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Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 
Fysiologie = bestuderen van het leven 

→ 1 geheel, er is geen dualistisch denken (lichaam en geest zijn niet gescheiden) 

Claude Bernard (19e E) grondlegger fysiologie 

• Onderzocht  systematische werking vh lichaam  

• Gaat samen met succes geneeskunde => levensverwachting verdubbeld op 150 jaar (per 10 jaar komt er 2 a 
3 jaar levensverwachting bij) 
 

Anatomie bestudeert structuur en fysiologie functie/werking van levende organismen 

• Anatomie (‘opensnijden’) 

• Fysiologie: physis (natuur) + logos (studie) 

o Fysiologie (levende natuur) vs. Fysica (levensloos) 

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 

Moderne fysiologie is ontstaan in de 19e eeuw 
• Grieken: Erasistratus, Galenus, Aristoteles => theorieën over geneeskunde maar deze klopten niet 

o Ze kenden de organen met bloedvaten (aders en slagaders) maar hadden het mis over de 
bloedsomloop => nooit gaan bekijken hoe het werkt 

• 16-17eE  (verlichting => weg van katholieke kerk ‘is het eigenlijk wel zo?’) 
o Vesalius: grondlegger moderne anatomie (maar het heeft toch nog vrij lang geduurd voor het 

allemaal werd onderzocht en aangetoond) – sneed lijken open 
o William Harvey: werking bloedsomloop 

• Grondlegger moderne fysiologie = Claude Bernard (1813-1878) => in de 19e E is de fysiologie pas echt goed 
begonnen 

o Snijden in organismen die nog leven (vivisectie) => niet populair natuurlijk, maar wel enige manier 
om hier echt inzicht in te krijgen 

▪ Een beetje alvleesklier afnemen, wat mengen, inspuiten bij een ander varken => 
medicijnenontwikkeling ontstaat 

o Functie van lever, alvleesklier, glycogeen 
o ‘Milieu interieur’ 
o Fysiologische onderzoeksmethodes: voor Claude was er weinig onderzoek 

Gedragsneurowetenschap 
• Biologische of fysiologische psychologie 

• Fysiologie van gedrag 

• Materialistische en monistische visie (i.t.t. dualisme) 
o De geest en elk aspect van gedrag verklaren via moleculen, werking zenuwstelsel, hormonen… 
o Beperkt door huidige status van kennis over hersenen… 

• Voorbeeld leren: hoe zie je aan cellen dat men leert? Hier kan men wel een antwoord op geven, maar niet 
hoeveel je zal scoren 

Historiek van gedragsneurowetenschappen 

• Grieken: hart of hersenen?  
o Bewezen dat het hersenen is: een persoon die een ander hart krijgt niet drastisch verandert 
o Waarom ‘mijn hart is gebroken’? => hart reageert op emoties vb zenuwen zorgen voor snellere 

hartslag 
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• Descartes: 
o God heeft ons lichaam in gang gezet maar daarna doen we het zelf 
o Reflexen: reacties op uitwendige stimuli via zenuwstelsel (mens als machine => juiste manier van 

denken, maar Descartes dacht dat het ging om druk in zenuwen en dit was fout wat het is 
elektrische reacties in de zenuwen) 

o Dualist: Pijnappelklier als contact tussen lichaam en geest  => beperkt door dualistische manier van 
denken 

• Galvani: elektrische prikkels 
o Fundamenteel onderzoek kost heel veel geld en is daarom niet zo populair want uitkomst enkel 

kennis 
o Ontdekking: prikkels zijn elektronische ontladingen 
o Gevolg: alle zenuwen onder elektriciteit zetten, sommige reageerden wel, anderen niet 

• Müller: doctrine van specifieke zenuwenergie 
o Als ik bepaalde zenuwen doorknip, kan je bepaalde 

dingen niet doen 
o Fundamenteel probleem: signalen zijn elektrische 

prikkels, maar waarom ervaar ik dat telkens anders 
(visueel, auditief…)? => plaats waar het in de hersenen 
aankomt zal bepalen of ik dit beschouw als licht of 
geluid of gevoel, dus verschillende plaatsen in de 
hersenen hebben verschillende functies 

• Flourens: experimentele ablatie 
o Alles verwijderen/kapot maken en telkens kijken naar 

de gevolgen (dieren!) 
o Metafoor = binaire code 
o Voorbeeld: orientatie verzadigingscellen weg, de mens 

gaat heel veel eten. 

• Bij mensen heel weinig onderzoeken (vb Split brain) => not 
done 

o Maar wel vb bloeding bij mensen in hersenen, als 
mensen gestorven waren gaan kijken waar die bloeding 
was en zo linken welke plaats verantwoordelijk is voor 
welke functie 

o Nu proberen we alles te verklaren (aan waanzinnige snelheid!) vb pillen om beter te onthouden 
 

Het leven kan op verschillende organisatieniveaus onderzocht worden 7-9 

• Fysiologie = uitgebreide wetenschap, we gaan van molecule tot levende organisme. (men gaat niet verder 

dan moleculen, atomen worden dus niet besproken) 

• Ons stelsel bestaat uit organen, deze bestaan uit weefsels. De weefsels bestaan uit cellen, en de cellen uit 

moleculen. (verder → atomen) 
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Uitdagingen door kleine afmetingen 
Moeilijk voor ons 
om te begrijpen 
want we kunnen 
het niet zien 
Grootste cel van 
menselijk lichaam: 
eicel, maar ook 
niet te zien met 
blote oog. Vanaf 
de stippellijn is het 
zichtbaar met het 
blote oog.  
 

 

 

 

 

 

 

Van molecule tot gedrag 

• 11 Orgaanstelses 

• Orgaan niveau 

• Weefsel-niveau 

• Celniveau 

• Biochemisch of moleculair niveau 

Biochemie: cellen maken gebruik van 5 soorten basismoleculen 

• Cellen bestaan (vooral) uit water (H2O) en koolstofhoudende (organische) moleculen: 

• Het zijn de vijf hoofdrolspelers 

Enkelvoudig Complex voorbeeld 

Suikers Koolhydraten Vb glucose als brandstof 

Vetzuren Vetten Vb plasmamembraan 

Aminozuren Eiwitten Vb enzymen, hormonen, structuureiwitten 

Nucleotiden DNA/RNA  

Energierijke fosfaten   
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Organische verbindingen 

 

Koolhydraten, vetten en eiwitten: brandstoffen en energiedragers voor ons lichaam 

nucleïnezuren: informatiedragers 

aminozuren: bouwstenen om eiwitten te maken 
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Eiwitstructuur is gebaseerd op DNA-code 

• Bij bevruchting eicel: voorspellen welke kenmerken baby zal hebben door kenmerken moeder en vader 

• Volgorde is beschreven in een code, via bruggen en structuur een drie dimensionale vorm, dan gaat men van 

eiwit naar enzym 

• Als er 1 letter mis is → andere structuur (vb. Down) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiwitten kunnen o.a. enzymes, transporters, hormonen, antilichamen, structuureiwitten… zijn 

 

 

• Specifieke 3-dimensionele 

structuur van eiwitten 

o Vb maakt enzyme uniek 

specifiek voor unieke substraten 

o Taak enzym is het maken van 

een chemische reactie 

(afbeelding) => katalysator 
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Van genen naar functionele eiwitten in meercellige organismen 

 

 DNA  RNA Eiwitten 

Totale info ~23000 genen  >100000 eiwitten 

Expressie per celtype +- 5000 genen  10000 eiwitten 

 
Elke cel gaat andere info uit DNA 
coderen en gaat zo andere functies 
vervullen 
 
transcriptie= Kopiëren (van DNA → 
RNA) 
translatie = Vertalen (RNA 
omzetten in eiwitten) 
DNA-replicatie = verdubbelen 
genoom 
 
Code loopt langs de letter → er 
komt een peptideketen uit 
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Bouw van de cel => belangrijke afbeelding 

• Cytoskelet 

• Mytochondriën 

• Andere organellen (zoals organisme opgebouwd uit organen is een cel opgebouwd uit organellen) 

o In de celkern zit het DNA 

▪ Bij bevruchting mogelijk om celkern te behouden maar mitochondriën van andere cel 

gebruiken 

• Plasmamembraan 

• Transportmechanismen 

 

Cytoskelet, het inwendig raamwerk van de cel 

• Zorgt voor 3-dimensionele structuur 

• Verankeren van organellen (organellen mogen niet gaan zwemmen, alles zit mooi vast en gestructureerd) 

• Voorbeeld: 

o Microtubuli (kleine – buis) voor axonaal transport 

o Filamenten (myosine en actine => structuureiwitten om stevig te maken) in skeletspiercel 

Celademhaling in de mitochondriën 

• Produceren energie (ATP) en CO2 => ‘energiefabrieken’ 

o Uit brandstoffen (glucose, vet…) en zuurstof 

o Binnenste membraan: cristae (geplooid) 

o Buitenste membraan 

o Citroenzuurcyclus (= krepcyclus) en oxidiatieve fosforylatie 
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• Mitochondriën: is iets bizar, vroeger was het een bacterie. Ze zijn in onze cellen binnen gedrongen, ze 

bezitten hun eigen DNA. Ze wenden zuurstof aan om energie te leveren (DOEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adenosine-trifosfaat (ATP) is de universele pasmunt in elke cel 

 
High-energy bonds = energierijke 
binding => binding verbreken 
zorgt voor het vrijkomen van 
energie (we maken van ATP ADP 
dus 1 fosfaatgroep afbreken en 
dit gebeurt overal (vb nieren, 
spieren, overal waar energie 
nodig is…), hierna weer 
heropbouwen tot ATP en dit 
gebeurt in de mitochondriën) 
Ooit bacterie geweest die 
binnengedrongen is in de cel 

 

Energietransfer in de natuur 

Energie halen we uit zuurstof en brandstof, maar van waar komt dit? Alle 

energie halen we uit de zon, de zon heeft een onuitputtelijke 

energievoorraad. Nadeel: de zon is aan het uitdoven.  

CO2 komt in de atmosfeer voor, planten halen alle energie uit de lucht 

en vormen met H2O, CO2, O2 deze binding (C6H12O6 + 6 O2) 

Cellen halen energie uit koolhydraten, vetten en eiwitten 

gelijk wat we eten → we halen er ATP uit. Zo ontstaat er opnieuw energie 
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Andere organellen 

• Celkern: bevat erfelijk materiaal (DNA) 

• Endoplasmatisch reticulum 

o Ruw ER: met ribosomen (translatie RNA – eiwit) 

o Glad ER: synthese membraanlipiden 

• Golgi-apparaat: regelt eindbestemming v eiwitten (klaarmaken 

voor gebruik) 

• Lysosomen en peroxisomen: kleine membraanblaasjes die zorgen 

voor ‘vertering’ en detoxificatie 

o Ontdekt door Christian Deduve (Belgische nobelprijswinnaar) 

Plasmamebraan 

• Organel met een dynamische structuur 

• Dubbele vetlaag (fosfolipiden) 

o Hydrofiele kop (houd van water) en 2 hydrofobe (weg van water) staarten (vetzuren) 

o Ondoorlaatbaar voor 

hydrofiele stoffen, 

wel voor vetten 

• Membraaneiwitten: 

receptoren, kanalen… 

• Koolhydraten (paarse 6-

hoekige figuurtjes)  

• Hydrofoob = houden niet van 

water 

• Hydrofiel = houden van 

water 

• Cypofiel = geslachtsorganen 

 

Op de tekening: kop is hydrofiel dus aan buitenkant cel kop naar buiten, aan binnenkant cel kop naar binnen => 

dubbele vetlaag door staarten die naar elkaar wijzen 

Transport doorheen plasmamembraan (p73-81) 

• Diffusie (fysisch verschijnsel: van hoge concentratie 

naar lage concentratie 

• Osmose (fysisch verschijnsel: op basis van diffusie 

en vloeistof wel door membraan maar opgeloste 

stoffen niet) 

• Via transporter: 

o Gefaciliteerde diffusie 

o Actief transport 

• Via vesikels 

o Endocytose 

o Exocytose 

• Sommige moleculen kunnen gewoon passeren: vetten, O2 en CO2 
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• Alles wat wateroplosbaar is kan niet passeren 

Passief transportmechanisme: diffusie 

• Beweging van moleculen via fysisch proces 

o Bij concentratieverschil 

o Van hoge naar lage concentratie 

o Op een ongeorganiseerde manier 

o Temperatuur = bewegende moleculen 

▪ Op 0 graden Kelvin (-273 ° C) geen beweging 

▪ Koud: weinig beweging 

▪ Warm: veel beweging 

• Doorheen permeabele membraan 

• Oplossing: 

o Oplosmiddel (vb water) 

o Opgeloste stof (vb suiker) 

• Tekening paars blokje: stof verspreid zich langzaam over de hele 

vloeistof vb chloortablet in zwembad => Maar traag proces dus 

onhandig systeem om grote afstanden te overbruggen (bij 

chloortablet op twee weken maar 1 meter) maar in lichaam gaat het over nanometers dus geen probleem 

Gefaciliteerde diffusie (geholpen door transporters) p77-78 

• Transporteiwitten: 

glucose bindt aan 

bindingsplaats 

• Membraan wordt op die 

plaatsen doorlaatbaar 

 

Ionen zijn heel hydrofiel 

• Ionen = elektrisch 

geladen deeltje 

o Negatief: 

anion 

o Positief: 

kation 

• NaCl (zout) ioniseert (lost op) in water door de polaire watermoleculen en geeft Na+ en Cl- 

 

Sommige transporters kunnen openen en 

sluiten: poortkanalen 

• Erg specifiek voor bepaald ion 

• Bewegen van geladen deeltjes => 

elektriciteit (elektrische prikkels) 
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Transport moet soms van lage naar hoge concentratie: actief 

transport p78-79 

• Kost energie: ATP (adenosine tri-fosfaat) 

• Vb Na+-K+-ATPase 

• Buiten de cel is er vooral natrium en binnen de 

cel is er vooral kalium, dit is zo en we willen dit 

zo houden 

• 5 ionen bergop kostte ons 1 molecule ATP 

(natuur heeft beslist dat het er 5 zijn) 

• Dit kan je niet zien, ionen kan je niet in beeld 

brengen – hoe weten we dit? Via berekeningen: 

het gebeurt vijftig keer per seconde (1/5 van de 

energie gaat naar deze pompen) 

Vesiculair transport van grote moleculen p79-81 

• Endocytose 

o Receptor-gemedieerde endocytose 

o Pinocytose (‘drinken’), fagocytose (‘eten’) 

• Exocytose 

o Vb vrijzetting neurotransmitter 

Gedifferentieerde cellen hebben unieke eigenschappen 

voor bepaalde functies 

• 200 soorten cellen (specialisaties): cytologie 

• Selectieve expressie genen: differentiatie (cellen 

specialiseren zich in 1 taak) vb vetcel: opslaan van 

energie 

• Cellen kunnen heel verschillende vormen aannemen 

Stamcellen zijn nog niet gedifferentieerde 

voorlopercellen 

• Elke cel bevat DNA van volledig genoom (=geheel van erfelijke informatie in 

cel) 

• Bevruchte eicel heeft mogelijkheid om uit te groeien tot elke soort cel 

(differentiatie) 

• Sommige stamcellen zijn gedeeltelijk gedifferentieerd (vb multipotent adult 

progenitor cells) 

• Terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet meer terug (dit is niet 

helemaal zeker) 

• Vroeger dacht men dat enkel bij embryo’s stamcellen aanwezig waren, 

maar ook volwassen nog stamcellen (kunnen nog bloedcellen worden => 

belangrijk voor de toekomst, regeneratieve (herstellen) geneeskunde) 
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Weefsels zijn opgebouwd uit cellen, en 

organen uit weefsels 
• Weefsels zijn een complex van cellen met 

overeenkomsten in structuur en functie 

• De structuur en werking van een orgaan 

hangt af van de weefsels waaruit het is 

opgebouwd 

• 1e foto epitheelweefsel: rijte rechthoekige 

cellen naast elkaar. Deze cellen hebben nog 

allemaal licht verschillende functies → 1 overheersende functie (binnenwand) 

→ weefsel 

• 2e foto bindweefsel vb in pezen 

 Soorten spiercellen 

   

 

 

 

 

• 1 Gladde spier 

• 2 Hartspier 

• 3 skeletspier (dwarsdoorsnede ipv longitudinale doorsnede) 

 

o A trage spiervezels ( vb voor lang uithoudingsvermogen) 

o B Snelle spiervezels (vb sprinten) 

Stelsels zijn opgebouwd uit verschillende organen 

• Stelsels met coördinatiefunctie (tekeningen in boek) 

o Zenuwstelsel (niet elke naam van elke zenuw kennen, wel kennen hoe het allemaal werkt) 

▪ Centraal (hersenen en ruggenmerg) 

▪ Perifeer (zenuwen) 

▪ Coördineert de werking van het lichaam (snel, als het traag is is het via het hormoonstelsel) 

▪ Neurologie: experten met hersenen als studiegebied 

o Cardiovasculair stelsel (bloedvatenstelsel) 

▪ Transporteert cellen en opgeloste stoffen, met inbegrip van voedingsstoffen, afvalstoffen en 

gassen 

▪ cardiologie 

o Hormoonstelsel (endocrien) 

▪ Endocrinologie (pancreas, epifyse, hypofyse, schildklier, bijnier) → leer van de communicatie 

tussen organen. 

▪ Reguleert langdure veranderingen in andere orgaanstelsels 
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• Ademhalingsstelsel (pneumologie) 

o Transporteert lucht naar plaatsen waar gaswisseling kan plaatsvinden tussen lucht en het bloed in 

de bloedsomloop 

o Belangrijke ziektes: inhaleren van slechte lucht 

• Bloedvatenstelsel: de wegen in je lichaam. Gaat alle cellen in verband brengen met elkaar. 

• Lymfevatenstelsel: heel typische organen bij betrokken (milt, zwezerik, amandelen).  

o er is niet echt een specialisatie 

• Immuunstelsel (lymfestelsel) immunologie (vaccins maken, oorzaak aids onderzoeken…) 

o Verdedigt tegen infecties en ziekten 

o Zorgt voor terugkeer weefselvocht naar bloedsomloop 

• Spijsverteringsstelsel (gastro-enterologie) 

o Verwerking van voedsel 

o Lange buis: 8-9m 

o Opname voedingsstoffen 

o Verwijdering van afvalproducten (vooral nieren) 

o Accessoire organen: pancreas, lever (ondersteunende rol) 

• Uitscheidingsstelsel (urinair) urologie, nefrologie 

o Verwijdert overtollige water, zouten en afvalstoffen 

o Maken urine van bloed (dingen die je niet nodig hebt, dumpen in urine) 

• Voortplantingsstelsel (geslacht) 

o Mannelijk: andrologie 

o Vrouwelijk: gynaecologie 

o Doel: eicel en zaadcel samenbrengen 

• Musculo- (fysische geneeskunde ) skelettaal (orthopedie) stelsel (voortbewegingsstelsel) 

o Stevigheid 

o Bescherming 

▪ Borstkas: longen hart 

▪ Schedel: hersenen 

▪ Heup: geslachtdelen 

o Voortbeweging en beweging => produceert warmte (als spieren samentrekken produceren ze 

warmte vb lopen, als je het koud hebt begin je te rillen dus uw spieren bewegen en produceren 

opnieuw warmte) 

o Beenmerg: vorming bloed 

o Opslagplaats voor mineralen 

• Integument (huid, haar, nagels) => grootste orgaan van het lichaam 

o Bedekkingslaag van de mens: de wereld waarin we leven is heel bedreigend (virussen, schimmels, 

bacterieën…) ~plasmamembraan bij de cel 

o Temperatuurregelaar: doorbloeding van de huid heeft te maken met het feit of uw lichaam wilt 

opwarmen of afkoelen 

▪ Afkoelen: bloed naar de huid (bloed komt uit de kern dus is warm) => je ziet rood 

▪ Opwarmen: bloed weg naar huid => je wordt heel wit 

o Medisch specialisme: dermatologie 

• Organen hebben meestal verschillende functies en zijn meestal deel van verschillende stelsels 

• Organen zijn vaak ook zelf ingewikkeld opgebouwd met meerdere weefsels 
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Schematische weergave van het menselijk lichaam 

 

Het lichaam is een bak met water en 

in die bak zitten er allemaal cellen. 

