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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING 

1.ANATOMIE BESTUDEERT STRUCTUUR EN FYSIOLOGIE FUNCTIE/WERKING VAN 

LEVENDE ORGANISMEN 

1.1 ANATOMIE (‘OPENSNIJDEN’)  

= studie van inwendige en uitwendige structuren en fysieke relaties tss. lichaamsdelen 

• Macroscopisch: kenmerken die met het blote oog zichtbaar zijn 

o Uitwendig: algemene vorm en oppervlaktekenmerken 

o Regionaal: oppervlaktestructuren en inwendige structuren i/e bepaald gebied 

o Systemische: structuur van belangrijke orgaanstelsels 

• Microscopisch: structuren die zonder vergroting niet zichtbaar zijn 

o Cytologie: inwendige structuur van afzonderlijke cellen 

o Histologie: weefsels, groepen gespecialiseerde cellen en celproducten die 

samenwerken en specifieke functies uitvoeren 

 

1.2 FYSIOLOGIE: PHYSIS (NATUUR) + LOGOS (STUDIE)  

= functie/werking van levende organismen 

• Fysiologie (levende natuur) vs. Fysica (levenloos) 

 Fysiologie is eigenlijk te breed en i.p.v. fysiologie zou je hier biologie moeten zetten 

• Fysiologie (lichamelijke) vs. Psychologie (geestelijk) 

 ‘Dualisme’ = we hebben een lichaam en een geest. Eigenlijk is het allemaal hetzelfde: de 

geest bestaat niet, het zijn moleculen in je hoofd. 

• Fysiologie (functie) vs. Anatomie (vorm) 

 bv. het hart heeft 4 kamers en die zijn allemaal verbonden met kleppen... 

We doen dit vanuit een functioneel fysiologische bril. Je beschrijft het en terwijl je het 

beschrijft bespreek je ook de functie ervan.  

• Soorten fysiologie (volgens organisme) 

o Plantenfysiologie 

o Vergelijkende fysiologie (dier/mens) 

o Patho(logische)-fysiologie: bestuderen van effecten van aandoeningen op het 

functioneren van organen of stelsels (ziekteprocessen) 

1.3 ANATOMIE EN FYSIOLOGIE STERK VERWANT MET ELKAAR  

• Uit anatomische info komen aanwijzingen naar voren over mogelijke functies 

• Fysiologische mechanismen kunnen vaak verklaard worden o.b.v. anatomie 
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• Fysiologie meer specialisaties dan anatomie, want functies v/d mensen zijn complex en 

moeilijker te onderzoeken dan meeste anatomische structuren 

2. MODERNE FYSIOLOGIE ONTSTAAN IN DE 19 E  EEUW 

 Heel laat, dit kwam omdat het moeilijk was om daarop te komen. Mensen wisten zelfs niet dat er 

een bloedsomloop was. 

• Grieken: Erasistratus, Galenus, Aristoteles 

Dachten dat er 2 bloedstromen waren: van het hart via de slagaders naar de organen en 

terug via diezelfde slagaders en dan naar de lever die een soort pompfunctie had en die had 

de aders die bloed brachten naar de organen en terug. Dit dachten ze totdat iemand zei dat 

er een bloedsomloop (langs één kant van het hart erin en de andere kant eruit) was. 

• 16e- 17e eeuw: 

o Vesalius: moderne anatomie (van de mens): heeft zich beziggehouden met het 

opensnijden van een lijk en alles heel mooi in boeken te tekenen.  

o William Harvey: werking bloedsomloop  ader & slagaders zijn 2 aparte systemen 

 Grieken: 2 parallelle systemen 

• Grondlegger moderne fysiologie = CLAUDE BERNARD (1813-1878) 

o Functie van lever, alvleesklier, glycogeen beginnen onderzoeken adhv. Experimenten 

 Vivi sectie: je kan enkel een organisme leren kennen als je een levend wezen 

opensnijdt 

o ‘Milieu interieur’  

o Fysiologische onderzoeksmethodes: logisch redeneren en start geneeskunde 

• Studie v/h ontleden  studie v/d levende processen 

• Later overgang naar geneeskunde: stijging levensverwachting pas vanaf dan 

• Voor Bernard was het allemaal heel beperkt 

3. GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN 

• Biologische of fysiologische psychologie of fysiologie van gedrag 

o Belangrijkste functie = controle van beweging 

• Fysiologie van gedrag: wetenschap die tot inzicht komt waarom we bepaald gedrag stellen 

• Materialistische en monisme visie (reductionistische visie op ons menselijk gedrag) (i.t.t. 

dualisme) 

o De geest en elk aspect van gedrag verklaren via moleculen, werking zenuwstelsel, 

hormonen… er is niets anders/meer. Na de dood zijn er alleen maar moleculen die 

zorgvuldig zijn opgestapeld en waar er chemische reacties gebeuren die ons gedrag 

verklaren.  

 Beperkt door huidige status van kennis over hersenen 

• Wetenschappelijke theorieën < 2 aspecten 

o Generalisaties: wetenschappelijke manier van uitleggen: algemene conclusie o.b.v. ≠ 

observaties van gelijkaardige fenomenen 
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o Reducties: wetenschappelijke manier van uitleggen: fenomeen wordt beschreven in 
termen v/d meer elementaire onderliggende processen (ieder soort wetenschapper 
past reductie anders toe: naargelang specialisatie v/d wetenschapper wordt zelfde 
fenomeen anders uitgelegd) 

• Biologische basis komt meer op  uiteindelijk alle gedrag verklaren < moleculen en 

lichamelijke processen 

3.1 HISTORIEK VAN GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN 

• Grieken: hart of hersenen als centrum van gedachten en emoties? 

o Hippocrates: hersenen (1e Griek die dit zei) 

o Aristoteles: hart 

• Descartes (17e eeuw): bruikbaar model, want kon experimenteel getest wordt, i.t.t. pure 

filosofische speculaties 

o Dualist: pijnappelklier in de hersenen is het raakpunt tss lichaam en geest.  

Bv. als je denkt aan je lief gaat je hart ook sneller slaan.  

Dus er moest wel ergens een link zijn en die link moest een fysieke plaats zijn en de 

pijnappelklier leek hem een leuke plek om dat te organiseren. Dus hij sloeg de bal 

volledig mis. 

o Reflexen: reacties op uitwendige stimuli via zenuwstelsel (vereisen geen 

denkvermogen, automatisch) 

o Geest: werking molecule i/h brein 

• Galvani: “Descartes is fout”  elektrische prikkels (beweging i/d spieren) alle cellen en 

weefsels activeren en zo ontdekt hij welke hiermee werken en welke niet. Men vond dat er 

exciteerbare weefsels waren zoals skeletspier, zenuwstelsel, hartspier dus voor een deel 

elektrisch gestuurd.  

 

• Müller: doctrine van specifieke zenuwenergie (19e E) 

Je hebt elektrische prikkels tussen je hersenen-ogen en hersenen-spieren en hersenen-oren. 

Hoe kunnen de hersenen dan weten de elektrische prikkels van je oor een geluid is en bij 

spieren of huid pijn is? 

o Aard van de zenuw bepaalt de info op de zenuw, maar zijn allemaal dezelfde prikkels 

o Alle zenuwvezels dragen dezelfde soort boodschap, sensorische info moet verklaard 

worden via specifieke zenuwvezels die actief zijn  boodschap vergelijken met 

bestanden op gsm zoals 1-0-1-0…maar hoe ze georganiseerd zijn (komt het van een 

microfoon of gaat het naar je scherm) is allemaal andere info. De soort is dus 

hetzelfde maar info is anders. 

o Men weet dat het bestaat, maar ze moeten er nog achter komen waaruit het bestaat 

o Aanleiding tot begin van rechtsreeks uitvoeren van experimenten op het brein 

• Flourens: experimentele ablatie (19e E) 

Het kapotmaken van bepaalde deeltjes van de hersenen. Dit kan je ook via een omweg doen 

bv. als bepaalde mensen een afwijking hebben zoals spraakstoornis kan je na de dood gaan 

kijken welk deeltje van de hersenen kapot was en kan je zeggen dat dat deeltje dat kapot is 

betrokken zat bij spraak. 
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Je kan het ook experimenteel doen:  

o Wat gebeurt er als we dit deeltje wegknippen?  

o Biologische klop: heel klein stuk v/d hypothalamus die men mocht wegknippen en zo 

waren de muizen volledig hun dag/nachtritme kwijt.  

 

 

4. HET LEVEN KAN OP VERSCHILLENDE ORGANISATIENIVEAUS ONDERZOCHT WORDEN  

               

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitdagingen door kleine afmetingen: Micrometers & nanometers: micrometer is duizendste van 

een millimeter en nanometer is een duizendste van een micrometer. (Afmetingen kennen!) 

 

 

 

 

 

 

 Van moleculen tot interacties tss organismen 

• Chemisch niveau: atomen (kleine stabiele 
bouwstenen v/d materie, reageren met elkaar) 
verbinden zich tot molecule met een complexe 
vorm 

• Celniveau: verschillende moleculen vertonen 
interactie, zodat grote structuren ontstaan 

o Elk type structuur heeft een specifieke 
functie i/d cel (= kleinste levende 
eenheden i/h lichaam) 

• Weefselniveau: groepen gespecialiseerde, op 
elkaar lijkende cellen en celproducten die 
samenwerken (vormen samen weefsels) en 
specifieke functies uitvoeren 

• Orgaanniveau: 2 of meer ≠ weefsels die 
samenwerken om een specifieke functie uit te 
voeren 

• Orgaanstelselniveaus: samenwerken van organen 
Bv. hart is 1 onderdeel v/h bloedvatenstelsel (= 
cardiovasculair systeem) dat ook bloed en 
bloedvaten omvat 

• Organismeniveau: orgaanstelsels werken samen 
om het leven en de gezondheid in stand te houden 
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5. BIOCHEMIE: CELLEN MAKEN GEBRUIK VAN 5 SOORTEN BASISMOLECULEN 

Biochemie: de biologische/scheikundige moleculen die in ons lijf zitten.  
Cellen bestaan (vooral) uit water (H2O) en koolstofhoudende (organische) moleculen: 
 

Enkelvoudig Complex Voorbeelden 

Koolhydraten (Suikers) Koolhydraten zou je kunnen vergelijken 
met lego. Alle rode zijn suikers, dan kan ze 
allemaal afbreken tot individuele blokjes 
en dat zijn dan monomeren (= de 
basisblokjes) /monosachariden (glucose, 
fructose, galactose, ribose…) 
 
Je kan de suikers ook combineren tot 2 
van hetzelfde 
= polysachariden  

Glucose als brandstof 

Vetzuren  Hebben bouwstenen = glycerol en 
vetzuren. Die kunnen gecombineerd 
worden tot complexe moleculen bv. 
triglycerine  

Plasmamembraam  

Eiwitten (aminozuren)  Eiwitten is een complexe naam voor 
contructies die opgebouwd zijn uit 
monomeren/bouwstenen/legoblokken en 
eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren.  

Enzymen, hormonen, 
structuureiwitten  

Niet alles wat klein is, is onbelangrijk. 
Bv. mucoviscidose: een letter die fout zit ih dna waarmee je 
een kanaal maakt. Een kanaaltje zit op de cellen van bv. Je 
luchtwegen. En dat kanaaltje voegt water aan het slijmachtige 
binnenbkleding van je luchtwegen. Omdat daar geen water 
aan toegevoegd wordt is het slijm dik/taak en daarom wordt 
het ook taaislijmziekte genoemd. Waardoor dat de fluimen 
niet naar boven kunnen komen door de trilharen (=mucus) 
omdat het te taai is. Al de virussen kunnen dan niet naar de 
keelgeholte om het uit te spugen.  

 allemaal door 1 letter 
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Belangrijkste soort moleculen in ons 
lichaam. Ze komen in fenomenaal veel 
varianten voor, als we die allemaal zouden 
kennen zouden er geen ziektes meer zijn.  
De koolhydraten en vetzuren zijn 
opgebouwd uit eenvoudige structuren = 
koolwaterstoffen, 3 elementen (C,H,O). De 
eiwitten hebben nog een extra ‘N’ = 
stikstof. Waardoor dat het aminozuur 
noemt (verwijzing naar stikstof) 
 

Nucleotide  DNA + RNA (= nucleïnezuren) 
Een enkelvoudige bouwsteen van 
DNA/RNA = nucleotide.  
‘Boek met lego instructies’  
 

 

Energierijke 
fosfaten/verbindingen 

In de fosfaten zit er veel energie en als je 
die afbreekt komt die energie vrij.   

 

- Organische verbinding = verbinding met het element C erin. 

 Bijna alles in ons lichaam 
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- Anorganische = alle moleculen waar geen C in zit  

- H2O is de meest voorkomende molecule 

Macromoleculen of polymeren opgebouwd uit ≠ bouwstenen: 

• 4 basiselementen waaruit bijna alle biochemische moleculen zijn opgebouwd 

o N = stikstof (bv. fosfaat voor ATP die in aanzienlijke mate aanwezig zijn bv.: fosfor, 

natrium en chloride...)  

o H = waterstof 

o O = zuurstof 

o C = koolstof 

 een groot deel van ons lichaam is opgebouwd uit 65% zuurstof, 18% koolstof, 10% waterstof, 3% 

stikstof,  1,5% calcium… Alles wat we doen wordt bepaald door deze elementen.  

• Eiwitstructuur: 

o Gebaseerd op DNA-code 

o < Grote polypeptideketens 

o Unieke sequentie van 20 soorten aminozuren => regelen alles. Het is een vrij simpele 

sequentie van aminozuren in een bepaalde volgorde (50 aminozuren in exact die 

volgorde) zo krijg je een lange kralenketting met 3D-structuur  eiwit met een 

functie, geeft insuline. 

 

 

 

 

 

o Eiwitten kunnen o.a.  enzymen, transporters, hormonen, antilichamen, 

structuureiwitten… zijn  

 

Specifieke 3-dimensionele structuur van eiwitten 

Koolwaterstoffen 
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o Bv. maakt enzymen specifiek voor unieke substraten. 
Van genen naar functionele eiwitten in meercellige organisme: DNA  RNA  eiwitten 
 DNA & RNA: zuivere infodragers 
 Eiwitten: functionele zaken 

Totale info: 23.000 genen  10.000 eiwitten 
Genexpressie: 5.000 genen  10.000 eiwitten (= expressie per celtype (differentiatie)) 

We hebben ong. 200 ≠ soorten cellen met allemaal ≠ soorten combinaties met deeltjes uit de DNA-
code die we gebruiken om die cellen te maken. We moeten weten welke letters/genen we nodig 
hebben om een bepaalde cel te maken. Wat we moeten doen is die ≠ cellen typeren. 
 

Als een gen wordt geïnactiveerd, verliest de 
cel het vermogen een bepaald eiwit te 
vormen en daardoor is de cel niet in staat 
de functies te verrichten waarbij dat eiwit 
betrokken is, hoe meer genen uitgeschakeld 
worden, hoe gespecialiseerder de cel wordt 
(= differentiatie).  
 

Een enzym is een eiwit (één van de vele 
functies die een eiwit kan aannemen is een 
enzym) en een enzym is een molecule die 
een scheikundige reactie gaat katalyseren = 
2 moleculen samenbrengen, aan elkaar 
kleven. Bv. 2 substraten en een enzym is 
een synthese die een synthese-reactie 
teweegbrengt dan ga je ze samenbrengen 
tot een nieuw product en laat je dat 
product los heb je een nieuw molecule. 
Metabolisme of stofwisseling = 
scheikundige reactie in het lichaam bv. je 
maakt van 2 afzonderlijke moleculen 1 
molecule of je gaat een molecule opsplitsen 

in 2 moleculen. Dus die enzymen veroorzaken scheikundige/metabole reacties in ons lichaam. 
Alles wat leeft doet aan scheikundige reacties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een cel te bouwen heb je 

organellen/structuren nodig die de ≠ functies tot 

leven laten komen. Het belangrijkste is dat elke cel 

alle bestanden heeft. Je gaat in je celkern bepaalde 

bestanden openen en je gaat een stukje DNA dat je 

interesseert vertalen in een eiwit. De DNA-streng 

maak je open en je maakt er een RNA = 

transcriptie. Het effectief maken van een eiwit is 

translatie: van RNA naar eiwit. Er is ook DNA-

replicatie: ontdubbelen van je DNA-streng als je 

nieuwe cellen wil maken. Elke cel gaat die info 

moeten hebben. Translatie gebeurt met ribosomen 

en transcriptie gebeurt in je celkern. 2 van de 

organellen die in alle cellen aanwezig zijn: celkern 

(nucleus) & ribosomen. Ribosomen zijn kleine 

bolvormige organellen waar de RNA-code wordt 

omgezet in een aminozuur-sequentie. Bv. GAU  

leu , CGC  ala.  
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6. BOUW VAN DE CEL 
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 Cytoskelet, mitochondriën, andere organellen, plasmamembraan, 

transportmechanismen = de hoofdrolspelers.  

 

• Plasmamembraan scheidt de celinhoud, cytoplasma genoemd 

• Cytoplasma = cytosol = intracellulaire vloeistof en intracellulaire structuren 

(= organellen) 

• Sommige organellen omgeven door een membraan 

• Cellen zijn omgeven met extracellulaire vloeistof 

• Celskelet: proteïnen die tot fijne filamenten of dunne buisjes zijn 

gegroepeerd 

 functies: stevigheid en steun, beweging van cellulaire structuren en 

stoffen 

De ribosomen zijn de donkere bolletjes die de RNA-codes vertalen in eiwitten. Als 

de eiwitten gemaakt zijn (door ribosomen: vrij of gebonden op het ER) de eiwitten 

worden dan gefinaliseerd en krijgen een eindbestemming. Dit is moleculaire 

biologie: hoe moleculen gemaakt worden om biologische processen te kunnen uitvoeren. Die 

moleculen kunnen allerlei taken doen.  

 

 

 

 

 

6.1 CYTOSKELET, HET INWENDIG RAAMWERK V/D CEL   

• Zorgt voor driedimensionale structuur 

• Verankeren van organellen  

• Bv.  

o Microtubuli voor axonaal transport 

 Kleine buisjes die uit globulair eiwit, tubuline bestaan 

 Vesikels transporteren 

 Geven sterkte & stevigheid + belangrijke organellen verankeren  

 Vorming v/d spoelfiguur tijdens celdeling 

o Filamenten (myosine en actine) in skeletspiercel 

 Samentrekken spieren 

 Verstevigen de cel en stabiliseren de positie v/d cel t.o.v. de omringende cellen 

via gespecialiseerde hechtingen a/d plasmamembraan,  
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 Deze 2 zorgen ervoor dat je cel geen platte waterige zak is, maar dat er een soort vorm in zit en 

voor sommige cellen is dit belangrijk. Veel 

filamenten = veel structuur. Filamenten worden 

gebruikt om die cellen te laten bewegen 

(verkorten, samentrekken) zodat de cel kan 

bewegen en dit kan alleen als er een structuur is 

in je cel. Microtubuli en filamenten zijn quasi 

altijd eiwitten opgebouwd uit aminozuren en 

afgeleid van een DNA-code.  

6.2 CELADEMHALING IN DE 

MITOCHONDRIËN 

= energiefabriekjes van de cel omdat zij: 

De mitochondriën produceren energie (ATP) en CO2. We hebben een binnenste en buitenste 
membraan waartussen er een hoop van enzymen zit die wij gebruiken om energie te maken met 
behulp van: brandstof en zuurstof. 
o Brandstof: de reden waarom wij eten (vetten, koolhydraten, glucose, eiwitten…) met als enige 

bedoeling dat brandstof de mitochondriën onderhoudt.  
o Zuurstof: ademen, hart zuurstof rondpompen om bij al die cellen zuurstof af te voeren zodanig 

dat met brandstof en zuurstof energie gemaakt kan worden.  
o ATP = betalingsmiddel om processen in je cellen die energie vereisen te laten lopen 

Binnenste membraan is in gekarteld met cristae dat ervoor zorgt dat het een specifieke structuur 
heeft. Met citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylatie maken wij uiteindelijk ATP. 
 
 

6.3 ADENOSINE-TRIFOSFAAT (ATP) IS DE UNIVERSELE PASMUNT IN ELKE CEL  

 
 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
13 

 
Een suikertje (ribose) met nucleotide eraan 
(adenine)  adenosine en daar gaan wij dan 
afhankelijk van de molecule één fosfaat 
aanhangen = adenosine monofosfaat, bij 2 
fosfaten noemen we het adenosine difosfaat of 
drie = trifosfaat en deze staat voor ATP. De rode 
verbindingen tussen de fosfaten zijn energierijk. 
Dit betekent dat als je de bol eraf haalt, komt er 
energie vrij en met die energie kan je dan iets 
doen bv. een molecule wegstampen. Dus de 
chemische reactie is energierijk en als je die 
losmaakt komt er energie uit. Wat de 
mitochondriën doen is de energie die afkomstig 
is van de organische moleculen die we eten, ons 

voedsel en de zuurstof die wij inademen daarmee maken wij die energie. De zon geeft de energie 
aan planten om die moleculen te maken, hij steekt die in suikers – vetten – eiwitten. Wij eten die of 
via een omweg: planten – dieren – en wij die dieren eten. Uiteindelijk is dus die energie van de zon in 
de moleculen gegaan, zo komt die in onze mitochondriën terecht en via onze mitochondriën steken 
we die tijdelijk in ATP.  Op die manier hebben we een manier om via de zon al onze processen in ons 
lichaam te voeden uit ATP. Mitochondriën maken van ADP  ATP (omzetten door energie afkomstig 
van het afbreken van die voedingsstoffen) die ATP gebruiken we dan voor quasi alle activiteiten waar 
energie voor nodig is.  
 

6.4 ENERGIETRANSFER IN DE NATUUR  

Er zijn 2 zeer belangrijke chemische reacties:  

1) Fotosynthese waarbij we op basis van energie van het zonlicht, een plant macromoleculen 

laten maken bv. glucose (C6H126O2).  Een plant heeft het ooit gemaakt toen het in de zon 

stond die had CO2 uit de lucht en je moet het plantje nog water geven. CO2 + water + 

energie geeft glucose en zuurstof. = fotosynthese in bladgroenkorrels.  

 

 

2) Omgekeerd vertrekken we van het eindproduct 

C6H126O2 (suiker + zuurstof – ontbeten + ademen) 

mitochondriën gaan het dan afbreken tot CO2 die je 

terug uitademt en de energie halen we dan onder de 

vorm van ATP – beschikbaar voor heel het lichaam.  

Als je ATP niet meer kan synthetiseren dan gaat/bent u 

dood. Stel je stikt en kan geen zuurstof aanleveren dus 

geen ATP aanmaken – ATP raakt uitgeput en het is 

gedaan. Of je eet niet meer – geen energiereserves 

(duurt langer) is het ook gedaan. = ATP-depletie en dit is de fysiologische manier van zeggen dat je 
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dood bent. Dit kan ook op celniveau, dat bepaalde cellen bv. in je hart geen zuurstof meer krijgen 

dan kan er geen suiker of zuurstof gestuurd worden en sterft een deeltje van het hart af = 

gedeeltelijke dood.  

• Mens: energie uit planten  6CO2 + 6H2O  

o Wij produceren H2O, planten consumeren dit  

o Wij consumeren O2, planten produceren dit 

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

 

 

 

 

6.6 ANDERE CELORGANELLEN 

• Celkern: bevat erfelijk materiaal (DNA), ook de 

plaats waar wij aan transcriptie doen (DNA-RNA)  

• Endoplasmatisch reticulum 

o Ruw ER: met ribosomen (translatie RNA – 

eiwit); modificeert en verpakt nieuw 

gesynthetiseerde proteïnen 

o Glad ER: synthese membraanlipiden; synthetiseert lipiden en koolhydraten 

o Netwerk van kanalen, omgeven door een membraan, die zich uitstrekt over het hele 

cytoplasma 

o Functies: synthese van secretieproducten; intracellulaire opslag en transport 

• Golgi-apparaat: regelt eindbestemming van eiwitten die werden gevormd uit het DNA 

o Gestapelde platte membranen met holten (cisternae) 

o Opslag, wijziging en verpakking van secretieproducten en lysosomale enzymen 

o Zo een blaasje vol met eiwit met bepaalde bestemming gemaakt wordt en van die 

golgi-apparaat afgesplitst wordt moet het ook nog ergens gebracht worden. Het is 

kinesine die het brengt naar een andere plaats in de cel waar die nodig is. 

• Lysosomen en peroxisomen: kleine membraanblaasjes die zorgen voor ‘vertering’ (van 

restmaterialen) en detoxificatie (onschadelijk maken van restanten) 

o Vesikels (blaasjes) met spijsverteringsenzymen 

o Functie: intracellulaire verwijdering van beschadigde organellen of pathogene micro-

organismen 

6.7 PLASMAMEMBRAAN 

= Het organel dat de cel bepaalt  
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Een cel wordt omgeven door een structuur die uit iets anders is opgemaakt dan de cel is opgemaakt 

en de cel aan de buitenkant en gans ons lichaam is vooral opgemaakt uit water en de meeste 

moleculen in ons lichaam zijn oplosbaar in water. Dus het leek de Schepper een goed idee om een 

wand te maken van iets dat totaal niet compatibel is met water; vet. Vet en water zijn niet 

compatibel, zijn niet verenigbaar. De moleculen in water noemt men hydrofiel (ze houden van water) 

en zo zijn ze automatisch lypofoob (ze houden niet van vet). En omgekeerd zijn de moleculen die 

graag in vet opgelost zitten lypofiel en hydrofoob. En aangezien bijna heel ons lichaam een waterige 

substantie is, waren vetlagen een ideale manier om 2 compartimenten van elkaar te scheiden zonder 

dat er zomaar passages zijn van de ene kant naar de andere. Zo is een plasmamembraan – wand van 

een cel opgebouwd.  

De cel bestaat uit: 

• Een dubbele (vet)laag van fosfolipiden  
o Hydrofiele kop a/d buitenzijde (fosfaten: polair  richting water) & 2 hydrofobe 

staarten a/d binnenzijden (vetzuren: wegdraaien van water) 
o Ondoorlaatbaar voor hydrofiele stoffen, wel voor vetten 

 hormonen: vet-oplosbaar  kunnen vrij passeren  

• Membraaneiwitten: receptoren, kanalen… 
o Bepaalde zorgen ervoor dat water en ionen binnen kunnen 
o Verschillende typen 
o Meest voorkomende: transmembraaneiwitten: overspannen de breedte v/d 

plasmamembraan 1 of enkele malen 
o Anderen: hetzij gedeeltelijk i/d fosfolipide dubbele laag v/d membraan ingebed of 

losjes a/h binnen of buitenoppervlak ervan gebonden 
o Functies: 

 Receptoreneiwitten: gevoelig voor extracellulaire stoffen die zich a/d 
eiwitten binden, waardoor de activiteiten v/d cel worde gewijzigd 

 Kanaaleiwitten: maakt het mogelijk dat water, ionen en andere opgeloste 
stoffen het vetgedeelte kunnen omzeilen 

 Dragereiwitten: binden zich aan opgeloste stoffen en vervoeren deze door 
de plasmamembraan heen 

 Enzymen: katalyseren reacties i/d extracellulaire vloeistof i/h cytosol 
(intracellulaire vloeistof) 

 Verankeringseiwitten: hechten de plasmamembraan aan andere structuren 
vast en stabiliseren de positie v/d cel 

 Herkenningseiwitten: maken a/h immuunsysteem kenbaar of de cel al da 
niet lichaamseigen is en of deze afwijkende of gezond is 
 
 

• Koolhydraten aan de buitenkant 
o Buitenste oppervlakte van membraan, complexe molecule van eiwitten 
o Receptor extracellulaire verbindingen en maken deel uit van herkenningssysteem 

 
 Deze 3 nodig om een plasmamembraan te maken.  

