht. Deze informatie kan onwillekeurige reflexen veroorzaken. Adaptatie is een afname 
in de gevoeligheid voor de aanwezigheid van een (constante) prikkel. Het gevolg van adaptatie is dat er 
minder informatie naar de cortex geleid wordt. Een voorbeeld: wanneer je in een warm bad kruipt, zal 
de warmte na een tijd minder lijken.  

Deze aanpassing van gevoeligheid kan bewust of onbewust plaatsvinden. Wanneer we ons bijvoorbeeld 
focussen op het horen van een bepaald geluid, neemt onze gevoeligheid voor geluidsprikkels toe en 
worden we ons beter bewust van deze prikkel. Wanneer we echter een lawaaierige fabriek 
binnenkomen, zullen we het achtergrondgeluid na een tijd uitschakelen. 
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HERSENGEBIEDEN VOOR WAARNEMENING (PG. 125) 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBELE BANEN: DORSALE KOLOM (PG. 144-145)  

 Sensorische neuronen van 1ste, 2de en 3de orde 
o 1ste orde: van zintuigcel naar ruggenmerg  
o 2de orde: kruising  
o 3de orde: door de hersenstam naar de thalamus 

waar een nieuwe synaps gevormd wordt  
 Tastzin, trilling, proprioceptie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditieve cortex 

Visuele cortex 

Gustatoire cortex 
(smaak) 

Olfactorische cortex 
(reuk) 

Primaire somatosensorische 
cortex (tastzin) 
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AANDACHT EN THALAMISCHE GATING  

 Sluis tussen onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste corticale perceptie 
o Sensorische informatie stroomt naar de thalamus en van daaruit naar de cerebrale 

cortex. De thalamus beslist welke informatie doorgestuurd wordt en welke niet. Prikkels 
die niet doorgelaten worden, sterven af. Dit is de taak van de thalamische kernen. 
Prikkels worden pas bewust wanneer ze de thalamus gepasseerd zijn en de cortex 
bereikt is. Daarvoor zijn het slechts onbewuste sensorische prikkels.  

o Het reuksysteem trekt zich niets aan van de thalamische gating. De thalamus heeft geen 
invloed op reuksignalen. Er is een rechtstreekse verbinden met het limbisch systeem.  

 Aandacht vanuit associatieve cortex 
o De thalamus beslist welke stimulus aandacht krijgt. Wanneer we ons bijvoorbeeld willen 

concentreren op een bepaald geluid, zal thalamus enkel auditieve signalen doorgeven. 
Het subcortiaal stoppen is het belangrijkste mechanisme bij aandacht.  

 Concentratie = focus op één sensorische stimulus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

2. TASTZIN EN PIJN  

PIJNZINTUIGEN ZIJN GEVOELIG VOOR…  

 Extreme temperaturen 
 Mechanische beschadiging 
 Opgeloste chemicaliën (vb. afgegeven door beschadigde cellen) 

o Chemicaliën worden afgegeven door beschadigde cellen en laten de hersenen weten dat 
er zich een probleem voordoet in het lichaam.  

Sterke zintuigelijke prikkels kunnen een pijnzintuig activeren. Daarom worden dezelfde beschrijvende 
termen gebruikt, ongeacht door welke bron de beschadiging gebeurt (temperatuur, mechanisch of 
chemicaliën). Zodra de pijnreceptoren in een bepaald gebied gestimuleerd worden, geleiden twee 
soorten axonen de pijngewaarwording. De pijnzintuigen vergroten de overlevingskansen.  

 

 

 

 

 

PIJN KAN WAARGENOMEN WORDEN DOOR NOCICEPTOREN  

 Aδ (stekende pijn) (vb. snijwonde) 
o Snelle geleiding (gemyeliniseerd)  

 Deze receptoren bereiken het centraal zenuwstelsel 
heel snel en daar leiden ze vaak tot een somatische 
reflex.  

o Gedefinieerde plaats 
 De C-vezel stuurt bij pijn een exciterend signaal uit en 

geeft een synaps door aan het neuron van 2de orde.  
o Adaptatie  

 C (brandende pijn)  
o Trage geleiding (ongemyeliniseerd) 
o Diffuse lokalisatie 

 We kunnen de gewaarwording van trage pijn enkel 
identificeren met het algemeen betrokken gebied.  

o Geen adaptatie (aanhoudende pijn)  
 Aβ (geen pijnsensor) 

o Mechanische stimulus 
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STIMULTANE MECHANISCHE DRUK KAN PIJN VERZACHTEN (‘GATE CONTROL’)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mechanische stimulus (druk) is bijvoorbeeld de reflex om druk te zetten op plaatsen waar het pijn 
doet. De Aβ-vezel (geen pijnsensor) stimuleert dan het inhiberend neuron, dat normaal actief is als er 
geen pijn is, en verminderd op die manier de pijn. Dit is de pijnmodulatie.  

GEREFEREERDE PIJN  

 Pijn in de ingewanden loopt via dezelfde ruggemergszenuwen als pijn in lichaamsoppervlak 
o Vb. pijn in linkerarm duidt mogelijk op hartkwaal 
o Gerefereerde pijn is de pijnwaarneming in delen van het lichaam die niet werkelijk 

geprikkeld worden op dat moment. Pijn aan inwendige organen wordt verwezen naar 
het lichaamsoppervlak. Dit heeft als gevolg dat het moeilijk is om pijn aan ingewanden te 
lokaliseren. Pijnreceptoren zullen blijven reageren zolang de prikkel aanwezig blijft. De 
pijnwaarneming kan na verloop van tijd echter afnemen doordat centra in de thalamus 
een remmende werking hebben.  

o Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor gerefereerde pijn is nog niet duidelijk.  
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HUIDSENSOREN  

 Thermoreceptoren (warmte-, koude-): vrije zenuwuiteinden (huid, hypothalamus) 
o Thermoreceptoren zijn vrije zenuwuiteinden die zich in de huid, de skeletspieren, de 

lever en de hypothalamus bevinden. Er zijn drie tot vier keer zoveel koude- als warmte 
receptoren en er zijn nog geen verschillend gekend tussen deze twee soorten.  

 Tast- en drukreceptoren: 
Deze receptoren leveren gewaarwording van aanraking, druk en trilling. Het onderscheid tussen 
deze gewaarwordingen is vaak, aangezien aanraking ook bestaat uit druk, en trilling bestaat uit 
een afwisselende prikkeling door aanraking en druk. Met receptoren voor fijne aanrakingen en 
druk, krijgen we gedetailleerde informatie over de bron van de prikkel zoals de plaats, de vorm, 
de omvang, de textuur en de beweging.  

o Vrije zenuwuiteiden (zoals noci- en thermo-) 
 De vrije zenuwuiteinden liggen tussen de opperhuidcellen. Hierdoor zijn de 

receptoren gevoelig voor aanraking en druk. Er is nog geen verschil gevonden 
tussen deze vrije zenuwuiteinden en de thermoreceptoren.  

o Rond de haarwortel 
 De receptoren die rond de haarwortel liggen, worden geprikkeld door 

verplaatsingen van het haar. Hiermee nemen we dus veranderingen en 
bewegingen op het lichaamsoppervlak weer.  

o Aanhoudende druk (tonisch): Merkelcellen, Ruffini-uiteinden 
 Merkelcellen: Dit zijn receptoren voor fijne aanrakingen en druk. Het zijn grote 

opperhuidcellen die diep in de onderhuid (stratum basale) liggen.  
 Ruffini-uiteinden: Dit zijn receptoren voor druk en vervorming van de huid. Ze 

liggen in de diepste laag van de dermis.  
o Trillingen (fasisch): Meissner- en Pacini-lichaampjes 

 Meissnerlichaampjes: Deze lichaampjes zijn gevoelig voor fijne aanrakingen, 
druk en trillingen met een lage frequentie. Ze zijn talrijk aanwezig in de 
oogleden, lippen, vingertoppen, tepels en uitwendige geslachtsorganen.  

 Pacinilichaampjes: Dit zijn grote zintuigcellen die gevoelig zijn voor druk diep in 
het lichaam en voor pulserende trillingen of trillingen met een hoge frequentie. 
Ze zijn aanwezig in de huid van de vinger, borsten uitwendige geslachtsorganen.  
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(a) Vrije zenuwuiteinden: Deze kunnen drie soorten informatie geven: pijn, druk of warmte.  

(b) Rond de haarwortel: Ze zorgen ervoor dat de temperatuur behouden wordt(‘vacht’) en geven 
informatie door over wat er in ons lichaam gebeurt (‘voelsprieten’).  

(c) Merkelcellen en (f) Ruffini-uiteinden: Dit zijn tonische receptoren die aanhoudende druk registreren.  

(d) Meissner- en (e) Pacini-lichaampjes: Dit zijn fasische receptoren die elke verandering registreren.  

 

 Meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen één sensorische eenheid (receptorveld) 
o Een receptorveld is een gebied dat informatie levert aan een sensorische- en zintuigcel. 

Telkens wanneer een voldoende sterke prikkel in het receptorveld aankomt, ontvangt 
het centraal zenuwstelsel een signaal dat de prikkel aankomt bij een receptor. Door het 
comprimeren gaat er veel informatie verloren.  

 Discriminerend vermogen hangt af van de grootte van receptorveld 
o Hoe groter het receptorveld, hoe moeilijker het is om de prikkel te lokaliseren.  

 

Rechts op de afbeelding zien we meer receptorvelden in een 
grote regio. Hierdoor is er ook een groter discriminerend 
vermogen, wat dan weer een grotere capaciteit van de 
cortex vereist.  
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GROOTTE VAN HET RECEPTIEVE VELD HANGT AF VAN DE HUIDLOCATIE (2-PUNTS-DREMPEL) 

 

 

De 2-punts-drempel is de afstand tussen twee 
punten die we als apart van elkaar kunnen voelen.  

 

 

3. SMAAK EN REUKZIN  

REUKZIN IS HET OUDSTE ZINTUIG (PG. 204-205)  

 Geuren zijn chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies  
o De reukzintuigen worden geprikkeld wanneer opgeloste chemische stoffen binden aan 

receptoren die zich op de trilharen bevinden. Deze receptoren zijn geurstofbindende 
eiwitten op het oppervlak van deze trilharen.  

o Het reukvermogen of de olfactie bevindt zich in gepaarde reukorganen. Deze organen 
bevinden zich in de neusholte aan weerszijden van het neustussenschot. Elk reukorgaan 
bestaat uit een reukepitheel dat reukcellen, ondersteunende cellen en regenererende 
basale cellen bevat. 

 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. De hypothalamus en het limbisch 
systeem verklaren de diepe emotionele en gedragsmatige reacties die bepaalde 
geuren te weeg kunnen brengen.  