30000 miljard cellen en elke cel wil 

gelukkige zijn, ze willen geen 

accumulatie van stoffen. Er zijn een 

aantal criteria die de cellen hebben 

opgesteld. Ze willen een aantal zaken 

constant houden (temperatuur, 

zuurstof, afvoer CO2, aanvoer 

glucose). Wij verwachten deze 

constante aanvoer. Het internal 

milieu gaan wij constant houden = 

homeostase. Alles wat we doen (trui 

aandoen, drinken, plassen…) is in functie van het constant houden van het intern milieu = homeostase. Alle cellen 

dragen zijn steentje bij om constant te blijven. Aanvoer zuurstof en afvoer CO2 (ademhalingstelsel – 

bloedvatenstelsel: constante aanvoer van O2 en afvoer CO2). Derde belangrijke functie, afvoer van afvalstoffen via 

urinair systeem. 

Digestive system = spijsverteringsstelsel 

Witte delen zijn geen intern milieu, aan de binnenkant van ons spijsverteringskanaal zien we als buitenwereld. 

Exocriene klieren: iets afgeven aan de buitenkant (zweetklieren), in de maag ook exocriene klieren. → homeostase 

enkel toepasselijk op interne omgeving. Het extern milieu gelden de regels van homeostase niet.  

Homeostase en feedbacksystemen p9-10 KERNBEGRIP 

• Homeostase (1930: Walter Cannon) 

o Constant houden van ‘milieu interieur’ – intern milieu 

o Vele parameters die allemaal moeten kloppen 

o Dynamisch evenwicht: het is nooit perfect, het is dynamisch constant, min of meer evenwicht 

• Negatieve feedback (vb Thermostaat) => omgekeerde reactie om het evenwicht te behouden 

o Beschermt ‘set-point’ 

o Maakt wijzigingen ongedaan 

o Stel temperatuur in ruimte daalt onder grens die je hebt opgesteld (set point), dan creëer je een 

reactie die tegengesteld is aan de stimulus dus de temperatuur terug hoger brengen 

• Ziekte: het falen van homeostase vb. diabetespatiënten hebben teveel glucose in het bloed 

Negatieve terugkoppeling herstelt oorspronkelijke situatie 

p17-18 

• Sensor/receptor: detecteer afwijking van ‘set point’ door 

(externe) verstoring 

o Set point: zetten we in, in het lichaam: 37,2 

graden. 

o Normal range: aanvaardbaar bereik. Is de 

temperatuur als voldoende afwijkend om het als 

een probleem te zien? (hypothalamus gaat niet 

panikeren bij 36,9) 
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• Effector produceert de respons (men gaat buiten het bereik) 

• Integratiecentrum: (besturings-) bepaalt de respons 

Alles wat wij regelen, kunnen we meten. Elke cel heeft zijn taak in het systeem om homeostase te bereiken.  

Via negatieve feedback behoud van dynamische evenwicht 

  

39°C en toch nog bibberen: uw lichaam heeft set 

points hoger gezet omdat we met een warmere 

temperatuur beter de ziektes kunnen overwinnen – 

we hebben zelf de neiging om de temperatuur te 

laten zakken met medicatie, dit is niet echt nodig 

behalve bij kleine kinderen want zij kunnen het niet 

tolereren 

 

Als temperatuur te laag is: 

systeem aanzetten, dat 

skeletspieren beginnen te 

bibberen, zweetklieren 

stoppen met zweet te 

produceren, bloed minder 

naar de huid → je huid gaat 

wit worden. 

Je gaat te warm; zweetklieren 

worden gecommandeerd door 

de hypothalamus. 

Het menselijk lichaam heeft kabels naar spieren en hersenen.  

Setpoints van enkele belangrijke bloedparameters 

 

alkalose (pH): te basisch (bij 8 dood) 

acidose (pH): te zuur (bij 6 dood) 

uremie: nierdialyse, te veel ureum 

hypoglycemie: te lage concentratie glucose in het 

bloed 

hypercholesterolemie: te hoge concentratie van 

cholesterol in het bloed 
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Positieve terugkoppeling p18-19 

•  

•  

•  

• Effectors versterken wijziging (sneeuwbaleffect: sneeuwbal die begint te rol wordt groter en groter) 

o Hoe meer een stimulus komt, hoe meer dat je er op gaat reageren in de zelfde richting 

• Meestal deeltje van grotere negatieve feedback loop (vb bloedstolling: ophoping bloedplaatjes want elk 

bloedplaatje roept zijn vrienden op en die vrienden roepen ook hun vrienden – vb weeën bij een bevalling) 

 

Suikerziekte (diabetes) is een voorbeeld van verstoorde homeostase p19 

• Na een maaltijd komt er suiker (glucose) in het bloed (suiker in bloed 

mag 90 zijn) 

• Deze ‘verstoring’ van de suikerspiegel (glycemie) wordt tegengewerkt 

door insuline 

o Insuline zorgt ervoor dat alle cellen glucose opnemen 

o Pancreatic islets: het meten van de glucose (systeem) 

• Bij type I diabetes is de productie van insuline defect 

o Bètacellen zijn kapot: kan geen insuline maken (glucose te 

hoog) => systeem kapot 

• Bij diabetes moeten feedbackloop overgenomen worden door 

apparaatjes (enorm ingrijpen op uw leven om maar 1 parameter van 

de homeostase in stand te houden, + risico’s te veel/te weinig glucose) 

o Sensor: glucosemeter (vb bloedprik) 

o Integratiecentrum: rationele ervaring arts en patiënt (de patiënt weet al veel uit ervaring) 

o Effector: insuline-injectie 

Communicatie tussen cellen 

• Lokaal (binnen één weefsel): 

o Direct contact tussen cellen: gap juctions 

(soort buisjes/kanaaltjes die er voor zorgen 

dat vocht kan overgaan) 

o Communicatie via lokale boodschappers 

(paracriene regeling) 

▪ Paracrien: het is een boodschapper 

die lokaal functioneert. De boodschap 

gaat niet via het bloed gaan. Het gaat 

over cellen die zich in dezelfde buurt bevinden, vb. in zelfde weefsel ‘roepen naar elkaar’ 

▪ Endocrien: lange-afstand: doorgegeven in bloed 



22 
 

 

• Lange-afstandscommunicatie (cellen die heel ver zitten) 

o Neuronaal: prikkel via 

kabel (axon) naar 

doelcel (letterlijk kabel 

gespannen) => 

communiceren aan 

enorme snelheid, 1 op 

1 relatie.  

▪ Een zeer 

gerichte 

brief naar 

1 iemand 

en enkel 

die 

persoon 

krijgt het 

bericht.  

▪ Communicatie via zenuwcellen 

o Hormonaal: molecule via bloedbaan naar alle cellen (enkel effect in doelcel) => stuurt signaal naar 

iedereen, en diegene die het wil horen kan reageren (alle andere cellen weten dat er testosteron is 

geproduceerd) 

▪ Enkel de cellen die dit verstaan gaan er op reageren 

 

Anatomische vlakken/sneden p 24-25 
• Transversaal of horizontaal (vb 

mens in schijfjes gesneden) 

• Coronaal of frontaal 

• Sagittaal: doorsnede verticaal 

o Midsagittaal: door 

middelijn 

• Lateraal ver van de middellijn/ 

mediaal dichtbij de middellijn 

• Proximaal dichtbij, distaal veraf 

• Dorsaal: rugzijde 
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Craniaal: hoofd 

Caudaal: staart 
Mediaal: dicht bij middelijn 
Lateraal: ver van middelijn 
 
Ventraal (= buik)/anterieur 
Dorsaal (= rug)/posterieur 
Proximaal: dicht 
Distaal: ver 

• Naaste familieleden: mensapen (chimpansees, oeran oetang, gorilla’s) 

• Chordata: dieren met een ruggenwervel-achtig iets 

o (Slijmprikken, manteldieren, gewervelden en lancetvisjes) 

• Eukaryoten (ook planten) 

• Hierboven: ook prokaryoten (virussen)… 

Eigenschappen en drijfveer van levende wezens 
• Basale functies (5 eigenschappen van levend wezen): 

o Reactievermogens (prikkelbaarheid) => je reageert op de buitenwereld 
o Groei 
o Voortplanting 
o Beweging (intern transport of voortbeweging) 
o Stofwisseling (metabolisme) vb O2 opnemen, iets doen ermee en CO2 van maken om weer af te 

geven 

• Sterven (van organisme) 

• Drijfveer is overleven: we leven om te overleven, maar onze echte bedoeling is dat onze soort overleeft 
(belangrijkste ambitie) 

o Korte termijn: organisme 
o Lange termijn: genetisch materiaal van soort (heel goed genetisch materiaal doorgeven => sterker 

nageslacht) 
o → we creëren nageslacht, dat de mens niet uit sterft 
o A chicken is an egg’s way to make another egg: normaal zeg je ‘een kip kan een nieuwe kip maken 

via het ei’, nu doen we het omgekeerd want alle kippen gaan dood, maar het genetisch material 
blijft bestaan 

 

 

Evolutie en natuurlijke selectie 
Functionalisme: om een biologisch fenomeen (dus ook gedrag) te begrijpen moeten we de functie ervan in het 

organisme begrijpen 
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Principes evolutietheorie 
1. Er is een interindividuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk 

2. Bepaalde individuen hebben meer overlevend nageslacht omdat overerfbare eigenschappen beter aangepast zijn 

aan omgeving (=natuurlijke selectie) 

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

Survival of the fittest 

• Natuurlijke selectie: niet enkel de competitie om te overleven, maar vooral om genen door te geven 

• fitness = aantal succesvolle nakomelingen 

Seksuele selectie 
Er zijn twee manieren: male competition (territorium afbakenen) en female choice (mannetje moet opvallen, want 

vrouwtje kan zelf voor eten zorgen) 

 

Variëteiten en complexiteit van organismen ontstaan door adaptaties: mutaties en cumulatieve selectie  

- Zonder voorafgaandelijk plan/doel (The Blind Watchmaker) 

Evolutionaire drijfveer: eten en niet opgegeten worden  
• Plaats in voedselpyramide 

• Exploiteren van nieuwe ecologische niches (vroeger leefden alle dieren in zee, nu ook op land –> betere 

niche) 

o Open niches (eiland, lucht, grot,…) 

o Nieuwe voedselbronnen, bescherming tegen 

predatoren 

o Vereist adaptatie aan nieuwe omgeving 

• Invloed 

o Klimaat, meteorieten,… 

o Continentendrift 

De zoogdieren hebben een vrij late ontwikkeling -------> 

 

 

Ontwikkeling en evolutie van mens en 

menselijke hersenen 
Plaats in voedselpyramide 

• Exploiteren van nieuwe ecologische niches 
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- Open niches (eiland, lucht, grot,…) 

- Nieuwe voedselbronnen, bescherming tegen predatoren 

- Vereist adaptatie aan nieuwe omgeving 

• Invloed 

• Klimaat, meteorieten,… 

• Continentendrift 

Na massaextinctie 65mya: zoogdieren vertonen snelle diversificatie: evolutionaire niche. 

De laatste grootste extinctie, is er een grote meteoriet op onze aarde gevallen (diameter verschillende kilometers). 

Dit heeft een gigantische explosie teweeg gebracht, waardoor de zon de aarde niet meer kon bereiken.  

 

• Oerknal 

• Sterrenstelsel geboren 

• Aarde ontstaan 

• Leven ontstaat 

o Toxische cocktail (soort moeras) => heeft er voor gezorgd dat leven ontstaat (eerst moleculen) 

o Eerst primitief en in het begin lang op zee 

o Vervolgens dieren op land 

• Aarde gedomineerd door grote dieren (dinosaurus) 

• Meteoriet op aarde gevallen (in buurt van Mexico) 

• Atmosfeer bedekt met roet => alles ging dood (planten, dino’s…) = massale sterftes 

• 1 soort nog net blijven leven en beginnen vermenigvuldigen => de zoogdieren, waaronder primaten 

• 25 000 000 jaar geleden: eerste mensapen ontstaan 
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o Afgesplitst naar geslacht Homo (2 000 000 jaar 

geleden: Homo habilis (handen vrij houden, 

handig proberen zijn) en erectus (recht lopen) 

o 100 000 jaar geleden Homo Sapiens 

Homo sapiens, het dier met de grote hersenen p52-55 

 

1% verschil in DNA 

tussen mens en 

chimpansee 

0,1% verschil in DNA 

tussen onverwante 

mensen  

 

 

• De mens heeft andere hersendelen => anders ontwikkeld 

• Wat heeft er voor gezorgd dat wij onze hersenen hebben kunnen ontwikkelen 

o Het feit dat wij rechtop zijn beginnen lopen => handen vrij dus dingen doen met handen (later vb 

werktuigen maken) 

 

• De hersenontwikkeling bij de belangrijkste soorten van hominiden (=mensachtigen) 

• Zeer fragmentarisch: niemand anders die rechtop loopt, we weten wel dat we geen afstammeling zijn van de 

neanderthaler 

Unieke van menselijke hersenen p55-58 

• Groter: >2% van lichaamsgewicht (itt 0.2% bij olifant => maar niet zo uitzonderlijk) 

• Meer neuronen per gram weefsel => beter beginnen benutten 

• Veel plooien in cortex door beperkte plaats (vb bij muis is cortex een glad weefsel) => om meer neuronen te 

stockeren in een kleine plaats, en dan nog is ons hoofd waarschijnlijk te klein 

o Migraine: hersenen zijn te groot voor schedel, dus als ze nog meer uitzetten krijgen we hoofdpijn 

• Veel postnatale rijping tot adolescentie 

o Door klein geboortekanaal (rechtop lopen zorgt ervoor dat onze bekken kleiner werden) 
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o Van 350g naar 1400 (maar blijft 100 miljard neuronen): veel leren en beïnvloeding 

• Pasgeboren chimpansee lijkt heel hard op pasgeboren baby (hersenmassa in beide gevallen ongeveer 350 g), 

daarna zal de hersenmassa van chimpansee niet veel meer toenemen, bij mens is dit maal 4 => extreme 

ontwikkeling na geboorte! 

• Wij komen volslagen hulpeloos op de wereld (pas na 1 jaar stappen, na 2 jaar spreken, misschien na 10 jaar 

een beetje zelfstandig = nadelig) => postnataal laat heel veel leren toe (dit is een voordeel) 

o Periode van 2 – 6 jaar is heel belangrijk (vb 2e taal leren is op dat moment heel gemakkelijk) 

Geen volledige evolutietheorie kennen 

 

 

 

Hoofdstuk 2: zenuwstelstel 

Zenuwstelsel p110-111 

• 2 celtypes in zenuwstelsel 

o Neuronen (de 

eigenlijke kabels – 

cellen die de 

elektrische activiteit 

vertegenwoordigen – 

hersendood 

(neuronen werken 

niet meer) 

o Steuncellen 

(Gliacellen) 

o Neuronale 

communicatie 

• Anatomische opdeling 

zenuwstelsel: 

o Centraal zenuwstelsel 

(CZS) 

▪ Hersenen 

▪ Ruggenmerg 

o Perifeer zenuwstelsel (PZS) 

▪ Craniale zenuwen (rechtstreeks vertrekken van hersenen) 

▪ Spinale zenuwen (rechtstreeks van ruggenmerg) 

• Bewegingscontrole 

• Autonoom zenuwstelsel 

Functionele opdeling zenuwstelsel 

• Vergelijkbaar met computer 

o Bak computer: informatieprocessing 

o Info komt hersenen binnen = afferente informatie (naar CZS toe) 

▪ Over lichaam (viscerale sensoren)  

▪ Over buitenwereld (zintuigen als sensoren voor buitenwereld) 
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▪ sensorische/sensibele informatie  

▪ Homeostase: negatieve feedbackloop (sensor – integratiecentrum – effector) 

▪ Ons gedrag wordt hier door gestuurd  

o Efferente informatie: wat er uit komt (van het CZS weg) 

▪ Vb printer, geluid, beeldscherm 

▪ Autonoom zenuwstelsel: wordt aangestuurd door de hersenen waar we ons niet bewust 

van zijn (dus we kunnen er niets aan veranderen) 

▪ Skeletspieren (beweging, somatisch zenuwstelsel) 

▪ Output 

Neuronen (zenuwcellen) zijn de functionele eenheden van het ZS 

• Dendrieten: opvangen van prikkel (afferent ifv celkern) 

o Info komt binnen 

o Soort vertakkingen die info binnenkrijgen en naar cellichaam toe leiden 

o Niet hersenen, maar cellichaam is standpunt 

• Cellichaam (integratie van signalen) + celkern 

• Axonheuvel en axon 

o Productie en geleiding van impuls (efferent ifv celkern) 

o Dikke uitloper die 

informatie wegstuurt 

naar ergens anders 

(vb spiercellen, klier, 

andere 

zenuwcellen…) 

• Zenuwuiteinden: vrijzetten 

van chemische stoffen – 

neurotransmitter (synaps) 

Classificatie van neuronen 

• Anatomisch 

o Multipolair vb motoneuronen 

▪ Veel polen 

o (pseudo) unipolair vb sensibele neuronen 

▪ Lijkt maar 1 pool, maar heeft toch 2 vertakkingen 

▪ Bijna alle afferente neuronen 

▪ Langs links komt de info binnen, en langs recht naar 

buiten 

o Bipolair vb retina van oog 

▪ 2 vertakkingen (afferent links, efferent rechts) 

• Functioneel 

o Sensibele of sensorische: info naar hersenen 

o Motorische: efferente info meedragen 

o Schakelcellen (interneuronen, associatieneuronen) 

▪ Noch afferent noch efferent 

▪ Zeer uitgebreid aandeel van alle neuronen 

• => hersenen zijn complex kluwen van draden 
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• Niet enkel neuronen in hersenen, ook nog andere cellen nl steuncellen. Deze helpen neuronen in hun taak, 

zijn niet primair verantwoordelijk voor taak van hersenen, maar zijn wel onmisbaar, defect = niet kunnen 

leven 

Glia van perifeer ZS (steuncellen) 