Soms wel en soms niet doorlaatbaar voor bepaalde moleculen en dit zal nodig zijn bv. hoe krijg je 

suiker van je glas fruitsap tot bij de mitochondriën, daarvoor moet deze toch het plasmamembraan 

gepasseerd zijn want suiker lost zeer goed op in water. Dus er moet op een bepaald moment een 
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beweging geweest zijn die ervoor gezorgd heeft dat suiker aan de buitenkant van de cellen zit nadat 

het verteerd is en in het bloed zit en zo in je cel komt om in je mitochondriën te zorgen voor ATP  

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 TRANSPORT DOORHEEN PLASMAMEMBRAAN 

 
Er zijn ≠ manieren van transport, met transport wordt bedoeld: de beweging van moleculen van 
buiten naar binnen de cel of omgekeerd. Het kan ook zijn dat je cel afvalproducten produceert waar 
hij van af wilt of eiwitten gesynthetiseerd die eigenlijk bedoeld zijn voor buiten. Dus er zijn ≠ 
manieren om dingen toch door het plasmamembraan te krijgen: 
 

• Diffusie: het is een fysische wet. Als je moleculen hebt in een bepaalde concentratie en 
daarnaast een medium met lagere concentratie dan gaat automatisch de molecule van hoge 
concentratie zich verplaatsen naar een lage concentratie zodanig dat de twee 
compartimenten een gelijk concentratie hebben.  
Hoe komt dat? Moleculen bewegen altijd een beetje, er zijn ook moleculen die stilstaan (bij -
273 °C = het absolute nulpunt).  
 

o Bij concentratieverschil door beweging moleculen 
 Van hoge naar lage concentratie (vraagt geen energie = diffusie = passief 

transport) 
Bv. in het geval van glas fruitsap: in bloed veel 
suiker, in cel weinig dus dan heb je een 
beweging van een hoge naar een lage 
concentratie.  

 Zo zal het concentratieverschil verdwijnen (na 
een tijdje perfect verspreid) 

 Bv. molecule met hoge concentratie buiten cel, 
beweegt zich naar lagere concentratie binnen 
cel 

 Laag naar hoog: wel energie: actief transport 
 

o Zo bewegen ze doorheen 
permeabele membraan 
(doorlaatbaarheid 
plasmamembraan)  
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 In lucht en water zeer traag en speelt een rol voor transport over zeer kleine 
afstanden 

 Belangrijk bij lichaamsvloeistoffen, omdat 
hier plaatselijke concentratieverschillen 
worden opgeheven 
 

o Oplossing: 
 Oplosmiddel (bv. water) 
 Opgeloste stof (bv. suiker) 

o 2 manieren 
 Verplaatsing door het vetgedeelte van membraan (alcohol-vetzuren en 

gassen) 
 Via kanaaleiwit van membraan verplaatsen (ionen-wateroplosbare stof) 
 Factoren die dit bepalen: 

- mate waarin de stof in vet oplost 
- omvang v/d stof t.o.v. de membraankanalen 

 
 

• Gefaciliteerde diffusie: maar bij glucose moeten we ervoor zorgen dat het kan passeren: 
glucose kan niet zomaar door die 
dubbele vetlaag want glucose is 
een wateroplosbare molecule. 
Bevindt zich aan de buitenkant 
van de cel en moet naar de 
binnenkant. Heeft bepaalde 
transporters (die speciaal 
gemaakt zijn om glucose te 
transporteren: 
glucosetransporter – gluut) dat 
zijn allemaal kanaaltjes, eiwitten 
die maar één ding kunnen en dat 
is glucose transporteren van 
hoge naar lage concentratie. Die 
beweging gebeurt 50x/seconde.  
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6.8 IONEN ZIJN HEEL HYDROFIEL  = ELEKTRISCH GELADEN DEELTJES 

 
Een 2e soorten kanaaltjes bestaat voor ionen. Deze zijn hydrofiel = wateroplosbaar.  

• Negatief geladen: anion (bv. Cl- , HCO3-…)  

• Positief geladen: kation (bv. Na+, K+…) 
NaCl (keukenzout) deze ioniseert (lost op) in water door de polaire watermoleculen en geeft: Na+ en 
Cl-. Natrium heeft eentje te veel en chloor eentje te weinig. Zo gaat natrium eentje geven aan chloor 
zodat ze evenveel zijn waardoor natrium eentje te weinig heeft en chloor eentje te veel en zo 
ontstaan ionen. Als je een lading hebt ben je heel graag in water omdat water ook geladen is, H20 = 
zuurstof met 2 waterstoffen en die zitten aan ene kant (de plusjes) en de zuurstof (minnetjes) aan de 
andere kant. Zo krijgt de watermolecule een positieve en negatieve pool. Dus als je een ion bent (pos 
of neg geladen) dan ga je watermantels krijgen; een mantel van watermoleculen waar opnieuw de 
positief geladen deeltjes op je neg kant zitten of als je neg bent alle pos geladen deeltjes er rond 
zitten. Positief en negatief trekken elkaar aan.  

 
 

6.9.1 SOMMIGE TRANSPORTERS KUNNEN OPENEN EN SLUITEN  

 
Dus we krijgen ionen met een soort watermantel en die kunnen ook doorheen kanaaltjes gaan. Rond 
die ionen heb je watermantels 
waardoor we ook kanalen kunnen 
ontwikkelen die specifieke alleen 
natrium of chloor doorlaten of kalium 
= ionenkanalen. Zij hebben vaak ook 
poorten; kunnen sluiten en openen = 
poortkanalen, die laten één specifiek 
ion door bv. natriumkanaal. 
Poortkanaal betekent dat ze kunnen 
openklappen en sluiten als je sleutels 
gebruikt. Elektrische signalen in 
zenuwcellen, spiercellen… gebeurt 
door de beweging van ionen naar 
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binnen/buiten in cellen door kanalen die open en dicht kunnen. Dit is hoe wij zenuwprikkels kunnen 
begrijpen.  
 
 

6.9.2 TRANSPORT MOET SOMS VAN LAGE NAAR HOGE CONCENTRATIE: ACTIEF TRANSPORT  

 
Soms is het zo dat ionen naar binnen/buiten moeten volgens hun concentratiegradiënt, dit doen we 
via diffusie. Stel dat er buiten veel natrium is en je wil die naar binnen dan stroomt die natrium 
gewoon naar binnen. Net zoals bij glucose, dan heb je een diffusiekanaal. Om een molecule van een 
lage naar een hoge concentratie te brengen gaan we moeten betalen – ATP (adenosine tri-fosfaat) 
betalen. Actief transport heeft energie nodig en passief 
transport niet, die gebeurt via diffusie.  
 
Bv. Na+-K+-ATPase (doet aan actief transport) 
Dit is een molecule die natrium naar buiten brengt en kalium 
naar binnen. Tegen de verwachtingen in want buiten was er 
al veel natrium en binnen veel kalium, maar toch breng je 
natrium van een lage naar een hoge concentratie omdat je 
wilt dat alle natrium buiten blijft. Wat de natrium-kalium-
uitwisselingspomp gaat doen is een soort onevenwicht in 
gradiënt in concentraties in stand houden door alle 
natriumconcentraties naar buiten te blijven pompen waar er 
al veel is en alle kalium naar binnen te pompen waar er al 
veel kalium is. Homeostase behouden: voor elke ATP-
molecule gaan er 3 Na-ionen naar buiten en 2 K-ionen naar binnen. 
Wanneer betalen we? We zien dat ATP zich bindt aan de natriumkaliumpomp daar moeten we dan 
‘geld in de gleuf steken’, die breekt af en zo komt er energie vrij en daardoor schiet het spel in gang. 
Uiteindelijk heeft deze pomp hetzelfde gedaan als de glucosepoort. Zonder dit systeem kan je niet 
leven! 
 

6.9.3 VESICULAIR TRANSPORT VAN GROTE MOLECULEN 

 

• Bulktransport 

• Vesikels lijkt op plasmamembraan 
o Endocytose 

 

        
 

 Actief transport waarvoor ATP nodig is 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
20 

 Receptor-gemedieerde endocytose 
 Produceert vesikels met hoge concentraties v/e specifiek 

doelmolecuul 
 Proces 
o Binding van moleculen (i/d extracellulaire vloeistof) aan 

receptoren op het plasmamembraan 
o Binding van receptoren aan specifiek doelmoleculen (liganden) 

zoals een transporteiwit of hormoon en groepen zich dan samen 
op de plasmamembraan + vorming van groeve of instulping op 
dat gebied zodat een blaasje ontstaat 
 

 Pinocytose (drinken) 
o Vorming van kleine blaasjes die met extracellulaire vloeitsof zijn 

gevuld 
o Komt voor bij alle cellen 

 
 Fagocytose (eten) 
o Vorming van blaasje met daarin vaste voorwerpen die even groot 

kunnen zijn als de cel zelf 
o Komt enkel voor bij gespecialiseerde cellen die weefsel 

beschermen door bacteriën, celfragmenten en andere 
afwijkende stoffen in te sluiten 
 

 Nadeel: je weet niet wat je allemaal binnenhaalt  receptoren 
 Virussen en bacteriën via lysosomen 

 
 

 Exocytose 
o Versmelting van blaasje dat i/d cel is ontstaan met de 

plasmamembraan en geeft zijn inhoud aan de cellulaire omgeving 
af  

o Bv. vrijzetting neurotransmitter 
 

 Te zien met microscopen 
 Blaasje wordt onderdeel van plasmamembraan 
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7. GEDIFFERENTIEERDE CELLEN HEBBEN UNIEKE EIGENSCHAPPEN VOOR BEPAALDE 

FUNCTIES 

4 basale eigenschappen: 

• Cellen zijn bouwstenen van alle planten en dieren 

• Cellen zijn de kleinst functionerende eenheden van en leven 

• Cellen worden gevormd door de deling van eerder bestaande cellen 

• In elke cel wordt homeostase gehandhaafd 

•  
We hebben 200 soorten cellen (specialisaties): cytologie = specialisaties v/d cellen 
Selectieve expressie van genen: differentiatie 
 

Wij zijn meercellige organismen – niet: meer van elke cel – maar dit betekent dat er bijna altijd een 

differentiatie heeft plaatsgevonden. Deze cellen hebben allerlei eigenschappen en het proces dat 

daartoe heeft geleid is differentiatie. Bv. kinderen hebben tot een bepaalde leeftijd allemaal dezelfde 

functie; kleuterklas… Volwassenen hebben een bepaalde functie opgenomen: ene is bakker, 

psycholoog… ze hebben een bepaalde keuze gemaakt om ergens goed in te worden. 

7.1 STAMCELLEN ZIJN NOG NIET GEDIFFERENTIEERDE VOORLOPERCELLEN   

Bij differentiatie is het zo dat alle cellen een bepaalde taak opnemen bv. vetcel is opslag van energie. 

Als je differentieert kan je niet meer terug.  
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We hebben eerst stamcellen: cellen die nog van alles kunnen worden 

en dan gaan ze differentiëren en uiteindelijk wordt het een terminaal 

gedifferentieerde cel 

Als cellen differentiëren moeten ze ergens vandaan komen: bevruchte 

eicel. Dit bevat de eicel van de moeder en spermacel van de vader en 

zo krijg je de stamcel. Deze stamcel kan alles worden, er gaat een 

gedeeltelijke differentiatie plaatsvinden dan krijg je pluripotente of 

multipotente stamcellen en deze hebben we nog in ons lichaam. Op 

deze manier hebben we een soort EHBO-kit voor als er iets fout gaat, 

dat er nieuwe cellen kunnen aangemaakt worden. Deze zijn overal 

aanwezig in ons lichaam en gebruiken wij om nieuwe cellen te 

maken/vervangen. Terminaal gedifferentieerde cellen kunnen niet 

meer terug.  

(!) Als je stamcellen laat differentiëren ben je ze kwijt. Om te 

vermijden dat je ze kwijt bent ga je ze eerst laten ontdubbelen (in 2 

splitsen), 1 van die 2 gaat differentiëren en de andere blijft over om je stamcel te behouden.  

 

Dit zijn allemaal terminaal gedifferentieerde cellen 
 

 

 

De kracht van ons organisme is dat wij heel veel ≠ differentiaties gehad hebben, maar dat toch al die 

cellen blijven samenwerken met elkaar. Heel veel cellen (30 biljoen) die goed met elkaar kunnen 

communiceren. Hoe mooi het ook is, het is ook heel complex om te begrijpen. Die cellen zijn ook 

heel dynamisch: als je met je nagel op je huid schart gaat je huid heel veel nieuwe cellen aanmaken 

en met al die weefsels is er een heel dynamisch proces bv. rode bloedcellen maken we met een 

waanzinnige snelheid en na 120 dagen zijn die dood en maken we nieuwe.  

8. HISTOLOGIE: WEEFSELS ZIJN OPGEBOUWD UIT CELLEN, EN ORGANEN UIT WEEFSELS  

 
Histologen = weefseldeskundigen 

• 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 
 
Een weefsel is opgebouwd uit cellen en extracellulaire vloeistoffen. Weefsels zijn dus een complex 
van cellen met overeenkomsten in structuur en functie. Weefsels worden uiteindelijk gebruikt om 
organen mee te maken.  
Bv. hart: spierweefsel want hart is een pomp, 
epitheel aan de binnenkant in de ≠ kamers (bij 
bloedvaten = endotheel), zenuwweefsel, bindweefsel 
want hart zit in een pericard (=bindweefselzakje).  
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Er zijn 4 ≠ soorten weefsels: epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel en 
zenuwweefsel. Tussen de cellen is er ruimte = extracellulaire ruimte. 
 
 

• Epitheelweefsel:  
o Weefsel dat gemakkelijk te herkennen is: rand van een orgaan (buiten- of 

binnenkant)  
o Bekleding van holle organen (bv. darm, bloedvaten…): transportbuizen en 

compartimenten 
o Cellen die mooi naast elkaar liggen en een soort van barrière vormen: uitweindige 

oppervlakten 
o Lijken dezelfde maar is niet altijd zo 
o Maken ≠ producten: klierproducten 

 

• Bindweefsel: 
o Opvullen inwendige ruimten 
o Bieden structurele ondersteuning 
o Energieopslag 
o Vet 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Spierweefsel: 
o Trekt samen om actieve beweging teweeg te brengen 
1) Gladde spier: zelf niet onder controle, 

spieren bv. in de wand van je darm 
waardoor je allerlei darmbewegingen 
krijgt of baarmoeder en blaas die kunnen 
samentrekken 

2) Hartspier: dwarsgestreept 
 
 

3) Skeletspier: 
verbinden botten 
met elkaa  

A. trage 
spiervezels 

B.  snelle 
spiervezels 
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o Bv. hoe moet je een hart bouwen?  ≠ weefsels die je op een bepaalde manier 
moet combineren (macroscopisch) 

 

• Zenuwweefsel 
o Geleidt elektrisch impulsen 
o Voortgeleiding informatie 

 

9. STELSELS ZIJN OPGEBOUWD UIT ≠ ORGANEN  

Wij hebben moleculen, wij maken organellen met die organellen maken we veel ≠ soorten cellen en met die 

cellen weefsels en daarmee organen.  

• Stelsels met coördinatiefunctie 

o Zenuwstelsel: communicatie 

o Cardiovasculair stelsel: bloedvaten 

o Hormoonstelsel (endocrien) 

• Ademhalingsstelsel 

• Immuunstelsel (lymfestelsel) 

• Spijsverteringsstelsel 

• Uitscheidingsstelsel (urinair) 

• Voortplantingsstelsel (geslacht) 

• Musculo-skelettaal stelsel (voortbewegingsstelsel) 

• Integument (huid, haar, nagels) 

 

 

 

 

 

Stelsel Functie Medisch specialisme 
Huidlaag Beschermlaag van ons lichaam, allerlei 

potentiele indringers buitenhouden, 
reguleren lichaamstemperatuur want heel 
veel contact met de buitenwereld. Door je 
bloed veel in contact te brengen met de 
buitenwereld koel houden of juist weinig 
in contact brengen en warmte bijhouden. 
Daardoor worden we rood als we het 

Dermatoloog 
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warm hebben en wit als we het koud 
hebben 
 

Beenderstelsel Het bieden van stevigheid. 
Bescherming van weefsels: borstkas voor 
hart & longen, schedel voor hersenen, 
bekkenbeen voor kleine bekken. 
Opslag van mineralen: calcium. Als we 
veel calcium nodig hebben om de functies 
van ons lichaam te voltooien gaan wij die 
calcium uit de botten trekken  onze 
botten worden iets zwakker. 
 

Orthopedie 

Spierstelsel Zorgen voor voortbeweging. 
Kunnen verkorten bv. ellebooghoek die 
verkleint als de biceps samentrekken en zo 
komt onderarm dichter bij bovenarm 
Zorgt voor stevigheid: buikwand (3 lagen 
spieren) beschermt alles wat in de buik zit 
Warmteproductie net zoals de huid. Kunnen 
rillen zodanig dat we warmte produceren. 

Fysische geneeskunde 
 Sportgeneeskunde 

Zenuwstelsel Het geleiden van onmiddellijke reacties op 
prikkels. 
Het coördineren van activiteiten van andere 
stelsels. 
 

Neurologie: Alzheimer, 
dementie 
 
Psychiaters: geestesziektes 
 
Pediaters: mentale retardatie 

Hormoonstelsel (endocrinologie- Diabetes bij endocrinologen. 
Er zijn typisch endocriene organen: hun 
levenstaak is produceren van hormonen 
(bijnier, schildklier) terwijl andere organen 
naast het produceren van hormonen ook 
andere dingen kunnen doen (nieren: urine 
produceren maken ook belangrijke hormonen, 
teelballen: zaadcellen maar ook testosteron…) 

Endocrinologen 

Bloedvatenstelsel/cardiovasculair 
stelsel 

Hart, bloedvaten: slagaders, aders, haarvaten, 
arteriolen van de kleine bloedsomloop, grote 
bloedsomloop. 
Transporteren van cellen (rode & witte), 
opgeloste stoffen (hormonen, nutriënten, 
zuurstof CO2…) van de ene naar de andere 
plaats. 
 
 

Cardioloog: gaan kijken wat er 
gaande is en verwijzen naar 
hartchirurgen 
 
Hartchirurg: voeren het uit 

Lymfestelsel Verdedigt tegen infecties en ziekten en zorgt 
voor terugkeer weefselvocht naar de 
bloedomloop. 
Nauw gekoppeld aan het afweersysteem 
omdat in de lymfevaten knopen zitten zoals 
amandelen en deze zijn betrokken bij 
immuunafweer. Hier zitten cellen in die 
gevechten leveren tegen indringers, bacteriën.  
Immunologen zijn experten van het 
afweersysteem.  

Immunologie (afweersysteem) 
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Ademhalingsstelsel Longen, luchtwegen, sinussen. 
Transporteren van lucht, verversen van lucht 
in je longen. CO2 en O2 verversen in bloed en 
brengen die naar de longen. 

Pneumologen 
Neus-keel-oor-arts 

Spijsverteringsstelsel Buis van mond naar aars (bijna 10 meter) 
- Slokdarm 
- Maag 
- Dunne darm 
- Dikke darm 
- Endeldarm 
- … 

Daar zitten ondersteunende organen bij: 
lever, galblaas, pancreas/alvleesklier  
 
Verwerken voedsel, opnemen 
voedingsstoffen, verwijderen afvalproducten 

Gastro-enterologie 
(Maag-darm specialist) 
 
Hepatologie (leverdeskundige) 
 

Urinair 
stelsel/uitscheidingsstelsel 

Het bloed bevat allerlei afvalproducten, het 
grootste deel wordt geëlimineerd uit het 
bloed via urine. Een klein deeltje gaat via de 
stoelgang naar buiten. Als we dingen niet 
nodig hebben nemen we ze uit de darmen 
eerst op in ons bloed en achteraf dumpen we 
het in urine, soms van bloed terug in 
stoelgang. 
De nieren maken urine uit bloed, gaan urine 
via urinebuis naar urineblaas brengen, we 
sparen het op in een reservoir om achteraf te 
kunnen ledigen.  

Nefrologie (nierexperts) 
Urologie 

Mannelijk voortplantingsstelsel Man produceert geslachtscellen en hormonen 
(teelballen) 
 
 

Andrologen 
 

Vrouwelijke voortplantingsstelsel Vrouw produceert geslachtscellen en 
hormonen, ondersteunt embryonale en 
foetale ontwikkeling van bevruchting tot 
geboorte (eierstokken) 

Gynaecologen 

 

• Oncologen: kankerspecialist. Je kan terecht komen bij een gynaecologisch oncoloog: 
gespecialiseerd in bv. kanker in baarmoeder. 

• Hematoloog: bekijkt bloed & bloedvatenstelsel 

• Radioloog: werkt met medische beeldvorming  

• Klinische biologen: diegene die in bloed alles bepalen om te kijken of je ziek of gezond bent 
• Anatome patholoog: kijkt met microscoop naar ≠ weefsels of er een goedaardige of 

kwaadaardige weefsel is  

 

9.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET MENSELIJK LICHAAM  
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We hebben heel veel cellen (ong 30 biljoen) die zich allemaal bevinden in een blauw bad, waar het 
leuk is om te zijn. We houden het intern milieu waar de cellen verblijven constant = homeostase = 
milieu-interieur. De fysiologie is het constant houden van het inwendig milieu waar al die 30 biljoen 
cellen bevinden. Alle stelsels hebben als taak om bij te dragen aan het constant houden van dit 
milieu bv. ademhalingsstelsel dient ervoor te zorgen dat al die cellen op elk moment genoeg toegang 
hebben tot zuurstof. Dit is belangrijk want als er geen zuurstoftoevoer is sterft het af (deeltje van je 
hersenen bij beroerte, deeltje van je hart bij een hartinfarct…). Zo kan je het urinair systeem ook 
beschouwen als belangrijk: alle afvalstoffen worden naar buiten gebracht, of te veel water of te 
weinig water we lossen het op, te veel/weinig zout we lossen het op. De huidlaag is dan de wand van 
dit bad. Skelet draagt bij tot het constant houden van het concentratie calcium in het inwendig 
milieu. Alle stelsels dragen bij tot het constant houden van het inwendig milieu.   
 
 

De bedoeling is dat elk van die cellen voornamelijk 
zuurstof en nutriënten krijgt en die produceren dan CO2 
en soms ook organic waste. Wij nemen voedsel en 
zuurstof in geven CO2 water en energie. Wij hebben 
energie nodig om te leven en die halen wij uit de 
voedingsmiddelen + zuurstof, we produceren CO2 die we 
naar buiten moeten laten gaan. Planten doen het 
omgekeerd: ze gebruiken CO2, energie, water en geven 
dan appels en zuurstof en wij gebruiken die.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10. HOMEOSTASE EN FEEDBACKSYSTEMEN 

 

• Homeostase (1930: Walter Cannon): 
o Constant houden van ‘milieu interieur’ voor vele paramters 
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o Vele parameters: moeten allemaal kloppen (= kern v/d fysiologische werking v/h 
lichaam). Als eentje niet constant blijft zitten we met een probleem. Ziektes zijn 
eigenlijk bijna altijd een falen v/d homeostase. We slagen er op een of andere 
manier er niet in om een bepaalde concentratie constant te houden bv. magnesium 
tenzij je een ziekte hebt die het uitlokt, suiker, temperatuur, pH, 
zuustofhoeveelheid… moet constant blijven anders zitten we met een ziekte.  

o Dynamisch evenwicht (ongeveer constant) 
 
Hoe slagen we erin om het constant te houden? Negatieve feedbacksysteem kennen we in de 
techniek ook bv. thermostaat heeft een thermometer die zegt wat de situatie is. De thermometer is 
de receptor of de sensor. Als de situatie te laag is gaat men ze het verhogen en als het te hoog is gaat 
men het verlagen = negatieve feedback. Dus de thermostaat is een soort controlecentrum die de 
gemeten situatie vergelijkt met de set-point en op basis daarvan een effector in gang zet. Als het 17° 
is zal die effector de chauffage zijn en als het 23° is zal die 
chauffage de airco zijn.  

 
Negatieve terugkoppeling: sensor detecteert de afwijking van 
‘set-point’, integratiecentrum bepaalt  
De respons, effector produceert de respons.  
Dit systeem gebruiken we in het menselijk lichaam om 
homeostase te bewaken/in stand te houden. 
 
Ziekte betekent vaak: ‘falen van homeostase’ 

 Als je 1 v/d parameters niet constant kan houden 
 

10.1 VIA NEGATIEVE FEEDBACK BEHOUD VAN 

DYNAMISCH EVENWICHT 

 

 Gebeurt constant 
De thermostaat zit in de hersenen/hypothalamus en ook ons integratiecentrum, dus sensor en 
integratiecentrum tegelijkertijd. We meten dat en zeggen dat we een set point hebben, deze is 37° C. 
De set point zegt bv. dat de lichaamstemp te hoog is, dan gaat het integratiecentrum een 
commando/effector geven dat het temp. doet dalen. Die effector kan bv. de zweetklieren zijn: ze 
leggen een waterlaagje op je huid en om dat te laten verdampen onttrek je warmte of meer bloed 
naar je huid sturen en zo kan je afkoelen en zo zal de stimulus verwijderd worden, het resultaat is dat 
de homeostase terug hersteld is.  
Het omgekeerde: de temp. is te laag, de hypothalamus gaat andere dingen in actie steken: stoppen 
met zweten, minder bloed naar huid sturen, kabels leggen naar spieren zodat je kan bibberen om 
warmte te produceren.  
 
 
 
 
 
 

• Controlecentrum = hypothalamus 

• Normale range = halve graad meer of minder waarrond we fluctueren  
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Parameter Setpoints van enkele 
belangrijke bloedsparameters 

Ziekte/symptomen 

Glucose 90mg/dl (70-110) Te hoog: 
diabetes/hyperglycemie 
Te laag: hypoglycemie 

pH 7.4 (7.35-7.45) Te hoog: alkalose (te basis)  
Te laag: acidose (te zuur) 

Ureum 25mg/dl Te hoog: uremie = nierfalen 
Zuurstof 20ml/dl Te laag: hypoxie 

Vetten 600mg/dl Te hoog: hypercholesterolemie 
Eiwitten 7g/dl Te laag: ondervoeding, 

oedeem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 POSITIEVE TERUGKOPPELING 

 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meestal regelen we homeostase met negatieve feedback. Moest het met een positieve feedback zijn 
is het raar. Dan zou het elke keer dat het warm is de chauffage aanschieten. 
 

• Effectors versterken wijziging (sneeuwbaleffect) 

• Meestal deeltje van grotere negatieve feedback loop (bv. bloedstolling) 
Bloedstolling begint met dat je een bloedvat beschadigt en je begint te bloeden. Je eindigt 
met een bloedklonter die de bloeding stopt. Het is een negatieve feedbackloop die het tegen 
is gegaan door het bloeden te stoppen. Maar binnen die stolling heb je op bepaalde plaatse 
een positieve feedback. Het gaat om plaatjes:  
Andere voorbeeld is de bevalling: weeën die steeds erger worden. 
 