 1000 soorten receptoren (genen) voor meer dan biljoen verschillende geuren! 
 Regeneratie van receptoren (schade) 
 Functies: 

1. Voedselcontrole 
2. Sociale informatie 

 Zeer gevoelig 
o De reukcellen zijn bipolair (axonale en dendritische zijde).  

Braille-schrift: 2,5 mm 
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ZENUWBANEN VANUIT DE BULBUS OLFACTORIUS LOPEN NIET OVER DE THALAMUS  

 

(a) Nasal cavituy: Dit is het reukorgaan aan de linkerzijde van het septum nasi.  

(b) Olfactory epithelium: Een reukreceptor is een gemodificeerd neuron met verschillende trilharen aan 
het oppervlak. We kunnen het vergelijken met de huid, maar dan in de neusholte.  

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN VAN MENSELIJKE REUK, KLEURENZICHT EN GEHOOR  

 

 

 

Reuk heeft het grootste onderscheidingsvermogen. 
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SMAAK (PG. 206-207)  

Smaakreceptoren liggen verspreid over het oppervlak van de tong, de aangrenzende gedeelten van de 
keelholte en het strottenhoofd. Tegen de volwassenheid zijn de smaakreceptoren in de keelholte en het 
strottenhoofd minder talrijk en dus ook minder belangrijk geworden. De belangrijkste smaakreceptoren 
bevinden zich dus op de tong. 

De drempelwaarde voor elk van de primaire smaakgewaarwordingen verschillend en de smaakzintuigen 
reageren eerder op ‘lekkere’ smaken dan op ‘vieze’ smaken. We zijn bijvoorbeeld veel gevoeliger voor 
zout en zoet dan voor zuur. De smaakreceptor waar we het meest gevoelig voor zijn is bitter. Deze 
gevoeligheid is zeer belangrijk in het overleven, omdat zuren de slijmvliezen van de mond en de 
keelholte kunnen aanpassen en omdat veel biologische gifstoffen een bittere smaak hebben.  

 Zintuigcel = chemoreceptor (exteroceptor) (registratie van moleculen) 
o Afferente hersenzenuw (VII en IX) 
o Thalamus – gyrus postcentralis (smaakcortex) 
o Limbisch systeem (emoties) 

 Soorten smaakreceptoren: 
o Zout (Na+-influx) 

 De voorkant van de tong is het meest gevoelig voor zout (en zoet). We hebben 
zout nodig om te kunnen functioneren, aangezien we natrium nodig hebben om 
actiepotentialen te kunnen maken. Zonder zout zouden het hart en de hersenen 
niet kunnen functioneren.  

o Zuur (H+-influx) 
 De achterkant van de tong is het meest gevoelig voor zuur (en bitter). In ons 

lichaam, en dus ook op onze tong, heerst er een bepaalde zuurtegraad. Een 
neutrale zuurtegraad staat gelijk aan een pH van 7.  

o Zoet (suikerreceptoren) 
o Bitter (vb. kininereceptor): gevoelig (toxines) 
o  ‘Umami’ (glutamaatreceptor) 

 Er zijn bij de mens twee additionele smaken ontdekt, namelijk water en umami. 
Umami is een aangename smaak die kenmerkend is voor bijvoorbeeld runder- 
en kippenbouillon en Parmezaanse kaas. Daarnaast hebben we waterreceptoren 
in de keelholte. Toch zeggen veel mensen dat water naar niets smaakt.  

 Functies in voedselcontrole: 
o Bescherming 
o Secretie speeksel en maagsap 

 De hoofdsmaken kan je overal op de tong waarnemen, ook al zijn er gespecialiseerde zones 
o Er zijn geen verschillen in structuur bij de smaakknoppen. Over heel de tong zitten 

smaakknoppen die gevoelig zijn voor alle primaire smaken.  
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SMAAKKOP 

Smaakreceptore en gespecialiseerde epitheelcellen vormen sensibele structuren die smaakknoppen 
genoemd worden. De smaakknoppen zijn goed beschermd tegen de mechanische belasting als gevolg 
van het kauwen, doordat ze langs weerszijden langs papillen (epitheeluitsteeksels) liggen.  

 In de wand van de groeven van de papillen 
 50 – 100 smaakcellen + steuncellen  

o Elke smaakknop bevat kleine zintuigcellen (smaakcellen) en steuncellen.  
 Elke smaakcel bestaat uit dunne microvilli (smaakharen) die via een nauwe 

opening (de smaakporie) in de omringende vloeistoffen uitsteken. Ze registreren 
smaak en zetten dit signaal om in een actiepotentiaal. Er zijn specifieke 
receptoren die openstaan en protonen doorlaten.  

 Steuncellen ondersteunen de zintuigelijke cellen in het maken van contact met 
het afferente neuron. Een steuncel heeft een synaps langs de ene kant en 
smaakporiën langs de andere kant.  

 Smaakporie  
o Opgeloste chemische stoffen die met de smaakharen in contact komen zorgen voor een 

verandering van het membraan potentiaal van de smaakcel, waardoor een 
actiepotentiaal ontstaat in het senibele neuron. Dit mechanisme is te vergelijken met het 
mechanisme van de reuk.  
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4. ZICHT  

HET OOG IS GEVOELIG VOOR EEN DEELTJE VAN HET ELEKTROMAGNETISCH SPECTRUM  

 Licht = elektromagnetische energie (300.00 km/sec)  
 Zichtbaar licht: 400 tot 700 nanometer golflengte  

o Alle kleuren zitten in het licht, maar ze komen pas tot uiting door de breking van licht. 

 

 

 

 

 

 

HET OOG WERKT ALS EEN CAMERA (EN VICE VERSA)  

 

 

Pupilgrootte (iris): Bepaalt de hoeveelheid licht die kan binnenvallen in de opening.  

Cornea (lens): Het oog kan de afstand tussen het voorwerp en het lichaam niet aanpassen, dus past het 
de dikte van de lens aan om ver of dicht te kunnen zien. Het is dus een elastische lens.  

 

 

 

 

 

Camera Oog 

Diafragma (F-stop) Pupilgrootte (iris) 

Lens (afstand) Cornea, lens (dikte) 

Film (zwart-wit) Retina (staafjes) 

Film (kleur) Retina (kegeltjes) 
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ANATOMIE VAN HET OOG (PG. 210-217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oogleden zijn verbonden met de mediale ooghoek en de laterale ooghoek. De mediale ooghoek 
bevat het traanpunt. Dit is een zachte weefselmassa bestaande uit klieren die dikke klierproducten 
maken, wat een deel van de korrelige afscheiding vormt tijdens de slaap. De wimpers zijn stevige haren 
die helpen voorkomen dat vreemde deeltjes van buitenaf met het oog in contact komen. Exocriene 
klieren beschermen het oog en de assocoire structuren (oogleden, epitheel, delen die betrokken zijn bij 
de productie en afscheiding van tranen). Het traanapparaat vormt, verdeelt en verwijdert traanvocht. 
Boven en lateraal bevindt zich de traanklier, die ongeveer twaalf afvoerbuizen heeft die uitmonden in de 
ruimte tussen het ooglid en het oog. Het traanvocht bevat lysozym, een enzym dat bacteriën doodt.  
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DE OOGWAND BEVAT DRIE LAGEN (PG. 214)  

 Tunica fibrosa 
Dit is de buitenste, fibreuze laag van het oog en heeft drie functies: (1) ondersteuning en 
bescherming van het oog, (2) aanhechtingsplaats voor oogspieren en (3) scherpstellen van beeld. 

o Sclera (oogwit): structuur, aanhechting oogspieren 
 Bestaat uit een laag dicht, vlezig bindweefsel dat zowel collagene als elastische 

vezels bevat. Aan de achterkant vinden we een dikke laag en aan de voorkant 
vinden we een dunnere laag. Het oogwit bevat bloedvaten en zenuwen die naar 
inwendige delen van het oog lopen.  

o Cornea (hoornvlies): doorzichtige voorzijde 
 Het hoornvlies is het doorzichtig, fibreus gedeelte van de buitenste laag van het 

oog. Het hoornvlies is bedekt met een kwetsbaar bindweefselepitheel. Het bevat 
geen bloedvaten, waardoor het licht ongehinderd kan passeren.  

 Tunica vasculosa 
Dit deel van het ook bevat verschillende bloedvaten, lymfevaten en intrinsieke oogspieren en 
heeft vier functies: (1) het doorlaten van bloed en lymfevaten die het oog voorzien van zuurstof, 
(2) het reguleren van het licht dat binnenkomt, (3) het afgeven en re-absorberen van 
kamervocht dat circuleert in de oogkamers en (4) het reguleren van de vorm van de ooglens.  

o Choroïd (vaatvlies) 
o Iris (regenboogvlies):   

 Opening = pupil  
 Wanneer de pupilspieren samentrekken verandert de diameter van de 

centrale opening of de pupil van de iris.  
 Bepaalt hoeveelheid invallend licht (bevat pigment)   

 De iris is het gekleurde deel van het oog (pigment). Door een 
verandering in lichtintensiteit vindt er een verwijding of vernauwing van 
de iris plaats, die gereguleerd wordt door het autonoom zenuwstelsel.  

 Bevat circulaire en radiale spiervezels    
o M. ciliaris: regelt spanning lenskapsel 

 Retina (netvlies): eigenlijke zintuigcellen 
o Dit is de binnenste laag van het oog en bestaat uit een dunne buitenste pigment laag 

(gepigmenteerd gedeelte) en een dunne binnenste laag (neutraal gedeelte).  
 Het gepigmenteerd gedeelte absorbeert licht dat het neutraal gedeelte passeert 

en voorkomt het terugkaatsen van licht en het ontstaan van visuele echo’s.  
 Het neutraal gedeelte bestaat uit: (1) lichtgevoelige cellen die op licht reageren, 

(2) ondersteunende cellen en neuronen die visuele informatie voorlopig 
verwerken en integreren en (3) bloedvaten die de weefsels van de achterste 
oogholte van zuurstof en voedingsstoffen voorzien.  
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Het kamervocht dat door de corpus ciliare wordt afgescheiden circuleert door de achterste en voorste 
kamers voordat het wordt geabsorbeerd door de veneuze sinus van de sclera.  

REGELING VAN DE PUPILGROOTTE DOOR HET AUTONOOM ZENUWSTELSEL (PG. 212)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er veel licht is, wordt de opening kleiner om op die manier overbelichting te voorkomen. De 
ogen passen zich dus aan aan de hoeveelheid licht. Door parasympatische activering in de reactie op 
helder licht, wordt de pupil nauwer (kleiner). Door orthosympatische activering in de reactie op 
schemerlicht, wordt de pupil wijder (groter).  