• Schwanncellen 

o Vormen myelineschede rond 

axonen (soort platte 

pannenkoeken die zich er rond 

wikkelen) 

o ‘isolatie’ door vele lagen vette 

plasmamembraan (want 

plasmamembraan bestaat uit 

fosfolipiden = vet) 

o Versnelt prikkelgeleiding in axonen 

▪ Zeer belangrijk 

▪ Multiple sclerose: myelinisatie verloopt 

moeilijk 

o Knopen van Ranvier: hier en daar plaatsje open laten 

zodanig dat de axon niet versmacht 

o Je kan gemyeliniseerde axonen en niet-

gemyeliniseerde axonen hebben  

▪ Waarom niet bij iedereen? Bij zaken die niet 

tijdskritiek zijn 

▪ Foto: schwanncel in de buurt, maar niet 

gemyeliniseerd 

• Satellietcellen: ondersteunen neuronen in ganglia (geen foto) 

Er zijn vier soorten glia in het centraal zenuwstelsel 

• Oligodendrocyten: myelineschede (witte stof) (doen ongeveer 
hetzelfde als Shwanncellen) 

o Maken myelineschede in centraal zenuwstelsel (zelfde 
functie als schwanncellen) 

o Verschil met schwanncellen: kan meer myelineschedes maken 

• Microglia (fagocytose) 
o = kleine steuncel 
o Kruipen rond in de hersenen en alles wat hier niet thuis hoort, ruimen ze op vb afgestorven neuron 

• Ependymcellen 
o Bekleden inwendige holten 
o Productie cerebrospinaal vocht (CSV) 
o Epiteelcellen van de hersenen 

• Astrocyten (cyt = cel, aster = ster) => veel uitlopers  
o Groene op tekening is een voorbeeld 
o Structurele en metabole ondersteuning neuronen 
o Vorming bloed-hersenbarrière 
o Rechterhand van neuronen 
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capilair = bloedvat, astrocyt zorgt 
voor omhulsel rond bloedvat 
zodanig dat het bloedvat 
ondoorlaatbaar wordt 
(bloedhersenbarrière) => om alles 
wat in het bloed verschijnt niet toe 
te laten in de hersenen (in 
hersenen belangrijker dan in 
andere weefsels, dus enkel hier 
astrocyten 
Dit is een voordeel en nadeel: vb 
bij medicatie wordt dit heel 
moeilijk opgenomen in de 
hersenen (+: sterk 
beschermingsmechanisme) 
 

Grijze vs witte stof – kernen 

(nuclei) vs ganglia 

 

• Grijs (cellichamen, ganglia) en wit (bundel van axonen met een myelineschede): reële uitzicht van ons 

brein 

• Meerderheid van onze hersenen is witte stof 

• Nuclei: eilandjes grijze stof, gelegen in zee van witte stof 

• Zenuw: witte draad die je kan zien is een bundeling van axonen (meestal gemyeliniseerde axonen) = wit 

De taak van neuronen is prikkels vormen en voortgeleiden 

• Wat is elektriciteit in het lichaam? Elektrische activiteit vb hart 
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Celmembraan is vaak niet doorlaatbaar voor ionen: dit zorgt voor concentratiegradienten 

• ZEER BELANGRIJKE TEKENING! 

• Ionen zijn geladen deeltjes en 

elektriciteit is de beweging van deze 

ionen 

• Het in stand houden is de taak van de 

natrium kalium pompen  

• Stroom = stroming van geladen 

deeltjes 

• De ionen kunnen niet zomaar door de 

wand, ze gaan door poorten. Door de 

krachten van diffusie lijkt logisch dat 

kalium naar binnen gaat als het 

membraam doorlaatbaar is.  

• Concentratie buiten en binnen cel is 

verschillend vb Kalium groter binnen 

dan buiten 

o = concentratiegradient 

o Waarom: omdat de cel niet doorlaatbaar is voor natrium en kalium (andere twee zijn niet zo 

belangrijk op tekening) 

o Stel: celmembraan permeabel, dan instroom van natrium en uitstroom van kalium 

Ionenkanaal in celmembraan 

• Poortkanalen = ionenkanaal (‘gated’ ion channels) 

o Ligandgemedieerd poortkanaal: sleutel is 

uniek met slot 

o Fosforylatiegemedieerd poortkanaal 

o Spanningsgevoelig poortkanaal 

▪ Buitenkant en binnenkant omdraaien 

qua teken (elektrische omgeving 

veranderen) 

o Mechanisch poortkanaal (gewoon 

opentrekken door spanning, rekgevoelig) 

• Openen o.i.v diverse stimuli 

• In- of uitstroom van positief of negatief geladen 

deeltjes (ionen) kan de membraanpotentiaal 

wijzigen 
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Neuronen zijn als batterijen p117-118 

• Potentiaalverschil (verschil in elektrische lading) 

tussen binnen en buiten de cel 

• Rustmembraanpotentiaal (RMP): binnen negatiever 

dan buiten door ‘fixed anions’ vb eiwit, ATP…  

o Fixed anion = negatief deeltje dat vastzit in 

cel 

• 2 kanten die gescheiden zijn verbinden met elkaar => 

positief en negatief geladen deeltjes kunnen van ene 

naar andere kant gaan (stroom) 

o Als alle deeltjes vermengd zijn is er geen 

verschil in lading meer en is de batterij leeg 

• Binnenkant cel is negatief, buitenkant altijd positief 

o Verschil is klein (-70 milivolt) 

Elektrische activiteit in axonen 

• Veranderingen in MP (membraanpotentiaal: het feit dat de elektrische lading binnen en buiten de cel 

verschillend is) enkel in exciteerbare = prikkelbare cellen (vb neuronen en spiercellen) 

o Meer negatief: hyperpolarisatie (inhibitie) je maakt het verschil tussen de twee kanten nog groter, 

je maakt ze minder actief 

o Minder negatief: depolarisatie (exciterend) alles wordt 0, je maakt ze actief 

• Door verandering doorlaatbaarheid membraan voor Na+ of K+ 

o Natrium wil in de cel, Kalium wil uit de cel 

o Als we poortkanalen openzetten gebeurt dit en zullen geladen deeltjes bewegen 

o Zo verandert de lading en kunnen we dit meten 

Actiepotentiaal p119-120 

• 1) Lichte externe depolarisatie stimulus (elektrische prikkel van buitenaf – membraampotentiaal verandert) 

• 2) Vanaf -60 mV: Na+ kanalen openen (spanningsgevoelige natrium kanalen) 

o Na+ influx (instroom) 

o Depolarisatie tot + 30mV 

• 3) Openen van K+ kanalen (trager) binnenkant wordt 

weer negatief want K+ gaat naar buiten 

o K+efflux 

o Repolarisatie 

• 4) Hyperpolarisatie: negatiever dan de 

rustmembraan potentiaal 

• Duurt 1 à 2 miliseconden, polariteit keert even om en 

dit is een elektrische prikkel 
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Refractaire periodes verhinderen nieuwe actiepotentiaal 

• Periode kort na actiepotentiaal wanneer geen actiepotentiaal kan plaatsvinden 

• Absolute refractaire periode 

o Onmogelijk om nieuwe AP te produceren 

o Inactieve fase van ionenkanaal 

o Activatiepoortje gesloten 
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• Relatieve refractaire periode 

o Nieuwe AP kan, maar vereist sterkere stimulus dus niet strikt onmogelijk 

o Hyperpolarisatie 

o Inactivatiepoortje open (?) 

• Kaliumpoorten blijven te lang open dus lading lager dan voor actiepotentiaal, zo kans verminderen voor 

nieuw actiepotentiaal 

• Reden: 

o cellen tijd geven om te bekomen van actiepotentiaal 

o activatiepoortje en inactivatiepoortje (zolang dat dit gesloten is kan je niet opnieuw een AP 

ondergaan) 

De wet van ‘alles of niets’ 

• Bij overschrijding drempel: maximaal potentiaalverschil (amplitude en duur steeds dezelfde) 

• Intensiteit van stimulus afhankelijk van frequentie AP 

• AP: eventjes binnenkant +, buitenkant - => elektrische signalen 

gaan door hersenen = stelselmatig opschuiven 

• Vgl met trekker van geweer overhalen: vanaf je boven 

drempelwaarde komt ~ actiepotentiaal 

Prikkelgeleiding 

• Ongemyeliniseerde axonen 

o Golf 

o Zonder afname in amplitude 

o Traag 1 m/s (voor prikkels waar het niet belangrijk is dat 

iets snel gebeurd) 

• Externe stimulus die er voor zorgt dat een AP begint: naburige 

zones die iets minder negatief worden (dus die al bezig zijn met AP) 

=> zo schuift het AP op 

o Refractaire periode (inactivatiepoortjes gesloten) zorgt 

ervoor dat het maar in 1 richting vooruitgaat (kan niet 

terugkeren doordat ander deeltje nog in refractaire 

periode is) 

• ~mexican wave 

Gemyelinisieerde axonen (om de prikkel te versnellen) 

• Saltatoire (= sprongsgewijze) conductie van knoop tot 

knoop 

• Hoge concentratie kanalen thv knopen 

• Snel, tot 100 m/s 

• Zorgen ervoor dat water niet aan het axon kan 

• AP vindt alleen plaats in de knopen van Ranvier (signalen 

van ene knoop naar andere knoop: positieve deeltjes 

migreren naar negatieve deeltjes en dit is net sterk 

genoeg om een nieuw AP op te roepen in de naburige 

knoop) => alles ertussen wordt overgeslagen dus het gaat 

veel sneller 

• Voor prikkels waar het niet belangrijk is dat er snel iets 

gebeurt: ongemyeliniseerde axonen => beiden in ons lijf 



35 
 

• De instroom van Na+ en uitstroom van K+ tijdens actiepotentiaal is erg lokaal op axon 

• De ionen worden nadien terug gepompt door de natrium-kalium 

pomp (ATPase) 

o Verklaart energieverbruik van hersenen (20% van al uw 

energie gaat naar deze pompen) 

Het zenuwstelsel is een complex van geconnecteerde neuronen 

Neuronale groepen 

• Divergentie: door vertakkingen telkens meer cellen bereiken 

• Convergentie: verschillende signalen worden 

samengebracht naar 1 neuron 

• Meer mogelijkheden 

Een synaps is de functionele connectie tussen twee 

neuronen/cellen 

• Elektrisch of chemisch? 

o 1921, Loewi: meestal chemisch 

▪ Onderzoek: hart heeft eigen ritme en de hersenen kunnen dit beïnvloeden – zenuw die 

ervoor zorgt dat hart trager gaat = Vagus, deze elektrisch stimuleren zorgt ervoor dat hart 

trager gaat want stof komt vrij – als deze stof van het eerste hart in een tweede hart wordt 

gebracht, zal dit hart ook vertragen => dus geen elektrische reactie maar wel chemisch! 

▪ 1e bewijs van bestaan neurotransmitters 

o Recent: soms elektrisch (gap junctions) 

Elektrische en chemische prikkeloverdracht 

• AP = openen van natriumkanalen 

• Op het einde van axon bevinden zich calciumkanalen 

• Als het AP aan het einde van een axon komt, zullen de 

calciumkanalen zich openen (enorm grote 

concentratiegradiënt, veel Ca2+ buiten, weinig binnen) 

• Calcium activeert de vesikels en deze gaan naar de 

celmembraan, exocytose gebeurt dus neurotransmitters 

komen in synaptische spleet 

• Receptoren ontvangen neurotransmitters (gaan er op 

zitten) en openen 

• Na+ stroomt naar binnen (receptoren = natriumpoorten) 

• Er is depolarisatie aan de gang door instroom Na+ en zo ontstaat er weer een AP (vanaf de drempel bereikt 

wordt) 

• Dus eerst elektrisch signaal (AP) in presynaptisch cel, dan chemisch (neurotransmitter) en dan weer 

elektrisch signaal in postsynaptische cel (AP) 
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• Elektrische synaps = direct contact van de neuronen (plakken aan elkaar) 

• Elektrische prikkels kunnen direct doorgegeven worden 

• Gap junctions: soort kanalen die maken dat twee 

cellen met elkaar in contact staan vb hartcellen die 

elektrische prikkels doorgeven 

 

 

 

 

 

Ultastructurele componenten 

• Elektrische: die kanalen die bestaan uit die connectie eiwitten (gap functions) 

• Chemisch: vesikels die blaasjes op neurotransmitter zetten. Bij postsynaptische cellen zijn het de receptoren 

die de signalen van de neurotransmitter gaan oppikken 

Chemische basis van de transmissie 

• Chemische synaps: vrijgeven van neurotransmitters 

• Elektrische synaps: ionen die ook naar de naburige cel gaan bewegen. Positief geladen deeltjes komen de cel 

binnen en gaan via dit kanaal naar de volgende cel. (zo worden de prikkels door gegeven) 
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Synaptische vertraging 

• Elektrische synaps: kent 

geen vertraging of 

nauwelijks. Vanaf 

actiepotentiaal in één cel 

toekomt, gaat het 

automatisch naar de 

volgende cel zonder 

vertraging. 

• Chemische synaps: heeft 

meer tijd nodig. 

Calciumkanalen openen 

zich, calcium zorgt er voor 

dat vesikels aan exocytose 

doen → vesikels moeten 

tot aan het membraan 

gaan, mee functioneren, 

opengaan. 

Neurotransmitter moet via 

diffusie de synaptische 

spleet oversteken en moet 

zich daar binden aan zijn 

receptor. De receptor moet zorgen dat er in de postsynaptische cel, ionenkanalen opengaan.  

Neurotransmitter worden vrijgegeven via vesikels in de synpatische spleet. Dan gaat die neurotransmitter binden 

aan receptoren die gelegen zijn op het postsynaptische cel. Een elektrische cel wordt omgezet in een chemische 

door aanwezigheid van een bepaalde molecule in de synaptische spleet en dan wordt het weer omgezet in een 

elektische signaal. Hoe gebeurt dit? Er zijn twee manieren 

1. Ionotrope receptoren 

Ze werken via ionen. Hierbij is de receptor tegelijkertijd het kanaal 

• Snelle en kortdurende werking 

• Ionotroop: receptoren die te gelijk kanalen zijn => laten ionen door 

• Ligandgemedieerde poortkanalen 

(soort eiwit): kan je openzetten als je 

de juiste sleutels hebt 

• Voorbeeld: nicotine Ach receptoren 

o Kunnen open en toe gaan, door 

neurotransmitters te laten 

binden 

o Neurotransmitter gedraagt zich 

als een sleutel. Je steekt de 

sleutel in het slot en dan gaat de deur open. Dus de molecule die reageert op de neurotransmitter is 

tegelijkertijd een kanaal. Het kanaal gaat open en er komt een ionenstroom op gang.  
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2. Metabotrope receptoren 

• Ze gaan de signalen van de neurotransmiter niet onmiddellijk omzetten in een ionenstroom. Dus die 

receptor wordt wel geactiveerd door de neurotransmitter maar het is zelf nog geen ionenkanaal.  

• Tragere en langere werking 

• Voorbeeld muscarine Ach receptor 

o ACh stimuleert receptor 
o Receptor activeert G-proteïne (dissociatie) 
o G-proteïne activeert adenylaat cyclase (enzyme – een eiwit dat uit een aantal onderdelen bestaat) 
o Adenylaat cyclase zet ATP om in cyclisch AMP 
o cAMP opent vb kalium kanalen (Indirecte ‘gating’) 
o cAMP is ook tweede boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten 

• Ook ligand-gemedieerd maar met meerdere tussenstappen: zo kan je wat moduleren op elke tussenstap, 

eventueel ook voor andere dingen gebruiken 

• Nadeel: dit proces is trager en omslachtiger  

• Voordeel: effecten zijn veel langduriger doordat er veel tussenstappen zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening : neurotransmitter die bindt met zijn receptor, maar die receptor is zelf geen ionenkanaal. Ionenkanaal 

bevindt zich verder op die membraam (vb. kaliumkanaal). Kanaal bevindt zich ergens anders dus met tussen 

boodschappers werken. Die receptor heeft info gekregen dat neurotransmitter afgeleverd werd dus we moeten in 

actie schieten maar het kan niet zelf doorgegeven worden. Dus aan het kanaal waar de neurotransmitter is 

toegekomen → tweede boodschapper, want neurotransmitter is eerste boodschapper (boodschapper van pre naar 

postsynaptische cel). Op die postsynaptische cel weten ze dat die boodschapper gekomen is maar ze weten niet wat 

ze er mee moeten doen. Ze moeten het doorvertellen aan het ionenkanaal dus doen we dat met de tweede 

boodschapper.  
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De drempelpotentiaal bepaalt al dan niet doorgeven van een prikkel 

• Synergisme (A+B) en antagonisme (A+C) 

• Temporele summatie (A+A) en spatiële summatie (A+B) 

o Temporele summatie: twee keer kort na elkaar, drempelwaarde bereikt 

o Spatiële summatie: twee neuronen hetzelfde signaal van verschillende regio’s 

o A + B + C: C werkt tegen dus er gebeurt niets 

• ‘Beslissing’ t.h.v. axonheuvel 

o Zenuwen krijgen informatie langs alle kanten en moeten beslissen wat ze gaan doen. Dit doen ze op 

basis van wat de meeste willen dat ze doen 

• Exciterend: depolariseert 

• Inhiberend: hyperpolariseert 

(verder weg van de drempel → 

nog negatiever) 

• Voldoende gepolariseerd –> AP 

 

 

 

 

 

SAMENGEVAT: 

• 2 soorten synapsen: chemische en elektrische (wij focussen ons vooral op de chemische) 

• Binnen de chemische synaps; bijzondere rol weggelegd voor die receptoren. De receptoren kunnen in 

verschillende soorten voorkomen 

• Voldoende stilstaan bij de verschillende soorten neurotransmitters 

• Hoe integreert zo’n neuron dan? Uiteinden van zenuwcellen die eigenlijk een synaps maken met een 

cellichaam 

• Je maakt zelf een soort beslissing om een actiepotentiaal te genereren en door te geven → ter hoogte van 

de axonheuvel 

• Beslissing om zelf actiepotentiaal te doen ligt volledig aan het feit of het membraanpotentiaal onder of 

boven de drempel ligt 

• ➔ dus vanuit andere cellen komt informatie binnen die de doelcel gaan depolariseren. Als die voldoende 

gedepolariseerd is gaat de doelcel zelf AP ondergaan (input die stimulerend was).  