10.3 SUIKERZIEKTE (DIABETES) IS EEN VOORBEELD VAN VERSTOORDE HOMEOSTASE  

Wij zijn enorm kwetsbaar, als iets van dit systeem niet marcheert zitten we in de problemen. Bv 
glucose, elke keer stijgt het als je eet, het stijgt meer dan gewoon. Dit wordt opgeslagen om later te 
gebruiken. De eilandjes van langerhals in de alvleesklier maken dan insuline 
(hormoon dat in het bloed komt en zegt tegen alle cellen dat er genoeg 
suiker is en dat alle spieren ze mogen intrekken)  zo gaan de spieren ze 
allemaal intrekken.  

Type-I-diabetes of jongerendiabetes. Om een of andere reden gaat ons 
afweersysteem de bètacel als slecht zien. Die worden aangevallen door de 
andere cellen. Bètacellen gaan kapot en daar is niets meer aan te doen. 
Situatie: elke keer als je glucose eet wordt die glucoseconcentratie 
toegenomen en we krijgen het niet meer normaal. Er is elke keer veel meer 
dan 90mg/dl en blijft altijd zo. Mensen met suikerziekte hebben altijd te 
veel suiker in hun lichaam tenzij je via medicatie of menselijke ingreep het 
zelf hersteld.  

Dus we kunnen die feedbackloop die niet werkt zelf doen werken. Als je 
zelf je glycemie wil controleren ga je ten eerste je suikerconcentratie moeten meten, je prikt in je 
vinger. Als je dat niet doet dan gaat die suiker u lichaam beschadigen, bv je ogen zullen blind worden 
of mensen worden nierpatiënt. Als je het dus niet controleert 
krijg je binnen x aantal jaren ziektes. Dus die glycemie 
controle moet je behouden. We hebben een enorme inzet 
om die feedbackloop zelf te onderhouden samen met je 
endocrinoloog.  

• Sensor: glucosemeter (bv. bloedprik) 
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• Integratiecentrum: rationele ervaring arts & patiënt 

• Effector: insuline-injectie (te veel spuiten kan leiden tot hypo en zo kom je terecht in coma en je gaat 

dood 

11. COMMUNICATIE TUSSEN CELLEN 

 

Het menselijk organisme is een complex samenlevingssysteem tussen allerlei soorten cellen die 
georganiseerd zijn in organen en stelsels, allemaal met de bedoeling hun deeltje bij te dragen tot het 
geheel. Het systeem zal goed werken als er goede interactie is tussen al die gedifferentieerde cellen. 
De communicatie kan op 4 ≠ manier plaats vinden: 

• Lokaal (binnen 1 weefsel) 
 

o Direct contact tussen cellen (= cellen kunnen met elkaar communiceren): gap 
injuctions (ene cel gaat over i/d andere cel  binnendeur) (soort van eiwitten)  
Cellen met tussendeuren = gap junctions: maken 
functionele verbindingen tussen naburige cellen. 
Bv. hart: wordt beschouwd als 1 geheel namelijk 
alle hartcellen hangen aan elkaar en als eentje 
elektrisch geprikkeld wordt en gaat samentrekken 
doen de anderen dit ook. 

  
o Communicatie via lokale boodschappers 

(paracriene regeling = boodschapper die lokaal 
functioneert  gaat niet naar bloed, vindt enkel 
plaats onder cellen die in elkaars buurt liggen 
Paracriene communicatie: nog altijd in dezelfde weefsel dat een soort cellen ander 
soort cellen er vlak naast gaat 
beïnvloeden. Paracrien = andere 
cellen.  
Bv. cellen in de teelbal die testosteron 
maken. Testosteron komt in het bloed 
maar testosteron gaat ook lokaal aan 
de cellen die zaadcellen maken zeggen dat ze zaadcellen moeten maken, dit is een 
lokaal gesprek tussen 2 soorten cellen in de teelballen 

o Als het in de ene cel zit, automatisch ook in de andere 

11.1 LANGE-AFSTANDSCOMMUNICATIE  

Op 2 manieren: 

o Neuronaal: instantaan, snel. De prikkel die in de neuronale cellen komt is zeer 
specifiek en snel. Dat betekent dat al de rest daar niet van weet. Prikkel via kabel 
(axon) naar doelcel = heel gericht. 

o Hormonaal: molecule via bloedbaan naar alle cellen (enkel effect in doelcel  
endocrien signaal = komt i/h bloed en brengt dit overal naartoe, niet iedereen gaat 
hierop reageren, enkel structuren die de code 
verstaan  

 Bv. testosteron 
- Paracrien: in testikel andere 

cellen actief maken 
- Endocrien: naar de hersenen 
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12. ANATOMISCHE VLAKKEN/SNEDEN 

 

• Transversaal of horizontaal 

• Coronaal of frontaal 

• Sagittaal (midsagittaal: door middellijn) 
 
 

 

 

12.1 ANATOMISCHE RICHTINGEN  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Term  Gebied of referentie 
 

Anterieur Voorkant, voor 
 

Ventraal Buikzijde, naar voren gericht (neus, buik) 
 

Posterieur Achterzijde, achter 
 

Dorsaal Rugzijde, naar achter gericht 
 

Craniaal of cefaal Het hoofd, naar boven (heupen zijn craniaal 
naar beneden) 
 

Superieur Boven, op een hoger niveau 
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Caudaal Staart, naar tenen toe, naar beneden (heupen 
zijn caudaal van buik) 
 

Inferieur Onder, op een lager niveau 
 

Mediaal In de richting v/d lengteas (bv. neus, oren 
(lateraal t.o.v. neus  neus en ogen mediaal 
t.o.v. oren), binnenkant tenen) van het lichaam, 
dicht bij middenlijn 
 

Lateraal In buitenwaartse richting weg v/d lengteas v/h 
lichaam, ver v/d middenlijn (oren, buitenkant 
benen) 
 

Proximaal i/d richting v/e aanhechtingspunt (naar romp 
toe) bv. bovenarm 
 

Distaal 

 

i/d richting weg v/e aanhechtingspunt (weg v. 
romp) bv. onderarm 
 

Oppervlakkig gelegen Bij, nabij of betrekkelijk dicht bij buitenkant 
lichaam 
 

Diep gelegen Verder verwijderd v/e buitenkant v/h lichaam 
 

 
 

Vlak Oriëntatie Referentie aan richting Omschrijving 

 

Transversaal/horizontaal Loodrecht op de 
lengteas 

Transversaal/horizontaal Scheidt bovenste en 
onderste gedeelte 
v/h lichaam 

 
Sagittaal Parallel a/d 

lengteas 
Sagittaal Scheidt linker- en 

rechtergedeelte 

 
Midsagittaal   Vlak door het 

midden, waardoor 
lichaam in linker en 
rechterdeel wordt 
gescheiden 

 
Frontaal/coronaal  Frontaal/coronaal Scheidt ventraal en 

dorsaal gedeelte: 
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coronaal: door het 
hoofd 

 

 

13. BIOLOGIE: EIGENSCHAPPEN EN ‘DRIJFVEER’ VAN LEVENDE WEZENS  

Leven = als dingen aan deze 5 zaken voldoen kan je zeggen dat het een levende wezen is 

• Basale functies: 

o Reactievermogen (prikkelbaarheid): reageren op externe prikkels 

o Groei 

o Voortplanting 

o Beweging (intern transport of voortbeweging) 

o Stofwisseling (metabolisme): chemische reacties vinden plaats waar enzymes voor nodig zijn 

• Sterven (van organisme): onontkoombaar 

• Drijfveer is overleven (soort mag niet doodgaan) 

o Korte termijn: organisme (eten en niet opgegeten worden) 

o Lange termijn: genetisch materiaal van soort (voortplanten) 

o Enige die blijven bestaan zijn zij die voortplanten en willen overleven 

•  “A chicken is an egg’s way to make another egg” 

o Normaal zou je denken “an egg is a chicken’s way to make another chicken” = een kip maakt 

een andere kip via een ei. Het is omgekeerd, het ei is constant. Het bevat DNA en die DNA 

gaat niet kapot en er wordt een nieuw ei gemaakt met diezelfde DNA. 

o “egg” = genetische code: zit tijdelijk in kippen, dan weer in eiren…  code blijft hetzelfde 

13.1 EVOLUTIE: NATUURLIJKE & SEXUELE SELECTIE 

• Charles Darwin: “The Origin of Species” en “The descent of man and selection in relation to sex” 

o Natuurlijke selectie: niet opgegeten worden, wel eten 

o Seksuele selectie: zich voortplanten 

o Selectief: niet iedereen zal hierin slagen: harde wereld, maar = kracht v/h hele 

systeem, het is nodig 

o Natuur zoekt automatisch de sterkste uit, dus de mens moet niet te veel ingrijpen 

13.2 FUNCTIONALISME OM MENS TE LEREN BEGRIJPEN  

• Functionalisme: om een biologisch fenomeen te begrijpen, moeten we de functie 

(bedoeling erachter zoeken) ervan voor het organisme begrijpen 

o Bv. als je een jonge vlinder ziet met vleugels met cirkels op: de bedoeling = wanneer vogels 

afkomen ze ze 2 ogen van uil, bang van  overleven  door natuurlijke selectie (geen 

bedoeling erachter, maar toeval): steeds beter, diegene met beste ogen kan overleven en 

voortplanten 
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o Niet alles heeft nut! (evolutionair relict): bv. kippenvel: vroeger isolatielaag rond lichaam, nu 

niet meer nuttig, staarwervels… 

 

 

• Ook begrijpen van aspecten van (menselijk) gedrag vereist inzicht in hun evolutionair nut (vgl.: 

zangvogels in staat om nieuwe liedjes te leren  breinstructuren die beter ontwikkelen) 

o Eten 

o Niet opgegeten worden 

o Voortplanten 

13.3 PRINCIPES EVOLUTIETHEORIE 

 

1. Er is interindividuele variatie binnen soorten, gedeeltelijk erfelijk (iedereen ziet er een beetje 
anders uit) 

o Verschil soms duidelijker dan anders 
o Verschil in grootte… 

2. Bepaalde individuen hebben meer overlevend 
nageslacht omdat overerfbare eigenschappen beter 
aangepast zijn aan omgeving (= natuurlijke selectie): bv. 
ogen op vleugels vlinders: eigenschappen geven 
voordeel (verschhil moet niet groot zijn) 

3. Eigenschappen die positief zijn voor overleven en 
voortplanting worden frequenter i/e populatie (selectief 
voordeel), aantal van die factoren zijn overerfbaar 

o Af en toe mutaties: meestal overleven die het 
niet, soms wel en heb je organismen meteen 
defect  

 

13.4 SURVIVAL OF THE FITTEST  

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

te geven 

• Fitness = aantal succesvolle nakomelingen 

o Hun nageslacht zorgt ook voor nageslacht enz. 

o De eigenschappen die voordelig zijn, worden doorgegevn  

 

 
 
 

13.5 SEKSUELE SELECTIE 

 

• Intra-seksuele selectie = competitie tss. mannetjes (male-male 
competition, vrouwtje afhankelijk van man) wanneer er een 
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territorium is met veel voedsel  grootte v/d dieren zal sterk verschillen: mannetjes fysiek 
groter en sterker dan vrouwen 

• Femaile choice (vrouw nt. Afh. Van man): voedsel in overvloed  mannetjes niet nodig: 
nuttig maken door zich vreemd te 
gedragen of vrouwtjes kiezen voor 
bepaalde eigenschap 

o Pauw: steeds groter staarten 
om vrouwtjes te verleiden 

o Bepaalde eigenschappen 
werken 

o Vrouwtjes beslissen en 
mannetjes moeten alles uit de 
kast halen om vrouw te 
krijgen en voorplantingskans 
te genereren 

• Winnaar krijgt het allemaal: 
territorium… 

• In welke mate v. toepassing op mens? 
o Spiermassa: aanzienlijk 

verschil man/vrouw 
 
 
 
 
 
 

13.6 TAXONOMIE  

(Linneus): organismen indelen volgens eigenschappen in groepen 
 
Menselijk gedrag staat zeer dicht bij dieren. Het is een gevecht tussen politiek correct en dierlijke 
programmatie. 

• Groepen 
o 3 domeinen 

 Eukaryoten  
 Bacteria 
 Archaea (oerbacteriën) 

 

Homosapiens: een van de soorten (≠ ras, = organismen van dezelfde soort kunnen paren en 

nageslachten krijgen die ook vruchtbaar zijn) 

Homo 

Hominidae: familie van de mensapen (urangutan, gorilla, chimpansee, de mens). Kleine familie in een 

grote orde primaten. Vormen samen met de andere soorten de zoogdieren, en deze komen onder de 

vertebrata. (amfibieën, reptielen…) 

Vertebrata: met ruggenwervels 
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Chordata: beenderige structuren (dieren die een harde 

structuur hebben en niet noodzakelijk ruggenwervels 

hebben). 

Animalia: koninkrijk van de dieren (ong 1 miljoen 
(insecten, weekdieren..) 
+ eukaryoten (ong 10 miljoen) 
 
Eukaryoten: bijna al het leven dat wij kennen, behalve bacteriën en oerbacteriën 
 
Variëteiten en complexiteit v. organismen ontstaan door adaptaties: mutaties en cumumatieve 
selectie. 
Heel de variëteit (macro evolutie: alle soorten die ontstaan zijn, afzonderlijke soorten zijn 
geworden…) dat is door het fameuze proces van adaptaties. Natuurlijke selectie is daar één aspect 
van waarbij je genetische mutaties gaat hebben en daaruit gaat selecteren, als je een mutatie hebt 
dat voordeel oplevert dan wordt dat courant de populatie van die soort en zo krijg je altijd dezelfde 
oorsponkelijke structuren die voor andere zaken zijn ingezet.  
 
Één bot bovenaan (humerus), 2 botten onderaan (radios en de unlia – ellepijp) die ga je terugvinden 
over heel veel ≠ soorten. We zijn diezelfde structuren op ≠ manieren aan het inzetten ofwel als een 
arm, vleugel, vin, voorpoot... het blijft altijd dezelfde structuur. Allemaal door selectie, genetische 
mutatie, adaptatie ontstaan: 

a) Mens/arm:                                        c) Walvis/vin 

b) Vleermuis/vleugel                           d) Poot/hon 

 
Niet alles in ons lichaam is goed gemaakt bv. in het netvlies zit een gigantische interieursfout, de 
gevoelige film (plaat) zit achter de kabels (normaal gezien zit alles achter de gevoelige plaat, in het 
netvlies is dit omgekeerd), bv. zaadleider van de man zit helemaal rond de urineblaas = intelligent 
design. Er zijn soms grote fouten gemaakt omdat het onder voorafgaande plan/doel is. 

 The blind watchmaker (boek): we maken heel complexe dingen zoals bv. menselijke oog, maar die 
zijn niet op voorhand bedacht. Biologie heeft niet nagedacht op voorhand, alles gebeurde stap voor 
stap. We zijn watchmakers: we maken zeer complexe zaken maar we zijn blind, we weten niet 
waarom we dingen ontwikkelen.  
Daardoor heel wat fouten i/h lichaam (vgl. ontstaan haar = toevallig). Het is allemaal een variatie op 
het thema 
 

13.7 EVOLUTIONAIRE DRIJFVEER: ETEN EN NIET OPGEGETEN WORDEN 

 

Er is maar één grote contstante: je moet ervoor zorgen dat je eet et niet opgegeten wordt + jezelf 
voortplanten.Daar gaat het meest van al onze energie naartoe, het is een enorme uitdaging. Ze zitten 
in een voedselpyramide, er zitten altijd roofdieren boven hen, er is altijd concurrentie met de 
soortgenoten.  

• Daarom zijn er in de natuur altijd open niches (eiland, lucht, grot…) 
o = plaats, ruimtelijk meestal waar er oppurtuniteiten zijn, een plaats waar andere 

soortgenoten niet kunnen komen en waar jij veel toegang hebt tot voedsel en heel 
weinig risico hebt om opgegeten te worden.  

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

• Invloed 
o Klimaat, meteorieten 
o Continentendrift 
o Altijd zoeken naar nieuwe 
omgevingen 

 
Vrij vroeg was er al een eerste soort 
leven. Cambrium explosion: explosie in 
de zee waarna er veel soorten 

waren, dan zijn we beginnen 
tellen. Sommigen van die stappen 
die gebeurd zijn dragen wij nu nog 
altijd mee, zit in ons DNA.  
Twee belangrijke stappen: 

• Van de zee naar het land, 
toen waren er al planten en die 
vonden het geweldig want er was 
niemand om dat op te eten. 

Dieren zijn gekomen en begonnen die planten op te eten. Vissen die op land ging, hadden 
meer poten dan vinnen. 

• Toen wij, de zoogdieren, het landoppervlak begonenn te domineren. Ongeveer 65 000 000 
miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen zijn uitgestorven door een meteoriet. Alles was 
uitgestorven. Uit die paar soorten die zijn overleefd, zijn alle zoogdieren gekomen. Er kwam 
opeens een ecologische niche, het land was opeens vrij van al de dino’s, er kwam een 
enorme oppurtuniteit en dan zijn die zoogdieren beginnen ontwikkelen. 

 Na massa-extincties, 65 mya: zoogdieren vertonen snelle diversificatie: evolutionaire 
niche  ≠ processen (niet belangrijk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit kleine zoogdier is een grote 
explosie ontstaan. 

Marsupials (buideldieren) 

Placentals (zoogideren met 

placenta) 

 

Zijn zeer dominant geworden. = 

een snelle diversificatie omdat er 

een ecologische niche was die 

ervoor gezorgd heeft dat de 

zoogdieren konden komen en 

sindsdien zijn de memels 

(zoogdieren) baas. Meer specifiek 

is het zo dat de mens baas is.
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13.8 ‘OUT OF AFRICA’: OP ZOEK NAAR DE WIEG VAN DE MODERNE MENS  

• Laatste belangrijke 

gebeurtenis: heel de 

contintent verkend, 

daarna wereld 

gekoloniseerd. 

• Voor een deel al inzich in 

scheepvaart 

• Vrij laat pas Amerika 

• Emigreren: meer eten-

geluk-toekomst 

• Siberië: adaptatie: via 

Beringenstraat naar 

Amerika 

• Massa-uitroeiing van 

grote dieren 

13.9 VERSPREDING HOMO SAPIENS 

 

De situatie vandaag. Plekken waar we met massaal veel naartoe zijn gegaan of waar we zijn 
ontwikkeld. Het contintent dat nu nog het meest groeit is Afrika. Europa is aan het afnemen. Dit zijn 
de plaatsen waar wij uiteindelijk als homo sapiens hebben gevestigd. De plaatsen waar wij ons niet 
hebben gevestigd is de bewoning bemoeilijkt.  
 

13.10 ONTWIKKELING EN EVOLUTIE VAN DE MENS EN MENSELIJKE HERSENEN  + 

OORSPRONG VAN NEANDERTHALER EN H. SAPIENS   
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• Splitsing tussen chimpansee en hominiden: 5mya 

• Neand.: 0,3 mya 

• H.Sapiens: 0,1 mya: enige homo die nog overblijft, wss door hersenen 

• Mogelijk nog latere menging tussen Neanderthalers en H.Sapiens 
o Huidige mens 

heeft wss 
neanderthaler 
verdreven 

o Wel nog 
gepaard, maar hs 
meer voordelen 
om te overleven 

• Neanderthalers: 
uitgestorven door 
intellect HS 

o HS: grootste 
breinmassa: 
beter in staat om 
te overleven 

 
 
 
De 1e soorten die wij homo noemen. Normaal Australopithecus = vroege mens, 
van homo spreken we sinds 2/3 miljoen jaar geleden. De eerste waren: homo 
habilis, homo erectus, homo heidelbergensis, homo neanderthalensis en homo 
sapiens. Hoe het juist zat weten we niet helemaal. Men vermoedt dat de 
soorten die wij nu zijn, dat die zijn afgesplitst van de homo erectus, dat er dan 
een soort homo heilbergensis is gekomen en dat die een gemeenschappelijke 
voorvader is van de neanderthaler en van ons. De neanderthaler is één van de dichtste neven van 
ons. Er was een uitwisseling van genetisch materiaal tussen HS en Neanderthaler: men heeft 
genetisch vastgesteld dat wij neanderthalergenen hebben. 
 

13.11 HOMO SAPIENS, HET DIER 

MET DE GROTE HERSENEN 

 
 De competitie tussen neanderthaler en 
HS is gewonnen door de HS vanwege 
het grote brein. Vandaar dat wij onze 
soort Sapiens = de slimme soort hebben 
genoemd. 
Onze hersenen zijn 4-5x keer groter dan 
we zouden verwachten.  

• Voorlopers homo-soort: zelfde 
breinmassa als mensapen 

• Genetische verschillen: 
o 98-99% identiek 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
41 

o 1-2% verschillend: uiterlijk 
o Mens is heel sterk een dier, maar veel slimmer 
o 1% verschil DNA mens en chimpansee, 0,1% verschil DNA tss onverwante mensen  

 zeer grote overeenkomst 
 

13.11.1 UNIEKE VAN MENSELIJKE HERSENEN  

We hebben niet alleen een groter brein gekregen in volume, we hebben ook nog op andere manier 
ervoor gezorgd dat onze rekencapaciteit vergroot.  

• We hebben een groter >2% van LG (itt 0,2% bij olifant) 

• We hebben meer neuronen per g hersenweefsel ingezet 

• We hebben ook meer plooien in onze cortex dan andere dieren door beperkte plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.11.2 VERTRAAGDE (POSTNATALE) ONTWIKKELING VAN MENSELIJKE 

HERSENEN 

 
We hebben hier hard aan gewerkt omdat onze schedel niet groter kon worden dan hij was, beperkt 
door het geboortekanaal. Er is een beperking in de grootte van de hoofden, als er kinderen waren 
met grotere hoofden zaten die vast dus die zouden vanzelf afsterven  natuurlijke selectie. 
Nu kan dit toch nog door de keizersnede.  
 

• Het geboortekanaal is kleiner bij ons omdat we rechtop lopen. Door rechtop te lopen zijn we 
handiger, dit heeft dus ook een nadeel gehad.  

• We hebben niet alleen meer neuronen, meer plooien… we hebben ook nog eens na de 
geboorte een belangrijke ontwikkeling. We hebben net zoals een chimpansee een brein van 
350g en na de geboorte wordt dit 1400g. Dus na de geboorte blijven wij ons brein verder 
ontwikkelen tot 20-30 jaar. Dit is een enorm nadeel omdat wij compleet hulpeloos tot wereld 
komen, we kunnen niks zonder ouders. We hebben een heel heel lange postnatale 
ontwikkeling en dit gaat gepaard met het verder groeien van het brein.  
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• Dit geeft ook nog een enorm voordeel: we kunnen nog VEEL LEREN EN BEÏNVLOEDING 
MOGELIJK MAKEN. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2: HET ZENUWSTELSEL 

1. OPDELING ZENUWSTELSEL, ZENUWCELLEN EN STEUNCELLEN  

 

• Doel: geleiding en onmiddelijke reactie op prikkels 

• Anatomische opdeling zenuwstelsel op macro-niveau 

• Centraal zenuwstelsel CZS (blauw-paars-achtig) 
 Hersenen 
 ruggenmerg 

• Perifeer zenuwstelsel: alles wat neuronaal is (buiten CZS)  
 Craniale zenuwen: komen rechtsreeks uit brein 
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 Spinale zenuwen: maken interactie met centrale zenuwstelsel via 
ruggenmerg 

• Op microscopisch niveau 

• 2 celtypes: neuronen waartussen ≠ cellen zitten met functies.  
Neuronen met steuncellen (Glia): ondersteunen functie van die neuronen 

 

1.1  FUNCTIONELE OPDELING 

• Sensorische info die door de zintuigen of receptoren wordt geregistreerd: afferente gedeelte 

v/h PZS naar plaatsen in CZS waar deze wordt verwerkt: motorische impulsen d.m.v. 

efferente gedeelte van PZS naar spieren en klieren (= effectoren) 

 

• Efferente 

o Somatische = aansturing skeletspieren 

o Autonome = automatische, onwillekeurige regulering van glad spierweefsel, 

hartspierweefsel, klierwerking  en vetweefsel, bestaat uit een parasympathisch en 

orthosympathisch gedeelte 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2  NEURONEN (ZENUWCELLEN) ZIJN DE FUNCTIONELE EENHEDEN VAN HET ZS  

 
Een neuron heeft een cellichaam; verschillende vertakte, 
gevoelige dendrieten, die binnenkomende signalen 
opvangen; en een lang axon dat uitgaande signalen 
geleidt i/d richting van 1/meer synapsknoppen.  
Dendrieten: opvangen van prikkel (afferent); 
prikkelconductie  uitlopers die prikkel begeleiden naar 
cellichaam. Deze informatie wordt geïntegreerd in het 
cellichaam en vervolgens weer weggestuurd via een axon 
(efferent), een bepaalde prikkel wordt gevormd ter 
hoogte van de axonheuvel en gaat over de axon gaan 
lopen (dit kan vrij ver gaan). Laatste deel zijn de 
zenuwuiteinden, verdikkingen die meestal synapsen 
genereren, verbinding maken met andere cellen – een 
zenuw is maar interessant als het twee cellen met elkaar 
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verbindt – het doorgeven van de prikkel van de ene naar de andere cel noemt men de synaps.  
(bv. zenuwcel die een spiercel gaat bezenuwen en die spiercel gaat aanzetten om samen te trekken).  
 
(!) Dus een neuron heeft uitlopers: afferent en efferent. 

• Afferent = naar het lichaam toegaan 
• Efferent = van het lichaam weg gaan 

 

 
 
 
 
    Een ≠ proces: 

Het cellichaam krijgt input van 
dendrieten, het cellichaam 
integreert dit en gaat output 
genereren via een axon = conductie 
of geleiding van prikkels over je 
axon en dan heb je output die naar 
andere cellen wordt gegeven.  

 
 
 
 

1.3  ANATOMISCHE CLASSIFICATIE VAN NEURONEN 

 

De soorten neuronen kunnen we op 2 manieren bekijken: anatomisch (hoe ze eruit zien) en 
functioneel (waar ze liggen in het lichaam). 
 

• Anatomisch: 
o Multipolair: cellichaam, 2 of meer dendrieten en 1 enkele axon  aan ≠ kanten 

uitlopers (allemaal afferent – dendrieten & 1 efferent – axon) 
 vele inputten en 1 output 

Bv. motoneuronen 
 

o Bipolair: 2 uitlopers, een dendrietische kant (input) en 
axonale kant (output) 

 een input en een output 
Bv. retina van oog 
 

o (pseudo)unipolair: cellichaam heeft 1 pool/uitloper, de 
afferente dendrietische kant loopt automatisch over in de 
efferente axonale kant 
Bv. sensibele neuronen 
 

 

1.4  FUNCTIONELE CLASSIFICATIE NEURONEN 

 wordt geclassificieerd volgens waar men de neuronen vindt 
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• Sensibele/sensorische neuronen 
o Input, afferente gedeelte v/h PZS 
o Info van zintuigen die het uitwendige en inwendige milieu waarnemen en deze 

doorgeven aan andere neuronen in CZS 
 

• Schakelcellen (interneuronen, associatieneuronen): integratie 
o Integratie, weten niet precies of ze voor in- of output zorgen 
o Inhiberend effect: respons om andere neuron niet te stimuleren 
o Verbinden van neuronen 

 
• Motorische 

o Output, efferente gedeelte 
 
Sensorische en motorische neuronen zijn er een paar miljoen in het lichaam. De grote meerderheid 
bij de mens zijn de interneuronen, die zijn met miljarden. De grote meerderheid van de complexiteit 
van ons brein ligt niet zozeer in het feit dat wij prikkels van onze zintuigen, oog, huid… naar onze 
hersenen kunnen krijgen of van onze hersenen prikkels naar onze spieren krijgen, maar wat er in de 
hersenen van kabels ligt. Dat is een complexe massa van interneuronen en hoe complexer hun 
proces is hoe meer die interneuronen betrokken zijn. En alle processen waar we vooral 
geinteresseerd in zijn: leren, spreken, rekenen is allemaal met de interneuronen.  
 