De oogkleur wordt bepaald door: (1) het aantal melanocyten in de iris en (2) de aanwezigheid van 
melaninekorrels in het gepigmenteerde epitheel op het achterste oppervlak van de iris. Wanneer de iris 
weinig melanocyten bevat, passeert het licht door de iris en weerkaatst het op het gepigmenteerd 
epitheel, waardoor het oog licht (blauw) is. Albino’s hebben dus zeer weinig melanocyten, waardoor zij 
het licht niet kunnen tegen houden en dus vaak slechtziend of blind zijn. Mensen met groene, bruine en 
zwarte ogen hebben een toenemend aantal melanocyten in de iris.  
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DE DIKTE VAN DE LENS WORDT BEPAALD DOOR DE CILIAIRE SPIER  

 

De lens ligt achter de cornea en wordt op zijn plaats 
gehouden door lensbandjes die vanaf het 
straalvormig lichaam van het vaatvlies naar de lens 
lopen.  

De primaire functie van de lens is het scherpstellen 
van het visuele beeld op de lichtgevoelige cellen. De 
lens doet dit door van vorm te veranderen (elastisch).  

(a) ver, (b) dicht 

 

 

ACCOMMODATIE: OM SCHERP TE ZIEN MOET HET BRANDPUNT SAMENVALLEN MET DE 
RETINA (PG. 216)  

 

 

Ver kijken: dunne lens – weinig breken  

Dicht kijken: dikke lens – veel breken   

 

 

 

 

Het brandpunt is het punt waar lichtstralen convergeren en samenvallen. De afstand tussen het centrum 
van de lens en het brandpunt is de brandpuntafstand. Deze afstand wordt bepaald door twee factoren: 
(1) de afstand van het voorwerp tot de lens en (2) de vorm van de lens. Hoe dichter het voorwerp bij ons 
staat, hoe kleiner de brandpuntafstand, hoe boller de lens en hoe sterker de breking is. De lens 
verandert van vorm om de brandpuntafstand constant te houden. Hierdoor blijft het beeld scherp.  

Het accommoderen is het proces waarbij een beeld scherp gesteld wordt op de retina door de vorm van 
de lens te veranderen. Tijdens het accommoderen wordt de lens boller (om het beeld van een nabij 
voorwerp scherp te stellen) of platter (om het beeld van een veraf voorwerp scherp te stellen).  
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CORRECTIE VAN LENSDYSFUNCTIE DOOR EXTERNE LENS (BRIL OF CONTACTLENS) (PG. 219) 

 

 

 

 

 

 

Emmetropie: Dit is de normale visus. In het gezonde oog wordt een beeld op grote afstand scherp op de 
retina afgebeeld bij een ontspannen m. ciliaris en afgeplatte lens.  

Myopie: Wanneer je myopie hebt, ben je bijziend. Als de oogbol te diep is of de kromming van de lens in 
rust te groot is, wordt het beeld van een object op afstand voor de retina geprojecteerd. Je ziet dan 
wazig en onscherp. Het zicht van nabije objecten is normaal, omdat de lens boller kan worden om het 
beeld op de retina te focussen.  

Hyperopie: Wanneer je hyperopie hebt, ben je verziend. Als de oogbol te ondiep is of de lens te plat, 
ontstaat hyperopie. De m. ciliaris moet contraheren om een verafgelegen voorwerp op de retina te 
krijgen. Bij nabij gelegen voorwerpen kan de lens niet genoeg refractie of breking geven om een beeld op 
de retina scherp te krijgen. Wanneer we ouder worden, worden we meer verziend aangezien de lens van 
onze ogen minder elastisch worden. Dit is een vorm van hyperopie die presbyopie genoemd wordt.  

NETVLIES BESTAAT UIT ZENUWCELLEN EN LICHTGEVOELIGE CELLEN (FOTORECEPTOREN) 

 

 

 

 

 

 

De lichtgevoelige cellen of fotoreceptoren in het oog zijn de staafjes en kegeltjes en registeren fotonen 
(basiseenheden van zichtbaar licht). Licht is een vorm van stralingsenergie die zich verplaatst in golven 
met een kenmerkende golflengte. Onze ogen zijn gevoelig voor deze golflengten. Het spectrum van het 
licht is zichtbaar als de kleuren van de regenboog. De kleur die we zien is afhankelijk van de golflengte 
van het licht. Fotonen van rood licht hebbe bijvoorbeeld de langste golflengte en dragen de kleinste 
hoeveelheid licht met zich mee.  
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STAAFJES EN KEGELTJES (PG. 218-221) 

 Staafjes: vnl. rand retina  
De staafjes geven informatie over de aan- of afwezigheid van fotonen, ongeacht hun golflengte, 
door aan het centraal zenuwstelsel.  

o Lage drempel, zeer lichtgevoelig: schemerzintuigen  
o Geen kleuren (zwart - wit)  

 De staafjes maken geen onderscheid tussen de verschillende kleuren licht, 
aangezien ze geen rekening houden met de golflengte van fotonen.  

o Meerdere staafjes per zenuwcel: slechte lokalisatie  
 Kegeltjes: vnl. centrum retina  

De kegeltjes geven informatie over de golflengte van de fotonen.  
o Drempel hoger: dagzintuigen (functioneren enkel in helder licht) 
o Kleurenzicht: 3 soorten kegeltjes (blauw, groen, rood) 

 Deze drie soorten kegeltjes laten ons toe om kleuren te zien wanneer er genoeg 
licht is. Alle kleuren worden geabsorbeerd, maar er wordt enkel één bepaald 
soort kegeltje geactiveerd.  

 Wanneer er een kegelsoort ontbreekt ben je kleurenblind of dichromatisch. 
Mannen zijn vaker kleurenblind dan vrouwen, aangezien het gen van de rode en 
groene kegeltjes op het X-chromosoom zit en mannen maar één X-chromosoom 
hebben, dus geen tweede X-chromosoom hebben als ‘back-up’.  

o Blauw, groen en rood 
 Elk type kegeltje bevat pigment dat gevoelig is voor blauw, groen of rood licht. 

Wanneer de kegeltjes in verschillende combinaties geprikkeld worden, nemen 
we verschillende kleuren tegelijkertijd waar.  

 Membraanschijven bevatten lichtgevoelige rodopsine 
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DRIE SOORTEN KEGELTJES LATEN TRI-CHROMATISCH ZICHT TOE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de kegeltjes van rood, groen en blauw kunnen we het hele lichtspectrum zien. Een golflengte van 
kleiner van 400nm is Uv-licht. Hoe hoger de golflengte van het licht, hoe gemakkelijker het licht breekt:  

 Rood: 564 nm 
 Groen: 534 nm 
 Blauw: 420 nm 

ALS EEN KEGELSOORT ONTBREEKT, BEN JE KLEURENBLIND (DICHROMATISCH)  

Kleurenblindheid ontstaat wanneer een of meer groepen kegeltjes afwezig zijn of niet werken. De meest 
voorkomende vorm van kleurenblindheid is de rood-groen-kleurenblindheid. Hierbij ontbreken de rode 
kegeltjes, waardoor de kleuren rood en groen niet onderscheiden kunnen worden.  

 Gen voor rode en groene kegeltjes op X-chromosoom 
o Mannen vaker kleurenblind dan vrouwen  

 10% van de mannen heeft een vorm van kleurenblindheid, terwijl deze afwijking 
slechts bij 0,67% van de vrouwen voorkomt.  

 Sommige vogels zijn tetrachromatisch (+ UVlicht) 
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STAAFJES ZIJN GEVOELIGER DAN KEGELTJES VANWEGE CONVERGENTIE  

 Convergentie gaat ten koste van gezichtsscherpte  
o Convergentie is het samenkomen van informatie op één plaats, waardoor het beeld 

gecomprimeerd wordt. Hierdoor is er een verlies aan gezichtsscherpte.  

 

 

 

 

 

 

WE ZIEN ENKEL SCHERP OP DE FOVEA (PG. 213)  

 Hoogste concentratie kegeltjes 
 Verlengde optische as 

o De fovea is het punt dat loodrecht op het oog valt, waar onze focus ligt.  
 Minder storing door ganglion en bipolaire cellen  

o De staafjes en kegeltjes zijn via synapsen verbonden met ongeveer zes miljoen bipolaire 
cellen. Deze bipolaire cellen zijn op hun beurt verbonden met de laag ganglioncellen die 
aan de achterste oogholte grenzen. De axonen van de ganglioncellen geleiden 
sensorische informatie naar de hersenen.  

 ‘Averted vision’: ’s nachts scherp zien is moeilijk (nachtblindheid)  
o De pigmenten van de lichtgevoelige cellen worden gevormd uit vitamine A. Deze 

vitamine zit in grote hoeveelheden opgeslagen in de cellen van het gepigmenteerde deel 
van de retina. Wanneer we te weinig vitamine A innemen, raken deze reserves uitgeput, 
waardoor de hoeveelheid lichtgevoelig pigment in de lichtzintuigcellen afneemt. 
Hierdoor gaat het gezichtsvermogen in daglicht achteruit, maar aangezien het licht 
overdag meestal helder genoeg is om de lichtgevoelige pigmenten in de kegeltjes te 
prikkelen, wordt het probleem enkel ’s nachts duidelijk. ’s Nachts is het schemerlicht 
onvoldoende om de staafjes te activeren. Deze aandoening kan worden behandeld door 
het toedienen van vitamine A. Het lichaam kan caroteenpigmenten die in vele groenten 
(vb. wortels) aanwezig zijn, omzetten in vitamine A.  

 

 

 



165 
 

 Fovea centralis in macula lutea (gele vlek): focus 
o In verlengde optische as; bevat enkel kegeltjes 

 De oogas is de denkbeeldige lijn vanaf het midden van het voorwerp, door het 
centrum van de lens, naar de gele vlek.  

o 1 kegeltje per zenuwcel = zeer nauwkeurige lokalisatie  
 De fovea is het centrum van kleurwaarneming en de plaats waar het 

gezichtsvermogen het scherpst is. Wanneer we recht naar een voorwerp kijken, 
valt het beeld op de fovea (gedeelte van de retina).  

 Papil = blinde vlek = uitgang oogzenuw en bloedvaten 
o Bevat geen fotoreceptoren 

 Hierdoor ontvangt het geen visuele informatie. Overdag, wanneer er genoeg 
licht is om de kegeltjes te activeren, kunnen we zeer scherpe beelden zien. In 
schemerlicht kunnen deze kegeltjes echter niet goed functioneren.  
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FOTORECEPTIE VIA RODOPSINE (PG. 220-221)  

 Rodopsine bestaat uit het eiwit opsine (verschillend voor staafjes en 3 kegeltjes) en het 
pigment retinal (afgeleid van vitamine A)  

o De schijfjes van het buitenste segment in staafjes en kegeltjes bevatten speciale 
organische verbindingen, namelijk lichtgevoelige pigmenten. De eerste belangrijke stap 
in het proces van fotoreceptie (waarneming van licht) is dan ook de absorptie van 
fotonen door deze lichtgevoelige pigmenten. Deze pigmenten zijn afgeleid van 
rodopsine, wat bestaat uit het eiwit opsine dat aan het pigment retinal verbonden is. 
Retinal wordt gemaakt uit vitamine A en bevindt zich zowel in de kegeltjes als in de 
staafjes. Opsine wordt echter in verschillende vormen aangetroffen.  