• Cellen die inhibitie uitlokken, zorgen dat doelcel hyperpolariseerd wordt. Exciterend, zorgt voor 

depolarisatie.  
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Chemische beïnvloeding van neurotransmissie 

p186-190 

Ago = agonisten (helpen het effect van de neurotransmitter) – ant = antagonisten 

(gaat de werking van de neurotransmitter tegenwerken) 

Wat zien we? Presynpatische cel. Als er een actiepotentiaal plaats vindt dan gaat 

de neurotransmitter vrijgegeven worden en dan effect hebben op de 

postsynaptische cel 

Effect op productie van neurotransmitters 

• Synthese van neurotransmitter stimuleren door aanbieden precursor 

o Vb L-dopa (Levodopa) bij Parkinsonpatiënten  (neuronen nemen 

het op en maken er dopamine van) 

▪ Passeert wel bloed hersenen barrière  

• Synthese remmen door inhibitie van enzymes in synthese pathway 

Effect op synaptische vesikels 

▪ Neurotransmitter kan niet opgeslagen worden in vesikels (blokkering 

transporters) 

o Maken van neurotransmitters: verzameling in vesikels => heb je 

transporters voor nodig 

▪ Effect op exocytose van vesikels 

o Agonist vb gif van zwarte weduwe – Ach 

o Antagonist vb botulinum –Ach 
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Effect op post-synaptische receptoren 

▪ Competitieve binding 

o Agonist: mimeticum 

o Antagonist: receptor blocker 

▪ Niet-competitieve binding 

o Indirecte neuromodulatoren 

o Agonist of antagonist 

▪ A) sleutel namaken, loper gebruiken 

▪ B) 2e sleutelgat gebruiken 

 

 

 

 

 

Effect op heropname en afbraak van neurotransmitter 

• Inactivatie (beëindigen) van neurotransmissie even belangrijk 

als activatie 

o Door afbraak neurotransmitter (vb AChE, MAO) 

o Door heropname in pre-synaptisch neuron 

o Stoffen die deze processen remmen zijn agonisten 

• Inhibitie van die stof (agonist) zorgt dat ze niet wordt 

afgebroken in de synaptische spleet => blijft constant actief vb 

bij zenuwgas  

o Cocaïne is agonist van dopamine 

Neurochemie: er zijn wel honderd verschillende soorten neurotransmitters 

• Verschillende eigenschappen: snel – traag; inhiberend – exciterend… 

• Receptoren specifiek voor neurotransmitter (vermijden van ‘cross-talk’) 

• Veel soorten receptoren per neurotransmitter 

• Afhankelijk van anatomische locatie 

• Bepaalde processen en ziekten zijn gekoppeld aan neurotransmitter 

• Neurotoxines (natuur), neurofarmacologie, voeding 

• Meest verspreid: 

o Glutamaat (ecxiterend) en GABA (inhiberend) => komen meeste voor 
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Categorieën van de belangrijkste neurotransmitters 

 

opgedeeld volgens chemische samenstelling 

Acetylcholine (ACh) 

• In neuromusculaire (= tussen zenuwstelsel en spierstelsel) junctie (myastenia gravis), autonoom ZS en 

hersenen (Alzheimer: neuronen die Ach aanmaken sterven af) 

• Cholinerge receptoren 

o Nicotine receptoren (agonist = nicotine uit tabak) 

o Muscariene receptoren (agonist = muscarine uit giftige paddenstoel) 

• Opruiming dor acetylcholinesterase 

• Beïnvloeding: 

o Botulinum toxine (uit bacterie) => als eten uit blik slecht wordt, gif door bacterie aangemaakt, zorgt 

dat spier niet kan geactiveerd worden (verlamming) 

▪ Rimpels: samengetrokken huid (in kramp), dus door heel lokale injectie van giftige stof in 

lage dosis, kan je de spier ontspannen, de spier werkt niet meer (botox) 

o Curare (uit planten, lianen; op gifpijltjes) 

o Atropine (uit atropa belladonna, wolfskers): stof die in een bepaalde plant zit. Er zit een actieve stof 

in (grote pupillen).  
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o Zenuwgas: blijft aanwezig in de synaptische spleet. Constante aanwezigheid van ACH.  
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Monoamines:  

1. Serotine 199-200 

• Vorming uit aminozuur L-tryptofaan (in voeding, eiwitten) 

• Betrekken bij stemming, eetgedrag, slaap… 

• Laag serotinegehalte bij depressie 

o Post-natale depressie (baby blues): onevenwicht hormonen 

o Seasonal affective disorder (winterblues) 

• Veel soorten receptoren 

• Antagonist: PCPA (p-chlorophenylalanine) 

Heropname (reuptake) blokkeren: zo blijft er meer serotine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dopamine194-197 (gelukshormoon, in boek niet kennen) 

 => op twee verschillende plaatsen en op twee trajecten in uw 

hersenen vertrokken 

• Nigrostriatale dopaminerge neuronen (blauw) 

o In basale nuclei: bewegingscontrole 

o Degeneratie bij Ziekte van Parkinson (bijwerking: 

Parkinson) 

o Versterken door MAO inhibitoren en L-Dopa 

• Mesolimbische dopaminerge neuronen (rood): 

oplapmiddel, maar deze medicatie geneest de ziekte niet 

(symptomatische behandeling) 

o Limbisch systeem: gedrag, emotie 

o Cocaïne: reuptake inhibitie van dopamine 

o Teveel mesolimbische dopamine bij schizofrenie 



45 
 

o Nucleus accumbens: verslavingscentrum (gevoelig voor verslavingen, seksualiteit, 

computerspelletjes…) 

3. Noradrenaline(norepinephrine) 

• PZS: Terminale neurotransmitter van orthosympaticus (vb stijging hartfrequentie) 

• CZS: waaktoestand (arousal) stemming, gedrag 

• Amfetamines (‘upper’): versterken adrenerge transmissie 

o Om wakker te blijven vb XTC => hebben neveneffecten op rest vh lichaam vb hart geraakt uitgeput 

GABA-erge neurotransmissie 202-203 

• Via opening Chloor-kanaal (instroom anionen = 

hyperpolarisatie) 

• Psychofarmaca kunnen GABA-werking bevorderen via 

bindingssites op receptor 

• GABA-agonisten 

o Benzodiazepines (slaapmiddel, anxiolyticum) vb 

Diazepam (Valium): onderdrukken werking hersenen => 

kalmeren 

o Barbituraten (anestheticum): verdoving 

• Ionotrope receptor: bindingsplaats is ook kanaal 

• Cl: negatief geladen deeltje, meer buiten de cel => Cl-kanaal 

open: stroomt binnen, cel nog negatiever (hyperpolarisatie, inhibitie) 

Axonaal transport van neuropeptiden 203-204 

• Peptiden (via DNA-code) worden gemaakt in cellichaam (in celkern: maken v neurotransmitters) 

• Transport via dense-cored vesicles over axon: transport nodig om dan af te geven in zenuwuiteinden 

• Exocytose in zenuwuiteinde 
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Psychofarmacologie 

• LSD (lysergic acid diethylamide) is een serotinine analoog: hallucinogeen (trippen) 

• Dopamine en noradrenaline heropname inhibitor 

o Cocaïne: stimuleert CZS, remt hongergevoel 

o Methylfenidaat (Rilatine): behandeling ADHD 

• Amfetamine (Speed, crystal) en MDMA (methyleen-dioxymethamfetamine of ‘ecstasy’) zijn noradrenaline 

agonisten: excitatie 

• THC (tetrahydrocannibinal) is de actieve ingredient van marijuana (wiet, hasj) en stimuleert cannabinoid 

receptoren: analgetisch (=ongevoelig), eetlust, storend voor concentratie, geheugen 

• Opium, morfine, heroïne (opiaten) stimuleren opiaat (peptiderge) receptoren: analgetisch, ‘reward’ 

o Afgeleiden van papaver 

Middelenverslaving 

• Positieve bekrachtiging 

o Vrijzetten dopamine in nucleus accumbens 

▪ Natuurlijk: vb voedsel voor hongerige 

▪ Drugs 

• Tolerantie 

o Verminderde gevoeligheid van receptoren 

o Compensatie van het lichaam 

• Ontwenningsverschijnselen bij stop 

o Tegenovergesteld aan effect van drug 

o Craving en hervallen 

Centraal zenuwstelsel (CNS) 
• Hersenen en ruggenmerg 

• 100 miljard neuronen (+ nog meer glia) 

• 1,4kg; 20% bloedtoevoer in rust 

• functie 

o Input uit sensorische neuronen 

o Integratie door interneuronen 

o Output via o.a. motoneuronen 
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Hersenvliezen (meninges) 

• Ontstekingen door virus/bacteriën 

(meningitis) 

• Dura mater (harde vlies) 

o Stevig 

o Grote bloedvaten 

o Epidurale verdoving (ruggenmerg) 

• Arachnoidea (spinnenwebvlies, hersenvocht 

zit er in) 

o Subarachnoïdale ruimte bevat CSV 

o Ligt op de hersenen zelf. Gaat mee 

in de kronkelingen 

• Pia mater (zacht vlies) 

o Sterk doorbloed: uitwisseling met 

hersenweefsel 

o Buitenste laagje van de hersenen is 

heel dun 

 

Cerebrospinale vloeistof 134 -135 

• CSV of liquor 

o Productie in choroid plexus (500 

ml/d) 

o Circuleert: belangrijk dat CSV ververst wordt ~rivier vs. Poel 

met stilstaand water (veel bacteriën!) 

o Opvangen in grote hersenader 

• Functies 

o Schokbreker 

o Homeostase 

• Ventrikels: holtes gevuld met CSV 

• Rood is de richting waarin cerebrospinale vloeistof circuleert 
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De ‘grote hersenen’ (Cerebrum) zijn typisch homo sapiens 135 -136 

• Grootste deel van hersenen (80%) 

• Verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken (vb cerebraal type) => ook nog verschillen tussen 

mensen onderling 

• Linker en rechterhemisfeer verbonden met balk (corpus callosum) 

• Hersenschors (cortex) bestaat uit vijf kwabben: frontaal, parietaal, occipitaal, temporaal en insula 

• Basale kernen (basale nuclei) 

De cortex is opgebouwd uit windingen (gyri) en groeven (sulci) 

 

 

De kwabben zijn genoemd naar de onderdelen van de schedel 
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Motorische regio’s op cortex 

 

Functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) 

Niet in verhouding: geeft weer hoeveel plaats je nodig hebt in je hersenen om iets uit te voeren vb handen, mond: 

veel plaats nodig 

Blauw: motorisch, groen: sensorisch 

In het midden van hersenen: centrale sulcus 

groen kronkel: post frontale gyrus 

blauwe kronkel: pre-frontale gyrus 

2 kronkels staan in voor al het motorische en sensorische maar ook secundaire plaatsen die helpen 

Spiegelneuronen 

• Prematorische cortex (motorische associatiegebied) en inferieure partietale kwab 

• Actief bij eigen beweging, maar ook bij zien van deze bewegingen bij anderen 

• Belangrijk voor imitatievermogen  op jonge 

leeftijd, maar ook voor het begrijpen van 

intenties, het (motorisch) leervermogen, 

empathie en taalontwikkeling 

• Verstoord bij autisme 

Basale nuclei (ganglia) 

• Nuclei/kernen 

o Nucleus caudatus 

o Nucleus lentiformis 

▪ Putamen 

▪ Globus pallidus 

• Controle van willekeurige bewegingen 
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• Degeneratie van nucleus caudatus leidt tot chorea (hyperkinesie vb bij ziekte van Huntington = ziekte van 

Parkinson: bewegingsstoornissen, loopt mis bij het uitvoeren van de beweging => taak basale nuclei) 

De linker- en rechterhelft zijn niet identiek (i.t.t. vb ledematen) 

• Motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist (decussatie) 

o Rechterhand schrijven = linker hemisfeer 

• Vergelijken met een computer, er zijn twee harde schijven, men gaat niet op twee plaatsen de informatie 

onthouden. Daarom is het belangrijk dat de twee hemisferen in verbinding staan met elkaar.  

• Verbinding tussen hemisferen: corpus callosum (balk; 200 miljoen axonen): de balk gaat ervoor zorgen dat 

wij aan de ene helft informatie kunnen onthouden.  

• Linker hemisfeer = dominant? 

• ‘Split brain’ experimenten (‘behandeling’ van epilepsie: men zag een hoge activatie van de ene hersenhelft, 

daardoor hebben ze de twee hersenhelften gedeeld van elkaar → geen communicatie meer tussen de twee 

helften) 

• BWZ onderzocht; als je u gedachten onder woorden kan brengen → dan is er BWZ. Linker hemisfeer is 

verantwoordelijk voor taal. De persoon met een split brain kan niet zeggen dat hij een bloem ruikt. Omdat 

de twee delen niet meer in contact staan.  

• Geen dominantie maar complementariteit (nooit dubbel opgeslagen, ofwel links, ofwel rechts) 

o Links: spreken schrijven rekenen redeneren 

o Rechts: visuospatieel patroonherkenning vb componeren 
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Split-brain 

  
Corpus callosum/ balk in 2 snijden => hemisferen functioneel losgekoppeld! 

Afasie-patiënten gaven inzicht in neurale sturing van spraak 

• Motorische spraakcentrum: Broca (linker inferieure frontale gyrus) 

• Sensorisch spraakcentrum: Wernicke (linker superieure temporale gyrus) 

• Fasciculus Arcuatus (tussen Broca en Wernicke) 

• Gyrus Angularis (grens temporale, parietale en occipitale kwab) 

• Laesie: afasie 

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

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

o Gyrus angularis: lezen en schrijven moeilijk (visuele input) 

Spraak en taal hebben anatomische locaties 

• Wernicke’s area: taalcentrum 

• Paars: grens v occipitale, temporale en 

pariëtale lob 

• Broca: spraakregio: programma’s opgeslaan 

om mond en lippen te bewegen 

• Enkel aan linker helft! 

• Spreken aansturen van spieren → primaire 

motorische cortex 

• Regio van Broca gaat de programma’s van 

de letters opslaan, spreken is meer dan dit! 

Als je klanken kan produceren maar als je 

niet weet in welke regio ze moet zetten dan 

is de spraak zinloos (Afasie van Wernicke). 

De stimulus gaat van Wernicke via 

neuronen naar Broca.  
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Emotie en het limbisch systeem 142 

• Nuclei en banen rond hersenstam 

o Amygdala 

o Hippocampus 

o Reukbanen (rhinencefalon) 

▪ Tractus olfactorius 

▪ Olfactorische cortex 

o Regelen van emotie: 

▪ Woede, angst, seksuele 

opwinding 

▪ Verdere uitdrukking emoties 

via hypothalamus en 

autonoom zenuwstelsel 

(amygdala) 

o Omzetting lange-termijn geheugen (hippocampus) 

o Ouder dan cortex (rede); relatief weinig controle vanuit cortex naar limbisch systeem (gevoel): we 

hebben geleerd om het systeem een beetje onder controle te houden.  

• Limbisch systeem: onderdeel grote hersenen (ligt volledig rond de middenhersenen) 

• Olifactory tract: verbonden met reukorgaan (meeste invloed emoties!) ) → rechtstreekse invloed op de 

hersenen, en werkt in op het limbisch systeem → parfum, eten 

• Limbisch systeem is betrokken bij het opslaan van informatie in ons geheugen 

Geheugen en leren: de plasticiteit 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-termijnopslag: consolidatie in cortex 

o Links: visueel geheugen 

o Rechts: visuo-spatiele informatie 

o Prefrontale kwabben: mathematische berekeningen 

Hippocampus en de werking van het geheugen 

LTG: vanboven (cortex, grote hersenen) 

KTG onderaan 

Hippocampus gebruiken wij ook om dingen weg te schrijven en om 

dingen weer op te roepen van de cortex. Zaken die een sterke 

emotie oproepen die zaken gaan wij vaker opslaan in het lange 

termijn geheugen en beter onthouden.  
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Leren en synaptische plasticiteit 

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

Links vanboven: horen v belletje 

Rechts vanboven: zien v eten 

onderaan: kwijlen 

tussen horen v belletje en kwijlen: 

verbinding gekomen waar er eerst 

geen was, of versterken van de 

synaps 

 

Langetermijnpotentiëring 

= langdurige versterking 

 

En synaps dat je vaak gebruikt wordt 

versterkt. Puur biologisch is dit een 

belangrijk systeem die ons een inzicht geeft 

in ons geheugen.  

Retrograde messenger: wordt actief, 

versterking van de verbinding => vb bij 

studeren veel herhalen: zit er uiteindelijk 

beter in 

Neuroplasticiteit bij volwassenen 

• Reorganisatie van thalamische 

neuronen na amputatie 

Na een tijdje voel je dubbel zo goed met 

je duim (wijsvinger compenseren) => 

tweede prentje 
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Neurogenese bij volwassenen 

• Vroegere visie: neuronen gaan dood en worden niet vervangen 

• Recent: bewijs voor vorming nieuwe neuronen (neurogenese) 

• Vooral in hippocampus en bulbus olfactorius 

• Uit stamcellen 

• Rol in geheugen? 

o Meer neuronen aanmaken wanneer men in een rijke omgeving leeft: veel stimuli => hersenen zijn 

dus plastischer dan we dachten 

Tussenhersenen (Diëncefalon) bevatten regelcentra voor autonoom zenuwstelsel 142 - 143 

• Thalamus: tussenstation voor sensorische informatie behalve reuken 

o CZ gaat een deel blokkeren en zich richten op een sensorische info. Welke info er door gaat en welke 

niet wordt geregeld door de thalamus.  