 

1.5  GLIA VAN PERIFEER ZS 

 

Glia = steuncellen van de perifeer zs en centraal zs 
 

• Schwanncellen 
o Vormen myelineschede rond axonen = ‘isolatie’ door vele lagen plasma-membraan: 

geen interactie met buitenwereld  
 

o Versnelt prikkelgeleiding in axonen  “supergeleiders” 
 

o Knopen van Ranvier: plaats die wordt opengelaten (2mm 
afstand) 

 nog niet interageren met buitenwereld 
 

o 1 vertakking 
 

o Aantal keer rond axon wikkelen 
 

o Niet bij alle neuronen: skeletspieren <-> spieren v/d darm 
 

• Satellietcellen 
o Zitten in ganglia (knobbeltjes van cellichaam buiten het 

centraal zs) 
o Ondersteunen neuronen in ganglia 
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Niet alle neuronen zijn omgeven door myelineschedes. In het perifeer zs is 
het wel zo dat alle axonen schwancellen in de buurt hebben. Het is niet 
altijd zo dat die schwancellen een myelineschede maken. Dit betekent dat 
we die “supergeleiding” soms nodig hebben en soms niet en omdat vooral 
de snelheid van die geleiding verbeterd wordt door die myelineschedes is 
het zo dat prikkels die snel moeten zijn bv. aansturen van skeletpsieren 
moet altijd onmiddellijk gebeuren, dat daar de prikkel altijd ondersteund 
wordt door gemyeliniseerde axonen en andere processen waar dat niet zo 
is  ongemyeliniseerde axonen aanwezig zijn.  
 

1.6  ER ZIJN VIER SOORTEN GLIA IN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL  

 

• Oligondendrocyten: myelineschede (witte stof)  zelfde functie als Schwancellen, enkel 
kunnen zij meer tegelijk aanmaken (hetzelfde: myelineschede – knoop – myelineschede …) 

o Myelineschede = dikke vetlaag = witte stof = de axonen, 
kabels met daarrond myelineschede  

o Grijze stof = cellichamen waar die donkere grijze kleuring is  
 

• Microglia (fagocytose) 
o Kleine steuncellen 
o Behouden van orde: resten van afgebroken cel opruimen en 

indringers buiten houden (breken bacteriën, virussen… af) 
 

• Ependymcellen 
o Epitheelcellen van het centraal zs 
o Bekleden inwendige holten (ventrikels: lege ruimtes gevuld met water in hersenen 

waarvan de binnenbekleding ependymcellen zijn) in centraal zs  
o Productie cerebrospinaal vocht (CSV) 

 
• Astrocyten (de satellietcellen in de perifeer zs)  

o Aster = ster, cyt = cel  stervormige cel  
o Structurele en metabole ondersteuning neuronen en 

verbinden neuronen met bloedvaten 
o Bijzonder functie: voetplaatjes op de bloedvaten en 

daarmee vormen ze een soort barrière tss de bloedbaan 
en de hersenen  bloed-hersen-barrière  

 
Normaal gezien is er een goede uitwisseling tss haarvaten en de buitenwereld omdat 
er spleten zijn tussen de endotheelcellen van alle weefsels behalve de brein dus alle 
weefsels hebben haarvaten met openingen 
daartussen – plaats van uitwisseling, afgeven en 
opnemen – behalve het brein.  
Elk voordeel heeft zijn nadeel.  
Voordeel: als je iets eet dat echt giftig is dan gaat 
dat niet zomaar in je hersenen stromen anders 
zou je dood gaan. Nadeel: als we bepaalde 
medicijnen willen toedienen aan onze hersenen 
lukt het niet zo goed omdat er een barrière is die 
ondersteund wordt door die astrocyten 
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Voorbeeldenfoto’s van celculturen/celkweken waar cellen 
differentiëren.  
 
Dit zijn stamcellen, we gaan die tot neuronen 
ontwikkelen en andere tot glia.  
Neuronen: groen  

Astrocyten: rood 
Celkern: blauw.  
 

Neuronen: groen  
Astrocyten: rood  
Oligodendrocyten: paars.  
Stamcellen zitten eigenlijk in onze hersenen maar in beperkte 
hoeveelheid aanwezig. We hebben er in het reukepitheel net boven de 
neus daar hebben we er veel en hippocampus. Dat zijn plaatsen waar 

wij nu nog nieuwe neuronen kunnen maken. Neuronen kunnen we wel niet meer gebruiken om nog 
te vermenigvuldigen en/of splitsen.  

1.7  GRIJZE VS. WITTE STOF: KERNEN (NUCLEI) VS. GANGLIA  

• Witte stof: bundel van axonen (= 
kabels met myelineschedes rond) 

• Grijze stof: verzameling van 
cellichamen in het centraal zs 

 
• Hersenen = centraal zenuwstelsel 

 
o Organisatie grijze stof 

 Cortex/hersenschors: 
buitenkant 

 Nuclei: verzameling. 
Cellichamen a/d 
binnenkant v/h CZS 

 Hogere centra: de 
meest complexe 
centra i/d hersenen 

  
o Organisatie witte stof 

 Banen: bundels (= “white matter organisation”) van CZS-axonen (omgeven 
door myeline, bv.: MS (= multiple sclerose): aanmaak myeline is 
verstoord/kapot  storing in neuronen + snellere beschadiging v/d axonen) 
die een gezamenlijke herkomst, bestemming en functie hebben 

 Kolommen (columns = met blote oog zien, bv. in vlees): verschillende banen 
die anatomisch herkenbare massa vormen 

 
• Ruggenmerg = perifeer zenuwstelsel 

o Grijs: centrum 
 Ganglia: verzameling van cellichamen van neuronen in PZS (= plexus) 
 Omhulsel/zenuwen: wit 
 Zenuw = bundel (= tractus “tracts”) van axonen 
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- Uitlopers van neuronen i/h PZS 
- Zenuw ≠ zenuwcel (zenuw = kabel/witte draad, bundelingen van 

axonen – wit omdat gemyeliniseerd & draden omdat het axonen 
zijn) 

2. ACTIEPOTENTIALEN EN PRIKKELGELEIDING   

 

Als je naar een zenuwstelsel kijkt is het niet meer dan draden of kabels. Het is zo dat die kabels 
allemaal dezelfde informatiesoort brengen. Toen men alles elektrocuteerde had je de wet van de 
specifieke zenuwenergie dit wel zeggen dat het niet uitmaakt welke kabel je electrocuteert, ze gaan 
allemaal op dezelfde manier een elektrisch signaal van een plaats naar een ander gaan geven dat is 
met elektriciteit. Het enige verschil is dat de manier waarop wij dat interpreteren als die einfo van 
het oog komt en naar visuele cortex gaat gaan we het 
omvormen naar een beeld. De informatie is 1 en 0’en 
maar waar die kabels lopen zal bepaald worden door het 
actiepotentiaal.  
 

2.1 CELMEMBRAAN IS VAAK NIET DOORLAATBAAR 

VOOR IONEN: DIT ZORGT VOOR 

CONCENTRATIEGRADIËNTEN 

 

• Scheikunde v/d geladen deeltjes 
• Na+ en K+: ionen  kunnen niet door de cel 
• Na: buiten en Ka: binnen 
• Concentratiegradiënt: verschil in concentratie 
• Cel in rust: ionenkanalen dicht 
• Plasmamembraan: niet doorlaatbaar voor geladen deeltjes  ionenkanalen nodig 
• Die beweging = elektrische activiteit 

 
In het axon van de zal een elektrische prikkel passeren. We weten hoe de rand/celmembraan eruit 
ziet: dubbele laag van fosfolipiden die niet doorlaatbaar zijn voor wateroplosbare deeltjes: ionen. 
Ionen kunnen wel binnen/buiten via specifieke poorten. Ze hebben meer minnetjes dan plussen, 
meer elektronen dan protonen dus en daarom zijn ze negatief geladen of omgekeerd. Bij een cel is 
het zo dat de ionen niet allemaal gelijk verdeeld zijn tss de binnen- en buitenkant van de cel. 
Bepaalde ionen vindt je binnen de cel en andere buiten de cel. Natrium is vooral binnen en kalium 
vooral buiten. Natrium is meer dan 10x meer geconcentreerd buiten de cel dan binnen en kalium is 
30x meer geconcentreerd buiten de cel dan binnen de cel. We hebben concentratiegradiënten = er is 
een hoge en lage concentratie en die verschillen blijven behouden omdat de cel niet doorlaatbaar is 
voor die ionen. We kunnen er niet vanuit gaan dat die gradiënten altijd hetzelfde blijven want soms 
gaan die ionenkanalen open en als die open gaan dan gaat er een verplaatsing gebeuren van de 
ionen, logischerwijs zou je denken dat de ionen van een hoge naar lage concentratie zullen gaan via 
diffusie. Wat je dan krijgt is een beweging van elektrisch geladen deeltjes en dat is zoveel als wat je 
doet als je een batterij hebt. 
Bv.: als je die twee kanten met elkaar gaat verbinden is er beweging van negatief geladen deeltjes 
van de ene compartiment naar de andere, die stroom van negatief geladen deeltjes is elektrische 
stroom dat kan bv. een lamp doen branden.  
Dus hier heb je dezelfde situatie dat er elektrische processen plaatsvinden omdat geladen deeltjes 
van de ene naar de andere plaats bewegen, dit is wat we gaan kunnen detecteren. Dus als men wil 
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weten of iemand leeft of niet gaat men elektronen kleven op de hersenen als men geen 
hersenactiviteit vindt is die persoon dood. We meten de elektrische 
activiteit van een weefsel zijnde de beweging van de ionen binnen 
naar buiten de cel of omgekeerd. Dat is de kern van heel het verhaal. 
Elektrische stroom is de beweging van geladen deeltjes van de ene 
naar de andere plaats.  
 
 
 
 
 

2.1.1 IONENKANALEN IN CELMEMBRAAN 

 

• Poortkanalen (gated ion channels) 
• Openen o.i.v. diverse stimuli 
• In-/uitstroom v. positief/negatief geladen deeltjes 

(ionen) kan de membraan-potentiaal wijzigen 
 
 

Geladen deeltjes kunnen dus bewegen van binnen naar 
buiten de cel als we poorten openzetten en deze kunnen 
we op 4 ≠ manieren: 
 

1) Ligandgemedieerde poortkanalen zijn poorten 
zullen openen op voorwaarde dat je een 
ligand/molecule bindt op een uitparing in dat poortkanaal dat daar juist in past (sleutel in 
gat) 
 

2) Fosforylatiegemedieerd: variant van ligandgemedieerd namelijk dat je een fosfaatgroep op 
een poortkanaal zet en dan gaat het open 

 
3) Spanningsgevoelig: veel weg van een elektrische poort. Je gaat een elektrische spanning 

hebben die verandert. Elektrische lading gaan we omkeren. De stimulus die je nodig hebt om 
zo’n poort open te zetten is depolarisatie 

 
4) Mechanisch: opentrekken, forceren: langs 2 kanten membraan trekken 
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2.1.2 NEURONEN ZIJN ALS BATTERIJEN 

 

 
 
 
 

• Potentiaalverschil (verschil in elektrische lading) tss binnen en buiten de cel: uiterst positief 
a/d buitenkant en negatief a/d binnenkant 

o 2 kamers met vloeistof, één is positief, ander negatief geladen 
o Bij verbinding gaan ze over van – naar + totdat de kamer leeg is (= batterij plat 
o Via lekkanalen kunnen ze de cel verlaten  cel wordt negatiever 

 Cel = negatieve kamer 
 Buitenkant = positieve kamer 

 
• Rustmembraan-potentiaal (RMP): binnen negatiever (- deeltjes i/d meerderheid binnen) dan 

buiten door “fixed anions” (bv. eiwit, ATP…) 
o = gevangen anionen: - deeltjes die i/d cel vastzitten 

 
Poortkanalen: 

• Diffusie: van hoge naar lage concentratie 
 

• Na+: buiten dus als die poortkanaal opengaat gaat het naar de  binnenkant  
elektrostatische druk (rechts boven): een positief en een negatieve trekken elkaar aan en 
gelijk geladen deeltjes stoten elkaar af 
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 natrium is positief en de binnenkant van de cel is negatief dus ook op basis van de 
elektrostatische kracht zou natrium de neiging hebben om naar binnen te komen. Het is 
positief dus wil niet buiten blijven. Dus natrium heeft twee redenen om naar binnen te 
komen: 
1) Diffusiegradient: hoog naar laag 
2) Elektrostatische aantrekking die ervoor zorgt dat positieve deeltjes aangetrokken 

worden om naar binnen te komen 
 
 
 
 

 
• K+: hoge concentratie binnen de cel en lage concentratie buiten de 

cel dus heeft de neiging om van een hoge naar een lage concentratie 
te gaan. Dit betekent dat als je kaliumkanalen openzet dan gaat 
kalium van binnen naar buiten stromen. We mogen de 
elektrostatische kracht niet vergeten, kalium is net zoals natrium een 
positief geladen deeltje en is liever binnen want binnen is het negatief 
– positief en negatief trekken elkaar aan – wie wint er dan? De 
difussiekracht of de elektrostatische kracht? Diffusiekracht domineert 
op de elektrostatische kracht, de concentratiegradiënt is sterk 
verschillend dat de tegengestelde elektrische kracht minder een rol speelt. Resultaat: van 
binnen de cel naar buiten de cel gaan. 

2.1.3 ELEKTRISCHE ACTIVITEIT IN AXONEN 

• Veranderingen in MP enkel in exciteerbare cellen (bv. neuronen en spiercellen) 

o meer negatief: hyperpolarisatie (inhibitie) 

o minder negatief: depolarisatie (exciterend) 

• door verandering doorlaatbaarheid membraan voor Na+ of K+ 

Sommige cellen hebben geen constante potentiaalverschil. Alle cellen hebben een potentiaalverschil: 
binnenkant neg buitenkant pos, maar soms verandert dat. Dat soort cellen noemt men exciteerbare 
cellen: al de soorten cellen waarmee we met elektroden de activiteit kunnen meten (hartspiercellen, 
hersencellen, spiercellen). Hoeveel de verschil in rust is noemen we de rustmembraan-potentiaal = 
het verschil in lading tss binnen en buiten de cel in rust. Exciteerbare cellen betekent dat de 
membraanpotentiaal kan veranderen: kan meer negatief worden = hyperpolarisatie (polariteit = 2 
polen, hyper = polen verschillen sterker van elkaar). Depolarisatie = polariteit valt weg tot dat de 
potentiaalverschil 0 is, we gaan de membraanpotentiaal opheffen dus de batterij is helemaal leeg. De 
hyperpolarisatie houdt een inhibitie in en een depolarisatie een activatie. Als je bepaalde weefsels 
wil activeren ga je die moeten depolariseren, iets uitlokken zodanig dat de membraanpotentiaal van 
rust minder negatief wordt en dit wordt gedaan door de doorlaatbaarheid van de membraan van 
natrium en kalium te veranderen.  
 
Hoe zou je een cel zoals deze laten depolariseren? Voor welk ion zou je de cel doorlaatbaar maken? 
Natrium of kalium? (paarse afbeelding vorige blz) 

 Natrium, omdat natrium de neiging heeft als je de cel doorlaatbaar maakt in de cel te stromen en 
kalium om naar buiten te stromen. Wat we willen is depolarisatie dat betekent de cel minder 
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negatief maken, dit kan je doen door er positief geladen deeltjes aan toe te voegen. Van 
rustpotentiaal naar actiepotentiaal door natrium binnen te laten 
stromen dus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ACTIEPOTENTIAAL  

1. Depolarisatie tot drempelwaarde (-60mV) 

• lichte externe depolarisatiestimulus die een AP in gang zet, is een geleidelijke 

depolarisatie die groot genoeg is om de potentiaal-gestuurde Na-kanalen te openen. 

Dit gebeurt wanneer de drempelwaarde overschreden wordt. 

• In de overgang van 1 naar 2 is er een opening v/d kanalen voor natrium 

2. Activatie Na-kanalen en snelle depolarisatie 

• Wanneer de Na-kanalen zich openen (vanaf -60mV, Na+ influc = instroom van 

natrium), depolarisatie tot +30mV (+ deeltjes komen binnen, cel wordt hierdoor 

tijdelijk + geladen = depolarisatie), stromen Na-ionen het cytoplasma in en treedt 

een snelle depolarisatie op. Inwendige opp. heeft nu meer positieve ionen dan 

negatieve en de MP is van -60mV naar een positieve waarde gegaan 

3. Inactivatie van Na-kanalen en activatie van K-kanalen 

• Als MP +30mV nadert, sluiten de Na-kanalen zich en openen de K-kanalen (trager) 

• K+ influc, repolarisatie (= cel wordt terug -  polariteit herstelt zich) 

4. K-kanalen sluiten zich: 

• Positief geladen K-ionen stromen het cytosol uit, waardoor de MP zijn normale 

rustwaarde terug krijgt (repolarisatie) 

• K-ionen blijven nog de cel uitstromen totdat alle K-kanalen zich gesloten hebben 

 korte hyperpolarisatie = een te negatief geladen cel (cel is negatiever dan de 

rustmembraanpotentiaal) 

 

i. Wanneer je de dremper bereikt, krijg je altijd het volledige proces 

ii. Neuronaal alles digitaliseren 
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iii. Essentie neuronale activiteit 

2.2.1 REFRACTAIRE PERIODES (= TIJDELIJKE INACTIVATIEPERIODE) VERHINDEREN NIEUWE 

ACTIEPOTENTIAAL 

 

• Absolute refractaire periode 
o Duurt slechts 1ms (= depolarisatie) 
o Onmogelijk om nieuwe AP te produceren 
o Inactieve fase van ionenkanaal  moet terug naar oorspronkelijke vorm 
o Kalium: 1 deur en Natrium 2 deuren 
o Activatiepoortje open + inactivatiepoortje altijd open 
o Inactievatiepoortje sluit toch zeer kort 
o Tijd geven om te herstellen voor nieuwe prikkel 

 

• Relatieve refractaire periode 
o Duurt slechts 3ms (= repolarisatie + hyperpolarisatie) 
o Nieuwe AP kan, maar vereist sterkere stimulus 
o Hyperpolarisatie: te negatief om snel neiuwe AP te bereiken, maar niet onmogelijk 

(verhindert dat er na een paar ms al meteen een 2e AP plaatsvindt = rust) 
 

• Celkern niet constant geprikkeld 

• Biologisch maximum 
 

2.2.2 DE WET VAN ‘ALLES OF NIETS’  

 

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

• Intensiteit van stimulus afhankelijk van frequentie AP (= hoe wij gradaties/nuances gaan 
leren kennen) 

• Verband chemische processen en digitalisering 

• Bv. het hart: 
o Eigen ritme: centrium met pacemaker cellen (enige functie sinds 10w) 
o Neurale cellen 

 Na instroom  depolarisatie  samentrekken 
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 Na uitstroom  repolarisatie  ontspannen 
 Soms sneller, soms trager 
 Aangestuurd door zenuwen uit hersenen = neuronale regulering 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.3 PRIKKELGELEIDING 

 

Ongemyeliniseerde axonen Gemyeliniseerde axonen 

• Local current = lokale contaminatie 

• AP gaat telkens opschuiven 

• Conductie: verplaatsing v/d prikkel door 
de cel 

• Geen in- & uitstroom van natium/kalium 
want er is een vetlaag (!) 

• Pas nieuwe AP in volgende knoop van 
Ranvier 
 

Golf Saltatoire (= sprongsgewijze) conductie van knoop 
tot knoop = overslaan van zaken die proces toch 
maar vertragen 
 

Zonder afname in amplitude (overal gelijk) Hoge concentratie kanalen t.h.v. knopen 
 

Traag (1m/s) Snel (100m/s) 
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• Ongemyeliniseerde axonen 
o Neuron met cellichaam: axonheuvel  ontstaan AP 
o AP gaat van cellichaam weg  eenrichtingsverkeer 

 Als een AP is geweest, krijg je refractaire periode 
 Niet in staat om nieuwe AP te ondergaan 
 Absolute refractaire periode 
 Longitudinale beweging (vgl. mexican wave) 
 Vrij traag 
 Bv. darm 
 Instroom van Na: naburige regio’s geen vaste grenzen  lokale stroming  

lichte depolarisatie  drempelverschuiving  kanalen gaan open 
 
 
 

• Gemyeliniseerde axonen gaan prikkelgeleiding versnellen 
o Deel van axon uitschakelen 
o Ionen kunnen niet door myelineschede 
o Ervoor zorgen dat lokale stroming sterk genoeg is om 

volgende knoop aan te spreken 
o Sprongsgewijze conductie 
o Nog niet voldoende geweest voor hele grote dino’s  
o Net genoeg afstand om geen uitdoving te krijgen 

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

• De ionen worden nadien terug gepompt door de natrium-
kalium pomp (ATPase) 

o Verklaart energieverbruik v/d hersenen 
 
 
 
 
 

3.  SYNAPSEN  

 

= functionele connectie tussen twee neuronen/cellen 
 neuronale communicatie 

3.1 HET ZENUWSTELSEL IS EEN COMPLEX VAN 

GECONNECTEERDE NEURONEN 

 

• Elektrisch of chemisch? 
 

o 1921, Loewi: meestal chemisch 
 Experiment: dacht na over hoe het hart kan 

beïnvloedt worden door zenuwen. Het hart is een 
speciaal geval: heeft eigen ritme die opgelegd wordt 
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door eigen pacemakercellen (cellen die de hele tijd ‘en hup’ roepen en dan trekt het 
hart samen). De zenuwen beïnvloeden dit en de hersenen gaan zelf een kadans 
opleggen en bepalen of het sneller of trager moet. Loewi wist dus dat er een zenuw 
was die ervoor zorgde dat het hart trager klopt = Nervus Vagus.  
Men wist vanuit experimenten dat als men een hart van een kikker in een badje 
(incubatie-medium: badje, water, zenuw) bracht en elektrisch die zenuw ging 
prikkelen, hart trager ging kloppen.  
De vraag van Loewi was dat hoe zo een neuron van de nervus vagus dat signaal 
doorgeeft aan een hartspiercel, meer specifiek hartritmecellen/pacemakercellen.  
Experiment: hart wordt gestimuleerd, het ritme daalt dan gaat hij de vloeistof waarin 
het hart zat aan een ander hart  zonder nervus vagus toevoegen en dat hart ging ook 
trager kloppen. Dus het signaal van die zenuw was over gegaan in het bakje waarin 
het hart zat waarmee hij bewees dat het een scheikundige stof moest zijn. Een 
scheikundige stof werd vrijgegeven door de nervus vagus die het hart trager liet 
kloppen, en die stof kon je dan aan een andere hart toevoegen, dan ging het ook 
trager kloppen. Hij noemde het de vagusstof, maar later bleek dat het acetylcholine 
was en hij de eerste neurotransmitter had ontdekt = start van de studie van de 
chemische synaps. 

 
o Recent: soms elektrisch (Gap junctions) 

Dus je hebt 2 mogelijkheden. Cellen 
kunnen een prikkel aan elkaar 
doorgeven door een chemische synaps 
of door een elektrisch synaps. 
Elektrische synaps = twee cellen raken 
elkaar aan en als je de ene zou electrocuteren zal je de andere mee-electrocuteren. 
Dit gebeurt via gap junctions = functionele kanaaltjes die zorgen dat het cytoplasma 
het celwater van de ene cel continu wordt met het celwater van de andere cel, soort 
interne deurtjes die tussen cellen worden geplaatst. Automatisch is dus ook dat als 
één cel een actiepotentiaal ondervindt, dit doorgegeven wordt aan de volgende, 
maar ook omgekeerd, als in de tweede cel een actiepotentiaal zou zijn zou deze ook 
teruggegeven wordt aan de vorige cel. Dit is niet regelbaar.  

 
 
 
 
 

 De chemische synaps is gunstiger omdat, om zo’n stof vrij te geven uit een cel is 
er hele mechanisme nodig. Die stof moet ergens opgeslagen zitten = 
neurotransmitter vesikels. Er zijn zodanig veel neurotransmitter vesikels dat het 
uiteinde van een neuron een verdikking kent. Men noemt dit ook het “terminaal 
bouton”. Hier worden alle neurotransmitters in gestockeerd. Om dan uiteindelijk een 
vrijgave te krijgen van neurotransmitters moeten er vesikels die volzitten 
gemobiliseerd worden naar de celmembraan, daar gaan die fusioneren en hun 
inhoud afgeven aan de synaptische spleet. Derde proces is dan dat die 
neurotransmitter ook nog moet binden op receptoren die zich bevinden op de 
doelcel (= cel die het signaal moet ontvangen) en die receptor zal uiteindelijk zorgen 
dat er in die doelcel ook een actiepotentiaal start.  
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Synapstype 
 

Afstand tussen pre- 
en 
postysynaptische 
celmembranen 

Cytoplasmatis
che 
continuïteit 
tss pre- en 
postsynaptisch
e cellen 

Ultrastructurele 
componenten 

Chemische 
basis van de 
transmissie 

Synaptische 
vertraging 

Richting v/d 
transmissie 

Elektrisch 
 
 
Chemisch  

3,5 nm 
 
 
20-40 nm 

Ja  
 
 
Nee 

Gap-junction 
channels 
 
Presynaptische 
vesikels en actieve 
zones; 
postsynaptische 
receptoren 

Ionenstroom 
 
 
Neurotransmitt
er 

Nagenoeg 
afwezig 
 
Minstens 0,3 
ms tot 1-5 
ms of langer 

Meestal 
bidirectioneel 
 
unidirectioneel 

 

• Presynaptische cel = cel die de prikkel doorgeeft a/d synaps 

• Postsynaptische cel = cel die prikkel ontvangt v/d synaps 

• Cytoplasmatische continuïteit = cytoplasma gaat v/d ene naar de andere cel 

• Biologisch bepaald dat je niet sneller dan 100 m/s kan reageren: chemisch  induceert 
redelijk wat vertraging 

• Synapsen zorgen voor vertraging van 100-200m/s  heel belangrijk in biologie 
 

 
 
 

 

3.2 DE CHEMISCHE SYNAPS EN NEUROTRANSMISSIE  
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Bovenaan 
zien we een presynaptische neuron (=neuron waar prikkel vandaan komt – axon). Telkens een 
instroom van natrium en uitstroom van kalium zorgt voor een omkering van de membraanpotentiaal. 
Helemaal op het einde van de axon is er een verdikking en hier zitten geen spanningsvoelige 
natriumkanalen, wel spanningsgevoelige calciumkanalen.  
We weten dat als we een kanaal perméabel maken voor ionen, dat er dan een beweging gaat 
plaatsvinden: natrium naar binnen & kalium naar buiten. Ook voor chloor en calcium is dit zo.  
Er is vooral calcium buiten de cel (ong 2 milimolair) en binnen de cel is er quasi niets. Men noemt dit 
een concentratiegradiënt. Concentratiegradiënt induceert diffusie van een hoge naar een lage 
concentratie dus we denken dat als je calciumkanalen opent, een instroom gaat zijn van calcium. We 
hebben gezegd dat je ook rekening moet houden met de lading: positieve en negatieve lading trekt 
elkaar aan = elektrostatische druk, maar dat is ook in de juiste richting namelijk calcium is positief 
geladen en de binnenkant van de cel is negatief dus calcium heeft ook elektrisch gezien alle redenen 
om naar binnen te gaan. Zowel diffusiegradiënt als elektrostatische druk willen dat calcium naar 
binnen stroomt. Die calciumkanalen zijn spanningsgevoelige calciumkanalen, net als de natrium en 
kaliumkanalen.  
Wat gebeurt er als er een actiepotentiaal aankomt? Dan gaan spanningsgevoelige calciumkanalen 
open en gaat calcium naar binnen.  
 