 Foton doet vorm van retinal wijzigen  
o Licht is in staat om 11-cis-retinal om te zetten in all-trans-retinal. Op dat moment wordt 

retinal losgekoppeld van opsine. De molecule gaat zich volledig strekken, waardoor het 
los komt. Dit proces noemt men bleaching.  

 

 

 

 

 

 

BLEACHING  

 Lichtinval leidt tot dissociatie van rhodopsine: splitsing in opsine en retinal  
 Tot resynthese van rhodopsine is fotoreceptor ongevoelig voor nieuwe lichtprikkel 

o Het oog ziet tijdelijk niets meer door een overbelichting doordat er te veel rodopsine 
gesplitst wordt. Hierdoor kan je tijdelijk geen nieuwe fotonen interpreteren en dus niet 
zien. Bijvoorbeeld wanneer iemand met een zaklamp in je ogen schijnt.  

 

Photon: Dit is het licht- of energiedeeltje dat op de retina valt.  

Retinal restored: We hebben opnieuw energie nodig om de 
all-trans-retinal om te vormen tot 11-cis-retinal. Hierna kan er 
opnieuw een verbinding gemaakt worden met opsine, waarna 
er terug rodopsine gevormd wordt waar fotonen op kunnen 
vallen. 
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Vanuit lichtgevoelige cellen wordt de informatie via bipolaire cellen doorgeschakeld naar ganglioncellen 
in de retina. De axonen van de ganglioncellen komen op de blinde vlek samen en verlaten het oog in de 
vorm van een oogzenuw. Er vindt een kruising plaats bij het chiasme opticum voordat de informatie 
aankomt in de kern van de thalamus. Vanuit deze kernen wordt visuele informatie doorgeschakeld naar 
de visuele schors van de achterkwab die een sensorische kaart van het gezichtsveld bevat. 

 

Wanneer er geen licht op de fotoreceptoren 
valt, zijn natriumkanalen open (depolarisatie). 
Natriumkanalen sluiten omdat cGMP ze niet 
meer openhoudt. Wanneer de natriumkanalen 
sluiten, is er geen AP meer.  
 

FOTOTRANSDUCTIE EN ‘DARK CURRENT’  

 

Fototransductie: Bij lichtinval worden 
bipolaire cellen actief en sturen ze signalen 
naar de ganglioncel.  

Dark current: Wanneer het donker is, is er een 
natriuminstroom aangezien het natriumkanaal 
open staat. Hierdoor is er dus een elektrische 
stroom wanneer er geen lichtinval is. Bij 
lichtinval wordt het kanaal gesloten en valt de 
stroom weg. Dit is de hyperpolarisatie.  

 

NEURALE BANE VAN DE VISUS (PG. 222)  

 Optisch chiasma 
o Bij het optisch chiasma vindt een gedeeltelijke kruising van de zenuwvezels plaats. 

Hierdoor ontvangt elke hersenhelft visuele informatie vanuit de laterale zijde van de 
retina aan dezelfde kant en visuele informatie uit de mediale helft van de retina aan de 
tegenovergestelde zijde. In de hersenen liggen visuele associatiegebieden die deze 
informatie integreren, zodat een samengesteld beeld van het hele gezichtsveld ontstaat.  

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

 Colliculus superior (25%)  
o Tectaal systeem: ‘Waar?’  
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De optische banen beginnen bij de lichtgevoelige cellen en 
eindigen in de visuele schors van de twee hersenhelften. 
Uit onderzoek blijkt dat er minstens één synaps tussen een 
zintuigcel en het sensibele neuron ligt dat de informatie 
naar het centraal zenuwstelsel geleidt. Bij de optische 
baan moeten twee synapsen doorlopen worden, één van 
de lichtzintuigcel naar de bipolaire cel en één van de 
bipolaire cel naar de ganglioncel. Axonen van al deze 
ganglioncellen komen samen op de blinde vlek, verenigen 
zich tot de oogzenuw en lopen door de wand van het oog 
naar de diencefalon. De twee oogzenuwen komen samen 
in het optisch chiasma. Vanaf dit punt loopt de helft van 
de vezels van beide oogzenuwen binnen de optische 
banen in de richting van de kern van de thalamus aan 
dezelfde zijde van de hersenen, terwijl de andere helft een 
kruising maakt naar de kern van de thalamus aan de 
tegenovergestelde zijde van de hersenen.  

 

De kernen in de thalamus werken als een verwerkingscentrum en schakelen visuele informatie door naar 
reflexcentra in de hersenstam en naar de hersenschors. De visuele informatie die bij de collicus superior 
aankomt zijn de prikkels tot vernauwing of verwijding van de pupil en prikkels voor de reflexen waarmee 
de oogbewegingen gereguleerd worden. De gewaarwording ontstaat vanuit de integratie van informatie 
die aankomt in de visuele schors van de grote hersenen. De visuele schors van de achterhoofdkwabben 
van de twee hersenhelften bevat een sensorische kaart van het hele gezichtsveld. Net als bij de primaire 
motorische cortex is de omvang van deze gebieden op de kaart niet evenredig met de omvang van de 
gebieden in het sensorisch veld (cf. homunculus). 

DE VISUELE CORTEX IS GELEGEN IN DE OCCIPITALE KWAB  

 Cortex striatus (Brodmann regio 17) = primaire visuele cortex  
 Visuele associatie regio’s (18 e 19) = herkenning 
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DE EVOLUTIE VAN HET OOG  

 

 

5. GEHOOR EN EVENWICHT  

HET BINNENOOR BEVAT HET GEHOORSORGAAN (COCHLEA) EN DE EVENWICHTSORGANEN 

Uitwendig oor: Het uitwendige oor is het 
zichtbare gedeelte van het oor en verzamelt de 
geluidsgolven en richt deze in de richting van het 
middenoor. Het bestaat uit een vlezige oorschelp 
die de toegang tot de uitwendige gehoorgang 
omgeeft. De oorschelp bevat elastisch kraakbeen, 
wat stevigheid biedt. In de uitwendige 
gehoorgang bevinden zich haren die helpen 
voorkomen dat er vreemde voorwerpen het oor 
binnenkomen. De uitwendige gehoorgang eindigt 
bij het trommelvlies (scheiding).  

Middenoor: Het middenoor bevindt zich in het verdikt gedeelte van de os temporale. Structuren in het 
middenoor verzamelen en versterken de geluidsgolven en sturen deze door naar het juiste gedeelte van 
het binnenoor. Het middenoor staat in verbinding met de keelholte en met de luchtcellen van de os 
temporale. Ook de buis van Eustachius bevindt zich hier.  

Binnenoor: Het binnenoor bevat zintuigen voor het gehoor en het evenwicht. Het bevat drie kleine 
gehoorbeentjes die het trommelvlies met het receptorcomplex verbinden: (1) maleus, (2) incus en (3) 
stapes. De trillingen van het trommelvlies zetten binnenkomende geluidsenergie om in een mechanische 
beweging van de gehoorbeentjes. De beentjes werken als hefbomen die de trillingen geleiden. 
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DE OTOLIETORGANEN (UTRICULUS EN SACCULUS) EN DE HALFCIRKELVORMIGE KANALEN  

 Otolietorganen 
o Utriculus: registreert horizontale beweging 
o Sacculus: registreert verticale beweging  

 Halfcirkelvormige kanalen  
o Semicirculair kanaal: registreert draaibewegingen in drie orthogonale vlakken  
o Semicirculair duct: bevat endolymf die over traagheid beschikt  

 De otolietorganen en halfcirkelvormige kanalen vormen samen het vestibulair apparaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Dit is een doorsnede van één van de halfcirkelvormige kanalen, waarop de relatie tussen het benig en 
het vliezig labyrint zichtbaar is. Er is te zien waar de perilymfe en de endolymfe zich bevinden.  

OMZETTING VAN BEWEGING IN ACTIEPOTENTIAAL IN SENSORISCHE HAARCELLEN  

 Beweging van zintuigharen zorgt voor depolarisatie of hyperpolarisatie 
o Mechano-elektrische transductie 

 Dit is het omzetten van mechanische energie naar elektrische energie (AP).  
o Via mechanische ionenkanalen 

 Wanneer de haartjes naar links bewegen, komen ze onder druk te staan, 
waardoor de poorten zullen openen. Wanneer ze naar rechts bewegen zullen de 
kanalen sluiten.  

 Synaps naar afferent neuron 

 



171 
 

 

 

Op de afbeelding staat een haarcel (receptor) afgebeeld in 
het vestibulair complex. Wanneer de zintuigharen in één 
richting worden gebogen, depolariseert de cel en wordt 
het sensorisch neuron gestimuleerd. Wanneer de haren in 
de omgekeerde richting gebogen worden, wordt het 
sensorische neuron geremd.  
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EVENWICHT  

 Dynamisch evenwicht  
o Met het dynamisch evenwicht kunnen we ons evenwicht bewaren wanneer het hoofd en 

het lichaam plotseling bewogen worden. Alle evenwichtsprikkels worden opgewekt door 
haarcellen in het vestibulair complex. De halfcirkelvormige organen die het dynamisch 
evenwicht registreren, geven informatie over de rotatiebewegingen van het hoofd. 
Wanneer we het hoofd bijvoorbeeld naar links draaien, geven de zintuigcellen in de 
halfcirkelvormige kanalen informatie door over de snelheid en richting van de beweging. 

 Statisch evenwicht  
o Met het statisch evenwicht kunnen we onze houding en ons evenwicht handhaven 

wanneer het lichaam niet in beweging is. De sacculus en utriculus die het statisch 
evenwicht registreren, leveren informatie over onze positie tegenover de zwaartekracht. 
Wanneer we met ons hoofd langs de ene kant gebogen staan, zullen receptoren in de 
sacculus en utriculus informatie geven over de richting (voor of achter) en de hoek 
waaronder het hoofd gekanteld is. Deze zintuigcellen worden ook gestimuleerd door 
plotselings snelheidsveranderingen (vb. een auto die snel optrekt).  

EVENWICHTSORGANEN GEVEN INFORMATIE OVER BEWEGING EN RUIMTELIJKE POSITIE  

 Otolietorganen (= statolietorganen): statisch en dynamisch 
De otolietorganen reageren op zwaartekracht en lineaire versnellingen. De haarcellen van deze 
organen liggen in de ovale maculae en zijn ingebed in het gelatineachtig otolitisch membraan. 
Het oppervlak van dit membraan bevat een dunne laag opeengeplakte calciumcarbonaat-
kristallen. Het complex geheel wordt een otoliet of statoliet genoemd.  