• Epithalamus 

o Choroid plexus: productie CSV 

o Epifyse (pijnappelklier): secretie melatonine (= slaaphormoon) 

• Hypothalamus (controlecentrum autonoom ZS => organen regelen) 

o Opgebouwd uit vele kernen 

o Eetgedrag  

o Vochtbalans, thermoregulatie, klok 

o Emotioneel gedrag (cfr. Limbisch systeem): uitdrukking vd emotie vb zweten v angst.. 

o Reacties ortho- en parasympaticus ( ~ autonoom ZS) 

o Hormonaal 

▪ Via hypofyse achterkwab en voorkwab 

▪ Hypothalamus neemt de belangrijke beslissingen en hypofyse voert uit 

• De tussenhersenen liggen tussen het cerebrum en de hersenstam 

De hersenstam bevat 3 onderdelen 143-145 Tekening boek voor onderdelen te weten liggen 

• Middenhersenen (mesencefalon) 

o Superior colliculus: visuele reflexen 

o Nucleus rubra en substantia nigra: motorische controle 

• Pons (brug) 

o Controle van ademhaling 

(o.a. apneucenter) 

• Medulla oblangata (verlengd merg) 

o Tussenstation tussen 

cerebrum en ruggenmerg 

o Autonome functies (Cardiac 

control center = 

hartfrequentie) 
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Het cerebellum (kleine hersenen) coördineert bewegingen 144 

• Groot, oud hersendeel 

• In contact met andere 

motorische regio’s 

• Ontvang proprioceptieve 

info 

• Noodzakelijk voor 

motorisch leren en 

controle 

• Gyri 

Via ruggenmerg communiceren hersenen met de rest van het lichaam 128-129 

• Spinale zenuwen 

o 31 paar volgens wervels 

o Dorsale wortel: sensorische (brengt informatie binnen, afferent) 

o Ventrale wortel: motorisch (brengt informatie buiten, 

efferent) 

De wervelkolom en de spinale zenuwen 
• 1e cervicale wervel = Atlas 

o 7 cervicale wervels 

• 12 Thoracic (ribben hangen eraan) 

• 5 Lumbar (vergroeide wervels) 

• Staartebeentje: nutteloos (oveblijfsel van de evolutie) 

• Craniale zenuwen = zenuwen die vanuit u …. vertrekken  

 

12 paar craniale of hersenzenuwen 145-146 

• I (reuk), II (visus), VII (evenwicht, gehoor), X (vagus) 

• Ontspringen aan diencefalon en hersenstam 

• Meestal zowel afferent als efferent 

Efferente zenuwbanen kunnen 

bewuste of onbewuste taken sturen 

• Somatisch – bewust – 

willekeurig 

o Bewegingen 

o Skeletspieren 

o Steeds exciterend 

• Autonoom – onbewust – 

onwillekeurig 

o Vegetatieve functies 

(buiten het bewust zijn) 

o Hart, gladde spieren 

(organen), klieren 

o Zowel exciterend als 

inhiberend 
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157-158 

Motorische controle gebeurt op diverse niveau’s in CZS 

• Motorische cortex 

o Bewust – willekeurig 

o Doelgericht – flexibel 

o Aanpassing aan omstandigheden 

o Bijsturing door cerebellum en basale ganglia 

• Hersenstam: automatismen 

• Ruggemerg: reflexen 

• Sensorische informatie uit spier of uit zintuigen 

Motorische banen 155-157 

• Pyramidale banen (corticospinaal) 

o Zonder tussenstation van cortex naar 

ruggenmerg 

o Fijne gecontroleerde bewegingen 

• Extrapyramidale banen (mediale en laterale banen) 

o Via hersenstam, basale nuclei… 

o Grove bewegingen 
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Motorische controlecentra en hun 

aandoening 

 

Cerebro-vasculair accident (hemiplegie door CVA: 

halfzijdig verlamd) 

 

 

 

 

 

De skeletspieren 
Fasikels = fascicle 

Skeletal muscle fiber: spiercel of spiervezel (heel 

dunne lange cel) 

 

 

 

 

Organisatie skeletspiercel (-vezel) 

• Elke cel heeft zijn eigen specialiteiten 

• Spier opgebouwd uit spiercel en spiercellen zijn trekkabels en die trekkabels bestaan uit twee soorten 

spieren: dikke en dunne filamenten (ze zitten in elkaar verstrengeld)  
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Theorie van glijdende filamenten 

• Contractie leidt tot verkorting sarcomeren  

• 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 filament) blijft even breed 

• Myosinekoppen maken contact met actine en vormen 
dwarsbruggen (kruisbruggen) 

• ‘Power stroke’ (trekken actine naar centrum sarcomeer) 

• De commando’s om in elkaar te schuiven wordt door een 
chemische proces geregeld 

 

De chemische synaps tussen neuron en spiercel 

(neuromusculaire junctie) 

 

 

 

De neuromusculaire junctie  

  

Motorneuronen + alle spiercellen die erdoor geactiveerd 

worden = motorische eenheden 

1 zenuwcel (motorisch neuron) kan info doorgeven aan 

meerdere spiercellen 

Neuromuscular junctions: vrijzetting van acetylcholine 
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Excitatie van een skeletspiervezel  

 

Excitatie-contractiekoppeling 

• Geleiding van prikkel (depolarizatie) tot in de t-

tubuli 

• Ca++ vrijgave in sarcoplasmatisch reticulum: 

(blauw) zit vol met calcium, calcium vrijgeven 

zodat calcium in die cel vrijkomt. 

o Ca++ reservoirs 

o Diffusie via release channels 

 

Contractieen relaxatie 
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Contractiecyclus 

• Calcium bindt aan troponine 

o Tropomyosine draait weg 

o Bindingsplaats op actine komt vrij 

• Dwarsbrug tussen myosine en actine 

• Power stroke 

o ADP komt vrij 

• Als ATP bindt op myosine komt het los van actine 

o Indien geen ATP beschikbaar: Rigor mortis 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De motorische eenheid 

• Alle spierverzels van 1ME zijn van 

hetzelfde vezeltype 

• Van 2 tot 2000 psiervezels per ME  
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Eenvoudige reflexen 

Niet via hersenen, maar directe 

reactie door spieren 

Synaps: in ruggenmerg draadje na 

rode draadje 
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Complexe reflexen 

 

De twee takken van het autonoom ZS hebben vaak tegengestelde effecten 

• Autonoom zenuwstelsel: hartslag, ademhaling, 

organen die moeten werken… 

• Orthosympaticus of sympaticus (hersenen zeggen: nu 

mogen die organen actief zijn en nu mogen die 

organen actief zijn) 

o De sympaticus zijn een aantal zenuwen die het 

ruggenmerg verlaten (borst en lendenregio). 

Ze maken synapsen.  

o Fight-or-flight (vechten of vluchten) 

o Cardio-respiratoire activatie 

• Parasympaticus 

o Een deel rechtstreeks van de hersenen = craniale zenuwen die onderdeel zijn van autonoom 

zenuwstelsel. Ook nog enkele vertrekken van het heilig been = sacrale zenuwen 

o Ze gaan alle organen gaan bezenuwen.  

o Rest-and-digest (rusten en verteren/siesta) 

o Activatie spijsvertering 

• Belangrijk voor survival 

• Hoe is het gekomen dat het autonoom zenuwstelsel een voordeel heeft opgeleverd: je hebt een heleboel 

organen, en ze vragen aan de hersenen wat moet ik doen? De hersenen als die commandos moeten geven, 

dan moeten die algemene condities herkennen waarin het lichaam is. moet ik nu meer bloed naar daar of 

naar daar sturen? Nu is het tijd aan alle organen die met spijsvertering te maken hebben schieten in gang. 

We hebben juist gegeten.  

• Elk orgaan krijgt niet op ieder moment evenveel bloed → je moet keuzes maken wie er op elk moment 

belangrijk zijn 

Anatomie van autonoom ZS p 159 -162 

Sympaticus: zenuwen vertrekken van het ruggenmerg, ze maken synapsen en gaan zo verder naar andere organen. 

De synapsen liggen vrij dicht bij het ruggenmerg 

• Thoraco-lumbaal (T1 – L2) fight or flight, maakt u lichaam actief. We gaan het neuronaal en hormonaal 

versterken via adrenaline.  
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o Grensstreng (sympathische ketting) 

o Collaterale (prevertebrale) ganglia  

o Bijnieren: sympatho-adrenal systeem: er komt geen synaps, ze gaan kliercellen activeren die een 

hormoon maken (adrenaline).  

 

 

 

 

 

Parasympaticus: Cranio-sacraal 

o Terminale ganglia (synaps thv doelorgaan, dus helemaal op het einde! In de doelcel zelf wordt het 

onderscheid gemaakt tussen parasympaticus en sympaticus) 

o Craniale zenuwen: III, VII, IX, X (Vagus) 
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o Sacraal (S2 – S4): rectum, blaas, genitalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste organen worden bestuurd door beide (orthosympaticus en parasympaticus). Maar traanklieren 

bijvoorbeeld enkel door parasympaticus.  
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ze zijn elkaars tegenovergestelde 

De bijnier secreteert adrenaline als deel van de orthosympaticus (uitzondering) 

• Van pregangliair neuron is klier geworden 

• Rode kabel in tekening hierboven 

• Kliercellen worden geactiveerd, waardoor hormonen worden vrij gelaten. Via adrenaline gaan we hormonaal 

versterken. Dit zorgt er voor dat orthosympaticus hormonaal blijft werken 
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Acetylcholine en noradrenaline zijn de neurotransmitters van het autonoom ZS 

- ACh werkt dan parasympatisch 

- NE werkt dan sympatisch 

- Synapses en passant = actiepotentieel passeert een verdikking, waardoor neurotransmitter wordt vrijgelaten 

en dit gaat constant door.  

 

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 
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• Hart heeft eigen frequentie van 90 bpm 

o Activatie PS in rust (60 bpm), vagale syncope (flauwvallen is overactivatie van de parasympaticus) 

o Activatie OS tijdens inspanning (tot 200 bpm), stress, arousal 

• Altijd ACh in de ganglia 

Emotionele uitdrukking via het autonoom zenuwstelsel 

• Hartritme staat ook onder leiding van het limbisch systeem 

• Orthosympaticus (lichamelijk 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 

• Kan een combinatie zijn van beide systemen 

 

• Lichamelijke expressie van emoties 

• Empathie = kunnen lezen hoe iemand zich voelt 

• Alles wat meer bloed krijgt dan normale/neutrale = 

rood 

• Alles wat minder bloed krijgt dan normaal = wit 

• U hoofd zal rood worden als u woedend bent, wit als je triest bent.  

Hoofdstuk 3: zintuigelijke waarneming 

Algemeen 

Zintuigen zijn cellen of zenuwuiteinden die reageren op een prikkel 

• Een prikkel is een plotse verandering van uitwendige toestand (mechanisch, chemisch…) 

o Gewaarwording 

o Waarneming: bewustworden 

o Geleidelijke verandering is zeer moeilijk om waar te nemen 

• Algemene zintuigen (Somatosensoren, interosensoren): informatie over eigen lichaam 

o Temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling); proprioceptie (lichaamshouding) 

o Cellen over ganse lichaam verspreid 

• Speciale zintuigen (exterosensoren): visus, gehoor, smaak, reuk, evenwicht 

o Gespecialiseerde organen 
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• Autonoom zenuwstelsel word ook aangestuurd door 

afferente prikkels 

Sensoren kunnen zenuwuiteinden zijn of afzonderlijke cellen 

• Input: onze hersenen is een computer en er zijn kabels die 

informatie naar de bak sturen.  

• Afferent neuron is ofwel zelf de sensor ofwel 

gespecialiseerde cellen (receptorcellen) 

• Receptormembraan zit op uitende van afferente neuronen 

en vangt prikkel op (dendrieten) 

• Zintuigelijke cellen zijn gevoelig voor bepaalde prikkels door middel van het gevoelig membraan 

De mate van depolarisatie van generatorpotentiaal wordt vertaald naar frequentie actiepotentialen in 

sensorisch neuron 

  

Binaire code: 1 of 0, voor het zintuigelijke systeem moet wij digitaliseren. Hersenen herkennen enkel 
actiepotentialen of via de afferente neuronen.  
Generatorpotentiaal = de depolarisatie die wordt opgewekt in de receptormembraan (bepaald moment een drempel 
bereiken → actiepotentiaal) 
1-2-3 wordt niet omgezet in actiepotentiaal, waardoor we het nooit waarnemen. De zintuigen zetten het niet om in 
een actiepotentiaal in het afferent neuron.  
Gradatie: frequentie opdrijven = intensiteit toenemen. Intensiteit van een prikkel zal in het lichaam bijna altijd 
vertaald worden in frequentie van actiepotentiaal 
Stimulus zorgt voor depolarisatie en depolarisatie zorgt voor actiepotentiaal 
 
 
 

Eigenschappen van sensoren (=receptoren) 

• Specificiteit 

o Adequate prikkel heeft laagste drempel: vb receptoren voor blauw licht hebben niet veel blauw 

licht nodig om dit te merken, de receptoren kunnen ook andere kleuren zien maar hebben dan meer 

van het andere kleur nodig 

▪ Stimulus waarvoor dat die sensor echt ontwikkeld is (bepaalde voor groen licht, en andere 

voor rood licht) 

▪ Weinig fotonen nodig om nog te zien. We hebben maar een klein beetje licht nodig. Licht = 

adequate prikkel 

o Valse prikkel heeft hogere drempel vb druk op oog (kan lichtflits veroorzaken) of andere kleur 

▪ Als je op u hoofd klopt, heeft u oogbol er voor gezorgd dat ze ook beginnen te werken = 

valse prikkel 

• Adaptatie 

o Tonisch (vb pijn): actiepotentiaal blijft aanwezig gedurende de hele prikkel (het moment dat je in 

bad kruipt – op een blokfluit blazen) 
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o Fasisch (vb geur): enkel bij verandering van uitwendig toestand een actiepotentiaal, dus zolang de 

prikkel aanwezig blijft merken we het niet (men blijft lang in een bad zitten, waardoor we niet 

merken dat het warm is, als we er weer uit komen merken we dat het daar inderdaad lekker warm 

was – een vuilnisman merkt de geur niet meer van de vuilkar) 

o Combinatie tonisch-fasisch (vb temperatuur, bril op je neus voelen staan) 

o Centrale inhibitie prikkeloverdracht; gebeurt in de thalamus (vb. waarneming geluid) 

o We hebben verschillende manieren: sensor zelf en hersenen 

Tonisch en fasische sensoren adapteren/wennen aan stimulus 
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- Ter hoogte van de sensoren zelf:  

- we zijn zeer goed in het registreren van plotse 

veranderingen.   

- De hele tijd ga ik prikkels krijgen die ik naar de hersenen 

sturen 

- De verandering ga ik extra sturen, ik merk constant dat 

de prikkel zich voordoet tot hij wegvalt = tonische 

receptor 

- Er zijn er ook die enkel verandering waarnemen (niet de 

volledige). Als je in het warme bad zit kom je dat plots 

niet meer waar tot je er weer uit komt. (reukorgaan: 

gedurende enkele seconden wordt dit gestimuleerd, 

maar men raakt er snel aan gewend) = fasische receptor  

- De vuilnismannen merken dat niet meer als ze daar 

constant achter lopen 

Hersengebieden voor waarneming 136 

 

Het moet in het brein geraken en dit gebeurt via allerlei trajecten. Als het in de thalamus passeert ook in de cortex 

(bewust worden, waarnemen) wat je ziet ga je dan linken aan andere dingen die je al weet.  

Sensibele banen: dorsale kolom 154-156 

• Sensorische neuronen van de 1e, 2e, 

3e orde 

o Van zintuigelijke cel naar 

ruggenmerg: 1e orde 

o Kruising: 2e orde 

o Door hersenstam naar 

thalamus dus nieuwe synaps: 

3e orde (effectief naar cortex) 

• Tastzin, trilling, proprioceptie 
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Aandacht en thalamische gating (poort waar je bepaalde dingen doorlaat en andere niet, aandacht en 

thalamische gating liggen heel dicht bij elkaar) 

• Sluis tussen onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste corticale perceptie 

• Vb. naar de voetbal aan het kijken en je vrouw niet meer horen praten 

• Aandacht vanuit associatieve cortex 

• Concentratie is een heel extreem voorbeeld 

Zintuigelijke informatie is in staat om alle prikkels te digitaliseren. Je kan prikkels ook al dan niet doorlaten. 

Tastzin en pijn 

Pijnzintuigen zijn gevoelig voor 

• Pijn zegt wanneer je lichaam wordt beschadigd → waarom is dit nuttig? Je zal de bron van pijn willen 

wegnemen. Tweede reden is dat je u lichaam moet laten genezen. We hebben een systeem dat ons lichaam 

zichzelf herstelt. 

• Extreme temperaturen 

• Mechanische beschadiging 

• Opgeloste chemicaliën, vb afgegeven door beschadigde cellen 
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• Evolutionair interessant 

• Moeilijk onderscheid tussen de drie oorzaken 

(temperatuur, beschadiging en opgeloste chem) 

Pijn kan waargenomen worden door nociceptoren 

• A (stekende pijn): fasische receptoren 

o Snelle geleiding (gemyeliniseerd) 

o Gedefinieerde plaats 

o Adaptatie 

• C (brandende pijn): langduriger 

o Trage geleiding (ongemyeliniseerd) 

o Diffuse localisatie: moeilijk te definieren 

o Geen adaptatie: weefsel is beschadigd dus 

noodzakelijk dat deze geneest, dus je moet het 

blijven voelen 

• Aβ (geen pijnsensor) 

o Mechanische stimulus (druk): reflex om te 

drukken op een plaats die pijn doet (lijkt 

contradixie) 

• Inhiberend interneuron (rood): onderdrukt kleine 

activatie van sterke C-vezel – als C-vezel sterker is zal 

inhibitie geblokkeerd worden => A beta vezel kan 

zelf geactiveerd worden door druk, hierdoor wordt 

de pijnvezel tussen 1e en 2e orde verminderd 

• Dus inhiberend interneuron verzacht de pijn 

• Je drukt die rem in door te drukken daarom gaat 

die synaps tussen de eerste neuron en de tweede 

neuron ingedrukt worden. stel dat je een 

beschadiging hebt (bloedvat stuk) → blauwe plek. 

Door te drukken ga je inwendige bloeding tegen. 

Belangrijkste van pijn is, dat je als organisme 

bewust wordt dat er een probleem is. Het is het 

alert worden en je gaat een reactie op doen.  

Gerefereerde pijn 

• Pijn in ingewanden loopt via zelfde ruggenmergzenuwen als pijn in lichaamsoppervlak  

o Vb pijn in linkerarm duidt mogelijk op hartkwaal 

• Pijn in inwendige organen wordt verwezen naar lichaamsoppervlak 

• Alles wat wij van zintuigelijke informatie kunnen leren, moeten wij kunnen verwerken. Inwendige organen 

kunnen wij niet leren. 
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Huidsensoren 215-216 

• Thermoreceptoren (warmte-, koude- => 2 verschillende soorten receptoren): vrije zenuwuiteinden liggen in 

verschillende delen van je huid (epidermisch – dermisch – onderhuidse vetlaag, de vrije zenuwuiteinden 

liggen in epidermisch) - (huid, hypothalamus) 

• Tast- en drukreceptoren (verschillen in lokalisatie en ingekapseld): 

o Vrije zenuwuiteinden (zoals noci- en thermo-) 

o Rond haar wortel, als haartje begint de bewegen waardoor zenuwuiteinden dat voelen (wind 

voelen)e 

o Aanhoudende druk (tonisch): merkelcellen, Ruffini-uiteinden: zo lang de druk aanhoudt, registreer ik 

dat (niet te hevig signaal) 

o Trillingen (fasisch): Meissner en Pacinilichaampjes 

▪ Voorbeeld gsm die trilt: verandering van druk (trillen – stop – trillen) 

▪ Als er een druk op komt gaan de lagen er rond zich herorganiseren 

 

• Meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen één sensorische eenheid (receptorveld) 

• Discriminerend vermogen hangt af van de grootte van receptorveld 

Rechts: convergentie (al die punten in een straal van 3 cm, samen komen in 1 afferent neuron, je bent u 

onderscheidend vermogen kwijt geraakt). Aks je niet aan convergentie doet, kan je twee aparte plaatsen gemakkelijk 

splitsen van elkaar. 
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Grootte van receptieve veld hangt 

af van de huidlocatie (2-punts-

drempel = 2 punten van elkaar 

kunnen onderscheiden) 

 

Braille-afschrift: 2,5 mm (wijsvinger – 

net voldoende ver van elkaar om het 

onderscheid te maken). Bij de rug is dit 

groter, dan de wijsvinger. 

Smaak- en reukzin 

Reukzin is het oudste zintuig (het 

vroegst ontwikkelt in de evolutie, ook bij dieren) 221-222 

• Geuren zijn chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies 

• Reukepitheel met reukcellen (afferente uitlopers, en efferente uitlopers): geurmoleculen registreren. Geur is 

een molecule die kan vliegen, die kan opgelost worden in dat slijmvlies in de binnenkant van de neusholte. 

Ze kunnen daar blijven plakken en we hebben receptoren voor die moleculen. Er zijn heel wat moleculen die 

blijven plakken en oplossen, maar waar we geen receptoren van hebben. Geur is een molecule waarvoor we 

een receptor hebben. We hebben duizend verschillende reukcellen. 

o 1e neuron: synaps in bulbus olfactorius (glomeruli), deel van de cortex 

o 2e neuron: tractus olfactorius naar cortex + limbisch systeem (verband tussen geheugen – emotie 

en reuk) 

• 1000 soorten receptoren (genen – wij hebben er 25000) voor 10000 verschillende geuren! 