Waarom doet calcium iets anders dan natrium? 
Calcium gaat door een aantal tussenstappen: 
vesikels motiveren om naar de plasmamembraan 
te gaan. Chemische synaps en de stimulatie door 
calcium: die vesikeltjes bevatten de 
neurotransmitter en je zou het moeten vergelijken 
met schepen die aanmeren. Die schepen hebben 
die oranje dingen, ook de plasmamembraan heeft 
dit, wat er gebeurt is dat zo’n vesikel dat dee ene 
eiwitten en de andere aan elkaar gaan binden en 
die gaan opentrekken waardoor de vesikel die net 
zoals de plasmamembraan gebouwd is uit een 
dubbele vetlaag gaat fusioneren met de 
plasmamembraan en die ≠ processen: 1e: docking 
(aanmeren), 2e: fusion (fusie van die vesikel met de plasmamembraan wat gebeurt dankzij die 
eiwitten). Meer en meer gaat die vesikel een deel worden van het plasmamembraan en gaat de 
inhoud gedumpt worden. We hebben een elektrisch signaal omgezet in een chemisch. We hebben 
potentiaalverschil thv axon, is dan overgegaan in de al dan niet aanwezigheid van de chemische stof 
in de synaptische spleet. Nu is de taak in de postsynaptische cel om de chemische prikkel om te 
zetten in een elektrische zodanig dat we daar een actiepotentiaal kunnen starten.  
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Ligantgemedieerde poortkanaal: gaat niet elektrisch open, maar alleen als je een sleutel in een slot 
steekt. De sleutel is de neurotransmitter – bindt aan een receptor en dan gaat die open. In het geval 
van acetylcholinen in het filmpje gaat het over twee sleutels die tegelijkertijd moeten binden en dan 
gaat het kanaal open. Aangezien dat deze acetylcholinereceptor een natriumkanaal is gaat natrium 
naar binnen stromen en dan gaat in de doelcel natrium naar binnen komen (positief geladen) en 
daarom onstaat hier een depolarisatie = binnenkant van de cel is negatief en als natrium naar binnen 
komt wordt het minder negatief. 
 
Examenvraag: voor welke van die 4 ionen is de concentratiegradient het grootst? 
Calcium. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 NEURONALE GROEPEN 

= groep onderling verbonden schakelcellen met specifieke functies 

 
Een cel kan meerdere uitlopers hebben dus meerdere cellen beïnvloeden, maar 
het kan ook zo zijn dat een cel uit meerdere kanten een beïnvloeding krijgt. Als 
een kabel alleen maar contact maakt met 1 volgende kabel is het een soort 
verlengkabel. De hersenen zitten complex in elkaar en maken het mogelijk om 
allerlei variaties te krijgen.  
 

• Divergente schakeling: efferent 
o In het brein ontstaan signalen, laat bv schouderspieren samentrekken (actie die je 

doet). Die schouderspier bestaat uit honderdduizend ≠ spiercellen. Er vertrekken een 
paar neuronen en die vermenigvuldugen onderweg met honderdduizend via die 
vertakkingen want uiteindelijk zou elke spiercel een input moeten krijgen van een 
neuron.  

• Convergentie: efferent 
o Bv. je hebt receptoren op je huid: pijn, tastzin… over een heel groot oppervlak en dat 

moet allemaal geïntegreerd worden in het kleine brein. Dus we gaan info van 
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meerdere 
sensorische cellen 

samenbrengen/convergeren naar een beperkt aantal prikkels naar de hersenen.  
 
 
 
 
 
 
 

3.4 NEURALE INTEGRATIE  

 

                                             
Waar komen synapsen aan?  
Ofwel ter hoogte v/h cellichaam zelf ofwel op de dendrieten (= antennes). Meestal op de dendrieten 
zelf en soms het cellichaam. Een cel - een random neuron in je brein -  krijgt input van ≠ neuronen en 
zo gaat die cel info doorgeven en in dit complexe netwerk ligt uiteindelijk de sleutel om zaken zoals 
geheugen te verklaren.  
Stel dat een cellichaam van ≠ neuronen info krijgt, maar die info is zodanig dat maar een deel van die 
neuronen zegt “activeer” en anderen zeggen niet. Dan is de vraag hoe sterk de prikkel die 
binnenkomt in dat neuron is om ervoor te zorgen dat die neuron zelf een prikkel start. In het 
linkerpaneel heb je de doelcel die input krijgt van 4 ≠ cellen en als 
bv. maar 1 van die cellen actief is, is het voldoende om het doelcel 
te activeren. We hebben een chemische synaps die zorgt voor 
depolarisatie en dit lokt zelf in die cel een actiepotentiaal uit = EPSP 
= een prikkel die aankomt in een neuron en een neurotransmitter 
vrijgeeft die zorgt voor depolarisatie. 

3.5 DE DREMPELPOTENTIAAL BEPAALT HET AL DAN NIET 

DOORGEVEN VAN EEN PRIKKEL 

 

• Synergisme (A+B) en antagonisme (A+C) 
o Synergisme: beide neuronen hetzelfde 
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o Antagonisme: beide neuronen ≠  teveel aan sensoriële input: cortex vrijhouden voor 
relevante informatie 

• Temporele summatie (A+A) 
o Kort na elkaar vuren kan toch cel activeren 
o 2x op korte tijd depolarisen 

• Spatiële summatie (A+B) 
o Van 2 ≠ plaatsen 
o 2 neuronen die exciterend zijn, geven input  sterk genoeg gedepolariseerd 

 

• Beslissing thv axonheuvel 

• Prikkel niet sterk genoeg  uitsterven 
 

Uitdrukken in MP: EPSP geeft een depolarisatie = activatie. In dit voorbeeld gaat A exciterend zijn dus 
een lichte depolarisatie geven maar deze komt net niet tot aan die drempel, dan wordt geen 
actiepotentiaal doorgegeven. Probeert nog eens lukt weer niet. Als die A nu een depolarisatie uitlokt 
en kort erna weer = temporele summatie (A+A), namelijk depolarisatie was nog niet voorbij en er 
komt een nieuwe depolarisatie.  
Dus een neuron hoeft niet altijd geprikkeld te worden als daar een synaps is, als een actiepotentiaal 
binnenkomt en zorgt voor vrijgave van neurotransmitters kan het zijn dat dat niet sterk genoeg is om 
depolarisatie uit te lokken, dus twee keer moet optreden vooraleer dat dat zijn effect heeft. 

 

 
Het is niet altijd dat een neurotransmitter als effect depolarisatie heeft. Het kan zijn dat de 
neurotransmitter een kanaal openzet waar bv. de negatieve deeltjes de cel binnenkomen  
hyperpolariseren (negatiever).  C . hyperpolarisatie = altijd inhibitie en daarom noemt men dat 
inhiberende postsynaptische potentiaal.  
 
Postsynaptisch = potentiaalverschil in de postsynaptische cel = cel die moet 
beïnvloedt worden door ze te inhiberen en polariseren.  
Als je dan 2 tegengestelde signalen krijgt dan zegt de ene doen en de andere 
niet doen en dan gebeurt er niets. A,B = doen en C = niet doen  er gebeurt 
niets.  
De beslissing valt in de axonheuvel = start van die axon. Als daar de 
depolarisatie sterk is doen we een actiepotentiaal tot het einde. Een keer dat er 
daar een axon loopt en er een actiepotentiaal is gebeurt er niets meer, er is 
geen beïnvloeding nodig. Alles of niets, actiepotentiaal gaat ofwel helemaal tot 
het einde of doet niets. Deze beslissing wordt thv de axonheuvel genomen. Als 
de prikkel niet sterk genoeg is  uitsterven.  

3.6 IONOTROPE RECEPTOREN 

= gemaakt om ionen te transporteren 
 

Voorbeeld van een ligan-gemedieerd poortkanaal. Dit is het voorbeeld van acetylcholine waarbij er 
een poortkanaal is die zich de nicotine Ach receptor noemt. Nicotine omdat het een stof is waarvan 
is aangetoond dat het die kanalen kan beïnvloeden.  
Voordeel: het is snel, namelijk de neurotransmitter bindt zich op de receptor en deze is tegelijkertijd 
een kanaal en gaat onmiddellijk openstaan  depolarisatie (ionenstroom: +deeltjes stromen binnen, 
cel gaat depolariseren en zo wordt prikkel doorgegeven v/d ene naar de andere cel). Het is ook 
kortdurend.  
 

 acetylcholine = nicotine Ach receptoren  
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3.7 METABOTROPE 

RECEPTOREN 

= receptoren die een heel 
metabolisme in zijn gang zetten 
 

Receptoren voor 
neurotransmitters zijn heel vaak 
geen kanalen.  
Neurotransmitter bindt op zijn 
receptor, maar de receptor is 
zelf geen kanaal. Dat kanaal dat 

moet opengezet of gesloten moet worden bevindt zich verder (bv. kaliumkanaal). Dan moet als 
neurotransmitter zich bindt op zijn receptor via tweede boodschappers het signaal gaan doorgeven. 
De receptor gaat binden aan een G-proteïne = eiwitten die gaan splitsen bv. in alfa, bèta en gamma 
en dan als die splitst wordt die actief en gaat het een enzym activeren en dat enzym is in dit geval 
adenylaat cyclase (-ase = enzym) en die kan ATP omzetten in cyclisch AMP. Het is cAMP die kalium 
kanalen openzetten. cAMP is ook een 2e boodschapper voor bijkomende intracellulaire effecten.  
 
Voordeel: je kan daar nog veel meer aan beïnvloeden. Bv. hoeveelheid adenylaat cyclase vergroten… 
 
Nadeel: het is trager = doorvertellen aan ionenkanaal  veelheid aan mogelijkheden, afh v. welke 2e 
boodschappers is er aan ander effect 

 

 acetylcholine = muscarine acetylcholine receptoren  

o Bv. Trage hartslag door neerslachtige gevoelens 

 Metabotrope receptoren gaan de signalen niet rechtstreeks kunnen omzetten in 

neurotransmitters 

4. NEUROCHEMIE & PSYCHOFARMACOLOGIE 

4.1 NEUROCHEMIE: ER ZIJN WEL HONDERD VERSCHILLENDE SOORTEN 

NEUROTRANSMITTERS  

 

• Verschillende eigenschappen: snel – traag (heeft te maken met of het 
ionotrope/metabotrope receptoren heeft); inhiberend – exciterend (bv. ACh gaat exciteren 
bij skeletspieren en inhiberen bij het hartritme) 
 

• Receptoren zijn specifiek voor neurotransmitter dus bv. nicotine ACh receptor gaat niet 
kunnen binden op dopamine of serotonine, maar gaat enkel ACh receptoren kunnen 
activeren, er zijn wel bepaalde andere stoffen die erop lijken, maar er is geen ‘cross-talk’ 
(spraakverwarring) tss. neurotransmitters 

 

• 1 neurotransmitter kan ≠ receptoren hebben zoals bij ACh namelijk nicotine en muscariene  

• Afhankelijk van de anatomische locatie (niet te kennen) 
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• Bepaalde processen en ziektes zijn gekoppeld aan neurotransmitter; bij ziekten zijn het 
vooral aandoeningen bv. verlammingen, neuromusculaire aandoeningen, gedragsziekten, 
psychiatrische aandoeningen… 

 

• Neurotoxines (natuur), neurofarmacologie, voeding 
o De variabiliteit in de beïnvloeding van neurotransmitters is eigenlijk wat al miljoenen 

jaren leeft in de natuur; chemische oorlogsvoering  
o bv. kikker is giftig zodanig dat als die opgegeten wordt, het roofdier ook sterft en zijn 

vriendenkikkers wel overleven en zo beschermen de planten zich  
o Spinnen die een gif inspuiten bij een prooi dit werkt bijna altijd op in chemische 

synapsen (neurotransmitters in je brein)  
 

• meest verspreid: 
o glutamaat (exciterend) en GABA (inhiberend) 

4.2 CATEGORIEËN VAN DE BELANGRIJKSTE NEUROTRANSMITTERS  

 

Soort Neurotransmitter Naam transmissie Effect 

Acetylcholine 
 

 Cholinerg Exciterend (bv. 
skeletspieren) & 
Inhiberend (bv. op 
hart) 

(mono-)Amines Serotonine 
Dopamine 
Noradrenaline 
(lijken qua chemisch 
structuur erg goed op 
elkaar) 

Serotonerg 
Dopaminerg 
Adrenerg 
 

E & I 

Aminozuren Glutamaat, aspartaat 
 
GABA, glycine 

Glutamaterg,… 
 
GABAerg;… 
 

E 
 
I 

Peptiden (= kleine 
aminozuursequentie) 

Edorfine, substance 
P,… 

Peptiderg 
 

E & I 

Vetten, gassen,… Cannabinoïden  E & I 

4.2.1 ACETYLCHOLINE (ACH) 

 

• In neuromusculaire junctie, er is een ziekte genaamd myastenia gravis (ernstige spierziekte) 
die veroorzaakt wordt door de receptoren van ACh die niet goed werken  , autonoom ZS 
(hart trager laten kloppen) en hersenen (Alzheimer) 

• 2 soorten cholinerge receptoren:  
o Nicotine receptoren (agonist = nicotine uit tabak) – ionotroop  
o Muscariene receptoren (agonist = muscariene uit giftige paddenstoel) –metabotroop 

 agonist = synaps stimuleren, werken samen met de neurotransmitter  
 antagonist = synaps onderdrukken, werkt neurotransmitter tegen  

 Als de synaps zelf inhiberend is, dan is een agonist nog altijd één die de synaps helpt, 
maar als je een inhiberende synaps helpt wordt die nog inhiberender  

• Opruiming door acetylcholinesterase 
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• Beïnvloeding: 
o Botulinum toxine (uit bacterie)  lokaal injecteren = synaps zal niet plaatsvinden 

 Botox rempt vrijzetting ACh 
 Niet langer exocytose buiten vesikel  verlamming/spierontspanning 

 
o Curare (uit planten, lianen; op gifpijltjes) 

 Curare remt binding ACh met nicotine receptor 
 Ontspant skeletspieren  goed bij spastische spierziektes 

 
o Atropine (uit Atropa Belladonna, wolfskers) 

 Atropine remt binding met muscariene receptor 
 Zet pupil open (autonoom zenuwstelsel) 

o Zenuwgas 
 Remt afbraak ACh door acetylcholinesterase  
 Stimuleren de synaps om zijn werk te doen (agonist) 
 Spastische spierverlamming 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 MONO-AMINES 

= één aminozuur, maar het meestal een soort afgeleide van zo’n aminozuur 

• Serotonine (= afgeleid van tryptofaan) 
o Vorming uit aminozuur L-tryptofaan (voeding) 
o Afbraak door MAO (monoamine-oxidase) 
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o Betrokken bij stemming, eetgedrag… 
o Laag serotoninegehalte bij depressie 

 Post-natale depressie (baby blues) 
 Seasonale affective disorder (winterblues) 

 
o Tryptofaan is de voorlooper van serotonine, tryptofaan is 1 v/d 20 aminozuren. Op 

dieet: 3 dagen aan een stuk geen tryptofaan binnen  
 depressief omdat die tryptofaan niet binnen gehaald wordt. Als die tryptofaan 

niet meer aanwezig is, kunnen we geen serotonine aanbouwen  serotonine daalt 
 depressief. 

 
o Veel soorten receptoren 

 
o Stijging in serotoninewerking door (medicijnen) : 

 Serotonin-specific reuptake inhibitors SSRI (Prozac,…) 
 Elke synapse moet ook eindigen: bij ACh door acetylcholinesterase. 

Serotonine wordt in z’n geheel binnengesluist in de presynaptische cel (kan 
daar gerecycleerd worden voor de volgende keer) = reuptake 

 
 MAO-remmers: serotonine wordt afgebroken door MAO, als dat enzyme 

geblokkeerd wordt gaat die afbraak van serotonine niet kunnen plaatsvinden  
 opnieuw meer serotonine beschikbaar  

 
 Allebei agonisten, gaan serotonine helpen zodat die beter zijn werk doet. Ze 

hinderen de afbraak of verhinderen dat het geëlimineerd wordt.  
Dus door te weinig serotonine in de synapsspleet  depressief  door te 
verhinderen dat serotonine te veel wordt aangemaakt of wordt afgebroken ga je 
MAO of SSRI gebruiken = inhibitoren en remmers 

 
 LSD: serotonine mimeticum (serotonine nabootsen) 

 stof nemen die goed lijkt op serotonine. Ook dit is een agonist.  
 

• Dopamine 
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Pathways  Nigrostriataal Mesolimbisch 

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

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

Functie Bewegingscontrole 
 

Emotie, reward, verslaving 

Pathologie Ziekte van Parkinson 
(degeneratie/tekort) 
 

Schizofrenie (teveel dopamine) 
= bijwerking Parkinson 

Farmaca MAO inhibitoren (agonist) – 
net zoals bij serotonine  
L-Dopa (agonist) 
 

Cocaïne (agonist): re-uptake 
(geen medicijn tegen schzio) 
inhibitie van dopamine 
 
Amfetamines (agonist) 
(geen medicijn tegen schizo) 

 
 Je zou kunnen zeggen: de hoeveelheid dopamine in de ene situatie vergroten en andere 

verkleinen. Te veel in dee ene en te kort van de andere zit op andere plaatsen, anatomisch andere 
plaatsen en de verschijningsvorm is helemaal anders. Parkinson is een coördinatiestoornis 
(neuromusculaire stoornis) die problemen geeft met coördieneren van beweging en het deel van het 
dopaminergisch systeem dat verantwoordelijk is voor de ziekte van Parkinson is het afsterven van 
bepaalde basale nuclei en de substantia nigra zit in de hersenstam - is een kern die betrokken is ook 
in de bewegingscontrole. Die baan is dus afgestorven of is aan het degenereren, dat mag niet dus we 
gaan een extra laag dopamine daarop kieperen zodanig dat dat bewegingscontrolesysteem beter 
gaat werken. We gaan een beetje de symptomen van Parkinson onderdrukken door L-dopa te geven, 
dat is de voorganger van dopamine, maar dan heb je de risico om op andere plaatsen zoals het 
mesolimbisch systeem en specifiek delen daarvan bv. amygdala teveel aan dopamine creëert. Dus 
een medicijn tegen een bewegingsstoornis heeft  als mogelijke bijwerking schizofrenie. 
Dopamine staat ook bekend voor de stof nucleus accumbens – plaats waar de rewardcentrum is, 
beloningscentra en alle dingen waar wij gelukkig van worden en waar wij aan verslaafd kunnen 
geraken, hebben allemaal te maken met een verhoogde dopaminegehalte in de nucleus accumbens.  
 

• Noradrenaline (norepinephrine) 
o PZS: Terminale neurotransmitter van orthosympathicus (bv. stijging hartfrequentie) 
o CZS: waaktoestand (arousal) stemming, gedrag 
o Amfetamines (‘upper’): versterken de adrenerge transmissie (= blijven gaan: over de 

schreef) 

4.2.3 GABA-ERGE NEUROTRANSMISSIE 

 

• = inhiberende (inhiberende postsynaptische potentiaal) neurotransmitter  hyperpolarisatie  
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• Via opening chloor-kanaal (instroom anionen (-) = hyperpolarisatie) 
o Chloor is een ion dat een hoger concentratie heeft buiten dan binnen. Het is negatief 

geladen, dus heeft elektrisch gezien niet echt de neiging om naar binnen te komen. 
Maar de diffusiekracht om naar binnen te gaan is groter dan de elektrische neiging 
om buiten te blijven. 

• Psychofarmaca kunnen GABA-werking bevorderen via bindingssites op receptor 

• GABA-agonisten (= versterken effect van GABA) 
o Benzodiazepines (slaapmiddel, anxiolyticum): bv. diazepam (Valium)  maken 

hersenen minder actief 
o Barbituraten (anestheticum) 

• Inhiberende functie: geen AP 

• Geldt ook voor alcohol: hersenen werken minder goed 

• Als GABA bindt op receptor, open het chloridekanaal 

• Chloor bevindt zich vooral buiten de cel, dus er komt een chloorinstroom  chloor is 
negatief geladen, dus cel wordt nog negatiever = hyperpolarisatie 
 

 

4.2.4 AXONAAL TRANSPORT VAN NEUROPEPTIDEN 

 

• Peptiden = aminosequentie  

• Peptiden (via DNA-code) worden gemaakt in cellichaam 

• Transport via dense-cored vesicles over microtubuli doorheen 
axon (microtubuli = autostrade) 

• Exocytose in zenuwuiteinde  
o onhandig dat het ‘monteren’ v/d neurotransmitter 

helemaal a/d andere kant ligt ivm. het ‘vrijgeven’ 
o De productieplaats voor neurotransmitters met een peptidestructuur zit in de 

cellichaam, de plaats waar het moet werken is helemaal aan het ander uiteinde en 
daardoor komen de mannetjes (naam nt 
belangrijk) die de vesiketljes vol met 
neurotransmitter van het cellichaam naar het 
uiteinde brengen en terug. Dat gebeurt dankzij de 
wegen in je cel, microtubuli (geel) in de axonen van 
neuronen.  

 

 

4.3 PSYCHOFARMACOLOGIE 
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= de beïnvloeding van neurotranmissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 CHEMISCHE BEÏNVLOEDING VAN NEUROTRANSMISSIE EFFECT OP…  

 

• Productie van neurotransmitters 
o Precursoren (= voorlopers) 
o Tussenstof die gevormd wordt bij het maken v/e andere stof 
o Synthese van NT stimuleren door aanbieden precursor (= grondstof waarmee 

men NT’s maakt) 
 Bv. L-Dopa (Levodopa) bij Parkinson patiënten = voorloper, lijkt heel 

goed op dopamine, alleen heeft die een CO2 meer en daardoor wordt 
L-Dopa, dopamine 

 passeert wel bloed-hersen-barrière  neuronen maken hier 
dopamine van 

o Enzymen 
o Synthese remmen door inhibitie van enzymen in synthese pathway 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Synaptische vesikels 
o NT kan niet opgeslagen worden in vesikels door blokkering transporters  
o Effect op exocytose van vesikels 

 Agonist: stimuleert het vrijgeven van de vesikels   (bv. gif van zwarte weduwe 
– ACh) 

 Antagonist: verhinderen vesikels die wel de NT bevatten zodat die niet de 
beweging kunnen maken naar het plasmamembraan om daar te docken en 
fusioneren (Botulinum toxine werkt in op exocytose van vesikels die volzitten 
met ACh) 
 
 
 
 
 

 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
69 

 

• Post-synaptische receptoren 

 
 

o Competitieve binding 
 Durg bindt op plaats NT 
 Agonist: mimeticum = sleutel namaken: immiteert werking NT 
 Antagonist: receptor blocker = bedekt sleutelgat, maar krijgt ook zelf deur 

niet open 
o Niet-competitieve binding 

 Passen de effecten van NT aan voor het openen van kanaal 
 Indirecte neuromodulatoren (= blokkeert de deur) 
 Agonist of antagonist 

 

• Heropname en afbraak van NT 
o Inactivatie (beëindigen) van neurotransmissie even 

belangrijk als acitvatie 
 Door afbraak NT (bv. AchE, MAO) 
 Door heropname in pre-synaptische neuron (= re-

uptake    
 Sotffen die deze processen remmen zijn agonisten 
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4.4 DRUGS (GENOTSMIDDELEN) 

 

 Neurotransmitter (receptor) Effect 

Alcohol Glutamaat (NMDA) 
GABA 

Antagonist 
Agonist (dus inhibitie brein) 
 

Nicotine Acetylcholine (nicotine R) 
 bio-actieve stof (werkt in) 

Agonist 
 

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

Opiaten (opium, morfine, 
heroïne) 
 

Opioid (peptide NT) Agonist 

Cocaïne  
Amfetamines 
 

Monoamines (vnl, dopamines) Agonist (re-uptake inhibitie) 

LSF Serotonine Agonist: de NT blijft langer en 
in grote aantallen i/d 
synaptische spleet (re-uptake 
wordt geïnhibeerd)  grotere 
kans dat NT gaat binden met 
receptoren post…  
versterken NT 
 

 

4.4.1 MIDDELENVERSLAVING 

 

• Cholinerge inhiberen 
 

• Positieve bekrachtiging 
o Vrijzetting dopamine in nucleus accumbens  
o Natuurlijk: bv. voedsel voor hongerige 
o Drugs 

 

• Tolerantie 
o Verminderde gevoeligheid van receptoren 
o Compensatie v/h lichaam 

 
 
 
 
 
 

• Risico’s 
o Ontwenningsverschijnselen bij stop 

 Tegenovergesteld aan effect van drug 
 Craving en hervallen 

o Dosering: overdosis 
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• Verslaving verloopt altijd volgens hetzelfde mechanisme 

5. FUNCTIONELE NEUROANATOMIE  

5.1 CENTRAAL ZENUWSTELSEL 

 

• Hersenen en ruggenmerg 

• 100 miljard neuronen (+ nog meer glia)  zeer veel energie; elektrische activiteit 
organiseren 

• 1,4kg; 20% bloedtoevoer in rust 

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

5.1.1 ALGEMENE STRUCTUUR 

 

• Linkerhersenhelft v/e persoon  

• Frontale lob = vooran 

• Occipitale lob = achteraan  

• Hersenstam loopt over in ruggenmerg (dorsaal) 

• Medulla oblongata = verlengde van ruggenmerg 

• Cerebellum (kleine hersenen) = structuur die bij 
zoogdieren even goed ontwikkeld is (dorsaal) 

• Cerebrum (grote hersenen) = bij ons veel beter 
ontwikkeld 

o Mate van kronkelheid: veel meer groeven dan andere zoogdieren = meer neuronen 
opgeborgen in plooien 

• Sagittale snede – midsagittale snede: we bekijken de rechterhemisfeer – structuren die de 
linker- en rechterhemisfeer met elkaar vebinden 

• Lateraal beeld v/d sagittale snede: 4 delen 
o Cerebrum = grote hersenen: proportioneel groot bij de mens 
o Tussenhersenen = diencephalon (thalamus – hypothalamus – epithalamus)  
o Hersenstam = brain stem 

 Middenhersenen, pons en medulla oblongata 
o Cerebellum = kleine hersenen (= oude gedeelte): verkleinde kopie v/d grote 

hersenen, rest = grote hersenen 
 

Hersenvliezen (meninges) – 3 onderdelen 

• Dura mater (witte stof) 
o Tegen binnenkant v/d schedel 
o Harde gedeelte 
o Stevig 
o Grote bloedvaten 
o Epidurale verdoving (ruggenmerg) 

 Tussen 2 wervels in: vlies rond ruggenwervels 
verdoven 

• Arachnoidea  
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o Spinnenwebvlies: hersenvocht – cerebrospinaal vocht 
o Subarachnoïdale ruimte bevat CSV  

 Gedraineerd naar de grote bloedvaten 
 CSV geeft een soort bad waarin de hersenen niet te veel kunnen bewegen in 

je hoofd, ze worden beschermd door een waterlaag 
 

• Pia mater 
o Sterk doorbloed: uitwisseling met hersenweefsel 
o Plakt tegen de hersenen zelf 
o Zachte vlies 

 

• Ontsteking van de meninges is een plaats waar normaal geen geen infecties mogen 
plaatsvinden. In heel je CSV en hersenweefsel… mogen geen bacteriën binnen. Wel zo? Dat is 
zeer slechte situatie. Als het toch gebeurt krijg je hersenvliesontsteking, als het bacterieel is, 
is het oplosbaar met antibioticum, maar tegen virussen is er geen medicatie. 