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

 Wanneer het hoofd gekanteld wordt, trekt de zwaartekracht aan de 
otolietkristallen, waardoor ze naar één kant verschuiven en de zuintuigharen 
gevormd worden. Deze verandering in activiteit van de zintuigcel geeft 
informatie over de positie van het hoofd door aan het centraal zenuwstelsel.  
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HET GEWICHT VAN DE OTOLIETEN LEIDT TOT STIMULATIE VAN HAARCELLEN (UTRICULUS) 

 

 

 

Op deze afbeelding is de maculafunctie te zien wanneer het 
hoofd rechtop gehouden wordt en wanneer het naar 
achteren gebogen wordt.  

De zintuigcellen (otolieten) in de halfcirkelvormige kanalen 
reageren op rotatiebewegingen van het hoofd.   

 

 

 

Om de cupula te vervormen en de zintuigcelen te prikkelen, moet de endolymfe langs de as van het 
kanaal stromen. Deze stroming kan enkel plaatsvinden wanneer er een rotatie plaatsvindt in dat vlak. 
Een horizontale rotatie (vb. neen schudden) stimuleert de zintuigcellen van het laterale halfcirkelvormig 
kanaal, een verticale rotatie (vb. ja schudden) stimuleert zintuigcellen van het anterieure kanaal en een 
zijwaartse beweging (vb. van links naar rechts kantelen) stimuleert de zintuigcellen van het posterieur 
kanaal. Deze drie bewegingsrichtingen corresponderen met de drie dimensies van de wereld rondom 
ons. Op die manier wordt er nauwkeurige informatie verkregen, zelfs over complexe bewegingen.  

DE SEMICIRCULAIRE BANEN (PG. 227)  

 Gevuld met endolymph dat door traagheid de cupula (‘zeil’) stimuleert t.h.v. de ampulla  
o Wanneer de vloeistof in het brein naar beneden stroomt, zal de ampulla naar beneden 

klappen. Wanneer een actiepotentiaal optreedt, blijft de vloeistof achter in de buis of 
beweegt het in de andere richting.  

 Dynamische info: draaiversnelling in 3 vlakken via anterieur, posterieur en lateraal kanaal 
o De zintuigcellen in de halfcirkelvormige kanalen reageren op rotatiebewegingen.  
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HET OOR ZET LUCHTTRILLINGEN OM IN ZENUWIMPULSEN 

De zintuigcellen van het Reissnerkanaal registreren het geluid zodanig goed dat we zelfs het zachtste 
gefluister kunnen horen en toch kunnen blijven functioneren in een drukke, lawaaierige ruimte. De 
zintuigcellen die verantwoordelijk zijn voor het gehoord zijn de haarcellen. Deze zijn gelijkaardig aan die 
van het vestibulair complex. Door hun positie in het Reissnerkanaal en door de organisatie van de 
omringde structuren, worden ze afgeschermd van andere geluidsprikkels. Bij het overbrengen van 
trillingen vanuit het trommelvlies naar het ovale venster, zetten de gehoorbeentjes geluidsenergie om in 
drukpulsen in de perilymfe van de cochlea.  

 Geluid = luchttrillingen (stemvork)  
o Toonhoogte: frequentie (Hz of trillingen per seconde)  

 De toonhoogte van een waargenomen geluid wordt bepaald door het gedeelte 
van het Reissnerkanaal dat wordt geprikkeld.  

o Toonsterkte: amplitude (decibel: dB; logaritmisch)  
 De toonsterkte van een waargenomen geluid wordt bepaald door het aantal 

haarcellen dat op die plaats wordt geprikkeld.  
 Gehoororgaan:  

o Buitenoor: opvangen 
o Middenoor: geleiden, versterken 
o Binnenoor: omzetten in elektrisch signaal (actiepotentiaal in sensorisch neuron) 

 Detectie tussen 16 en 20.000 Hz en tussen ± 0 en 120 dB 
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Boventonen zorgen voor een meer complexe 
vorm van de golf (timbre). 
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HET GEHOORORGAAN BEVAT DRIE ANATOMISCHE DELEN (PG. 229-231)  

 Buitenoor (uitwendig oor): 
o Oorschelp (auricle): kraakbeen (‘schotelantenne’) 
o Gehoorgang (external auditory meatus): 2 cm 
o Trommelvlies (tympanic membrane) 

 Het trommelvlies is de scheiding tussen het midden- en het buitenoor en kan 
heen en weer bewegen, waardoor de gehoorbeentjes gestimuleerd worden. 

 Middenoor 
o Gehoorsbeentjes: hamer (malleus), aambeeld (incus), stijgbeugel (stapus) 

 De gehoorbeentjes beschermen ons tegen hevige geluidsbronnen.  
o Buis van Eustachius  

 Dit systeem zorgt ervoor dat de luchtdruk in het binnenoor gelijk blijft aan de 
luchtdruk van het buitenoor.  

 Binnenoor (cochlea): in temporaal bot  
o Begin = ovaal venster, einde = rond venster 
o Scala vestibuli – tympani: perilymf 
o Scala media (Reissnerkanaal): endolymf 
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MIDDENOOR  

 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 

o Het houdt de stijgbeugel op zijn plaats, waardoor trillingen niet worden doorgegeven.  
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BINNENOOR: HET ORGAAN VAN CORTI IS HET EIGENLIJKE GEHOORSZINTUIG  

 Het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met elk 3 buizen (scala)  
o Vestibulum  

 Het vestibulum bestaat uit (1) de sacculus en (2) de utriculus. De zintuigcellen in 
deze bundels (evenwichtszakjes) zorgen voor de gewaarwording van lineaire 
versnellingen en zwaartekracht.  

o Halfcirkelvormige kanalen  
 Deze kanalen omgeven dunne buizen. De zintuigcellen in deze kanalen worden 

geprikkeld door de rotatie van het hoofd. De combinatie van het vestibulum en 
de halfcirkelvormige kanalen wordt het vestibulaire complex genoemd.  

o Cochlea  
 De cochlea bevat het Reissnerkanaal. Dankzij de zintuigcellen van dit kanaal 

kunnen we geluiden waarnemen. Het ligt tussen twee compartimenten die met 
perilymfe gevuld zijn. Het hele complex is rond een centraal gelegen, benig 
uitsteeksel gewikkeld.  

 Orgaan van Corti bevindt zich tussen Reissnerkanaal en scala tympani  
 Op basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (haarcellen): prikkelgeleiding  
 Trilling doet tectoriële membraan bewegen t.o.v. basilaire membraan: prikkelt haarcellen 
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SPECTRALE ANALYSE VAN GELUID IN COCHLEA (INTERPRETATIE VAN TOONHOOGTES)  

 

 

 

 

 

 

 

GEHOORBANEN GAAN VIA DE HERSENSTAM EN DE THAMALUS NAAR AUDITIEVE CORTEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De stimulering van haarcellen op specifieke locaties van het basilaire membraan activeert 
sensorische neuronen. 

2. Sensorische neuronen in de cochleaire taak van n. vestibulocochlearis brengen de 
geluidsinformatie over naar de cochleaire kern aan diezelfde kant. 

3. Informatie stijgt vanuit elke cochleaire kern naar de colliculi inferiores van de middenhersenen. 
4. De colliculi inferiores stuurt diverse, onbewuste motorische responsen op het geluid.  
5. De opstijgende akoestische informatie vormt een synaps bij een thalamuskern. 
6. Projectievezels leveren de informatie vervolgens af op specifieke locaties in de auditieve cortex 

van de lobus temporalis  

‘Tonotope’ representatie 

Auditieve reflexen via colliculus 
inferior (middenhersenen) 
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LOKALISATIE VAN GELUIDSBRON DOOR LINKS/RECHTS VERSCHILLEN  

 

 

Geluid komt niet even snel aan in beide oren, waardoor 
we kunnen lokaliseren. De coincidence detector 
vermijdt echo’s en het interpreteren van onnodige 
geluidsignalen. Komt het signaal van links of van rechts?   

 

 

DOOFHEID  

DIVERSE OORZAKEN VAN DOOFHEID  

 Geleidings- of conductiedoofheid (defect in cascade: geleiding van trillingen) 
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 Cochleair implantaat: vervangt cochlea 
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BLOOTSTELLING AAN TE LUIDE GELUIDEN BESCHADIGT HAARCELLEN VAN HET BINNENOOR  

 Bij meer dan 1 uur boven 100 dB of 1 minuut boven 120 dB  
 Nut van oordopjes  

 

 

 

 

 

 

WERKING VAN COCHLEAIR IMPLANTAAT  

 

 

Het cochleair apparaat neemt de 
functie van de haarcellen over en dient 
dus als een externe spraakprocessor. 
Het is een buisje in het slakkenhuis dat 
elektrische ontladingen (kleine shocks) 
geeft zodat afferente neuronen 
gestimuleerd worden.  

Het wordt vaak gebruikt bij jonge 
kinderen, aangezien de hersenen nog 
gevormd kunnen worden (plasticiteit).  
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6. BIOLOGISCHE KLOK, SLAPEN EN WAKEN  

DE BIOLOGISCHE KLOK  

 Meeste fysiologische processen verlopen cyclisch 
o Aanpassen aan/beschermen tegen cycli in natuur 
o Constant metabolisme is slecht 

 Tijdscycli in natuur: astronomisch bepaalde schommelingen in licht/donker, temperatuur, ...  
o Dag (waak/slaapcyclus, openen/sluiten bloemen, ...) 

 24 uur is de tijd dat de aarde één keer rond zijn eigen as draait.  
o Maand (maandstonden, vloedvissen, ...) 

 Een maand is de tijd dat de aarde één keer rond de maan draait. 
o Jaar (jaarringen boom, winterslaap, vogeltrek, ...) 

 Een jaar is de tijd dat de aarde één keer rond de zon draait.  
 Andere cycli: 

o Levenscyclus mens 
o 17-jaarscicade 

 Dit wijst erop dat het 17 jaar geduurd heeft vooraleer de cicade (insect) uit zijn 
ei kwam. Het toont aan dat sommige cycli niet afhankelijk zijn van iets extern, 
maar onafhankelijk van de natuur lopen. 