• Regeneratie van receptoren (schade) 

• Functies:  

o Voedselcontrole (appreciatie van voedsel komt langs onze neus) 

o Sociale informatie (wij zijn visueel ingesteld (neus staat niet meer dicht bij de grond)) 

• Zeer gevoelig (geraakt snel overgestimuleerd of beschadigd) 
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Zenuwbanen vanuit de bulbus olfactorius lopen niet over de thalamus 

 

Enige van alle zintuigen die niet de normale weg gaat. De zintuigelijke informatie van dat reukepitheel gaan door 

gaatjes in u schedel, rechtstreeks u brein binnen komen. BO gaat dan via eerste hersenzenuw gaat naar u limbisch 

systeem → sterke invloed op onze emoties 

Bulbus: knobbeltje in hersenen, staat via baan in contact met limbisch systeem 
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Smaak 222-224 

 

• Zintuigcel = chemoreceptor: zintuigelijke cel werkt via het registreren van moleculen (speeksel die op u 

tong ligt) (exteroceptor) 

o Afferente hersenzenuw (VII en IX) 

o Thalamus – gyrus postcentralis (smaakcortex) 

o Limbisch systeem 

• Soorten smaakreceptoren: 

o Zout (Na+-influx): ongeveer hetzelfde als suiker, maar nu eten we te veel zout, vroeger te weinig dus 

het maakte ons gelukkig 

o Zuur (H+-influx): vb zure melk is niet meer goed dus we gaan zuur ontwijken 

o Zoet (suikerreceptoren): vinden we lekker omdat onze hersenen zeggen dat we suiker nodig hebben 

om te overleven 

o Bitter (vb kininereceptor): gevoelig (toxines), giftig kan ons doden dus leggen we de link bitter is niet 

lekker 

o ‘Umami’ (glutamaatreceptor): eiwitten, aminozuren… 

• 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 

   

1e prentje is niet helemaal juist: over ganse tong kan je de hoofdsmaken detecteren (3e prentje is beter weergave) 

Smaakknop 

• In de wand van de groeven van de papillen  

• 50-100 smaakcellen + steuncellen 

• Smaakporie 
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Heel gelijkaardig aan reukcellen: ook haartjes met receptoren (reuk en smaakcellen: chemoreceptoren = zintuigelijke 

cellen die aanwezigheid van moleculen merken) 

 

Zoet: suikermoleculen die zijn opgelost in het speeksel, binden met de gevoelige receptor (G-proetine) 

2e boodschapper verzenden: K+kanalen sluiten, depolarisatie dus neurotransmitters worden vrijgelaten waardoor 

het actiepotentiaal plaatsvindt 

Bitter: quinine reageert best op bitterreceptor => zelfde systeem (en andere umami ook) 

Zout: NaCl in water = lost op (dissocieert: Na+ en Cl-) natuur heeft gekozen om een receptor te maken voor Na+ 

(want positief geladen en dat is gemakkelijker) 

Na+kanalen staan altijd open: vanaf er Na+ aanwezig is stroomt hij binnen, depolarisatie door positief deeltje dat in 

cel komt en zo komt er een actiepotentiaal 

Zuur: pH (laag is zuur, hoger dan 7 is basisch) H+ met kanaaltjes die altijd open staan, idem zout 

Bekijken: instroom Ca2+ die neurotransmitter doet losmaken 

  



79 
 

Het zicht 

Het oog is gevoelig voor een deeltje van het 

elektromagnetisch spectrum 

• Licht = elektromagnetische energie (300.000 

km/s) 

• Zichtbaar licht: 400 tot 700 nanometer 

golflengte 

Wat is licht? Er zijn deeltjes die vliegen van bij de zon, 

die maken golfbewegingen met bepaalde frequenties. 

Afhankelijk van u toestel kan je bepaalde opvangen. 

het deeltje dat wij kunnen opvangen zijn ook elektromagnetische stralen.  

Een oog werkt als een camera (en vice versa) 

Camera Oog 

Diafragma (F-stop) Pupilgrootte (Iris): hoeveelheid licht die binnen kan in 
de opening 

Lens (afstand: langer of korter) Cornea, lens (dikte: dikker of dunner): wij kunnen onze 
lens laten dikker worden 

Film (z/w) Retina = netvlies (staafjes): gevoelige plaat 

Film (kleur) Retina (kegeltjes) 

Anatomie van het oog 224-232 

 

Al de belangrijke elementen zitten in de wand. Maar als wij de structuur willen bekijken, kunnen we die opdelen in 

drie delen. 

 

De oogwand bevat 3 lagen 

• Tunica fibrosa (de buitenkant) 

o Sclera (oogwit): structuur, aanhechting oogspieren, stevig, pezig 

o Cornea (hoornvlies): doorzichtige voorzijde (gespecialiseerd deel enkel over gekleurd deel van oog) 

• Tunica vasculosa 

o Choroïd (vaatvlies) 

o Iris (regenboogvlies): 

▪ Opening = pupil 

▪ Spieren van je pupil die de diameter vergroten of verkleinen 

▪ Bepaalt hoeveelheid invallend licht (bevat pigment) 

▪ Bevat circulaire en radiale spiervezel 
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o M. ciliaris: regelt spanning lenskapsel (spierbundel) – lens kan bol of straks staan 

o Iris en ciliaris allebie gespecialiseerd 

• Retina (netvlies): eigenlijke zintuigcellen 

o Loopt niet helemaal door tot vooraan, begint aan zijkanten tot vanachter 

Regeling van pupilgrootte door autonoom zenuwstelsel 

 

Sphincter = sluitspier: gebruiken om pupil kleiner te laten worden (bij veel licht) orthosympaticus = sympaticus 

Spaakspieren: tegenovergestelde spier die als ze samentrekken de pupilopening vergroten (bij weinig licht) 

parasympaticus 

Het gaat over de oogbol, het is een donkere kamer, een hele kleine opening aan de voorkant is voldoende. Als er fel 

licht is, moet de opening kleiner worden.  

Je hebt circulaire spieren, die als cirkels gelegen zijn. de twee uiteinden zijn vast gemaakt aan elkaar. Als die 

samentrekt wordt de diameter kleiner, dit wordt een kringspier genoemd. Een deel van de pupil sturing start vanuit 

de kringspieren. Als ze samentrekken wordt de diameter kleiner, en wanneer wil je dit als de lichtintensiteit groot is. 

Dit gebeurt onder invloed van de parasympaticus. Spieren die de diameter doen vergroten gebeurt via de radiale 

(straalvormige) spieren. Als die spieren gaan samentrekken dan trek je diameter open. Wordt door de 

orthosympaticus geregeld, bij zeer licht lichtinval. 

‘David Bowie: parasympatische spieren zijn verlamd, bezenuwing 

van de parasympaticus van zijn oog is gestopt.’  

Als je lichte ogen hebt: weinig pigment in de iris. De spieren 

hebben ook een kleur, daar zit er pigment. Pigment die er voor 

zorgt dat het enkel door de opening kan, en niet door de 

spierlaag. Mensen met lichte ogen laten meer licht binnen. 

Als je grootte pupil hebt, dan valt er meer licht op de achterkant 

van je oog. We zien dit ook bij de fotografie 
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Accommodatie: dikte van lens wordt bepaald door ciliaire spier 

 

Voorkant van ons ogen, zeer veel spieren die de pupilgrootte bepaald. De hoeveelheid licht moet bepaald worden en 

we moeten het licht dat binnenvalt ook scherp stellen. daarvoor hebben we een lens, die verbonden is met 

ligamenten, en deze zijn verbonden met circulaire spieren. Zo is het dat de lens, een elasticiteit heeft =(neiging om 

terug naar de oorspronkelijke positie te gaan). Bij een lens is dit een dikke lens, als je de lens wil strakker trekken 

moet je aan de ligamenten trekken om de lens smal krijgen.  

Ligamenten staan strak bij de bovenste afbeelding 

Diameter van de spier groot hebben, dus moeten we ze relaxeren.  

Boven: spier ontspannen (kringspier) → grote diameter → ligamenten gespannen → lens plat 

Onder: spier gespannen → kleine diameter → slap → dikke lens 

Ervoor zorgen dat de ‘foto’ niet wazig is: alles wat je bekijkt moet samenkomen in 1 punt namelijk het brandpunt 

(netvlies) 

 

Stralen die van het ene medium 

naar het andere gaan breken ze. 

Lichtstralen van lucht naar water 

gaan een andere richting uit gaan. 

Dus als licht in u lens komt, in een 

ander medium, gaan de stralen 

breken. Om scherp te zien op het 

netvlies, komen alle stralen samen 

op een punt. 

Iets die veraf staat komen de lenzen 

evenwijdig het oog binnen, van 

dicht is dit minder het geval. 

Brandpunt is de plek op het 

netvlies, waar alle stralen samen komen. Hoe dichter men staat, dan zal het brandpunt niet op het netvlies vallen, 

dus maken we de lens dik. Iets van veraf dan hebben we een smalle lens.  

Licht krijgt een andere richting in water dan in lucht = breking 

• Als iets ver van ons is dan komen stralen min of meer evenwijdig naar mijn lens. Doordat de lens een 

bepaalde structuur heeft gaat de richting veranderen en komt het licht in het brandpunt terecht 

• Als je kijkt naar iets wat dicht is, moet je zorgen dat je lens dikker wordt, zodanig dat uw focuspunt dichter 

bij u lens komt (anders zou het convergentiepunt voorbij uw netvlies zijn) 

Hoe realiseren we een dikke of een dunne lens? 

Accommodatie = het aanpassen van de lens 

De lens hangt aan ligamentjes van een kringspier: als de kringspier samentrekt zullen de ligamentjes ontspannen 

worden, krijg je een dikke lens 

Als je de kringspier laat ontspannen, zullen de ligamentjes opspannen en zal de lens opspannen (dunner worden) 
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Correctie van lensdysfunctie door externe lens (bril of contactlens) 

myopie: breekt u ooglens te veel, 

zodanig dat u brandpunt voor u 

netvlies komt. (oogbol is te lang) 

je gaat de stralen eerst een beetje uit 

elkaar trekken, piconcave lens zorgt 

hier voor 

Mogelijke oorzaak myopie: oog 

groeit tijdens de kindertijd vooral ‘s 

nachts, dus beter om zonder 

nachtlampje te slapen 

Myopie verhelpen: holle lens om 

stralen eerst een beetje uiteen te 

trekken: ooglens is te bol 

Hyperopie: goed veraf zien, maar moeilijk om te lezen, dichtbij te zien 

De lens breekt te weinig, verhelpen: bolle lens verdubbelen (leesbril) 

Bij oudere mensen: omdat elasticiteit afneemt bij alle spieren 

Het netvlies bestaat uit zenuwcellen en lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren) 

 

Het licht komt vanonder naar binnen, staafjes en kegeltjes zijn de fotoreceptoren. De zintuigelijke cellen die 

reageren op licht, de andere cellen zijn ondersteunende cellen, zij geven de informatie door naar de hersenen. 

Bipolaire cellen maken de synaps, ganglioncellen geven deze synaps door.  

Precies omgekeerd: fotosensoren zouden beter vooraan liggen ipv achteraan 

daarna doorgaan naar de fotoreceptoren en dan doorgeven naar bipolaire cellen en terug naar ganglioncellen 

(helemaal vooraan) 
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Einde van de retina: heel donkere lijn van cellen – gepigmenteerde laag. Dit is om het lichtstralen te doen uitballen, 

als de lichtstralen binnen komen reageren, al de lichtstralen die op iets zwart vallen, worden allemaal geabsorbeerd, 

er wordt niks gereflecteerd.  

Zwart: alles wordt geabsorbeerd – wit: alles wordt teruggestuurd – rood: deel dat geabsorbeerd wordt 

Waarom is het belangrijk dat er een zwarte laag is, alle lichtstralen worden geabsorbeerd, zodanig dat het niet 

gereflecteerd worden. zwarte laag is achter de fotoreceptoren.  

De bipolaire cellen liggen in de weg, een fout van de natuur. Omdat het oog, niet met een bepaald plan is gemaakt.  

Staafjes en kegeltjes 236-237 

• Het segment dat vast zit in de gepigmenteerde 

laag, en daarin zitten schijfjes, en daar zitten de 

eigenlijke moleculen die reageren op licht. Je 

moet aannemen dat lichtfotonen, bepaalde 

chemische reacties uitlokken. Het zijn dus 

moleculen in u fotoreceptoren die in 

membraamschijven.  

• Membraampotentiaal verandert  

• Staafjes: vnl rand retina (oranjebruin) 

o Lage drempel, zeer lichtgevoelig: 

schemerzintuigen (snel overbelicht, wel 

heel goed als we weinig licht hebben) 

o Geen kleuren (zwart-wit) 

▪ Ofwel gestimuleerd: licht, of wel 

niet gestimuleerd: donker 

o Meerdere staafjes per zenuwcel: 

slechte localisatie 

• Kegeltjes: vnl centrum retina (paars) 

o Drempel hoger: dagzintuigen (bij weinig 

licht kunnen ze niet veel doen) 

o Kleurenzicht: 3 soorten kegeltjes 

o Blauw, groen en rood 

• Membraanschijven (schijfjes op tekening) bevatten lichtgevoelige rodopsine 

 

3 soorten kegeltjes laten tri-chromatisch zicht toe 

prisma: wit licht = eigenlijke samenstelling v verschillende soorten 

kleuren => licht met hogere golflengte breekt gemakkelijker (dus 

rood breekt gemakkelijker dan blauw) 

blauw: kegel reageert beter op blauw, ook op andere maar 

mindere => blauwe kegeltjes hebben lagere drempel dus worden 

meer gestimuleerd en daarom interpreteren we dat als blauw 
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Als een kegelsoort ontbreekt, ben je kleurenblind (dichromatisch) 

• Gen voor rode en groene kegeltjes op X-chromosoom 

o Mannen vaker kleurenblind dan vrouwen 

• Sommige vogels zijn tetrachromatisch (+UV-licht (lagere 

golflengte dan blauw)) 

• Bloemetje: rechtse foto is met UV licht, wat wij dus niet 

kunnen zien 

Staafjes zijn gevoeliger dan kegeltjes vanwege convergentie 

Gaat ten koste van gezichtsscherpte 

nadeel v convergentie (veel sensorische cellen reduceert, 

hoeveelheid informatie verliezen) is dat je scherpte verliest: 

zoals een foto comprimeren (bij staafjes) – bij kegeltjes niet, 

maar daar wel drempelprobleem 

kegeltjes minder convergentie 

elk kegeltje stimuleert 1 ganglioncel → 1 draad naar de hersen 

Bij kegeltjes niet: 1/1 verhouding, 1 kegeltje die het stuurt naar 

de hersenen 

We zien enkel scherp in de fovea 

• Fovea: punt loodrecht op u oog, waar we op 

focussen! We focussen altijd op iets, de rest er rond is 

niet scherp. Dit deel is het perifere zicht, je kan daar 

niet zoveel informatie uit halen 

• Kegeltjes 

• Verlengde optische as 

• Minder storing door ganglion en bipolaire cellen 

• Fovea centralis in macula lutea (gele vlek): focus 

(waar we scherp zien) licht valt binnen in u oogbol via pupil, en loodrecht na die inval, heb je een punt, en 

dat is het punt waar wij focussen, als je kijkt naar iets, dan focus je op iets. Enkel waar je op focust is scherp, 

het andere is het perifere zicht! Je ziet bijvoorbeeld wel een bal afkomen, maar je kan met dit zicht niet 

lezen (perifere). Fovea is verdunning van het netvlies, het kleine foutje van de natuur zetten we hier recht.  

o In verlengde optische as; bevat enkel kegeltjes 

o 1 kegeltje per zenuwcel = zeer nauwkeurige lokalisatie 

o Hier licht er direct op, geen ganglioncellen/bipolaire cellen die eerst moeten gepasseerd worden 

o Staafjes zijn de schemerzintuigen, kegeltjes = dagzintuigen (pas gebruiken als lichtintensiteit bevat) 

o Overdag kan men enkel scherp zien. Als het te donker is kan je geen krant meer lezen, je kan zwakke 

lichtstralen enkel in u perifeer netwerk opmerken. Als je naar sterren kijkt, en je focust u op een felle 

ster, en verandert je focus naar de zwakke ster dan kunnen we hem niet meer waarnemen. Dat is 

zodanoig zwak licht dat het enkel u staafjes kan stimuleren en als je dan focust, heb je licht te kort 

om u kegeltjes te stimuleren 

• Waarom dunner? 

o Licht valt daar rechtstreeks op de fotoreceptoren, de ondersteunende cellen liggen minder in de weg 

o Loodrecht in het oog, er komt daar meer licht op 

o Het bevat enkel kegeltjes, een 1 op 1 verhouding. Alleen de fovea is de plaats waar we de foto in de 

juiste resolutie houden, dan wordt hij verstuurd naar de hersenen 
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• Papil = blinde vlek = uitgang oogzenuw en bloedvaten 

o Plaats in u oogbol, maar al die ganglioncellen de oogbol moeten verlaten 

o Bevat geen fotoreceptoren ➔ geen visuele informatie 

o Aantonen blinde vlek: sluit linkeroog en kijk met rechteroog naar kruisje. Vergroot en verklein de 

afstand tussen oog en blad tot bolletje verdwijnt 

o Info invullen met door info met omgeving (als 1 oog sluit, bij twee ogen is het bijna niet mogelijk om 

een fout te zien aangezien je andere oog de plaats wel ziet) 

Fotoreceptie via rodopsine 

• Zit in de membranen van de membraanschijven 

(zelfde structuur als een celmembraan – dubbele 

vetlagen met fosfolipiden – daar in bevinden zich 

rodopsines) 

• Rodopsine bestaat uit het eiwit opsine (verschillend 

voor staafjes en 3 kegeltjes- en het pigment retinal 

(afgeleid van vitamine A) 

• Foton doet vorm retinal wijzigen, dan gaat de 

molecule zich volledig strekken, hij komt los van de 

opsine. (= bleaching, retinine en opsine komen los van 

elkaar) 

• Licht is in staat om 11-cis-retinene om te zetten in all-trans-Retinene => zo kan de retinene loskoppelen van 

de opsine (= bleaching) 

Bleaching 

• Foton is daar opgekomen, molecule recht gegaan, en los gekomen → dat zal er voor zorgen dat wij via 

enkele tussenstappen een verandering krijgen van membraampotentiaal.  

• Lichtinval leidt tot dissociatie van rhodopsine: splitsing va opsine en retinal 

• Via ATP weer verandering naar het normale --> waardoor het proces weer van start gaat 

• Tot resynthese van rhodopsine is fotoreceptor ongevoelig voor nieuwe lichtprikkel 

• Ook bij overbelichting: tijdelijk verblind vb. een harde flits → tijdelijk verblind en dit past zich weer aan 

(cyclus heeft plaatsgevonden)  

• Te veel rodopsine gedissocieerd tegelijkertijd 
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cyclusGMP zorgt ervoor dat Na+kanalen 

open staan, als cyclus weg gaat zal de poort 

sluiten 

In het donker is er geen prikkeling en dus 

depolarisatie, als er licht op komt valt de 

depolarisatie stil => eigenaardig = 

FOTOTRANSACTIE en ‘DARK CURRENT = 

staafje en kegeltjes wordt altijd geactiveerd 

als er geen licht op valt. Als er geen licht op 

valt altijd Na poorten open, staafje wordt 

actief ➔ neurotransmitter die inhiberend is. 

constant inhiberend, dat er geen info naar de 

hersenen gaan, als er een licht straal op valt, 

stopt de dark current, geen 

neurotransmitter, geen inhibitie meer, kan 

de bipolaire cel wel de ganglioncel activeren. 