 
Cerebrospinale vloeistof 
 

• CSV of liquor 
o Productie in choroid plexus (roze) (500ml/d) 

 maakt constant hersenvocht (waterachtige 
substantie) waarmee de hersenholtes gevuld 
worden en dus ook de schedelinhoud rond de 
hersenen gevuld wordt. 

o Circuleert 
 Er is een aquaduct: rond ruggenmerg – cerebellum. 

Als dit afgesloten wordt bv. door een ontsteking of 
tumor, gaat het hersenvocht niet meer kunnen 
passeren en gaat het opstapelen. Als dit gebeurd bij 
een kind gaat het watervocht opstapelen en gaat de 
beenderen die nog niet volgroeid zijn uit elkaar  
waterhoofd. Bij een volwassene: hoofdpijn.   

o  
o Gemaakt uit bloed en opnieuw gerecycleerd i/h bloed 

o Opvangen in grote hersenader 
 

• Functies 
o Schokbreker: beschermend milieu binnen de schedel 
o Homeostase: het systeem constant houden (bv. geen virussen/bacteriën) 
o Ook gebruikt om te analyseren 

 

• Ventrikels: holtes gevuld met CSV 
o Allemaal verbonden met het choroid plexus (waar CSV wordt geproduceerd)  

 
 
 
 
 
 
 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
73 

 
 
 
De ‘grote hersenen’ (cerebrum) zijn typisch homo sapiens 
 

• Grootste deel v/d hersenen (80%) 

• Verantwoordelijk voor hogere mentale processen: denken (bv. cerebraal type) 

• Linker en rechterhemisfeer verbonden met balk (corpus callosum) = zadelvormige structuur 

• Hersenschors (cortex) bestaat uit 5 kwabben 
o Frontaal 
o Pariëtaal (boven) 
o Temporaal (zijkant, achter oren) 
o Occipitaal 
o Insula (eiland – midden v/d 

hersenen). Om deze te zien moet je 
de frontale en temporale kwab 
scheiden 

• Basale kernen: centraal (gelijk basale nuclei) 

• Cortex: opgebouwd uit windingen (gyri = 
kronkels) en groeven (sulci) 

o Buitenste laag v cellichaam/grijze 
stof en daaronder ligt witte staf 
(kabels) 

o Centrale sulcus: tussen de frontale en 
pariëtale kwab. De gyrus de ervoor ligt is 
onderdeel van de frontale kwab en de gyrus 
erachter is onderdeel van de pariëtale kwab.  
 

• Kwabben genoemd naar onderdelen v/d schedel 
 

• Persoon die naar links kijkt = lateraal zicht v/d 
linkerhemisfeer  

 
Motorische regio’s op cortex 

• Precentrale gyrus = primaire motorische cortex (roze). Men heeft gezien dat dat een plaats is 
die al onze skeletspieren aansturen. – posterieur gedeelte v/d frontale kwab 

• Somatosensorische cortex: somatotrope 
organisatie 

o Plaatsen v/h lichaam worden 
teruggevonden op de hersenen 

o Anterieure gedeelte v/d pariëtale lob 
o Temperatuur – pijn – tastzin 
o Sensorische homunculus: gevoeligere 

plaatsen 
o Meeste detail en 

onderscheidingsvermogen naar de 
hersenen 

• Axonen naar ≠ skeletspieren 
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• Andere structuren helpen – maar hier start de beweging 

• Alle spieren, niet proportioneel weergeven: handen pakken meer plaats dan neuronen voor 
dijspieren 

• Homunculus: handspieren vereisen meer neuronen omdat we daar veel meer kunnen doen 
(fijne motoriek) – bovenarmen veel mindere functies 

• Motorische bevelen worden gegeven in primaire motorische cortex (precentrale gyrus) 
 
Functionele magnetische resonantie imaging (fMRI)  voor experimenten gebruikt 
 

• Welke regio’s actief worden i/h brein bij 
bepaalde bewegingen/activiteiten/functies 

 neuronen worden actief: meer zuurstof 
nodig op die plaats 
 

• Waar bepaalde kronkels voor dienen 
 

• Associatieregio’s ook betrokken bij 
bewegingssturing 

 

• Aansturing van spieren rechterhersenhelft 
vanuit linker hemisfeer en omgekeerd 

 

• Elk deeltje v/d primaire motorische cortex 
staat in voor een deel v/h lichaam 

 
o Linkerhemisfeer: rechterkant 

lichaam 
o Rechterhemisfeer: linkerkant lichaam 

 
 
 
Spiegelneuronen 
 

• Premotorische cortex (motorisch associatiegebied) en inferieure pariëtale kwab 

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

• Belangrijk voor imitatievermogen op jonge leeftijd, maar ook voor begrijpen van intenties, 
het (motorisch) leervermogen, empathie en taalontwikkeling  mens leert vooral via 
imitatie 

• Verstoord bij autisme 
 
Basale nuclei (ganglia) 

• Witte stof = gemyeliniseerde axonen + kernen (= nucleus) 

• Nucleus caudatus (meer mediaal) 

• Nucleus lentiformis (meer lateraal) 
o Putamen 
o Globus pallidus 

• Controle van willekeurige bewegingen (ondersteunt motorische 
cortex) 

Basale nuclei 
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• Degeneratie van nucleus caudatus leidt tot chorea (hyperkinesie = verstoorde beweging) 
o Bv. ziekte van Huntington: beweging minder juist 

uitvoeren, het bijsturen door de basale nuclei 
werkt niet meer, men moet dit bewust doen: lukt 
niet 

• Tremor: niet slagen om iets te doen <-> wij doet dat 
onbewust, starten beweging wel bewust 

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

• Lateralisatie: linkerhemisfeer kan dingen die rechterkant 
niet kan en omgekeerd 
 

• Iemand met halfzijdige verlamming meestal door 
hersenbloeding en daardoor kunnen ze hun linkerarm 
niet bewegen  bloeding aan de andere kant dus hier 
rechts 

 

• Motorische en sensorische banen lopen meestal gekruist 
(decussatie) 

 

• Verbinding: corpus callosum (balk met 200 miljoen axonen die links en rechts verbinden) 
 hierdoor aan beide hemisferen ≠ specialisaties 

 

• Linkerhemisfeer = dominant? 

• “Split Brain” experimenten  (‘behandeling’ van epilepsie) 

 

• Geen dominantie maar complementariteit: sommige dingen hebben we dubbel omdat ons 
lichaam dat dubbel heeft en soms zitten we maar aan 1 kant 

• Voor een deel spiegelbeeld: ieder heeft zijn eigen aansturingsplekje  

• Bij linkshandigen kunnen de zaken omgekeerd zijn (klein deel) 
o Links: spreken, schrijven, rekenen, redeneren 
o Rechts: visuospatieel patroonherkenning (componenten) 

 corpus callosum is er om de info van beide kanten te delen 
o Sommige delen: l & r elkaars spiegelbeeld 
o Sommige delen: maar 1x op 1 v/d 2 hemisferen 

• Split brain experimenten bij epilepsie-patiënten 
o Hebben erge epilepsie 
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o Opl: hemisfeer opsplitsen, sommige symptomen vallen weg, maar de functionele 
verbinding is er niet  je merkt iets aan één kant wel en als dat in je 
rechterhemisfeer aankomt bv. je ruikt iets met je rechterneusgat dan ga je dat 
merken met je rechterhersenhelft, maar dan kan je dit niet doorgeven aan de 
linkerkant want die verbinding is er niet meer 

 
o Denies smelling anything  is er zicht niet van bewust: 

hersenhelften werken apart  neus niet enige systeem 
zonder kruising v/d banen 

 
Afasie-patiënten gaven inzicht in neurale sturing van spraak (= vroeger, nu 
fMRI) 

• Alleen aan linkerkant 

• Motorische spraakcentrum: Broca (linker inferieure frontale gyrus) 
– heel dicht bij precentrale gyrus (primaire motorische cortex) 

• Sensorisch spraakcentrum: Wernicke (linker superieure temporale gyrus)  klanken i/d 
juiste volgorde plaats – betekenisvolle manier 

• Fasciculus Aruatus (tss Broca & Wernicke) 

• Gyrus Angularis (grens temporale, pariëtale en occipital kwab: visuele info opgeslagen) 

• Laesie: afasie 
o Broca: spreken niet of slecht en traag, wel 

zinvol 
o Wernicke & Fasciculus arcuatus: spreken vlot, 

maar zinloos (missen woord en taalbegrip) 
o Gyrus angularis: lezen en schrijven moeilijk 

(visuele input) 
o Spraak en taal hebben anatomische locaties 

 Enkel in linkerhemisfeer (er is geen 
equivalent a/d rechterkant, enkel bij 
linkshandige mensen zit dit systeem 
rechts 

 Broca-gebied = programma’s voor 
letters en klanken beschikbaar 

 
 

Emotie en het limbisch systeem 

• Nuclei en banen rond hersenstam 
o Amygdala 
o Hippocampus 
o Gyrus cingulates 
o Reukbanen (rhinencefalon) 

 Tractusolfactorius 
 Olfactorische cortex: rechtstreeks verbinding met dit naar limbisch systeem 
 Uitzondering bij de zintuigen. Ze gaan onze hersenen binnenkomen via 

hersenstam – thalamus (zeef waarbij bepaalde info door mag en andere 
niet). Heel oud zintuig dat rechtsreeks een entré maakt in de hersenen via de 
bovenkant v/h neusholte – door schedel (gaatjes in) – hersenen binnen  

 Reuk kan emotie beïnvloeden  anatomisch  andere zintuigen 
 

• Regelen van emotie 
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o Woede, angst, seksuele opwinding… 
o Verdere uitdrukking emoties via hypothalamus en autonoom zenuwstelsel 

(amygdala) 
 Blozen, beven, stress, wenen… zijn autonome reacties 
 Kunnen er niet veel aan veranderen. We sturen het zelf en kunnen het een 

beetje onderdrukken 

• Omzetting lange-termijn geheugen (hippocampus) 

• Ouder dan cortex (= bewustzijn, kennis…); relatief weinig controle vanuit cortex naar LS   
vroeg i/d evolutie ontwikkeld: gelinkt a/d dierlijke driften 

• Maatschappij onderdrukt deze dierlijke driften 

• Constant conflict tss cortex en LS 

• Rechtstreekse input v/d reukzin i/h brein en het LS: geuren beïnvloeden emoties 

5.1.2 GEHEUGEN EN LEREN: DE PLASTICITEIT VAN DE 

HERSENEN 

 

• Declaratief (feiten en gebeurtenissen): amnesie 

• Als je dingen wil leren en die zorgen voor activatie LS  
makkelijker opslaan; associëren met een bepaald gevoel 

• Waarom worden bepaalde woorden wel onthouden: mediale 
temprale kwab: wegschrijven <-> niet wegschrijven: die 
woorden wel onthouden 

o Experiment: activatie van de mediale temporale kwab 
en de hippocampus tijdens het horen van woorden  
meer kans dat die woorden 
onthouden werden 

• Korte termijn (RAM) 

• Omzetten in lange termijn geheugen (ROM) 
o Mediale temporale kwab 
o Hippocampus en amygdala (bv. angst) 
o Activatie en 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 v/h geheugen: zaken die sterke emotie oproepen, onthouden 
we beter 
 

 
Leren en synaptische plasticiteit 
 

• Activiteitsafhankelijke versterking v/d verbinding tss neuronen (Hebbiaanse synaptische 
plasticiteit) 

• Bepaalde synapsen vaak gebruiken: makkelijker opnieuwe grbuikt kunnen worden 

• “plastische synaps” = synaps tss 2 neuronen is plastisch = kan versterkt/verzwakt worden of 
afsterven 

• CS-US  bepaalde respons salliveren bij bepaalde stimulus  leren om hetzelfde te doen bij 
andere stimulus 
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Langetermijn-potentiëring (LTP) 

• Retrogade messenger = zorgt ervoor dat synaps volgende keer beter en makkelijker wordt 

• Stikstofoxidesynthese = enzym wordt geactiveerd, maakt stikstofoxide aan en keert terug 

• AMPA-R = ionotrope receptor (depolarisatie) 

• NMDA-R = ionotrope receptor (= tegelijk een kanaal) 

• Meest uitgewerkte en geargumenteerde theorie 

• Glutamaten NT: bindt aan NMDA  Ca binnen laten 

• Ionotrope receptor  Ca zal AP activeren en een 2e sort AMPA receptoren activeren om het 
de volgende keer sneller te laten verlopen 

• Blijft weken 

• Lange tijd versterken v/e synaps = plasticiteit 

• Leren = dezelfde paadjes doorlopen om het steeds sneller te doen verlopen = synaptische 
plasticiteit 

• Hoe meer we zaken snappen, hoe beter medicatie we 
kunnen gebruiken: oplossing voor amnesie  

 
Als er in een presynaptische neuron een activiteit is waarbij er 
vrijgave is van NT gaat er glutamaat vrijgegeven worden 
(exciterende NT) en gaan er receptoren geactiveerd worden, 
NMDA zorgt ervoor dat Ca naar binnen komt  depolarisatie. 
Die gaat er ook voor zorgen dat die calcium een systeem in 
gang zet waarbij meer receptoren gemonteerd worden in de 
postsynaptische membraan zo krijg je een soort versterkte 
synaps van een synaps die veel gebruikt wordt. 
 
Neuroplasticiteit bij volwassenen 
 

• Reorganisatie van thalamische neuronen na amputatie 
 
Voorbeeld: amputaties of vinger verliezen. Dan heb je een heleboel neuronen die normaal van je 
wijsvinger via de thalamus  cortex gaan. Die verbinding van je thalamus naar de cortex is er 
nog, maar de neuron,vinger is afgestorven dan gaat er een soort adoptie plaatsvinden. Die 
neuron is daar toch dan gaan de sensorische informatie van je andere vingers gebruikt wordt om 
die neuron te stimuleren. Er is een vorming van een nieuwe uitloper (= collateraal) zodanig dat 
die ene neuron 2 ≠ neuronen van 2e orde gaat stimuleren.  
Dat neuronen nieuwe uitlopers kunnen vormen naar 
andere neuronen en daar synapsen kunnen maken die 
voorheen niet bestonden als volwassene kan. Zo iets kost 
energie.  
De eerste stap is het versterken van bestaande synapsen – 
daarna het maken van nieuwe synapsen – als 3e stap 
hebben we het vormen van nieuwe neuronen = 
neurogenesis.  
 

Neurogenese bij volwassenen 
 

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

• Voor de geboorte zeer veel neuronen – kindertijd steeds minder en (bij volwasenen geen 
meer? Kunnen we er nieuwe bij maken of ligt het aantal vast bij de geboorte?) 

• Vogels die nieuwe liedjes konden  aantonen bij muizen  zoeken naar stimulus: 
verrijkende omgeving  veel meer neuronen 

• Beweging is belangrijke factor voor het brein  neurogenese en aftakeling verzorgen 

• Vooral in hippocampus (gyrus dendatus) en bulbus olfactorius  men weer niet exact waar 

• Uit stamcellen: nieuwe neuronen maken (zou kunnen helpen bij een dwarslaesie v/d rug) 
o Delen en differentiëren tot neuronen; geïntegreerd i/d gyrus dendatus 

• Rol in geheugen? Bewegen maakt je slimmer 
 
 
 
 
 
Gyrus dendatus 
 

5.1.3 TUSSENHERSENEN (DIËNCEFALON) BEVATTEN REGELCENTRA VOOR AUTONOOM 

ZENUWSTELSEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Thalamus: tussenstation voor sensorische info  mogelijk om info te selecteren en 
verwerken (deel blokkeren, aandacht richten…)  

o Regelt voor sensorische info (behalve reukzin) wat naar cortex gaat en wat 
geblokkeerd wordt (reukzin kan niet geblokkeerd worden) 
 

• Epithalamus (maakt hormonen) 
o Tussencentrum voor sensorische info: afwisseling tss afferente neuronen en de 

kabels om naar de cortex te gaan  dan pas bewust ervan 
o Vroeger uitsterven = ter hoogte van thalamus (geen waarneming) 
o Choroid plexus: productie CSV 
o Epifyse (pijnappelkleir): secretie melatonine zeer belangrijk  slaaphormoon zodat 

we ’s avonds moe worden  
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• Hypothalamus (controlecentrum autonoom ZS)  homeostatisch zeer belangrijk 
o Opgebouwd uit vele kernen 
o Onbewust regulering van contracties van 

skeletspieren, die gepaard gaan met 
woede, genot, pijn en seksuele 
opwinding 

o Aanpassen v/d activiteiten v/d autonome 
centra i/d pons en medulla oblongata 

o Coördineren van activiteiten v/h zenuw- 
en hormoonstelsel 

o Afgeven v. ≠ hormonen 
o Genereren v/d driften bij honger & dorst 
o Coördineren van willekeurige autonome 

functies 
o Coördineren v/d dagelijkse cycli 

activiteiten  
o Eetgedrag 
o Vochtbalans, thermoregulatie, klok 
o Emotioneel gedrag (cfr LS) 
o Reacties ortho- en parasympaticus  

 Omhoog gaan v/h hartslag… 
o Hormonaal: via hypofyse achterkwab en voorkwab 

 Onder de hypothalamus 
 Niet alles is neutraal i/d hersenen 

o Aansturen v/d organen 
o Optisch chiasma = kruising v/d optische zenuwcellen 
o Structuren om honger aan te duiden zijn beter ontwikkeld, dan structuren voor 

verzadiging 
o Basale functies v/h lichaam 

 

• Tussenhersenen liggen tss het cerebrum en de hersenstam 
 
 
 
 
Hersenstam bevat 3 onderdelen 
 

• Informatie komt via dit binnen i/d hersenen 

• Verbonden met PZS: ruggenmerg en spinale zenuwen en hersenzenuwen (latijnse cijfers)  
starten in hersenen en zo naar periferie gaan 

• Plaats waar de meeste craniale zenuwen (romeinse cijfers) zijn: zenuwen die rechtstreeks 
van de periferie binnenkomen i/d hersenen, alle andere komer binnen via het ruggenmerg = 
spinale zenuwen 

• Middenhersenen (mesencefalon) 
o Bovenste deel van de hersenstam  
o Superior colliculus: visuele reflexen 
o Nucleus rubra en substantia nigra: motorische controle 
o Groen 

• Pons (brug) 
o Controle van ademhaling (oa. Apneucenter)  = onbewust 
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• Medulla oblongata (verlengd ruggenmerg) 
o Tussenstation tss cerebrum en ruggenmerg 
o Autonome functies   vagale reactie: bloeddruk zakt  flauwvallen (cardiac control 

center)  bloeddruk constant houden  
 
Enkele kernen v/d hypothalamus 

 

5.1.4 HET CEREBELLUM (KLEINE HERSENEN) COÖRDINEERT BEWEGINGEN  

 

• Groot, oud hersendeel  bij veel diersoorten even sterk ontwikkeld, veel functies die dieren 
ook hebben hier 

• Evenwicht – motorische controle – motorisch leren 

• In contact met andere motorische regio’s 

• Ontvangt proprioceptieve info (kracht op spieren, stand van gewrichten  bewegingen doen 
zonder dat je daar visuele info voor nodig hebt) 

• Noodzakelijk voor motorisch leren en controle (= automatisch) 

• Gyri 

5.2 PERIFEER ZENUWSTELSEL/SPINALE ZENUWEN 

5.2.1 VIA RUGGENMERG COMMUNICEREN HERSENEN MET DE REST VAN HET LICHAAM  

 

• Omgekeerd a/d hersenen (witte stof rond grijze stof) 

• Structuur die je bekken verbindt aan al de rest  zeer belangrijk voor structuur a/h lichaam 
te geven + bescherming v ruggenmerg 

• Structuren zien af  uitpuilen en tegen ruggenmerg duwen (hernia en zeer pijnlijk) 

• Spinale zenuwen: (vertrekken vanuit ruggenmerg) 
o 31 paar volgens wervels 
o Dorsale wortel: sensorische = gaan het ruggenmerg binnen 

(blauwe pijltjes) 
o Ventrale wortel: motorisch = efferente info-axonen die 

ruggenmerg verlaten (rode pijltjes) 
o 8 in halsstreek – 12 in borststreek – 5 in lendenstreek – 5 in 

heiligbeen en 1 a/h startbeen (zie ook afb.) 
o Ruggenmerg tss wervel en uitsteeksels (afb.) 
o Dorsaal = afferent 
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o Ventraal = efferent 
o Schijven = discus  tegen merg duwen = hernia 

 
 
De wervelkolom en de spinale zenuwen 
 

• 2 bolle en 2 holle structuren 

• Afferente info vooral uit spinale zenuwen  

• 1 zenuw gaat van hersenen naar de borstkas  

• Wervelkolom  
o Voordeel: flexibel, maar moet ook belangrijk ruggenmerg beschermen 
o Sacral = heiligbeen (vergroeid) 
o Coccygeal  3 à 4 (vergroeid)  = staartbeen (heeft nog 1 zenuw) 
o Na ruggenwervel: 2 paar spinale zenuwen (l & r)  efferente gaan weg, afferente 

naar binnen 
o Afhankelijk van waar je laesie is, bepaalt waar je verlamd bent (lumbaal: benen niet 

meer kunnen gebruiken  signalen kunnen niet meer verder; ook sensorisch 
neuronen hebben die taak) 

o Armen & benen = quadriplegie 
o Enkel benen = paraplegie 

 
12 paar craniale of hersenzenuwen  zenuwen die rechtstreeks uit hersenen vertrekke  veel 
vertrekken vanuit hersenstam 
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• I (reuk = n. olfactorios), II (visus = n. opticus), VIII (evenwicht, gehoor = n. 
vestibulocochlearis), X (vagus) 

 

• Ontspringen aan diëncefalon en hersenstam 

• Meestal zowel afferent als efferent: sturen en ontvangen 

• Afferente info = hfdst 3 

 
 
 
 
 
 
 
Efferente zenuwbanen kunnen bewuste of onbewuste taken sturen 
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o Somatisch – bewust – willekeurig 

 Bewegingen (= bewust) 
 Skeletspieren (= sturen) 
 Steeds exciterend: samentrekken van spieren enkel (= kunnen activeren) 
 Aansturen via spinale zenuwen – cortex neemt intiatief 
 Low motor neurons (zwart) – upper motor neurons (rode): altijd 2 kabels en een 

ganglion (= verzameling van zenuwcellen buiten het CZS) ertussen 
 Preganglionair neuron = rood en postganglionair neuron = zwart 

 
o Autonoom – onbewust – onwillekeurig 

 Vegetatieve functies (= zaken die je niet bewust kan controleren) 
 Hart, gladde spieren (organen), kleiren (= maken hormonen) 
 Zowel exciterend als inhiberend: nervus vagus  hartritme vertragen 
 Coördineren 
 Vertrekt vanuit hypothalamus 
 Motorische neuronen, preganglionaire neuronen, sturen hun axonen 

(=preganglionaire vezels) naar de autonome ganglia  de axonen zijn verbonden 
met ganglionaire neuronen  verlaten v/d postganglionaire vezels  innerveren de 
hartspier, de gladde spieren, kleiren en vetcellen 
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6. BEWEGINGSCONTROLE 

6.1 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 

• Ruggenmerg: reflexen 

• Sensorische informatie uit spier of uit zintuigen om 
uitvoering v/d beweging bij te sturen 

 

6.2 MOTORISCHE BANEN 

 

• Pyramidale banen (corticospinaal): figuur 
 

o Zonder tussenstation van cortex naar ruggenmerg: 
rechtstreeks naar de spieren 

 Synaps aan ruggenmerg met lower motor 
neuron 

o Bewuste en fijn gecontroleerde bewegingen 
(volledige aandacht nodig) 
 

o Enkel bij nieuwe bewegingen: je ziet niet wat er in je 
omgeving gebeurt 

 
o Begin bij primaire motorische cortex  motorische 

kernen in hersenstam en ruggenmerg  vezels 
kruisen in medulla oblongata voor de verdere 
afdaling 
 

• Extrapyramidale banen (mediale en laterale banen) 
o Via hersenstam, basale nuclei… 

 
o Onbewuste sturing (tonus) 

 
o Automatismen: fietsen… (grove bewegingen) 
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6.3 MOTORISCHE CONTROLECENTRA EN HUN AANDOENINGEN  

 

• Corticospinaal = v. motorische cortex naar medulla spinalis 
 

• Door hersenbloeding is 1 deel v/e lichaamshelft verlamd 
 

• Extrapyramidale banen 
 

• Aansturen v/d spieren  activatie veel lagere hersencentra= coördineren en corrigeren 
spierspanning… 

 

• CVA: deel hersenen sterft af en kunnen bepaalde bewegingen mss. niet meer doen 
 

• Ataxie: gekke koeienziekte – spastische bewegingen 
 

• Parkinson: afsterven dopaminerge neuronen 
 

• Doorgeven naar perifeer zenuwstelsel is doorbroken (ALS = stelselmatig verlammen, 
motorische neuronen sterven af): afsterven hogere en lagere motorneuronen – dwarslaesie) 

 

• Dystrofieën: overgang van lower motor neuronen werkt niet meer 
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6.4 DE SKELETSPIEREN 

 

• Korter en langer worden 

• Opgebouwd uit bundels van spiercellen 
(fassikels) 

• Spiervezel = spiercel 

• Meer dan een kern (bundeling van cellen, die vergroeid zijn) 

• Plasmamembraan = sarcolemma (sarco = spier) 

• Myofibrillen = trekkabels  die gespannen zijn van de ene kant naar de andere kant van de cel 
 Zorgt dat een cel zou kunnen samentrekken/verkorten 

 

6.5 ORGANISATIE SKELETSPIERCEL ( -VEZEL) 

 

• 2 eiwitten: dikke (paars) en dunne (roze) filamenten die een beetje in elkaar zijn gehaakt 

• Dunne filamenten hangen aan een lijn = Z-lijn  

•  1 Z-lijn tot aan de volgende = sarcomeer  

• Zone van overlap: beide omgeven elkaar  

• Dik filament is opgebouwd uit myosine = langewerpige kopje daaraan, het kopje kan 
verkorten, het kan omklappen door energie uit ATP 

• Dunne filamenten: actines  bolletjes die aan elkaar gehaakt zijn in dubbel helix + andere 
eiwitten  

• Elk dik en dun filament is omgeven: 6 actines rond 1 myosine of 3 myosines rond 1 actine 
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6.6 THEORIE VAN GLIJDENDE FILAMENTEN 