EEN CIRCADIAAN RITME IS EEN CYCLUS VAN ONGEVEER 24 UUR  
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HISTORISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET BESTAAN VAN EEN INTERE KLOK  

 Cycli onafhankelijk van natuur? 
o 1729, De Mairian: Heliotropen behouden ritme bij constant licht/donker, temperatuur 

 Planten die op een bepaald uur open en dicht gaan werden op een andere plaats 
gezet, waar een andere klok van toepassing was, om te onderzoeken of de 
planten nog steeds op hetzelfde uur zouden openen. De planten openen wel 
degelijk nog steeds op dezelfde uren vanaf het moment dat ze in de grond gezet 
werden, omdat ze zich aanpaste aan de plaats waar ze gepland werden. Men 
concludeerde hieruit dat zelfs als ze volledig geïsoleerd werden van hun eigen 
omgeving, ze hun klok of ritme zouden behouden.  

o 1751, Linnaeus: Bloemenklok tot op 30’ nauwkeurig (vb. Dame d’onze heures) 
 Zwarte doos met heliotroop van Parijs naar NY 

o Gesloten doos: Parijs tijd 
o Open doos: aanpassen aan NY tijd  

KLOK IN VRIJLOOP  

 Tijdvrije ruimte (zelf ritme opleggen) 
 Eigen ritme tussen 23 en 28 uur (gemiddeld: 24,5 u) 
 Dus constante aanpassing aan licht om 24u te behouden 
 Interne klok loopt bijna juist 
 Mogelijkheid tot aanpassing! 

 

 

 

 

ELKE DAG STELLEN WE DE INTERNE KLOK BIJ  

 Synchoniseren met buitenwereld  
 Bij jetlag  
 Maximum 1 à 2 uur per dag  
 ‘Zeitgebers’ 

o Licht (>1000 lux: (extra-?) retinale fotoreceptoren)  
o Voedsel (lever) 

 ‘Phase-advance’ (naar voor) of ‘phase delay’ (naar achter) 
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FYSIOLOGISCHE KLOK (HYPOTHALAMUS) 

 Lichtsignaal op retina: melanopsine  
 Onderdrukt activiteit van suprachiasmatische nucleus (SCN) 

o 2 x 10.000 neuronen 
o Pacemaker 

 Onderdrukt secretie van melatonine door pijnappelklier 
o Melatonine is slaaphormoon (moeheid) 
o Melatoninepillen bij jetlag en insomnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTROECEPHALOGRAM (EEG)  

 Electroden op schedel meten el. activiteit neuronen 
o Hoe frequenter de golven, hoe wakkerder.  

 Diagnose van epilepsie en hersendood  
 Alfa (10-12 Hz): rust, ogen gesloten  
 Beta (13-25 Hz): visuele stimuli en mentale activiteit  
 Theta (5-8 Hz): bij pasgeborene en bij emotionele stress  
 Delta (1-5 Hz): tijdens slaap (wakker = hersenschade)  
 Kappa (>30 Hz) 

Interne klok Externe factoren: zeitgebers 

24-uurs ritme 
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WAKKERE TOESTAND  

 Ontspannen waakzaamheid 
o Vb. relaxatie 

 Arousal (wektoestand) 
o (A)RAS  

 Dit zijn banen van kernen en neuronen in 
de hersenstam die afferente sensorische 
informatie naar de thalamus sturen.  

o EEG β-golven 
 Selectieve aandacht (cortex) 

o Thalamische gating (filteren) 
 Concentratie of focus (cortex) 

o β- en κ-golven 
 Ascending reticular activating system (ARAS)  

SLAAPSTADIA  

 Slow-wave sleep (SWS)  
o 4 stadia  
o α-spoeltjes 
o Thalamus 

 Rapid eye movement (REM) 
o β-golven (paradoxaal: arousal) 
o Dromen 
o Laag wekvermogen (diepe slaap) 
o Geheugen 
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HET HORMOONSTELSEL  
HOOFDSTUK 7  

WERKINGSPRINCIPE VAN HORMONEN (PG. 248-249)  

Een hormoon is een chemische molecule die geproduceerd wordt door een celtype, nl. een kliercel.  

Endocriene hormonen: Het geproduceerde hormoon wordt in het bloed gebracht door endocriene 
kliercellen. Endocriene hormonen zijn dus hormonen die in de bloedbaan terecht komen. Dit is de enige 
manier om van het ene orgaan naar het andere orgaan getransporteerd te worden. Doordat het 
hormoon in het bloed terecht komt, kunnen alle organen in het lichaam het signaal potentieel 
ontvangen. Maar enkel het orgaan met de specifieke receptoren zal op het signaal reageren.  

 

Paracriene hormonen: Een soort cel in een bepaald orgaan stuurt een signaal naar een andere soort cel 
in datzelfde orgaan. Er is dus een afgifte van het hormoon aan de directe celomgeving. De rest van het 
lichaam is hier niet van op de hoogte, aangezien het bloed niet dient als transporteur. Dit is dus een 
lokale boodschapper.  
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SOORTEN HORMONEN (PG. 249-251)  

1. Peptidehormonen (vb. ADH, insuline, Glucagon, …)  
o Grootste groep hormonen 
o Hydrofiele (wateroplosbare) aminozuurketens 

 Dit zijn hormonen die bestaan uit een aminozuurketen. Dit is dus een specifieke 
code van een bepaalde hoeveelheid aminozuren. Insuline bestaat bijvoorbeeld 
uit 50 aminozuren die in een bepaalde volgorde aan elkaar gekoppeld zijn. Dit is 
een klein eiwit, waar je een gen voor hebt. Het gen vertelt in welke volgorde de 
aminozuren moeten geplaatst zijn om insuline te vormen. 

2. Vetderivaten: Steroïden (vb. testosteron, oestrogeen…)  
o Lipofiele (vetoplosbare) moleculen, afgeleid van cholesterol 

 Lipofiele moleculen kunnen rechtstreeks door het plasmamembraan van een cel 
omdat ze vetoplosbaar zijn. Ze hebben dus geen tweede boodschapper of 
receptor nodig om de cel binnen te gaan.  

3. Aminozuurderivaten (vb. adrenaline, thyroxine…) 
o Kleine moleculen, afgeleid van één aminozuur (vb. tyrosine)  

 Slikken of spuiten? 
Bepaalde hormonen zijn wateroplosbaar en andere hormonen zijn vetoplosbaar. Dit heeft een 
invloed op de manier van innemen van hormonen.  

o Steroidhormonen: wel absorptie, geen vertering, dus: anticonceptiePIL (oestrogeen) 
 Vb. Anticonceptiepil: de chemische structuur van deze pil, die bestaat uit 

chemische varianten van oestrogeen en progesteron, zijn steroïden. Wanneer 
we deze steroïden innemen, zullen deze niet verteerd en dus gedemonteerd 
worden, maar ze zijn vetoplosbaar, waardoor ze door spijsverteringskanaalwand 
kunnen. Dit komt omdat deze wand bestaat uit een vetlaag.  

o Polypeptiden: wel vertering, dus: insulineSPUIT 
 Vb. Diabetes: er bestaan geen insulinepillen, maar insuline moet geïnjecteerd 

worden met een insulinepen. Dit komt omdat insuline een peptide of eiwit is en 
wanneer we eten, breken we al deze eiwitten af tot afzonderlijke aminozuren. 
We demonteren de peptiden naar een oorspronkelijke staat om er iets nieuws 
van te maken. Dus stel dat we insuline zouden eten, eten we gewoon 50 
afzonderlijke aminozuren, in plaats van het eiwit.  
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Hydrofiele hormonen: Deze hormonen kunnen niet zomaar door het plasmamembraan, waardoor ze 
buiten de cel moeten wachten op een receptor. De receptor herkent het hormoon, waardoor een 
hormoonreceptorcomplex gevormd wordt. Het hormoon bindt dus aan de receptor, net zoals een 
neurotransmitter aan een receptor bindt. Op dat moment komt een tweede boodschapper aan te pas. 
Het signaal van het hormoon wordt vertaald naar een intracellulair hormoon. Alle reacties die 
intracellulair gebeuren, zijn door de tweede boodschapper gerealiseerd.  

Lipofiele hormonen: Deze hormonen kunnen de cel gewoon binnen stromen. Het plasmamembraan 
vormt voor deze hormonen geen barrière, aangezien ze vetoplosbaar zijn. Lipofiele hormonen hebben 
ook receptoren, maar deze bevinden zich niet per se aan de buitenkant van de cel. Ze kunnen ook vrij 
rondzwemmen in het cytosol of zich bevinden in de celkern of de mitochondriën. Deze verschillende 
plaatsen hebben als voordeel dat de hormonen specifiek in kunnen werken op een deel van de cel.  

 

 

Hydrofiele hormonen werken via 
een receptor op het celmembraan 

en tweede boodschapper 

Lipofiele hormonen werken via 
intracellulaire receptoren (vb. 

transscriptiefactoren)  
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REGELING VAN HORMOONAFGIFTE (PG. 251-252)  

1. Centrale coördinatie vanuit de hersenen (3 mechanismen)  
o Organen kunnen elkaar niet zomaar commanderen zonder dat er één algemene 

coördinator is. De commando’s gebeuren dus zowel bij het neuronale systeem als bij het 
hormonaal systeem in de hersenen, meer bepaald in de hypothalamus.   

o De hypothalamus is het centrale commandocentrum voor de interne vegetatieve 
processen (vb. temperatuurregeling, waterhuishouding, de klok, …). Deze worden 
gecommandeerd en gecoördineerd door de hypothalamus en in belangrijke mate via de 
hormonen. Dit gebeurt ook voor een deel via zenuwen die hormonen zullen vrijzetten 
(vb. besturing van het bijniermerg: adrenaline). 

o De hypothalamus zal voornamelijk de organen die organen produceren aansturen via de 
hypofyse. De hypofyse zijn zoals de teelballen van de hersenen. De hypofyse bestaat uit 
de hypofyse voor- en achterkwab. De hypothalamus is dus de ‘baas’ en geeft instructies, 
en de hypofyse voert het hormonaal gedeelte uit. Vanuit de hypofyse zijn er enkele 
hormonen die vrijgegeven worden die als bedoeling hebben andere klieren aan te zetten 
tot hun werking. Het is een soort tussenstap voor de hormonale werking, aangezien het 
slechts een signaal is. Deze hormonen noemen we de trofines.  

 

2. Lokale, humorale regeling (vb. glycemie  insuline)  
o Hormoonproducerende klieren werken ook zonder tussenkomst van de hypothalamus.  
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CENTRALE ROL VAN HYPOTHALAMUS EN DE HYPOFYSE IN ENDOCRIENE REGELING (PG. 253) 

 

De hypothalamus stuurt de hypofyse voor- en achterkwab aan, waardoor deze stoffen vrijgegeven 
worden aan de endocriene klieren. Deze endocriene klieren maken hormonen aan.  
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HYPOFYSEVOORKWAB  

Er zijn zes trofines die vrijgegeven worden door de hypofysevoorkwab. De naam trofine wijst erop dat ze 
een troopeffect hebben. Dit betekent dat ze doelorganen aanzetten tot groei en secretie. Ze maken dus 
zelf geen hormonen aan.  