(omkering van redenering) 

Bipolaire cellen: staafje onderdrukt bipolaire cel want inhiberend (dit gebeurt in het donker) 

Als er licht valt op uw staafje: valt depolarisatie stil, geen vrijzetter meer van neurotransmitter => inhibitie van 

bipolaire cel valt stil dus kan wel het signaal doorgeven, zo activatie van ganglioncel en zo naar de hersenen. 

 

 

Neurale banen van de visus 

• Optisch chiasma: plaats waar banen kruisen (onder 

hypothalamus 

• Wat links op het rechteroog valt zal kruisen naar 

linkerhemisfeer, wat rechts op het rechteroog valt kruist 

niet 

• Nucleus geniculatum laterale (75%) 

o Geniculostriataal systeem: ‘wat?’ 

o Naar visuele cortex 

• Collicus superior (25%) 

o Tectaal systeem: ‘waar?’ 

Visuele cortex is gelegen in de occipitale kwab 

• Cortex striatus (Brodmann regio 17) = primaire visuele 

cortex. We gaan hier een beeld maken 

• Visuele associatie regio’s (18 en 19).  

• Een groot deel van de occipitale kwab is dus voor 

visuele verwerking en interpretatie 
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Evolutie van het oog 

 

 

 

Het oor 

Het binnenoor bevat het gehoorsorgaan (cochlea) en de evenwichtsorganen 240 

 

Vestibulair apparaat: evenwichtsorgaan 

N VIII: naar de hersenen 

De rest van het oor is gekoppeld aan het gehoor, niet aan evenwicht 

• Buitenoor tot de gehoorgang 

• Middenoor 

• Binnenoor: twee zintuigen  

o slakkenhuis (gehoorzintuig) 

o evenwichtsorgaan (stand van ons hoofd, draaiing) 

• Achtste hersenzenuw vertrekt daar ook: de zenuw die auditieve en evenwicht info verstuurt 
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De otolietorganen (utriculus en de sacculus) en de halfcirkelvormige kanalen 

 

Orthoganale vlakken: 3d 

Evenwichtsorgaan die bestaat uit drie buizen, met vocht in. Er zijn drie vlakken mogelijk. Bij die kanalen als u u hoofd 

gaat draaien, gaat de vloeistof maar vertraagd op gang komen. (traagheidswet – newton)  

Omzetting van beweging in actiepotentiaal in sensorische haarcellen 

• Beweging van zintuigharen zorgt voor depolarisatie 

of hyperpolarisatie (haartjes trapsgewijs, langere en 

kortere, haartjes hangen vast met een dun draadje, 

als tippen naar links bewegen gaan de tippen weg 

van elkaar en zal er spanning op de draadjes 

komen, met die spanning zullen de poortjes 

opengaan 

• Of wel is er heel veel spanning op de toppen of wel 

juist niet. Er zitten daar kanaaltjes in, die reageren 

op een mechanische rekking.  

o Mechano-elektrische transductie 

o Via mechanische ionenkanalen (gewoon 

deur opentrekken, forceren) 

• Synaps naar afferent neutron 

• Als ze rekken, dan gaan de natrium poorten open 
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Evenwichtsorganen geven informatie over beweging en ruimtelijke positie 144-145 

 

Otolietorganen (statolietorganen): statisch en 

dynamisch 

o Utriculus (horizontale versnelling) 

o Sacculus (verticale versnelling) 

o Otolieten: calcietkristallen 

(dichteid: 3) 

• Haarcellin zitten vast in gelatinieuze 

materie met ‘steentjes’ op 

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

 

 Verschil utriculus en sacculus:  sacculus zit iets meer verticaal 

georienteerd en is in staat om verticale versnelling waar te nemen. Hier 

gaat het om versnelling en vertraging (constante snelheid kunnen we 

amper waarnemen) 

Weinig lineaire bewegingen in het leven => vooral draaibewegingen! 

• Hoofd naar achter zullen enkele haarcellen geactiveerd worden. 

trekken de haartjes in een andere richting, zwaartekracht gaan 

die steentjes anders trekken. 

• Je kan niet enkel de stand bekijken maar ook versnelling 

interpreteren. Als de auto gasgeeft, gaan de haartjes achter 

komen traagheid steentjes achter komen, haartjes ook naar 

achter. Vertraging → steentjes blijven door gaan en haartjes gaan 

in de andere richting 

• Sacculus: verticale versnelling. Met de lift omhoog, start van de lift, sacculus in u hoofd gaat zeggen dat je 

aan het versnellen 

De semicirculaire banen 

• Gevuld met endolymp dat door traagheid de cupula (‘zeil’) stimuleert 

thv ampulla (verdikking) 

o Als vloeistof in buis naar beneden stroomt gaat de ampulla 

naar beneden klappen 

o Zeil zit vast aan haarcellen met lange en korte haartjes die dan 

een synaps maken met een neuron 

o Vloeistof heeft een soort traagheid tov de buis 
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• Enkel dynamische info: draaiversnelling in 3 vlakken via anterieur, posterieur en lateraal kanaal 

• Informatie van uw evenwichtsorgaan is gekoppeld aan 

nekreceptoren: zo kan je weten welke beweging je aan het maken 

bent 

• Reisziekte… alles wordt geregistreerd maar het is te veel => tilt 
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 Het oor zet luchttrillingen om in zenuwimpulsen 

• Geluid = luchttrillingen (stemvork), vergelijken met een golf (meer en minder). Stemvork gaat in de ene 

richting en naar de andere richting. Om geluid te kunnen hebben moet je een medium hebben. Lucht tussen 

u pupiter en u gehoor.  

• Hoe dichter je bij de bron van de golven zit, hoe sterker de golven. Hoe groot zijn de golven = geluidssterkte 

o Toonhoogte: frequentie (Hz (aantal golven per seconde) of trillingen per seconde) => blijft hetzelfde. 

▪ Kleine voorwerpen geven hoge tonen (korte snaar bij de gitaar) 

o Toonsterkte: amplitude (decibel: dB, logaritmisch) => hoe verder van geluidsbron hoe zwakker, 

sterft uit  

• Gehoororgaan: 

o Buitenoor: opvangen 

o Middenoor: geleiden, versterken 

o Binnenoor: omzetten in elektrisch signaal (actiepotentiaal in 

sensorisch neuron) 

• Detectie tussen 16 eb 20 000 Hz (dit deel is bij on goed ontwikkeld) en 

tussen ongeveer 0 en 120 dB 

• Grote voorwerpen: lage toon – hoger dan 20 000 ultrasone geluiden 

 

 Boventonen zorgen voor complexere vorm van de golf (bij nummertje 3) => timbre 

 

Het gehoororgaan bevat 3 anatomische delen 

• Buitenoor (uitwendig oor): 

o Oorschelp (auricle): kraakbeen,  

o Gehoorgang (external auditory meatus): 2 cm trillingen naar de gehoorgang geleid worden (groter 

gebeid concentreren naar een kleinere antenne, namelijk het trommelvlies via gehoorgang) 

o Trommelvlies (tympanic membrane): gaat heen en weer bewegen, scheiding tussen buitenoor en 

middenoor. Beide zijn gevuld met lucht, trommelvlies laat lucht niet zomaar door.  

• Middenoor 

o Gehoorsbeentjes: hamer (malleus), aambeeld (incus); stijgbeugel (stapus) 

▪ Hamer klopt op aambeeld. Stijgbeugel hangt vast aan het ovale venster. De trilling van het 

trommelvlies gaan we concentreren op een nog kleiner vlies → ovale venster 

▪ Ze beschermen ons ook tegen te hevige geluidsbronnen: via de stijgbeugelspier. Normaal 

beweegt het mee, maar je ontkoppelt het volledige systeem, je trekt de stijgbeugel er van 

weg.  

o Buis van Eustachius: die zorgt dat de luchtdruk in het binnenoor gelijk is aan de luchtdruk in het 

buitenoor. Dit doe je door te slikken, waardoor de verbinding tussen u oor en keel kort open staan. 

• Binnenoor (cochlea): in temporaal bot 
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o Begin = ovaalvenster, einde = rond venster 

o Scala vestibuli – tympani: perilymf 

o Scala media (Reissnerkanaal): endolymf 

 

Middenoor 

• De buis van Eustachius verbindt 

middenoor met keelholte (oren ‘klaren’ 

bij wijziging de luchtdruk) 

• De gehoorbeentjes versterken trilling 

van trommelvlies naar ovaal venster 

• Stapediusspier beschermt tegen te 

luide (schadelijke) tonen 

o Houdt stijgbeugel op zijn 

plaats, trilling w niet 

doorgegeven (Luide tonen 

worden zachter gemaakt maar 

dit proces heeft tijd nodig, bij 

een plotse bomontploffing zal 

die spier geen tijd hebben om 

geactiveerd te worden) 

Binnenoor: het orgaan van Corti is het eigenlijke gehoorszintuig 

• Het slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met elk 3 buizen (scala) 

• Orgaan van Corti bevindt zich tussen Reissnerkanaal en scala tympani 

• Op basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (haarcellen – gaan prikkeling door geven aan de 

hersenen) 

• Trilling doet tectoriële membraan bewegen tov basilaire membraan: prikkelt haarcellen (sensorpotentiaal) 
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• Overgang van vestibuli naar tympani = trilling waarmee we iets zijn 

• In slakkenhuis trillen haartjes (=> actiepotentiaal in zenuwen) mee en sterft dan uit bij ronde venster (onder 

ovale venster) 

 

 

Slakkenhuis uitgerold: A is 

gevoelig voor hoogste tonen, D 

voor laagste tonen 

Haarcel A heeft maar een 

geluidsterkte nodig van 10 dB 

om te reageren 

Lage tonen hebben snel 70-80 

dB nodig om te reageren 

Elke haarcel heeft zijn eigen 

frequentie (hoge – lage tonen) 
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 We hebben twee oren, het nut daarvan is dat we aan lokalisatie van 

de geluidsbron kunnen doen. Lokalsiatie was vroeger de functie. Het 

laat ons toe om te communiceren. Geluid is traag in vergelijking met licht. Bij geluid kan je zeggen dat het in het ene 

hoor sneller aan komt dan in het andere. Het geeft voor en nadeel 

- Voordeel: links: moeten we naar rechts springen 

- Nadeel: we hebben soort echo 
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We moeten het in beide oren ontvangen voor we het naar de cortex sturen. er moet iets bestaan als een reeks 

neuronen, die ons helpen interpreteren als het geluid van links of van rechts komt. Linkeroor → axon, dan 

rechteroor → axon. Wanneer gaat ze kruisen? Coinfidence detectors gaat pas in actie schieten als ze elkaar tegen 

komen (temporele ..) vooraleer we een synaps hebben 

Diverse oorzaken van doofheid 

• Geleidings- of conductiedoofheid 

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: op sommige frequenties wel en andere niet 

o Presbycusis: veroudering 

o Cochleair implantaat: vervangt cochlea 

Blootstelling aan te luide geluiden beschadigt haarcellen van binnenoor 

• Bij meer dan 1 uur boven 100 dB of 1 minuut boven 120 dB 

• Nut van oordopjes 

Werking van cochleair implantaat 

neemt functie haarcellen over 

externe spraakprocessor 

via zender naar intern implantaat 

vaak gebruikt bij jonge kinderen (bij geboorte doof): 

hersenen kunnen nog gevormd worden (plasticiteit) 

 

 

 

 

 

 

Biologische klok, slapen en waken 

De biologische klok (heeft een enorme impact op alles wat we doen) 

• Chronometrie: iets dat is opgelegd, wordt door de hemellichamen bepaald (aarde, zon, maan), ze hebben 

een cyclus en die bepalen jaar, dag en maand. De aarde draait rond zijn as, en dat duurt 24u, een dag. Dit is 

de meeste sterke biologische cyclus. De tijd dat de aarde nodig heeft om rond te zon de draaien, is ongeveer 

365 dagen, een jaar. Aangezien onze aarde niet rechtstaat tegenover de zon, betekent dat we soms naar de 

zon toe gericht zijn of niet, dit zijn de seizoenen. Dan is er nog een derde schommeling, ongeveer een maand 

nodig om rond de maan te draaien (laatste niet zo belangrijk). Telkens als de maan dicht bij de aarde staat 

dan is er een vloed, dan gaat de zee verder dan ze ooit gaat, veel verder op het strand, gaan bepaalde vissen 
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eitjes leggen op het strand, en een maand later worden dat visjes. Sommige dieren houden rekening met de 

maan, maar de belangrijkste is de draaiing van de aarde richting de zon (dag). Onze biologie heeft zich hier 

aan aangepast. Er zijn schommelingen die ongeveer een dag duren, komen overeen met de schommelingen 

van de natuur.  

• Meeste fysiologische processen verlopen 

cyclisch 

o Aanpassen aan/beschermen tegen cycli 

in natuur 

o Constant metabolisme is slecht 

• Tijdscycli in natuur: astronomische bepaalde  

schommelingen in licht/donker, temperatuur… 

o Dag (waak/slaapcyclus, openen/sluiten 

bloemen…) 

o Maand (maandstonden, vloedvissen…) 

o Jaar (jaarringen boom, winterslaap, 

vogeltrek) 

• Andere cycli 

o Levenscyclus mens 

o 17-jaarscicade: bizare levensloop, al die cicaden doen dat tegelijkertijd, ze leven maar 4 weken 

▪ Leeft in vlaktes in VS, alle diertjes komen pas na 17 jaar uit, planten zich voort 

▪ Geen enkele logische verklaring is er te bedenken voor de bizarre levensloop. Het is dat zelf 

een heel primitieve dieren, een soort begrip van een klok is. hoe ze het doen, zelf die 

diertjes hebben een primitieve klok. Waarom bizarre gedrag ontwikkeld? Waarom slaan die 

16 jaar over? Alle dieren hebben vijanden, als je voorspelbaar bent, dan heb je meer kans 

om opgegeten te worden, het is een uitgelopen situatie, een jaartje wachten → alle vogels 

dood die de cicade wilden opeten.  

• Een circadiaan ritme is een cyclus van ongeveer 24 uur 

• Als cycli niet overeenkomen met astronomische cycli dan gaan we dat vreemd vinden.  

Historische aanwijzingen voor bestaan van een interne klok 

• Cycli onafhankelijk van natuur? 

o 1729, De Mairian: Heliotropen behouden ritme bij constant licht/donker, temperatuur. De plant 

bepaalt zelf de tijd, de zon regelt dit niet. De plant heeft zelf een klok.  

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 en daar ga je u zelf een bepaald ritme opleggen 

(zwart =wakker, wit = slapen)  

• Eigen ritme tussen 23 en 28 uur (gemiddeld: 24,5u): gaat zijn 

dagen langer maken dan dat ze eigenlijk zijn. 

• Dus constante aanpassing aan licht om 24u te behouden: externe 

prikkels die daar voor zorgen 

• Interne klok loopt bijna juist 

• Mogelijkheid tot aanpassing 
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Elke dag stellen we de interne klok bij 

• Interne klok + externe factoren (belangrijkste: licht) => 24-uurs ritme 

• Synchroniseren met buitenwereld: elke dag  

• Bij jetlag kunnen we ons ook aanpassen 

• Maximum 1 à 2 uur per dag 

• ‘Zeitgebers’ 

o Licht (> 1000 lux: (extra-?) retinale 

fotoreceptoren) 

o Voedsel (lever) 

• ‘Phase-advance’ (fase naar voor schuiven) of 

‘phase delay’ (fase naar achteren – amerika) 

Fysiologische klok 

• Zit in de hypothalamus: kleine nucleus 

• Lichtsignaal op retina: melanopsine 

• Onderdrukt activiteit van suprachiasmatische nucleus (SCN) 

o 2 x 10 000 neuronen 

o Pacemaker 

o Net boven optisch chiasme = klok 

o Los van de wereld vertellen deze klokgenen hoe laat het is 

o Licht zorgt voor inhibitie vd klokgenen en secretie v melatonine door pijnappelklier 

o Om de 24u melatonine aanmaken, en zorgt er voor dat je ‘s avonds moe wordt. De productie van 

melatonine wordt onderdrukt zolang er licht is. Gebrek aan daglicht, dan valt de inhibitie weg → 

melantonine → slapen 

o de cyclus van de klokgenen duurt 24u 

• Onderdrukt secretie van melatonine door 

pijnappelklier 

o Melatonine is slaaphormoon 

o Melatoninepillen bij jetlag en insomnia 

Electro-encephalogram (EEG) 

• Electroden op schedel meten elektrische activiteit 

neuronen 

• Elektrische activiteit = een cel negatief vanbinnen, 

depolarisatie, omkering van de polariteit en de 

elektrische stroom kunnen we registreren met 

elektroden.  

• De synchronisatie van neuronen en actiepotentiaal.  

• Diagnose van epilepsie en hersendood 

• Alfa (10-12 Hz): rust, ogen gesloten 

• Beta (13-25Hz): 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) 

• Hoe frequenter de golven, hoe wakkerder je bent. 
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Wakkere toestand 

• Ontspannen waakzaamheid (dichts bij het slapen) 

o Je moet in die situatie zijn om te kunnen in slaap vallen 

o Vb relaxatie 

• Arousal (wektoestand) 

o (A)RAS: blootstellen aan zintuigelijke prikkels → 

afferente stimuli naar u brein, via reticulair 

activatiesysteem. Het is opstijgend → beta golven 

o EEG ß-golven 

• Selectieve aandacht 

o Thalamische gating 

• Concentratie 

o ß- en κ-golven 

Slaapstadia 

• Slow-wave sleep (SWS) 

o 4 stadia 

o Alpha-spoeltjes: interactie tussen cortex en thalamus. De ene stimuleert de andere, en dan weer 

onderdrukt. Het hangt af van de frequentie 

▪ Lage amplitude – hoge amplitude – lage – hoge … => wisselwerking tussen thalamus en 

cortex 

o Thalamus 

• Rapid eye movement (REM) 

o Beta-golven  

o Dromen 

o Laag wekvermogen 

o Geheugen 

o Paradoxale Beta-golven: lijkt op hoge 

waakzaamheid, maar juist moeilijk te wekken 
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Hoofdstuk 4: het hormoonstelstel 

Inleiding  
Coördinerende functie, die de communicatie tussen organen mogelijk maakt en het is gekoppeld aan gedrag. 