• Contractie leidt tot verkorting sarcomeren (zeer klein) 

o Dikke en dunne filamenten schuiven in elkaar  

o Z-schijven komen dichter bij elkaar 

o A-band (zone van dikke filament) blijft even breed 

• Myosinekoppen (dik) maken contact met actine (dun) en 

vormen dwarsbruggen (kruisbruggen) 

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

o Bindingsplaats actine komen vrij en binden met 

myosine 

o Vanuit molecules een biologische motor 

 

 

 
 

6.7 DE CHEMISCHE SYNAPS TUSSEN NEURON EN SPIERCEL (NEUROMUSCULAIRE 

JUNCTIE)  

 

• Neuromusculaire junctie = overgang zenuwcel – spiercel 
 Axon stuurt AP naar de skeletspier (nicotine ACh receptor, want het is snel) 

• Motorneuron = ACh in synaptische spleet  niet opgeruimd en geraak je in kramp 

• Elektrisch signaal in spiercel zelfde als in zenuwcel (AP: wordt gestart in neuromusculaire 
junctie) 

o Uiteinde v/h motorneuron maakt op 1 plaats contact met de spiercel en het 
elektrisch signaal wordt op die plaats doorgegeven 

o Het doorgegeven AP op de axon (= voortgeleiding) is hetzelfde als op het membraan 
v/d spiercel 
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Neuromusculaire junctie 

6.8 EXCITATIE VAN EEN SKELETSPIERVEZEL  

  
 

 instroom v. natrium zorgt ervoor dat de spieren gaan contrageren 

• Op 1 plaats waar zenuwcel en spiercel elkaar raken en wordt zo doorgegeven aan de hele cel 

• Motorische eindplaats – neuromusculaire junctie 

• Vesikels met Achh vrijgegeven in AP  

• Spiercel gedraagt zich net zoals een zenuwcel: AP die doorheen spieren gaan 

6.9 EXCITATIE-CONTRACTIEKOPPELING (= PRIKKELEN –  

SAMENTREKKEN) 

 

• Elektrisch omzetten in beweging 

• Geleiding van prikkel (depolarisatie) tot in de t-tubuli 
(AP tot die i/d spiercel  heel de spier heeft het door) 

• Ca++ vrijgave in sacroplasmatisch reticulum (zakken vol 
Ca; AP grote hoeveelheden Ca afgeven)  omzetten 
van elektrisch signaal naar chemisch signaal 

o Ca++ reservoirs 

• Diffusie van release channels 

• Ca zal zorgen dat draad uit de weg gaat  bindt aan troponine  troponine verandert van 
structuur en trekt ‘draad’ weg  bindingsplaatsen komen vrij 

• Als het AP de t-tubuli passeert, laat het sacroplastisch reticulum Ca lost  t-tubuli staat met 
het sacroplastisch reticulum in verbinding 

• Het Ca i/d cel gaat de filamenten verbinden 

6.10 CONTRACTIE EN RELAXATIE  

 

1) ACh vrijgave in de neuromusculaire junctie: neuron zegt tegen spiercel ‘trek samen’ 
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2) Als die ACh de natriumkanalen 
activeert  actiepotentiaal: 
Na instroom & Ka uitstroom 
op je membraan v/d spiercel + 
we kunnen die actiepotentiaal 
tot diep in spiercel brengen 
door t-tubuli 

3) Ca zit opgeslagen in 
sarcoplasmastisch reticulum (= 
grote zakken vol Ca) en als de 
AP via t-tubuli tot diep in de 
spier gaat  zakken met Ca 
vrijgeven. Er zijn structuren met heel veel Ca, maar in cellen zitten normaal geen Ca behalve 
opgeslagen in die zakken. Dus hoge concentratie Ca in het sarcoplasmastisch reticulum, bijna 
geen Ca in het celwater  als die AP passeert en Ca vrijgeeft is 
er grote concentratie Ca in de cel  Ca gaat binden aan 
troponine (eiwit v/d dunne filament)  troponine verandert v 
structuur  tropomyosine valt weg  

4) Actine & myosine vormen kruisbruggen  
5) zodanig dat er contractie, verkorting kan zijn  
6) ACh wordt opgeruimd door acetylcholinesterase  
7) AP is er niet meer, Ca gaat niet uit SR, maar wordt opgenomen 

 kruisbruggen gaan weg 
8) Contractie stopt  
9) Spier gaat ontspannen 

 dit doen we bij elke beweging  
 

 

 
 

 

6.11 DE MOTORISCHE EENHEID (ME ) 

 

• Alle spiervezels die aan 1 zenuwcel hangen = ME = als 1 
AP in 1 axon doorgaat gaan alle spiercellen die eraan 
hangen ook reageren 
 

• ME kunnen klein zijn (2 of 3 spiercellen tot 2000 die 
eraan hangen) = 1 axon gaat dus 2000x splitsen totdat ze allemaal tegelijkertijd geactiveerd 
worden 

 

• De spiervezels zullen ook allemaal van hetzelfde type zijn per ME  
 

• Voordeel van weinig spiervezels aan een neuron of veel eraan te hangen? 
≠ tss fijne en grove bewegingen. Soms is het nuttig om veel spiervezels aan 1 neuron te 
hangen. Fijne bewegingen komen via kleine ME en grove via grote ME.  
Bv. rug - grote en handen – kleine 
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6.12 EENVOUDIGE REFLEXEN 

 

Al die signalen van spieren starten in het CZS, maar niet altijd 
in de hersenen. Er zijn ook bewegingen die gestuurd worden thv het ruggenmerg. Hoe kan een 
ruggenmerg beslissen van een spier te laten samentrekken? Die moet daar een input voor krijgen en 
die krijgt hij lokaal, van de spier of huid… dus hij krijgt zintuigelijke informatie.  
 

 spier wordt vanuit ruggenmerg aangestuurd omdat reflexen beste zo snel mogelijk verlopen 

• Info van perifere zintuigen naar het CZS geleid en 
motorische impulsen naar perifere effectoren 

• Reflexboog met 2 synapsen 
o Monosynaptische: sensibel neuron direct via 
een synaps met motorische neuron verbonden 

 snelste reacties 

• 5 stappen 
 

1) Aankomst prikkel en activering v/e zintuig 
2) Activering sensibel neuron 

3) Info-verwerking door schakelcel 
4) Activering motorisch neuron 
5) Reactie door effector (spier/klier) 

 
 

• Meestal opheffing van oorspronkelijke prikkel en eliminatie 

• Negatieve terugkoppeling: mogelijke schadelijke veranderingen in uit- of inwendig milieu 
tegenwerken 

• Belangrijke rol bij homeostase  
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6.13 COMPLEXERE REFLEXEN 

 

• Polysynaptische reflexen: minstens een schakelcel tss sensibele (afferente = aanvoerende) en 
motorische (efferente = uitvoerende) neuron 

• Langere vertraging tss prikkel en reactie  schakelcellen kunnen meerdere spiergroepen 
tegelijk aansturen 

• Als een spier samentrekt, wordt zijn antagonist ontspannen 
(bv. je hand terugtrekken v/e hete kookplaat) 

• Elleboog: contractie v/d buigspier zou een strekreflex 
oproepen  schakelcellen i/h ruggenmerg voorkomen dit 
(= reciproke inhibitie) (tussenneuron activeert buigers v/d 
darm en inhibeert de strekkers) 

 
 
 
 
 
 
 

7. AUTONOOM ZENUWSTELSEL  

7.1 DE 2 TAKKEN VAN HET AUTONOOM ZS HEBBEN VAAK TEGENGESTELDE EFFECTEN  

 

• Orthosympaticus of sympaticus 
o Fight-or-flight  

 Vereist andere organen om actief te zijn: hart sneller kloppen, ademhaling 
op gang lopen, bloedvaten naar skeletspier moeten opengaan… en de rest 
moet wachten want alle prioriteit gaat naar het fight-or-flight systeem 

o Cardio-respiratoire activatie  
 

• Parasympaticus  
o Rest-and-digest  

 Geen energie naar spieren, 
alles naar vertering 

 Je hebt juist gegeten dus u 
darm,lever, pancreas… zijn 
alles aan het doen om je eten 
te verteren dus die zijn 
hyperactief, maar je hart, 
longen… zijn aan het rusten 

o Activatie spijsvertering 
 

• Belangrijk voor survival! 
o Alle energie gebruiken die uit het eten gehaald wordt 
o Hersenen moeten algemene condities v/h lichaam goed kennen  weten wat 

aangestuurd moet worden 
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7.2 ANATOMIE VAN AUTONOOM ZS  

 

 

7.2.1 SYMPATICUS 

 

• Thoraco-lumbaal (T1-L2): de zenuwen v/h PZS die het signaal v/h CZS naar de doelorganne 
brengen die vertrekken vanaf T1 tot L2  
 

• Korte axonen komen de ventrale worteld binnen 
 

• Grensstreng (sympathische ketting) 
o Vanuit de spinale segmenten, voegen sympathische preganglionaire vezels zich bij de 

ventrale wortel 
o Gaan samen de ruggenzenuw uit en gaan de ganglia v/d grensstreng binnen 
o Motorische impulsen: synaps bij de ganglia v/d grensstrengen, daarna keren ze terug 

naar ruggenmerg en vertakken zich 
o Borstholte: directe vertakking naar de doelorganen 

 
• Collaterale (prevertebrale) ganglia 

o Weefsels en organen in buik- en bekkenholte in verbinding met sympathische 
zenuwen via preganglionaire vezels vanuit de laagste T en bovenste L-segmenten 
 

• Bijnieren: sympatho-adrenal systeem 
o De bijnier secreteert adrenaline als deel v/d orthosympaticus 
o Preganglionaire neuron van de orthosympaticus naar de bijnier: 2 onderdelen: 

bijnier-cortex & bijnier-merg 
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 Bijnier-merg: onderdeel v/d orthosympaticus en normaal zou je verwachten 
dat daar een synaps plaatsvindt naar de postganglionaire neuron, maar dat 
bestaat niet meer. Het is gemodifieert naar een hormoon producerende cel. 
Het bijnier-merg wordt neuraal aangestuurd door de orthosympaticus en 
dan zou je normaal een synaps krijgen, maar dan komt een postganglionaire 
neuron die is verandert in een hormoon producerende klier en het 
produceert adrenaline deze komt in het bloed en gaat zich gedragen als een 
hormoon.    

 
 

 
 
 
 
 
 

7.2.2 PARASYMPATICUS: CRANIO-SACRAAL (CRANIALE EN SACRALE ZENUWEN) 

 

• Terminale ganglia (synaps thv doelorgaan) 
o Craniale zenuwen: III, VII, IX, X (Vagus = heel belangrijke zenuw voor besturing v/h lichaam 

(nervus vagus)): preganglionaire neuronen i/d hersenstam 
 

 Vertrekken recht van onze hersenen (12 paren Romeinse cijfers) en gaan naar ons 
lichaam, meeste blijven in ons kop en eentje gaat gans het lichaam enerveren: 10e = 
nervus vagus. Er zijn 4 craniale zenuwen die onderdeel zijn van de parasympathische 
zenuwstelsel die de doelorganen in ons hoofd gaan enerveren  
bv. de traanklieren worden aangestuurd door de parasympaticus en dit is bewust. 
Deze 10e hersenzenuw stuurt het hart aan (Loewi), longen, lever, maag, pancreas… 
gaat helemaal tot aan de organen in de kleine bekken.  

 
o Sacraal (S2-S4): rectum, blaas, genitalia 

 
o Plaatselijke 

prikkelingen  minder 
vertakkingen 
(ganglionaire neuronen 
in perifere ganglia in of 
nabij doelorganen) 
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o Typisch voor de parasympaticus: heel lange preganglionaire neuronen – synaps – kort deeltje 
v/d postganglionaire neuron   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 ACETYLCHOLINE EN 

NORADRENALINE ZIJN 

DE NEUROTRANSMITTERS 

VAN HET AUTONOOM ZS  

 

Hoe komt het dat die organen weten 
wat ze moeten doen? Omdat de ortho- en parasympaticus tegengestelde signalen geven moeten ze 
ook ≠ NT’s hebben. Het is zo dat de OS noradrenaline heeft en ACh v/d PS. In ganglia (tussen de pre- 
en postganglionaire neuron) is ACh altijd de NT, maar aangezien de OS en PS ganglia hebben op ≠ 
plaatsen is er daar geen risico op verwarring. In de doelorganen is het wel zo dat eenzelfde orgaan 
zowel de OS als PS ontvangt en daarom moeten ≠ NT’s signalen geven. 
 
= vagusstof uit de nervus vagus  thv/d doelorganen 

• Beïnvloeden doelorganen door gereguleerde afgifte van specifieke NT bij de postganglionaire 
cellen 
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• Of het resultaat een stimulering of een remming v/d activiteit is, hangt af v/d reactie v/d 
membraanreceptor op de aanwezigheid v/d NT 

o Alle preganglionaire autonome vezels zijn cholinerge: bij hun synaptische eindknop 
geven ze ACh af = stimulerend 

o Postganglionaire parasympatische vezels zijn ook cholinerg, maar het effect is 
stimulerend of remmend, afh v/d aard v/d receptor op de doelcel 

o Meeste postganglionaire sympatische vezels geven noradrenaline af  adrenerg en 
meestal stimulerend 

 
Gladde spiercel wacht of hij moet samentrekken of niet? We zijn in de fight-or-flight situatie: de OS – 
noradrenaline dus je moet doen wat norad zegt bv. contrageren. De PS gaat ACh hebben als NT. Vaak 
is het zo dat die 2 elkaars tegengestelden zijn. De synaps werkt anders dan normaal = synaps en 
passant = we hebben een neuron, ZS, axon en normaal op het einde van je axon een zenuwuitende 
waar vesikels met NT zitten en een AP gaat door  het axon en elke keer als het passeert wordt er NT 
vrijgegeven. Zo heeft elke cel door of de OS of PS actief moet zijn.  
 
 
 

7.4 HARTFREQUENTIE ALS VOORBEELD VAN AUTONOME REGELING  

 

• Stijging door OS 
o Door adrenaline en noradrenaline 

 
• Daling door PS 

o Via nervus vagus (craniale zenuw X): Ach 
 

• Hart heft eigen frequentie van 90 bpm 
o Activatie PS in rust (60bpm), vagale syncope 
o Activatie OS tijdens inspanning (tot 200bpm = 

slagen per minuut), stress arousal 
 
 

7.5 EMOTIONELE UITDRUKKING VIA HET AUTONOOM 

ZENUWSTELSEL 

 

• OS (lichamelijke arousal) 
o Bij woede, angst, opwinding, blijheid 
o Stijging bloeddruk, hartritme, zweetsecretie en ademhalingsritme, dilatatie 

pupillen… 
 

• PS 
o Bij verdriet, verveling 
o Daling hartritme, constrictie pupillen, traansecretie… 

• Gestuurd door hypothalamus 
• Toepassing bij meten van emoties 

 AZS = alles wat gestuurd wordt door je lichaam en waar je je niet bewust van bent 
Lichamelijke expressie van emoties wordt ook volledig door het AZS geregeld 
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o Neutraal = zwart 
o Regio’s die meer bloed krijgen worden geel, rood, wit 
o Regio’s die minder bloed krijgen, worden blauw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3: DE ZINTUIGEN 

1. ALGEMEEN 

1.1  ZINTUIGEN ZIJN CELLEN OF ZENUWUITEINDEN DIE REAGEREN OP EEN PRIKKEL  

 

• Prikkel = plotse verandering van uitwendige toestand (mechanisch, chemisch…) 
o Gewaarwording: komt wel in hersenen terecht, maar we worden er ons niet echt 

bewust van 
o Waarneming: bewust worden (1% v alle sensorische info) 

 
• Algemene zintuigen (somatosensoren, intersensoren): informatie over eigen lichaam 
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o Temperatuur, pijn, tastzin (aanraking, druk, trilling), proprioceptie (lichaamshouding) 
o Cellen over ganse lichaam verspreid 

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

o Gespecialiseerde organen 

1.2  BARORECEPTOREN (DRUKRECEPTOREN) EN REGELING 

VAN AUTONOME FUNCTIES 

 

• Baroreceptoren = drukreceptoren, op ≠ plaatsen, leveren 
info die noodzakelijk is voor de regulering v. ≠ autonome 
activiteiten 

• Het motorisch/efferent gedeelte v/h AZS kan alleen goed 
werken als er een afferent gedeelte is. Er zijn heel wat 
receptoren, dit zijn alleen nog maar de baroreceptoren. 
Bv. op de ahortaboog zijn er ook receptoren die zeggen 

‘hoe zit het met de zuurtegraadgestel v/h bloed’ 
 
• Spijsverteringskanaal: leveren info over volume v/d uitwerpselen in dikke darm, activeren 

reflectorische bewegingen v stoffen door het kanaal 
• Sinus caroticus en ahortaboog: leveren info over bloeddruk aan hartregulatiecentrum & 

ademhalingscentrum 
• Long: leveren info over uitrekking long aan ademcentrum voor de regulering v/d 

ademhalingssnelheid 
• Blaaswand: leveren info over volume v/d urineblaas, activeren proces waarmee urine wordt 

geloosd 

1.3  SENSOREN KUNNEN ZENUWUITIEINDEN ZIJN OF AFZONDERLIJK CELLEN 

 

We hebben neuronen, die hebben een cellichaam. Typisch heb je een cellichaam met dendrieten en 
1 lang axon. Voor sensorische neuronen is dit anders = pseudounipolaire neuron. Die lijken maar 1 
pool te hebben, maar eigenlijk hebben ze er nog 2. Een dendrietische zijde (vanboven) en een 
axonale zijde.  

• Dendrietisch = afferent naar cellichaam 
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o Hoe werkt zo’n afferent neuron? Hoe krijgt die zijn info? 

 Soms zijn het gewoon dendrietische uiteinden die ingeduwd worden en er wordt een 
AP gegenereerd. Soms is het een gespecialiseerde dendriet (ingekapseld in andere 
cellen) of soms afzonderlijk cellen (zintuigelijke cellen die zelf kunnen depolariseren, 
geven dan een AP door via een NT naar een sensorische cel). Complexe zintuigen (oor, 
oog, smaak, geur...) = afzonderlijk cellen.  

 
• Axonaal = efferent  

 
Elke keer als er een sensorisch of afferent neuron gestimuleerd moet worden, moet er wel ergens 
een depolarisatie starten. Je moet een soort gevoelige membraan hebben die moet dan een 
receptormembraan hebben waar er dan een depolarisatie kan starten en waar een AP begint. Men 
noemt die receptormembraan omdat die gevoelig is voor externe stimuli. Soms is die 
receptormembraan op de afzonderlijke cel of soms op de dendrietische zijde. We moeten dan nog 
uiteindelijk een AP krijgen en deze start via depolarisatie.  

1.3.1 DE MATE VAN DEPOLARISATIE VAN 

GENERATORPOTENTIAAL WORDT VERTAALD NAAR 

FREQUENTIE ACTIEPOTENTIALEN IN SENSORISCH 

NEURON 

 

• Generatorpotentiaal wordt omgezet in AP Ampl  
frequentie 

• Stimulus wordt omgezet in elektrisch signaal Ampl = ampl 
 “digitaliseren in binaire code”  d.m.v. depolarisatie v/h 

receptormembraan om te zetten in AP 
 

Een AP start altijd met een lichte externe depolarisatie stimulus. Het kan zijn dat de depolarisatie niet 
sterk genoeg is om aan een drempel te komen, dan krijg je geen AP.  Een receptormembraan is een 
membraan dat kan depolariseren onder invloed v/e stimulus. Die depolarisatie vertrekt v/e analoog 
signaal (analoog = kan allerlei gradaties hebben) en die stimulus kan zodanig zwak zijn dat de 
depolarisatie onvoldoende is. Men noemt de receptormembraan die de stimulus gaan depolariseren 
= generatorpotentiaal. Linksonder is er een stimulus die te zwak is, want het leidt tot een 
depolarisatie die niet sterk genoeg is dus er ontstaat geen AP dan gaat er niets naar de hersenen. Als 
een prikkel dan heel heftig wordt, als de zintuigelijke stimulus zeer krachtig is  zeer sterke 
depolarisatie in receptormembraan  zeer frequente AP  
  

 

 

1.3.2 EIGENSCHAPPEN VAN SENSOREN 
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• Specificiteit: zintuigen werken specifiek = ze hebben 1 soort prikkel waar ze voor gemaakt 
zijn 

o Adequate prikkel heeft laagste drempel 
 = stimulus waarvoor sensor echt ontwikkeld is = heel weinig van nodig  zal 

makkelijkste omgezet worden in AP 
 

 Bv. we hebben kegeltjes in ons netvlies die gemaakt zijn voor groen licht. Dit 
betekent dat ze voor groen licht de laagste drempel hebben. Je kan heel 
gemakkelijk de zintuig stimuleren als je maar de juiste prikkel hebt. 
 

o Valse prikkel heeft hogere drempel  andere prikkel die hetzelfde kan bereiken = 
meer van nodig 

 Bv. als je in je ogen wrijft dan krijg je een slag in je oog en ga je ook een flash 
zien = valse prikkel. Je oog is niet gemaakt om een registratie te maken van 
slagen in je oog, maar als je hard genoeg slaat ga je het ook identificeren.  

• Adaptatie 
o = is iets anders als verwerking i/d hersenen. Het gaat over het zintuig zelf die ook 

adaptatie gaat ondervinden. Soms heel sterk, soms heel weinig. Adaptatie = soort 
gewenning, om den duur merk je het niet meer.  

 Tonisch (bv. pijn): zeer beperkt adapteren  
 Fasisch (bv. geur): receptoren die zeer sterk adapteren  
 Combinatie tonisch-fasisch (bv. temp) 
 Centrale inhibitie prikkeloverdracht (bv. waarneming geluid) 

 
We hebben opnieuw stimulus genertatorpotentiaal en AP. Er is een bepaalde stimulus die start, bij 
een tonische receptor zal gedurende de ganse duur v. die prikkel de AP’s naar de hersenen gestuurd 
worden want gedurende gans die periode zal er depolarisatie plaatsvinden (die zal af en toe 
verminderen in intensiteit, maar blijft altijd actief). Bv. je hoort een toon, die toon ga je de hele tijd 
registreren totdat die weg is. Andere receptoren ga je alleen maar registreren als er iets verandert en 
dan gaat die weer weg en merk je het weer = fasische receptor. Bv. geur, het reukorgaan is zeer sterk 
i/h opmerken v verandering. Als je daar een lange tijd staat gaat het weg. De reukcellen registreren 
alleen een verandering in geur, maar niet in aanhoudende geur. Allebei kunnen nuttig zijn. soms heb 
je een combinatie bv. temp. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1.4  HERSENGEBIEDEN VOOR 

WAARNEMING 
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Info kan uitsterven in lage hersencentra en dan gaan we het sws nooit kunnen waarnemen. Het moet 
tot de cortex gaan. 
 

• Primaire somatosensorische cortex = homunculus 
• Auditieve cortex = temporale kwab 
• Visuele cortex = occipitale kwab 
• Gustatoire cortex = mediale temporale kwab + 

insula  
• Olfactorische cortex = mediale temporale kwab 

+ insula  
 Linken leggen 
 Bv. beeld linken aan dingen die 

al weet en zo interpreteren 
 

1.4.1 SENSIBELE BANEN: DORSALE KOLOM 

 

• Sensorische neuronen van 1e, 2e en 3e orde 
• Tastzin, trilling, proprioceptie 
• Vaak hebben we 3 neuronen in serie geschakeld. De 1e (rood) 

vertrekt vanuit de zintuig en komt de CZS binnen. Dan krijg je een 
1e synaps vaak i/d hersenstam (medulla oblongata) naar een 
neuron v. 2e orde (wit). Dan krijg je bijna altijd een synaps thv 
thalamus = synaps plaatsvinden van 2e – 3e orde deze brnegt info 
van thalamus naar cortex. Het is voor alle zintuigen zo behalve de 
geur. De geur gaat niet via tussenstation.  

 
 
 

1.4.2 AANDACHT EN THALAMISCHE GATING 

 

• Sluis tss onbewuste subcorticale sensoriek en bewuste corticale 
perceptie 

• Aandacht vanuit associatieve cortex 
• Concentratie 

 Thalamus redt ons van overstimulatie v/h brein  
De thalamus heeft een enorm potentieel om info te gaan 
filteren = thalamische gating. Er is een poort i/d thalamus waar 
je bepaalde info laat passeren en sommige niet. Als je ze niet 
laat passeren gaan stimulus 1 en 3 bv uitsterven thv thalamus 
en alleen stimulus 2 wordt doorgelaten. De thalamus kan daarin 
beslissen. We kunnen actief gaan beslissen welke info we graag 
willen laten passeren door de thalamus = proces dat aandacht 
noemt. je hebt een associatieve cortex waarbij je zegt dat je je 
aandacht wil richten op wat je hoort. Dan gaat de associatieve 
auditieve cortex zeggen tegen de thalamus om alleen auditief 
door te geven en andere minder.  
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2. TASTZIN EN PIJN 

2.1 PIJNZINTUIGEN ZIJN GEVOELIG VOOR  

 
• Extreme temperaturen 
• Mechanische beschadiging (verdere beschadiging voorkomen) 
• Opgeloste chemicaliën bv. afgegeven door beschadigde cellen 

 
Je hebt je gesneden  er gaan cellen kapot en die 
gaan een alarmsignaal uitstoeren waarvan ze weten 
dat pijnreceptoren (nociceptoren) erop gaan 
reageren. De cellen zijn kapot en gaan een 
alarmsignaal opsturen dat typiscj begrijpbaar is door 
nociceptoren.  
 

2.2 PIJN KAN WAAGENOMEN WORDEN DOOR NOCICEPTOREN  

 

Pijn is een zintuig die afferente neuronen heeft. Er zijn soorten: 
 

• Ad (stekende pijn) = A-delta vezels 
o Snelle geleiding (gemyeliniseerd) 
o Gedefinieerde plaats 
o Sterke adaptatie: fasische receptoren 

 
• C (brandende pijn) = C-vezels 

o Trage geleiding (ongemyeliniseerd) 
o Diffusie lokalisatie (beetje overal) 
o Geen adaptatie (chronisch C):tonische receptoren 

 
• Aß (geen pijnsensor) = A-bèta vezels  

o Mechanische stimulus 
 

• Pijnstillers hebben op bepaalde neurotransmitters een effect 
• Afleiding = bv. Snoepje aan kind  via thalamus werken = 

centrale inhibitie van pijn  

2.3 SIMULTANE MECHANISCHE DRUK KAN PIJN VERZACHTEN (‘GATE CONTROL’)  

We hebben nociceptoren bv. C-vezels en die gaan een neuron van 2e orde stimuleren. Die synaps 
kunnen wij moduleren, we kunnen die synaps onderdrukken zodanig dat die minder vlot verloopt en 
dit doen we met een interneuron (rood) en deze is tonisch (constant) actief inhiberend neuron. Dus 
de synaps van de pijnprikkel van 1e  2e neuron wordt permanent onderdrukt door zo’n 
interneuron. Dit is een systeem die ervoor zorgt dat je altijd pijn onderdrukt. Als je een pijnprikkel 
krijgt in de C-vezel wordt het inhiberend interneuron zelf geïnhibeerd en dan gaat het toch door. Het 
inhiberend interneuron is de rem en die ga je inhiberen. Je kan het inhiberend interneuron op 
andere manieren activeren door bv. mechanische druk en dan noemt het een Aß-vezel en deze is 
geen pijnreceptor, het is iets van de tastzin, drukreceptor die druk op je huid registreert. Als je nu op 
de plaats waar je pijn had gaat drukken dan gaat via die Aß-vezel je inhiberend interneuron 
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geactiveerd worden en dan gaat je synaps van 1e  2e neuron minder goed verlopen dus zal je 
minder pijn ervaren.  