 Trofines: zetten doelorganen aan tot groei en secretie 
o Groeihormoon (GH): algemeen 

 Het groeihormoon is een trofine dat inspeelt op veel organen tegelijkertijd.  
o Prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie 

 Prolactine zal de melkklieren stimuleren tot secretie in de melkkanaaltjes, maar 
nog niet zozeer tot de secretie naar de buitenwereld. Hierbij is een ander 
hormoon betrokken, namelijk oxytocine.  

o Thyroid-stimulerend hormoon (TSH): schildklier 
 De thyroid werkt niet op zichzelf, maar wacht op signalen van de hersenen om 

schildklierhormonen te maken. De enocriene klieren hebben dus wel degelijk 
een besef van hiërarchie: de hersenen zetten de thyroid aan tot het maken van 
schildklierhormonen. De thyroid hangt dus af van een signaal van de hypofyse 
voorkwab en dat noemen we dus het thyroid-stimulerend hormoon of TSH.  

o Adrenocorticotroop hormoon (ACTH): bijniercortex  
 De bijnier is een klein orgaan dat op de nier zit en zal ook reageren op signalen 

van de hypofysevoorkwab. ACTH is een trofine van de cortex van de adren of de 
bijnier (van daar de naam).  

o Follikel-stimulerend hormoon (FSH) 
 Testes: spermatogenese 
 Ovaria: follikelrijping (oestrogenen)  

o Luteïniserend hormoon (LH) 
 Testes: vrijstelling testosteron 
 Ovaria: Eisprong (progesteron)  

o (Melanocyt stimulerend hormoon) (MSH) 

 

* Die zijn trofines die uit de hypofyse voorkwab vertrekken en naar de gonaden gaan en ze aan te zetten 
tot secretie. De gonaden of primaire geslachtsorganen zijn de plaatsen waar de geslachtscellen gemaakt 
worden: de eierstokken bij de vrouwen en de teelballen bij de mannen.  

 

 

 

 

Gonadotrofines (Gn)* 
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STOORNISSEN IN HET GROEIHORMOON  

Wanneer je problemen hebt met het groeihormoon, zal de algemene groei van het lichaam verstoord 
zijn. Dit kan in beide richtingen het geval zijn (te veel of te weinig).  

 Te veel: gigantisme door hypofyse tumor 
 Te weinig: groeiachterstand  

o Bij een groeiachterstand is de receptor voor het groeihormoon defect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te veel: gigantisme door 
hypofyse tumor (de patiënt en 

haar verloofde) 

Te weinig: groeiachterstand 
bij een 6-jarige jongen (de 

patiënt en zijn 3-jarige broer) 
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HYPOTHALAMUS CONTROLEERT DE HYPOFYSEVOORKWAB VIA RELEASING HORMONES (RH)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hormoon moet aangemaakt worden door het endocrien orgaan, om op die manier doelcellen aan te 
zetten tot groeien. De hypofyse geeft een eerste hormoon vrij, zodanig dat het doelorgaan weet dat het 
een tweede hormoon (vb. testosteron) mag aanmaken. Maar de hypothalamus heeft het laatste woord, 
dus hoe weet de hypofyse wat de hypothalamus wil? De hypofyse krijgt een signaal via het releasing 
hormoon. Dit is een zeer complex systeem.  

Dit systeem is ontstaan doorheen de evolutie, dus moet een voordeel hebben. Het voordeel is dat het 
een goed te regelen systeem is. Ten eerste zijn er centrale coördinatietaken die de hersenen kunnen 
uitvoeren. Ten tweede kunnen we met negatieve feedbackloops werken om bepaalde concentraties 
constant te houden.  
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HYPOFYSE-ACHTERKWAB  

 Opslag en vrijzetting van 2 hormonen, geproduceerd in hypothalamus   
o Antidiuretisch hormoon (ADH) 

 Retentie van water in nieren = antidiurese 
 Wanneer we veel drinken, zullen we zeer lichte urine hebben en 

wanneer we weinige urine hebben, zullen we zeer donkere urine 
hebben. Dit komt doordat het lichaam een bepaalde hoeveelheid water 
afgeeft. Wanneer we weinig urine in het lichaam hebben, zullen we 
spaarzaam zijn en dus niet veel water afgeven. Het verschil tussen 
geconcentreerde of niet-geconcentreerde urine wordt gerealiseerd door 
het antidiuretisch hormoon. De retentie is dus het bijhouden van water. 

o Oxytocine 
 Vrouw: 

 Melkafscheiding tijdens zogen 
 Contractie baarmoeder tijdens bevallen en terugkeer staat voordien  

 Man & vrouw:  
 Komt vrij bij orgasme 
 Liefde, paarvorming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

SCHILDKLIERHORMONEN (PG. 259-261)  

 Schildklierfollikels: Thyroxine (T4) en trijoodthyronine (T3) (T = jodium) 
o De wand van de schildklier produceert het schildklierhormoon, dat opgeslagen wordt in 

blaasjes of follikels. Van hieruit kan het schildklierhormoon vrijgegeven worden.  
 Werking: 

o Passeert membraan doelcel en bindt aan mitochondriën 
 Schildklierhormonen zijn vetoplosbaar en binden aan mitochondriën. Ze zetten 

de mitochondriën aan om meer ATP te produceren. Er wordt dus meer energie 
vrij gemaakt in de cellen.  

o Calorigeen effect: basaal metabolisme, zuurstofverbruik, warmte 
 Schildklieren zetten de cellen aan tot het stimuleren van hun metabolisme of 

stofwisseling. Ze zetten de mitochondriën aan om meer energie te produceren. 
Daarnaast wordt ook warmte geproduceerd. Hierdoor wordt het basaal 
metabolisme (in rust) gestimuleerd worden.  

 Mensen die een overactieve schildklier hebben zullen hierdoor niet snel 
bijkomen, terwijl mensen met een traag metabolisme net snel verdikken.   

o Bij kinderen: ontwikkeling beender-, spier- en zenuwstelsel  
 Regeling secretie:  

o Hypothalamus → hypofysevoorkwab → schildklier 
 De hypothalamus stuurt via een releasing hormoon, TRH, een signaal naar de 

hypofyse dat het de schildklier moet activeren aan de hand van TSH. Op dat 
moment zal de schildklier schildklierhormonen (T4 en T3) produceren.  

o Gestimuleerd door koude, stress  
 Stress is een manier om veel energie(reserves) te mobiliseren omdat je in een 

bedreigende situatie zit. Dit is de reden waarom mensen soms afvallen wanneer 
ze veel stress hebben.  

 C-cellen produceren calcitonine: induceert afname calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen 
o C-cellen kunnen we vinden tussen de follikels en maken calcitonine. Dit hormoon regelt 

de calciumconcentratie in het bloed. Het tegengestelde hormoon is het parathormoon 
dat geproduceerd wordt in de bijschildklier.  
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SCHILDKLIER  

 

BIJSCHILDKLIER (PG. 261-262)  

 Parathormoon (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 
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Alles, en dus ook de calciumconcentratie in het lichaam, moet geregeld worden via negatieve 
feedbacksystemen. Calcium moet goed geregeld worden aangezien het essentieel is in de neuronale 
communicatie. De calciumconcentratie blijft dus best zo constant mogelijk, waardoor het lichaam twee 
hormonen bedacht heeft. Deze hormonen zorgen ervoor dat de calciumconcentratie daalt op het 
moment van stijging (zie boven) en stijgt op het moment van daling (zie onder).  

Wanneer er een stijging is in de calciumconcentratie, zal de schildklier calcitonine aanmaken, zodanig dat 
de calciumconcentratie in het bloed opnieuw daalt en de homeostase hersteld wordt. Wanneer de 
calciumconcentratie te laag is in het bloed, maakt de schildklier het parathormoon aan, dat ervoor zal 
zorgen dat de calciumconcentratie opnieuw stijgt en de homeostase hersteld wordt.  
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DE BIJNIERCORTEX (SCHORS) EN -MEDULLA (MERG) (PG. 263-265)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJNIERSCHORS 

 Cortex secreteert 20-tal soorten corticosteroïden 
1. Mineralocorticoïden 

 Aldosterion: Na+ retentie (verhoogt bloedvolume) 
 Het is het hormoon dat de zoutconcentratie in ons lichaam regelt. 

Wanneer we te veel zout in ons lichaam hebben, zullen we veel zout 
afgeven in onze urine, terwijl we zout zullen sparen wanneer we weinig 
zoutreserve hebben in ons lichaam. Dit is natriumretentie.  

2. Glucocorticoïden 
 Cortisol (hydrocortisone):  

 Verhoogt glycemie (inhibitie glucoseverbruik) 
 Anti-inflammatoir: onderdrukt immuunreactie en ontsteking 

o Het nadeel hiervan is dat cortisol het helingsproces remt.  
 Vrijgave o.i.v. stress (stresshormoon) 

3. Kleine hoeveelheden androgenen (geslachtshormonen) 
 Secretie onder invloed van ACTH (hypofyse) en HPA-as (hypothalamo-hypofysaire-adrenale as)  

o ACTH wordt vrijgegeven door een releasing hormoon dat door de hypothalamus 
vrijgeven worden. Vandaar dat we het de HPA-as noemen (literatuur).  
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BIJNIERMERG  

 Endocriene secretie van adrenaline (80%) en noradrenaline (20%) 
 Secretie onder invloed van preganglionaire neuronen orthosympaticus (‘fight-or-fligth’)  

o Het bijniermerg verlengt of versterkt het fight-or-flight systeem. Ons hart gaat 
bijvoorbeeld sneller slaan bij stress.  

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

 

 

 

 

 

 

 

PANCREAS (PG. 266-267)  

 Exocrien weefsel (acini): 99%: pancreassap  
o De pancreas is zelfs voor 99% een orgaan dat spijsverteringssap produceert. Dit sap komt 

in de dunne darm terecht en daar kan dan voedsel verteerd worden. Het grootste deel 
van de pancreas is dus exocrien weefsel, wat erop wijst dat een sap geproduceerd wordt 
dat afgegeven wordt aan de buitenwereld (dunne darm).  

 Endocrien: Eilandjes van Langerhans bevatten 3 soorten cellen  
o α cellen: secretie glucagon  
o β cellen: secretie insuline  
o (Δ cellen: secretie somatostatine) 
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REGELING VAN GLYCEMIE VIA INSULINE EN GLUCAGON (PG. 258-259)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De glucoseconcentratieregeling in het bloed is minstens even belangrijk als de calciumconcentratie die 
constant gehouden moet worden, want de hersenen werken voornamelijk op suiker (glucose) als 
energiebron. Wanneer we geen glucose meer in het lichaam zouden hebben, kunnen de hersenen niet 
functioneren en sterven we. Als we te veel insuline innemen, waardoor de glucoseconcentratie daalt 
onder 40 mg/dl, gaan we in coma en sterven we.  