Adrenaline enzovoort, belangrijke in hoe we ons gedragen. Om homeostase te handhaven is er communicatie nodig 

tussen alle organismen, elke levende cel praat door chemische stoffen af te geven. Werking zenuwstelsel = telefoon, 

werking hormoonstelsel = via chemische communicatie, geadresseerde brieven. Heel specifieke links, zenuwstelsel, 

hormonenstelsel, kan via 1 soort cel aan degene die het willen horen zeggen (vb. ik ben dik → alle vetcellen). Als je 

die code begrijpt dan kan je er iets mee doen. Sommige doelstellen, sommige begrijpen het hormoon omdat ze een 

receptor hebben ervoor, en die cel weet dan wat ze moet doen. Zenuwcellen gaan dit hormoon niet herkennen en 

laten dit gewoon passeren. Een hormoon via het bloed naar alle cellen reist, enkel degene die de codering snappen, 

gaan er effectief iets mee doen 

Hormoon = molecule die via de bloedbaan naar het volledige lichaam gaat (dat zijn heel veel duizende kilometers in 

ons lijf) 

Endocriene boodschapper: het gaat in de bloedbaan 

Werkingsprincipe van hormonen 
 

 

Chemische boodschappers gaan naar alle organen => niet overal gepaste receptoren, dus geen reactie (1e verschil 

met neurale systeem) 

2e verschil: vrij traag, het legt lange wegen af (kan gemakkelijk een minuut duren voor dat het effect heeft, maar kan 

ook lang aanhouden) 
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Soorten hormonen (chemische structuur) 

• Peptidehormonen (vb. ADH, insuline, Glucagon…) 

o Grootste groep hormonen 

o Hydrofiele aminozuurketens 

o Structuur van een eiwit: aminozuren achter elkaar, code moet gekend zijn 

▪ Insuline heeft een bepaalde code 

▪ Heel wat hormonen hebben peptide keten → hydrofiel 

• Vetderivaten: steroïden (vb testosterone, oestrogeen…) 

o Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol 

o Meestal gebonden aan eiwitten om in de bloedbaan te kunnen transporteren want waterige milieu 

• Aminozuurderivaten (vb. adrenaline, thyroxine…) 

o Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur (vb. tyrosine) 

• Slikken of spuiten? (hormonen toedienen) 

o Steroidhormonen: wel absorptie, geen vertering(vetoplosbaar, dus door celwanden), dus 

anticonceptiePIL (oestrogeen) 

o Polypeptiden: wel vertering, dus: insulineSPUIT (anders in vertering kapotknippen tot aminozuren 

en geen werking meer) 

• Hydrofiele hormonen werken via receptor op celmembraan en tweede boodschapper (houden van water) 

o De hormonen kom tot aan de cel, buiten de cel, en zegt ik ben er. Er is ook een tweede 

boodschapper, en die wordt dan geactiveerd, waardoor de cyclus constant verder gaat. Afhankelijk 

van de taakjes van de hormoon gaat er constant veranderingen in u lichaam ontstaan. Er zijn 

honderden verschillende hormonen.  

• Lipofiele hormonen werken via intracellulaire receptoren (vb transscriptiefactoren) 

o komen binnen zonder te ‘kloppen’. Ze zijn vet oplosbaar, ze gaan binden met de receptor in de 

celkern en hormonen kunnen op die manier transcriptie activeren.  

celwand: 2 lagen fosfolipieden 

cel groeit omwille van bereiken celkern 
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Regeling van hormoonafgifte 

Centrale coördinatie vanuit hersenen (3 mechanismen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Opnieuw de hypothalamus die de touwtjes in handen heeft (sommige hormonen worden zelfs rechtstreeks 

door de hypothalamus afgegeven) – hypothalamus regelt ook vrijstelling van hormonen vb. adrenaline.  

- Hypofyse achterkwab: gaat zelf hormonen maken (2):  

Lokale humorale regeling (vb glycemie => insuline) 

Glycemie controle is wat telt 

Betacel krijgt bloed, betacel zegt dat er vb veel suiker in bloed zit, betacel neemt zelf de beslissing om insuline te 

maken zodanig dat suiker daalt (betacel kan zelf insuline produceren) 

Centrale rol van hypothalamus en hypofyse in endocriene regeling 
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Hypofyse-voorkwab 

Trofines (zetten doelorganen aan tot groei/secretie): Via hypofyse voorkwab die gaat 7 verschillende soorten van 

trofines vrij te geven, om cellen aan te zetten om hun hormoon af te geven. Trofine is een doelorgaan aanzetten om 

te groeien of te secreteren anders zitten ze niks te doen. 

• Groeihormoon (GH): algemeen (verschillende organen tegelijk bevelen om te groeien): Vrijgave van 

groeihormoon, brede stimulus, gaat aan de lever een signaal geven en dat gaat zich verspreiden naar andere 

delen. Groeihormoon doet dit ook voor onze botten. 

• Prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie 

• Thyroid-stimulerend hormoon (TSH): schildklier aanzetten, om schilklierhormoon te maken. 

• Adrenocorticotroop hormoon (ACTH): bijniercortex 

• Follikel-stimulerend hormoon (FSH) 

o Testes: spermatogenese 

o Ovaria: Follikelrijping (oestrogenen)  

• Luteïniserend hormoon (LH)   Gonadotrofines (Gn) → rijping geslachtsorganen  

o Testes: vrijstelling testosteron 

o Ovaria: eisprong (progesteron) 

• Melanocyt stimulerend hormoon (MSH) 

• trofines maken zelf geen hormonen 

Hypothalamus is de baas, en het aanhangsel (hypofyse) voert uit, is zijn rechterhand. 

Stoornissen in groeihormoon 

• Te veel: gigantisme door hypofyse tumor 

• Te weinig: groeiachterstand 

Hypothalamus controleert hypofyse-voorkwab via releasing (RH) en inhibiting hormonen (IH) 

 

BELANGRIJKSTE HORMONEN KENNEN: WAAR? WAT? + REGELING! 
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RH (releasing hormoon) geeft hypothalamus vrij, hierdoor krijgt de hypofyse de opdracht SH (stimulerend hormoon) 

vrij te geven, en dit stimuleert de klier een tweede hormoon aan te maken en dit gaat naar de doelcel. !! 

Ook inhibiting hormones die het tegengaat dat een bepaald hormoon wordt gemaakt.  

We gebruiken dagelijks dit gebruik, bv negatieve feedback, als er teveel hormonen in je bloed zit, dan gaat de 

hypothalamus en hypofyse de toestand inschatten. Hypothalamus wil coördineren, dat is de reële situatie. 

Hypothalamus voelt goed de negatieve feedback aan.  

Anticonceptie: je doet u hypothalamus geloven dat de eisprong bezig is, gaat hij geen commando’s geven om de 

eicellen te laten rijpen. Je brengt het volledige systeem in de war, je houdt het eitje non-actief.  

Hypofyse-achterkwab 

• Opslag en vrijzetting van 2 hormonen, geproduceerd in hypothalamus 

• Anti-diuretisch hormoon (ADH) 

o Retentie van water en nieren = antidiurese (diurese = het maken van urine, dus antidiurese: het 

water niet naar de urine sturen, je krijgt ook dorst) 

o Gaat aan de nieren het commando geven om spaarzaam te zijn met water. Dit moet ook 

gecontroleerd worden. maak geconcentreerde urine, zorg dat je de afvalstoffen oplossen in zo 

weinig mogelijk water. 

• Oxytocine 

o Vrouw: 

▪ Melkafscheiding tijdens zogen 

▪ Contractie baarmoeder tijdens bevallen (baarmoeder terug klein krijgen)  

▪ De spier gaat beginnen samentrekken, eerst 8 keer groter, en op een bepaald moment gaat 

deze spier samentrekken, door oxytocine. 

o Man en vrouw: 

▪ Komt vrij bij orgasme 

▪ Liefde, paarvorming? 

Schildklierhormonen (doelklieren) 

• Schildklierfollikels: Thyroxine (T4) en trijoodthyronine (T3) 

• Als je radioactief jodium inneemt, dan kan je een scan nemen, dan zie je 

perfect de vlinder structuur → niet radioactief jodium innemen 

• Schildklier zitten allemaal blaasjes 

• Werking: 

o Ze zijn vetoplosbaar, ze komen gewoon binnen naar de kern of mitochondriën 

o Passeert membraan doelcel en bindt aan mitochondriën (=vetoplosbaar) 

o Calorigeen effect: de fabriekjes worden aangezet 

▪ basaal metabolisme (mensen met een traag metabolisme, kunnen kampen met overgewicht, 

lage concentratie aan schildklier) 

▪ zuurstofverbruik 

▪ warmte => stofwisseling en groei (als de mitochondriën werken dan produceren ze ATP 

maar ons lichaam produceert ook veel warmte)  

o Bij kinderen: ontwikkeling beender-, spier-, en zenuwstelsel 

• Regeling secretie: 

o Hypothalamus => hypofysevoorkwab => schildklier 

o Gestimuleerd door koude, stress 

• C-cellen produceren calcitonine: induceert afname calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen 

(tegengesteld aan bijschildklier) 
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• ATP: signaal en brandstof nodig => warmte ontstaat – koude: stressstimulus om schildklier te activeren 

• Pil om schildklier te activeren: niet gezond  

Schildklier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radicoactief jodium trekt naar 1 plaats (schildklier): oplossing zoveel mogelijk niet-radioactief innemen 

 

Bijschildklier (Parathyroid) 278-279 => achterkant schildklier ‘4 boontjes’ 

• Parathormoon (PTH) = parathyroidhormoon 

• Regelt (verhoogt) calciumconcentratie in het bloed (calciëmie) → absoluut essentieel voor overleving 

• (calcitonine: calcium te hoog → terug zakken, parathiroid hormoon → te laag wordt, parathormoon zorgt 

dat het weer zal stijgen ➔ de relatie tussen deze twee hormonen heeft er voor gezorgd dat de concentratoe 

constant bleef)  

o Meer opname van calcium uit de darmen (meer uit eten → parathormoon zal alles uit de kast halen 

om de concentratie doen stijgen) 

o Minder excretie van calcium via de nieren (minder afgeven aan urine)  

o Reserves: meer afgifte calcium uit skelet (meer uit skelet) 

• Tegengesteld effect als calcitonine 
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• Ca+: buiten cel hoge concentratie 

• Osteoporose kan plaatsvinden omdat Ca+ anders nergens anders naartoe gaan ‘liever risico op breuk, dan 

niet kunnen bewegen’ 
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De bijniercortex en –medula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bijnierschors een heel ander orgaan dan bijniermerg. Plaats waar we adrenaline maken, een soort 

gemodificeerd postganglionair (orthosympaticus) neuron van de hypothalamus 

• Cortex secreteert 20-tal corticosteroïden 

o Mineralocorticoïden: 

▪ Aldosteron zorgt voor het bijhouden van Na: Na+ retentie (verhoogt bloedvolume) => geen 

zout verliezen aan urine als we te weinig zout hebben – als ons zout goed is, gaat er wat zout 

mee met de urine 

▪ regeling van mineralen, meer bepaald zout 

▪ Na nodig bij instroom actiepotentiaal 

o glucocorticoïden 

▪ cortisol (hydrocortisone): 

• verhoogt glycemie (inhibitie glucoseverbruik) 

• onderdrukt immuunreactie en ontsteking 

• ontsteking is onderdeel van genezingsproces, dus als de ontsteking wordt 

weggenomen, vertraagt dit ook het genezingsproces 

o Geslachtshormonen 

▪ Dehydroepiandrosterone (DHEA) 

▪ Vooral gemaakt door de testes en eierstokken, en maar heel beperkt gemaakt door bijnier 

▪ Dopingproduct, maar minder effectief dan testosteron 

• Secretie onder invloed van ACTH (hypofyse) adrenocorticotroop hormoon: bijniercortextrofine 

• HPA-as (hypothalamo-hypofysaire-adrenale as): stress en  stresshormoon dan gaat HPA aan bod komen. 

aanmaken van cortisol, deze zal verhogen bij mensen met stress. Cortisol niveau is hoog als je stress hebt, 

het wordt vaak gebruikt om te kijken hoe gestresseerd iemand is.  

  



107 
 

Bijniermerg 

• Endocriene secretie van adrenaline (80%) en noradrenaline (20%) 

• Secretie onder invloed van preganglionaire neuronen orthosympaticus (‘fight-or-flight’) 

• Hormonaal gedeelte van sympatho-adrenaal systeem: werkt trager en langer 

• ffect vb: glycogenolyse in skeletspier 

Pancreas 283-286 

• Exocrien weefsel (acini): 99% 

o Maken sap voor buitenwereld + spijsverteringsstelsel 

• Endocrien wat we afgeven aan het blad 

o Eilandjes van Langerhans bevatten 3 soorten cellen (body of pancreas op tekening) 

▪ Alpha-cellen: secretie glucagon: suikergehalte te laag: reserves aanspreken zodanig dat we 

vetten kunnen gebruiken als energie. 

▪ Beta-cellen: secretie insuline: suikergehalte te hoog 

• Vernietiging door immuunsysteem vb diabetes – irreversibel maar oplossing: 

transplantatie van eilandjes 

▪ (delta-cellen (grote driehoek): secretie somatostatine)  
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Regeling van glycemie via insuline en glucagon 

Na voeding: 
1 homeostase is verstoord 
2 lokale regeling: betacellen maken insuline 
3 werkt in op doelcellen (skeletspier-lever… voornaamste doelcellen) 
Cellen meer suiker laten opnemen 
voor ATP 
omzetten naar glycogeen 
eiwit stijgt en vetsynthese 
4 homeostase hersteld 
 
Bij te weinig glucose: omgekeerd 
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Andere organen met endocriene functie 
Moeten hier de verschillende hormonen niet kennen, wel degene die we uitgebreid hebben gezien.  

• Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline (maag => honger/signaal naar darmen ‘er komt iets’) 

• Vetweefsel: leptime en resistine (adipokines: hormonen die van het vetweefsel afstammen, neemt heel veel 

dynamiek op zich) 

• Nier: erytropoëtine (aanmaak bloedcellen) 

• Hart: atriaal natriuretische peptide (ANP) (bloeddrukregeling) 

• Thymus (in volksmond: zwezerik): thymosinen 

o Ontwikkeling afweerreacties 

o Degenereert na kindertijd (littekenweefsel op die plaats als volwassene) 

• Geslachtsorgaan 

• Pijnappelklier: melatonine 

 

Regeling lichaamsgewicht 

• Lichaamsgewicht is balans tussen energie-inname en energieverbruik 

o Inname > verbruik: verdikken 

o Verbruik > inname: vermageren 

o Doel: balans behouden 

• Je kan geen energie uitplassen tenzij je diabetes hebt. Energie over en stokkeren we 

• Geen hongersnood meer waardoor ons lichaam constant alle overige energie opslaat 

• Energie-inname: macronutriënten (koolhydraten, eiwitten, vetten) + alcohol 
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• Energieverbruik 

o Basaal metabolisme (man: 1kCal/uur/kg, vrouw 0,9 kCal/uur/kg) 

o Lichaamsbeweging/arbeid (~zuurstofverbruik) 

• Jager-verzamelaars: feist-femine 

o  Vb mamoet gevangen: mensen die vet hebben opgeslaan vs mensen die geen vet hebben opgeslaan 

=> vetopslag betekent overleving 

o Stockeren in geval van hongersnood! => onze voorouders 

o Het eten is nu in overvloed, maar we blijven ons voorbereid op een hongersnood die er 

waarschijnlijk nooit meer komt 

• We hebben niet geleerd overvloed te bestrijden 

Regeling eetgedrag en hongergevoel 

• Hedonistisch systeem bepaalt keuze van maaltijd (genot, lekker) 

• Homeostatisch systeem (regelt noodzaak) 

o Hypothalamus 

▪ Laesie: hyperfagie of hypofagie afhankelijk van regio 

▪ Regelsystemen: anorexie (kern die verzadiging uitlokt), orexie genen kern (honger 

uitlokken). Als je een van beide beschadigt, dan eet je te veel of te weinig 

o Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uitlokken (veel hormonen die hongergevoel 

regelen, veel minder die verzadiging regelen) 

▪ Neuropeptyde Y 

▪ Melanine-concentrating hormone (MCH) 

▪ Orexine 

Perifere signalen van regeling eetlust 

• Langetermijn verzadigingsgevoel door leptine: 

o De vetcellen als die groeien en we kirjgen veel 

vetweefsel, dan ben je veel bezig met te veel te eten 

in vergelijking met je beweging. Vetcel zegt dat je te 

vet bent bia leptine, dit gaat naar de hypothalamus. 

Leptine gaat de honger onderdukken (neuropeptide Y 

= honger) 

o Secretie door vetcellen (adipostaat) ‘ik heb veel vet, 

dus ik moet niet eten’ 

o Inhibitie van neuropeptide Y (leptine onderdrukt Y) 

• Kortetermijn hongergevoel door ghreline 

o Geeft info over het feit dat je een lege maag hebt, een lege maag produceert het hormoon ghreline. 

Boodschapper die gestuurd wordt van de maag, en vertel aan de hersenen dat de maag leeg is. 

Ghreline geeft geen boodschap als het gevuld is.  

o Secretie door lege maag 



111 
 

Adipospaat: vetcellen remmen vetopslag 

 

Behandeling leptine: enkelen die sterk afvallen, bij meesten gebeurt er niets => hebben al veel vet dus hebben ook 

veel leptine, maar probleem bevindt zich tussen de leptine en de hersenen (komt niet goed door) 

Bij jongen op foto: wel afgevallen want leptine werd niet aangemaakt in vet. 

Hormonen induceren anabole of catabole status in het lichaam 
 

• Anabool: macromoleculen 

maakt, als je van die kleine 

bouwstenen grote constructies 

maakt, die heb je allemaal 

gestokeerd als reserve (anabole 

staat – opbouwend)  

o Glycogeen, voldoende 

suiker, vet als je eens 

honger hebt 

o Insuline: overschot aan 

energie, je gaat suiker 

opslaan en de 

geslachtshormonen 

zorgen ook voor 

anabole, in puberteit heb je een schock van hormonen, je gaat groeien.  

o groeien, verdikken, spieren… => polymeren maken: (koolhydraten, vetten, eiwitten) grote 

bouwstenen gebruiken  

• Catabole status: energiereserves aanspreken 

o Glucagon, adrenaline en bv.cortisol → kan je kleiner worden?  
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Hormonen en stress 290 

• Induceren van een catabole staat: stress zorgt ervoor dat je u energiereserves mobiliseert. In stress situatie 

heb je energie nodig (fight or flight) 

• Stress = lichamelijk of emotionele situatie die homeostase bedreigt 

o Ziekte, letsel 

o Angst, depressie 

o Omgeving: warmte, koude 

o Stofwisseling: vb. verhongering 

• Stress-reactie (algemeen adaptatiesyndroom) 

o Alarmfase (acuut – normaal fysiologische situatie): orthosympaticus/adrenaline (er is een bedreiging 

en we reageren hierop, niets pathologisch, er is niets aan de hand) 

o Weerstandsfase (chronisch – langdurig): glucocorticoïden (cortisol), schildklierhormoon, 

groeihormoon, glucagon (op de rand van fysiologisch en pathologisch) 

▪ Langdurige afbraaksfase: slecht om constant u energie te mobiliseren → kan leiden tot de 

uitputtingsfase 

▪ Cortisol = stresshormoon (in bloed of speeksel) vb. wat veroorzaakt ‘naar de creche gaan’ 

voor heel jonge kinderen? 

o Uitputtingsfase (falen in homeostase) => zeer gevaarlijke situatie! 

▪ Je begint vitale organen af te breken en te beschadigen om nog aan u aminozuren te 

geraken.  

▪ Stress op korte termijn een normaal proces, langdurig kan het erge gevolgen hebben 

(hormonaal gestuurd)  
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