 Wanneer de suikerconcentratie te hoog is, zullen de β-cellen insuline aanmaken. Ze zullen een 
hele reeks effecten uitlokken die ervoor zullen zorgen dat de suikerspiegel opnieuw daalt. 
Bepaalde processen in het lichaam worden gecommandeerd om suiker te gebruiken bij het 
uitvoeren van hun functie, zodat de rest van de stoffen gespaard wordt.  

 Wanneer de suikerconcentratie te laag is, zullen de α-cellen glucagon aanmaken. Dit is het 
helemaal het tegenovergestelde van insuline. De suikerreserves worden aangesproken en 
afgebroken. Ook de lever kan zelf suiker maken via aminozuren.  

Deze twee processen treden alternerend op. Ze wisselen elkaar af.  
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ANDERE ORGANEN MET EEN ENDOCRIENE FUNCTIE (PG. 269-272)  

 Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline  
o Dit zijn de eerste hormonen die ontdekt zijn. Het spijsverteringsstelsel heeft ook 

bepaalde processen die communicatie met de hersenen mogelijk maken. Zo geven 
hormonen in de maag bijvoorbeeld een hongergevoel aan (ghreline).  

 Vetweefsel: leptine en resistine (adipokines)  
 Nier: erytropoëtine (EPO)   

o EPO hebben we nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen.  
 Hart: atriaal natriuretisch peptide (ANP)  
 Thymus (zwezerik): thymosinen 

o Ontwikkeling afweerreacties 
o Degenereert na kindertijd  

 Tijdens de kindertijd is de thymus groot en actief, maar deze sterft af wanneer 
we ouder worden. Als volwassene hebben we enkel een restant van dit orgaan.  

 Geslachtsorganen 
 Pijnappelklier: melatonine (slaaphormoon) 
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HORMONALE REGELING VAN EETGEDRAG (LICHAAMSGEWICHT)  

 Lichaamsgewicht is balans tussen energie-inname en energieverbruik 
o Inname > verbruik: verdikken 
o Verbruik > inname: vermageren  

 Energie-inname: macronutriënten + alcohol  
o  

 Energieverbruik 
o Basaal metabolisme (man: 1 kCal/uur/kg, vrouw: 0.9 kCal/uur/kg 

 Hoe meer spiermasse, hoe meer energie verbruikt kan worden. Een vrouw 
verbrandt dus minder calorieën per uur dan een man. Dit heeft vooral te maken 
met het feit dat vetvrije massa meer energie verbruikt dan vetrijke massa. 
Vrouwen hebben gemiddeld 25-30% vetmassa, terwijl mannen maar 15-20% 
vetmassa hebben. Vetcellen zijn enkel een stockage van energie.  

o Lichaamsbeweging/arbeid (≈zuurstofverbruik) 

REGELING EETGEDRAG EN HONGERGEVOEL  

 Hedonistisch systeem bepaalt keuze van maaltijd (genot, lekker)  
o Dit zijn rewardprocessen die sterker zijn da de cognitie en de bovenhand nemen.  

 Homeostatisch systeem (regelt noodzaak) 
o Hypothalamus 

 Laesie: hyperfagie (overeten) of hypofagie (ondereten) afhankelijk van regio  
o Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uitlokken  

 Neuropeptide Y  
 Orexine 

 
Wanneer ratten geforceerd gevoed worden, komen ze sterk bij in 
lichaamsgewicht (300g – 380g). Hun eigen voedselinname of 
spontaan eetgedrag valt dan volledig stil. Dit verzadigingsgevoel is 
een fysiologisch verschijnsel. Geleidelijk aan wordt de 
voedselinname terug normaal, tot ze volledig hersteld zijn en 
terug op hun normaal lichaamsgewicht komen.  

 

Hoe komt het dat dit niet werkt bij de mens? Moest ons lichaam op deze manier werken, zouden er geen 
problemen van overgewicht zijn. Bij de mens bestaat er zoiets als het hedonistisch systeem. Dit betekent 
dat we een rewardsysteem ontwikkelen dat vaak primeert op het homeostatisch systeem. Het positieve 
gevoel dat voeding kan uitlokken, kan zodanig groot zijn dat we de noodzaak negeren. Hierdoor blijven 
mensen voedsel opnemen, terwijl ze de energie niet meer nodig hebben.  
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PERIFERE SIGNALEN VOOR EETGEDRAG  

 Kortetermijn hongergevoel door ghreline  
o Secretie door lege maag  

 De maag heeft het vermogen om een signaal door te geven aan de hersenen hoe 
het gesteld is met de stand van de maag. Ghreline geeft het signaal dat de maag 
leeg is (ezelsbruggetje: ghreline – grommen van de maag). De cellen in de wand 
van de maag brengen dit signaal naar de hypothalamus. Wanneer je voedsel 
inneemt, zal de ghrelineconcentratie opnieuw dalen.  

 Ghreline zorgt ervoor dat we een bepaald aantal maaltijden per dag eten. 
Diëtisten raden bijvoorbeeld aan om 6 eetmomenten in te lassen, zodat ghreline 
onderdrukt wordt en we niet constant met een hongergevoel rondlopen.  

 Langetermijn verzadigingsgevoel door leptine:  
o Secretie door vetcellen (adipostaat)  

 Hoe groter de vetcel, hoe meer leptine er aangemaakt wordt. Dit zorgt ervoor 
dat het verzadigingsgevoel in de hersenen weet dat het lichaam veel energie- of 
vetreserves heeft. Dit signaal zal de neuropeptide Y onderdrukken.  

o Inhibitie van neuropeptide Y 
 Dit is een neurotransmitter die het hongergevoel uitlokt. Leptine zal dus het 

hongergevoel inhiberen, waardoor je normaal gezien weinig honger zal hebben. 
Hierdoor zullen de vetreserves normaliseren of dalen.  
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ADIPOSTAAT: VETCELLEN REMMEN DE VETOPSLAG  

 

 

 

 

 

 

Met 1 kilogram vet, kunnen we 7500 kilocalorieën genereren. We kunnen ongeveer 2 à 3 dagen door 
met 1 kilogram vet. Wanneer je 2 tot 3 niets eet, zal je ongeveer een kilogram vet verliezen. Aangezien 
we zo’n 20 kilogram vet in ons lichaam hebben, zouden we ongeveer een maand zonder eten kunnen. 
Het is dus logisch dat de vetvoorraden een signaal geven naar de hersenen dat ze het onder controle 
hebben aangezien ze meer dan genoeg reserves hebben. Dit gebeurt via een hormonale communicatie, 
waarbij vetcellen het hormoon leptine vrijgeven. 

Leptine werd ontdekt in de jaren ’90 en heel wat onderzoekers dachten dat dit de oplossing was tegen 
obesitas. Op de afbeelding van de familie zien we bijvoorbeeld dat ze heel wat vermagerd waren na hun 
behandeling met leptine. In uitzonderlijke gevallen bleek de leptine te werken, maar in veel gevallen 
niet. Wat was er dan zo bijzonder aan de familie in kwestie? Zij hadden een genetische afwijking, 
waardoor de vetcellen geen leptine aanmaakten. De hypothalamus wist niet dat zij te maken hadden 
met overgewicht, want de feedbackloop die normaal gezien van de vetreserves naar de hersenen loopt, 
was er niet. Zij konden geen leptine produceren, waardoor zij nooit een verzadigingsgevoel hebben. Dit 
is een goed bewijs voor de werking van het systeem. Maar andere mensen met overgewicht hadden 
vaak veel leptine in hun lichaam, aangezien ze veel vetcellen hebben. Deze mensen kregen dus eigenlijk 
extra leptine binnen, op de grote hoeveelheid die geproduceerd werd door de vetcellen. De behandeling 
had bij deze mensen geen tot weinig effect, aangezien het hedonistisch systeem de bovenhand neemt 
op het verzadigingssyteem.  

 

 

 

Familie met een genetische 
deficiënte leptine productie voor 
en na 18 maanden behandeling 
met humaan recombinant. 
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HORMONEN INDUCEREN ANABOLE OF CATABOLE STATUS IN HET LICHAAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anabolisme: Een anabole staat betekent dat we groeien. We maken dus grotere structuren (polymeren) 
uit bouwstenen. Dit anabolisme komt vooral voor bij het groeien als kind of tijdens de groei voor de 
geboorte. Je groeit van één cel naar een kind van enkele kilo’s. Wanneer we dit proces op korte termijn 
bekeken, dus over één dag, is een maaltijd een anabole fase. Wanneer het anabolisme het Katabolisme 
overtreft, worden we groter/dikker.  

Katabolisme: ’s Nachts zitten we in katabole fase. Dit is het afbreken van reserves of macromoleculen 
naar bouwstenen. We worden kleiner wanneer we bijvoorbeeld vasten (verlies aan vetmassa).  

Aan deze processen zijn hormonen gekoppeld. Insuline maakt complexe moleculen van bouwstenen 
(anabool) vs. glucagon breekt glycogeen af tot glucose (katabool). De steroïden zijn typisch anabool en 
maken ons dus groter, waardoor we het misbruiken van deze hormonen in sport kunnen verklaren. 
Omgekeerd hebben we bij katabolisme nog andere hormonen die bekend staan aan stresshormonen (vb. 
adrenaline). Stress is een situatie waarbij we in een katabole toestand zitten, waarbij energiereserves 
gemobiliseerd worden. De bouwstenen worden vrijgemaakt, waardoor de reserves afgebroken worden 
en we onmiddellijk bruikbare energie vrijgeven.  

 

 

 

 Groei (kind)  
 Verdikken  
 Na maaltijd  

 Vasten  
 Ziekte  
 Stress 
 Veroudering  
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HORMONEN EN STRESS (PG. 273-275)  

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

 Algemeen principe: catabole hormonen induceren mobilisatie (afbraak) van energiereserves  
 Stress-reactie (algemeen adaptatiesyndroom)  

1. Alarmfase (acuut): orthosympaticus/adrenaline (fight-or-flight) 
 De fight-or-flight-reactie zorgt voor een hoger verbruik van energie. Het hele 

lichaam wordt geactiveerd door stress. We hebben een tijdelijke afbraak van 
bijvoorbeeld glycogeen in een acute fase of crisis.  

2. Weerstandsfase (chronisch): glucocorticoïden (cortisol), schildklierhormoon, 
groeihormoon, glucagon 

 Deze hormonen mobiliseren energiereserves op langere termijn. Het probleem 
is hierbij dat je hierdoor in de uitputtingsfase terecht kunt komen.  

3. Uitputtingsfase (falen in homeostase) 
 De vetreserves raken uitgeput omdat het lichaam reserves blijft mobiliseren. We 

mobiliseren zelfs eiwitten (naar aminozuren), maar deze hebben structurele 
functies, waardoor we alles demonteren zodat we aan voldoende bouwstenen 
komen. Hierdoor komen we in de problemen en faalt onze homeostase.  