2.4 GEREFEREERDE PIJN 

 

Wij kunnen pijn vooral goed registreren i/d huid. We hebben plaatsen die volledig bedekt zijn met 
nociceptoren. Zo als wij dan beschadiging hebben weten we perfect waar het pijn doet. Voor de 
inwendige organen hebben wij die info niet of een beetje, het is heel beperkt. Dus om te weten of je 
pijn hebt in je hart, of nierstenen hebt… doe je dit met gerefereerde pijn. Nociceptoren in de 
ingewanden lopen parallel met de nociceptoren in de huid. Je huid kan je wel goed aanvoelen.  
 

• Bv. pijn in linkerarm duid mogelijk op hartkwaal 
 

 

 

 

 

2.5 HUIDSENSOREN 

 

• Thermoreceptoren (warmte-, koude-): vrije zenuwuiteinden (huid, hypothalamus)  liggen 
i/d opperhuid (= epidermis) 
 

• Tast- en drukreceptoren 
o Vrije zenuwuiteinden (zoals noci- en 

thermo-) 
o Rond haarwortel: als je tegen het 

haartje duwt gaat de haarwortel 
meebewegen en zo ga je dat 
registreren  

o Aanhoudende druk (tonisch): 
Merkelcellen, Ruffini-uiteinden 

o Trillingen (fasisch): Meissner- en 
Pacini-lichaampjes  dendriet zit 

verpakt in 
allerlei lagen, 
bij druk gaan de lagen zich herorganiseren 
 
• Meerdere sensorische uiteinden of sensoren vormen 
1 sensorische eenheid (receptorveld) 
 
• Discriminerend vermogen (vermogen om 2 zaken van 
elkaar te onderscheiden)  hangt af v/d grootte van 
receptorveld 
o Groot = onderscheidingsvermogen  
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• Dat 1 neuron ≠ spiercellen kan activeren = 
divergentie 

• Dat ≠ zintuigelijke info v/d tastzin i/d huid samenkomt naar 1 afferent neuron = 
convergentie. Al die info van al die zenuwuiteinden gaan convergeren naar 1 neuron van 2e 
orde. Dat betekent zoveel als het comprimeren van je bestand. Je hebt veel info en je hebt 
het gereduceerd naar 1 prikkel. Het probleem is dat als je het later wilt reconstrueren ben je 
veel detail kwijt. 

o Bv. passer die staat met 2 punten op je huid  aanleiding stimuleren tastreceptoren 
 samenkomen in 1 afferent neuron. Hoe minder convergentie, hoe beter 

discriminerend vermogen. Soms is het belangrijk en soms niet.  

2.6 GROOTTE VAN RECEPTIEVE VELD HANGT AF VAN DE HUIDLOCATIE (2 -PUNTS-

DREMPEL) 

 

Plaatsen waar je geen discriminerend vermogen verliest = vingertoppen. Op je vingertoppen is de 
twee-punts-drempel 2mm. Braille schrift is 2,5mm en het 
is net klein genoeg om nog te kunnen lezen dit moet zo 
klein mogelijk verschillen omdat je anders de twee-punts-
drempel van je vingertoppen niet kan gebruiken  
afleiden dat je geen braille kan lezen met je duim en ook 
niet met je grote teen omdat de twee-punts-drempels te 
groot liggen, er is te veel convergentie, verlies van info. 
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3. SMAAK- EN REUKZIN 

3.1 REUKZIN IS HET OUDSTE ZINTUIG  

 

• Enige die zich niet houd aan de regel om info via de thalamus te sturen. Info gaat recht het 
brein binnen de olfactorische zenuwen. 

• Geur = molecule waarvoor we een receptor hebben (kunnen geregistreerd worden) 
• Geuren zijn chemische stoffen, oplosbaar in slijmvlies 
• Reukepitheel met reukcellen (chemoreceptor) 

o 1e neuron: synaps in bulbus olfactorius (glomeruli), deel v/d cortex 
o 2e neuron: tractus olfactorius naar cortex + limbisch system (verband tss geheugen – 

emotie en reuk) 
• 1000 soorten receptoren (genen) voor > biljoenen ≠ geuren 
• Regeneratie van receptoren (schade)  visuele aspect beter ontwikkeld + lopen nu op 2 

voeten (verder v/d grond) 
• Functies 

o Voedselcontrole 
o Sociale info  dieren beter (territorium, andere soort…) 

• Zeer gevoelig 
• Naar restaurant zonder geur = geldverspilling 

 

3.1.1 ZENUWBANEN VANUIT DE BULBUS OLFACTORIUS LOPEN NIET OVER DE THALAMUS  

 

Geuren kunnen geregistreerd worden met een receptor. Bv. voor aardgas, methaan, CH4 hebben we 
geen receptor, maar dit is niet handig want het is gevaarlijk (je kan geen gaslekken registreren) dus in 
de fabriek voegen ze er geur aan toe zodanig dat aardgas ruikt. Molecules die vliegen plakken in de 
mukuslaag en dan heb je geurcellen/olfactorische receptorcellen (blauwe) met dendrieten. Die 
dendrieten vertakken in die slijmlaag/mukus. We zitten nog altijd in de neushalte, maar helemaal 
bovenaan, die geuren plakken daarin en die worden geregistreerd door receptoren op die 
dendrieten en dan gaan die dendrieten gedepolariseerd worden. We zien dat de reukcellen een 
bepaalde vorm hebben. Dus geurcellen zijn bipolaire cellen waarbij op de dendrietische zijde (input) 
receptoren zitten voor die geurmoleculen en dan gaat die prikkel rechtstreeks naar de hersenen. Hier 
ontstaat dan de bulbus olfactorius en al die info komt samen en wordt geintepreteerd. Via de bulbus 
gaat het naar de geurcortex  limbisch systeem. 
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3.1.2 ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN VAN MENSELIJKE REUK, KLEURENZICHT EN GEHOOR  

 

• 10 ≠ soorten moleculen die een mens kan onderscheiden 
• Enorm geavanceerd systeem met 1000 ≠ receptoren die allemaal hun eugen gen hebben 
• Voor sommige zaken hebben we geen receptor (bv. aardgas:  

wordt iets aan toegevoegd dat we wel kunnen ruiken) 

3.2 SMAAK 

 

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

 

• Soorten smaakreceptoren 
o Zout (Na+-influx) (water vasthouden): Na stroomt binnen  depolarisatie  

opening Ca-kanalen  vrijgave NT  sensorische neuronen worden gestimuleerd 
 Te veel = niet lekker  niet goed 

 
o Zuur (H+-
influx): zelfde 
als bij zout 
(bacteriën, 
bedorven…) 
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o Zoet (suikerreceptoren): bindt aan membraanreceptor (suiker)  activatie G-
proteïnes  sluiten K-kanalen  depolarisatie  vrijgave NT = gestimuleerd 
(energiebron) 

 
o Bitter (bv. kininereceptor): gevoelig (toxines) (vaak giftig) 

 
o ‘Umami’ 

(glutamaatreceptor) (aminozuren) 

• Een smaakpapil bestaat uit ≠ plooien, i/d wand v/d plooien zitten smaakknopen 
 

• Smaakpapillen: lagen met spleten tussen, in die spleten komt speeksel en de gevoelige cellen 
maken niet rechtstreeks contact met de tongoppervlak, maar die spleten.  

o Bv. je neemt een klontje suiker in, deze lost op in speeksel en gaat in die spleten 
 

• Functies in voedselcontrole (voedsel onderzoeken) 
 

o Bescherming 
 Bitter = vaak giftig (negatief) 
 Zout = belangrijk om water vast te houden, nodig om te kunnen functioneren 

(Na is nodig om te kunnen functioneren) (positief) 
 Zuur = negatief omdat bacteriën zure stoffen afscheiden, indicatie dat 

voedsel bv. bedorven is 
 Zoet = positief, belangrijk bron v. energie – hersenen werken op suikers & 

kunnen geen vetten verbranden  
 Umami = positief, rapporteert dat er aminozuren (eiwitten) zijn 

o Secretie speeksel & maagsap 
 

• Smaak & reuk werken samen! 
 
 

• Alles wat ons positief stelt heeft een nutritioneel nut 
o Bv. suiker = glucose  energie voor de hersenen  zoet & zuur 

• Waarschuwingsfunctie en daardoor meer afkeer  zuur & bitter 

• De hoofdsmaken kan je overal op de tong waarnemen, ook al zijn er gespecialiseerde zones 

• Er bestaan ook receptoren voor de textuur v voedsel, de mate pikkant zit in de rest van de 
mond, niet op de tong zelf 
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3.2.1 SMAAKKNOP 

 

• i/d wand v/d groeven v/d papillen 
 

• Foto links spleet i/d spaakpapillen: links & rechts daarvan zitten smaakknopen die hebben 2 
soorten cellen: steuncellen (geven structuur – geel) + smaakcellen (gustatoire cellen – 
hebben smaakharen) 

 

• 50-100 smaakcellen + steuncellen 
 

• Smaakporie: smaakharen die hierdoor i/d omringende vloeistof uitsteken (zit i/d plooien v/d 
papillen) 

 

• Goed beschermd tegen mechanische druk  liggen langs de papillen 
 

• Chemische stoffen die met smaakharen in contact kopen  verandering MP  AP 
 

• Sensibele afferente vezels: door synapsen in verlengde merg 
 

• Post-synaptische neuronen: synaptische verbindingen in thalamus  binnen metaxonen die 
sensorische info geleiden  primaire sensorische schors 
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4. ZICHT 

4.1 HET OOG IS GEVOELIG VOOR EEN DEELTJE VAN HET 

ELECTROMAGNETISCH SPECTRUM 

 

• Licht = electromagnetische energie (300 000km/s)  deeltje v/h 
electromagnetisch spectrum 

• Zichtbaar licht: 400 tot 700 nanometer golflengte  1x op en neer 

• Rode trui: eigenlijk niet rood, absorbeert alles behalve rood  stuurt rood 
terug 

• Wit: absorbeert niets  stuurt niets terug 

• Grotendeels uit de ruimte en wat wij kunnen zien v/d zon 

• Toelaten om te navigeren op deze wereld 

• Foton = elementair deeltje van licht (reist, bv. v/d zon) 

• Vanuit de zon (8m geleden) vertrekt deeltje en als je buitenkomt valt dat 
juist op je netvlies  

• Dichtsbijzinde ster: 5 lichtjaar  5j geleden fotonen vertrokken, nu zien 
we ze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 EEN OOG WERKT ALS EEN CAMERA (EN VICE VERSA)  

 

Camera obscura = als je in een donkere kamer licht laat binnenvallen langs 1 kant gaat het langs de 
andere kant een beeld projecteren op de achterkant van die muur/kamer/doos (achterkant oogbol, 
waar netvlies is).  
 

CAMERA OOG 
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Diafragma (F-stop): heldere dag, 
kleine opening – donker, grote 
opening 
 

Pupilgrootte (iris): 
aanpassen afhankelijk v/h 
lichtinval 
 

Lens (afstand) Cornea, lens (dikte) 
 

film (z/w) Retina (staafjes) 
 

film (kleur) Retina (kegeltjes) 

 

• Licht kan enkel binnen via pupil 

• Cellen die van structuur veranderen 

• Dikte v/d lens veranderen 

• Oog = donkere kamer 

• 120mp in 1 oog 

4.3 ANATOMIE V/H OOG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 DE OOGWAND BEVAT 3 LAGEN 

 

• Tunica fibrosa 
o Sclera (oogwit): structuur, aanhechting oogspieren 
o Cornea (hoornvlies): doorzichtige voorzijde: cornea (nogal gevoelig) 
o Stevigheid; rol bij scherpstellen en aanhechting extrinsieke oogspieren 
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• Tunica vasculosa = vaatvlies 
o Bloedvaten, a/d voorkant 
o Choroïd (vaatvlies): middenste laag, hier lopen bloedvaten 
o Iris (regenboogvlies): blauw & groen: minder pigment dan bruin  laat nog wat licht 

door 
 Rode ogen bij flits: zoveel licht doorgekomen dat je achterkant ziet 

(bloedvaten…) 
 Opening = pupil 
 Bepaalt hoeveelheid invallend licht (bevat pigment): pupil groter/kleiner 

maken 
 Bevat circulaire en radiale spiervezels 

o M. cillaris: regelt spanning lenskapsel 
 

• Retina (netvlies): eigenlijke zintuigen 
o Fotonen 

 
 
 
 

4.5 REGELING VAN PUPILGROOTTE DOOR 

AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

 

• Kringspieren: kleiner maken v pupil; 
cirkelvormig  PS; via de hersenen 

• Radiale spieren = v/d binnenkant naar de buitenkant  samentrekkken is pupil openzetten 

• Dilateert door atropine  OS: via het ruggenmerg 

• Lux = eenheid van licht, 1 kaars = 1 lux 

• Ogen worden aangepast a/d omgeving 

• Pigment: houden licht tegen, want we willen een donkere kamer; absorberen  lichte 
oogkleur, minder pigmentkorrels 

• Albino: geen pigmentkorrels  overbelichting 
 

• Pupil is gewoon een opening: rode ogen op foto  bloedvaten achterkant oog (vloeistof)  
nu kort & lang na elkaar flitsen  neuraal via reflex doet PS een pupilcontractie  pupil 
wordt kleiner 

 

• Te groot = parasympatische zenuwen van zijn kringspieren zijn beschadigd: hersenzenuwen 
die beschadigd zijn door gevecht ofzo OF radiale spieren die teveel hun werk doen 

 

• Spierlagen hebben bepaalde kleur 

• Lichte ogen = weinig pigment i/d iris  filteren licht niet voldoende, donkere ogen efficiënter 
 
 
 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
112 

• AZS = gladde spieren 
o OS 

 Radiale spieren 
 Straalvormig 
 Diameter vergroten 

o PS 
 Ciculaire spieren 
 Uiteinden hangen aan elkaar 

vast 
 Diameter verkleinen 

 

• Sphincter = kringspier 

• L-kant foto = zwak licht  

• R-kant foto = sterk licht 

• Bv. David Bowie = parasympatische zenuwen verlamd: sphincter spier v. 1 oog beschadigd 

4.6 DIKTE VAN LENS WORDT BEPAALD DOOR CILIAIRE SPIER 

 

• Accommodatie = lastig bij fel licht 

• Elasticiteit 

• Vooraan i/h oog; onderdeel tunica vasculosa 

• Lens is van nature elastisch: automatisch dik; uittrekken is 
smaller, maar loslaten wordt die terug dik 

• A = lensbandjes aanspanne, als de diameter v/d kringspier groot 
is (= ontspannen)  lens strak trekken: goed voor ver zicht 

• B = kringspier samentrekken, lensbandjes niet meer onder 
spanning  lens dik: goed voor nabije zicht  losse ligamenten, 
kringspier gecontrageerd, kleine diameter 

• Als je veel leest, dan zijn die spieren constant opgespannen en 
dat is vermoeiend 
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4.7 ACCOMMODATIE: OM SCHERP TE ZIEN MOET HET BRANDPUNT SAMENVALLEN MET 

DE RETINA 

 

 

 

• Breking: lichtstraal die v/h ene i/h andere medium terecht komt 

• Brandpunt: plaats waar de lichtstralen samenkomen  scherp zien als dit juist op het 
netvlies valt 

• Focusafstand = afstand tss lens & brandpunt en zorgen dat die juist samenkomen 

• Hoe dichter, hoe meer je moet breken om op het netvlies te krijgen: dikke lens 

• Hoe verder, hoe minder je moet breken: platte lens 

• Accommodatie: gebeurt constant 
 

4.8 CORRECTIE VAN LENSDYSFUNCTIE DOOR EXTERNE LENS (BRIL OF CONTACTLENS)  

 

• Fout die het oog maakt corrigeren 

• Myopie = bijziend 
o Lens is te lang, niet strak krijgen 
o Holle lens om stralen een beetje uit elkaar te 

laten gaan om te corrigeren 

• Hyperopia = verziend 
o Stralen breken te weinig 
o Goed veraf kijken 
o Lens is niet bol genoeg  bolle lens toevoegen 

(leesbril) = convergerende lens (convex) 
o Ouderen: minder elastisch  kan niet meer dik 

gemaakt worden 
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4.9 NETVLIES BESTAAT UIT ZENUWCELLEN EN LICHTGEVOELIGE CELLEN 

(FOTORECEPTOREN) 

 

• Licht komt van onder  valt op netvlies  
fotoreceptoren stimuleren  zwarte doek 
(gepigmenteerde laag = melaninekorrels) 

• Zwart = licht dat volledig geabsorbeerd wordt 

• Wit = reflecteren van licht 

• Licht valt een keer binnen en valt dan weg 
 

• Gepigmenteerde deel a/h einde v/d retina = 
zeer donkere cellaag  laat lichtcellen 
uitsterven (zwart absorbeert) 

 

• Zintuigelijke cellen (= staafjes en kegeltjes) reagere op licht = fotoreceptoren 

• Ondersteunende cellen vangen licht op & sturen signaal door (= bipolaire en ganglioncellen) 
  licht komt binnen  we maken een beeld  licht gaat weer weg  

4.10 STAAFJES & KEGELTJES (BELANGRIJKSTE DEEL V/D RETINA)  

 

• Staafjes: vnl. rand retina 
o Lage drempel, zeer lichtgevoelig: schemerzintuigen 
o Geen kleuren (zwart-wit): als de lichtintensiteit zodanig 

zwak wordt - kegeltjes worden werkloos – we zien 
enkel nog maar onze staafjes en het wordt zwart-wit 

o Meerdere staafjes per zenuwcel: slechte lokalisatie  
o Gevoeliger (want hebben meer membraanschijven): je 

hebt minder licht nodig om staafjes te stimuleren dan 
kegeltjes  
 

• Kegeltjes: vnl. centrum retina 
o Drempel hoger: dagzintuigen 
o Kleurenzicht: 3 soorten kegeltjes 

 Blauw, groen, rood 
 In combinatie kunnen we alle kleuren zien 

 

• Membraanschijven bevatten lichtgevoelige rodopsine 
o Licht omgezet in elektrische prikkels 
o i/d schijven zitten moleculen die reageren op licht  

(= chemische reactie) 
o het belangrijkste gebeurt i/h buitenste segment 
o Het licht wordt opgevangen door de membraanschijven in het buitenste segment 

v/d fotoreceptoren  AP gegenereerd die signaal doorgeeft aan de bipolaire cellen 
 geven het door a/d ganglioncellen: hebben lange kabels – axonen - komen 

allemaal samen & via een optische zenuw het oog wegsturen richting de hersenen  
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4.10.1 3 SOORTEN KEGELTJES LATEN TRI-CHROMATISCH ZICHT 

TOE 

 

• Typisch voor de kegeltjes is dat ze dus in 3 kleuren voorkomen: 
blauw, groen, rood 

• Ze hebben elk een optimale prikkel (= adequate prikkel), 
bepaald soort kegeltjes wordt heel gemakkelijk gestimuleerd 
door bijlicht  

o tss 400-500nm (blauw) 
o andere rond 530nm (groen)  
o nog andere door ong. 560nm (rood 

 Er is een overlapping, dus als we licht van 500nm sturen dan gaan alle kegeltjes 
gestimuleerd worden in beperkte mate. Dit is een bepaalde kleur die we dan 
registreren.  

• Met de combinatie van deze 3 kleuren krijg je heel veel kleuren.  
 

4.10.2 ALS JE EEN KEGELSOORT ONTBREEKT, BEN JE KLEURENBLIND (DICHROMATISCH)  

 

• Gen voor rode & groene kegeltjes op X-chromosoom 
o Mannen (1/10) vaker kleurenblind dan vrouwen (1/200) 
o Groene/rode kegeltjes kapot 
o Doorgegeven via moeder 

 

• Sommige vogels hebben 4 soorten kegeltjes: tetrachromatisch (+UV-licht: kleinere 
golflengte) 

4.10.3 STAAFJES ZIJN GEVOELIGER DAN KEGELTJES VANWEGE 

CONVERGENTIE 

 

• Convergentie: 2 staafjes die informatie geven aan 1 bipolaire cel – 
van meerdere bipolaire cellen naar 1 ganglioncel – 1 draad naar de 
hersenen vanuit 5 pixels  

 Kegeltjes doen veel minder convergentie (= 
samenbundelen), in de fovea zelfs geen 

• Nadeel: verlies van gezichtsscherpte – we zien waziger met staafjes, 
dan met kegeltjes 

• Comprimeren v/d info  
• Je hebt 5x zoveel pixels in realiteit dan je resultaat naar de hersenen stuurt 
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4.11 WE ZIEN ENKEL SCHERP OP DE FOVEA 

= verdunning v/h netvlies 
 

 Enkel waar je op focust zie je scherp, de rest komt op de fovea = perifeer 
zich 

• In de fovea alleen kegeltjes: geen convergentie; maximale 
resolutie behouden; alleen perifeer zicht zullen we convergeren 
(niet genoeg detail) 

• Verlengde optische as 

• Minder storing door ganglion & bipolaire cellen: a/d kant 
geduwd 
 

• Averted vision: ’s nachts (ook worden kegeltjes niet meer gestimuleerd) scherp zien is 
moeilijk 

o Geen staafjes i/d fovea, dus niet scherpstellen als het licht zwak is  
o Geen boek meer kunnen lezen ’s avonds   
o In perifeer zicht kan je een zwakke ster nog zien, omdat je daar nog 

staafjes hebt 
 

• Fovea centralis in macula lutea (gele vlek): focus – plaats waar we scherp zien 
o In verlengde optische as: bevat enkel kegeltjes (als licht loodrecht 

binnenvalt i/h midden v/d pupil komt het recht op de fovea uit) 
o 1 kegeltje per zenuwcel = zeer nauwkeurige lokalisatie (= optimale 

resolutie) 
 

• Papil = blinde vlek = uitgang oogzenuwen bloedvaten 
o Bevat geen fotoreceptoren: geen visuele info; interpoleren (wanneer je 

geen info hebt over een klein plekje, ga je dat invullen obv omgeving) 
o Axonen van ganglioncellen verlaten de oogbol 
o Fovea & blinde vlek bevinden zich op bepaalde afstand v elkaar 
o Valt niet op als je met 2 ogen kijkt, door binoculaire zicht (opvullen met info uit 

andere oog = binoculair veld) 
 
 
 
 
 

 

4.12 FOTORECEPTIE VIA RODOPSINE 

 

• Rodopsine (= molecule i/d schijven v/h membraan i/h buitenste 
sigment v/d kegeltjes & staafjes) bestaat uit eiwit opsine (≠ voor staafjes en 3 kegeltjes) en 
het pigment retinal (afgeleid v vitamine A)  zit veel van in wortels 
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o Retinal heeft een structuur (6-ring = all-trans –> in roze bubbel) 

• Foton doet vorm retinal wijzigen (oorspronkelijke vorm = geen lichtinval) 

• 2 vormen: 11cis (licht kan dit omzetten in all-trans) of all-trans 

• Lichtgevoelige molecule 

• Licht = molecule rekt zich 
 

 
 

4.13 BLEACHING 

 

• Lichtflits = tijdelijk verlind & daarna terug kunnen zien 
 

• Lichtinval leidt tot dissociatie van rodopsine: splitsing (2 
moleculen) opsine & retinal 

 

• Tot resynthese van rodopsine is fotoreceptor ongevoelig 
voor nieuwe lichtprikkel 

 

• ATP om van all-trans naar 11cis te gaan 
 

• Zorgen dat je molecule steeds weer aanmaakt 
 

• Overbelichting: heel veel fotonen in oogbol  alle 
rodopsine tegelijk gedissocieerd en je bent tijdelijk 
verblind 

 

• Van licht naar AP: membraanschijven  molecule 
rodopsine: licht  11cis naar all-trans  2e 
boodschapper geactiveerd (altijd G-proteïne)  
splitsen  gaat enzym (fosfodiesterase) activeren 

 cyclisch GMP (activator Na-kanalen) omzetten 
naar GMP  dus de Na-kanalen vallen weg; die 
stonden altijd open  depolarisatie onderbroken 

 

• Lichtinval op staafje = Na-kanalen sluiten  
hyperpolarisatie omdat de positief geladen 
deeltjes niet i/d cel kunnen  

 

• Geen licht = depolarisatie, staafje steeds geactiveerd 
 

• In het donker is staafje constant actief: geeft NT vrij, die is inhiberend (ganglioncellen & 
bipolaire cellen onderdrukt) dus zorgt er constant voor dat er geen signaal naar de hersenen 
gaat (= dark current)  bij licht: geen inhiberend NT meer + cel activeren 

 

• Rodopsine geactiveerd = proteïne splitst  activeert enzym (CGMP) 
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• Foton  all-trans  molecule recht  
 

 

4.15 NEURALE BANEN V/D VISUS  

 

• Optische zenuw, 2e craniale zenuw (meteen naar de hersenen) 
naar thalamus 

• Deel naar hersenstam & deel naar visuele cortex (= meest 
posterieur) 

• Optisch chiasma = info uit l & r-oog mengen 
o oogzenuwen uit beide ogen kuisen daar 

 

• nucleus geniculatum laterale (75%) 
o deel v/d axonen v/d ganglioncellen gaat naar: 

geniculostriataal systeem: ‘wat?’ 
o naar visuele cortex 
o beelden herkennen, gezichten herkennen, lezen… 
o ‘striataal’ verwijst naar corpus striatus = hele 

achterste gedeelte v/d occipitale kwab 
 

• colliculus superior (25%) 
o ander deel gaat naar tectaal systeem: ‘waar?’  visuele reflexen 

 

4.16 VISUELE CORTEX IS GELEGEN I/D OCCIPITALE KWAB 

 

• cortex striatus (Brodmann regio 17 = primaire visuele cortex) 
o de eigenlijke visuele cortex 

• visuele associatie regio’s (18&19) 
o als je iets ziet, herken je het ook  

 
 
 

4.17 EVOLUTIE V/H OOG  
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5. GEHOOR & EVENWICHT 

5.1 HET BINNENOOR BEVAT HET GEHOORSORGAAN 

(COCHLEA) & DE EVENWICHTSORGANEN  

 

• De semicirculaire kanalen bestaan uit 3 delen 
o binnenoor 
o middenoor 
o buitenoor 

• Cochlea = slakkenhuis = gehoorszintuig (vergelijking met retina) 

• Geen receptoren voor snelheid bij constant emp 

• Vestibule = evenwichtszintuig 

• Auricle = oorschelp = ontvangen van geluidsgolven 

• Extenal acoustic canal = buitenste gehoorgang = gebruikt oorsmeer om dingen die er niet 
horen buiten te houden 

• Typmanix membrane = trommelvlies = grens tss buiten- en middenoor 
o Vestibulocochlear nerve (N VIII): brengt info v/d cochlea & vestibulum naar hersenen 

 probleem met 1 v/d 1?  ander kan ook problemen hebben (zijn gekoppeld i/h 
buitenoor)  

5.2 DE OTOLIETORGANEN (UTRICULUS EN SACCULUS) & DE HALFCIRKELVORMIGE 

KANALEN 

 

• Er zijn 3 semicirculaire duct (= leidingen) i/d orthogonaal vlakken 

• Semicirculair kanaal = draaibewegingen registreren in 3 orthogonale vlakken (= richtingen) 

• Semicirculair ducts: in deze banen zit endolymf (= soort vloeistof) die over een traagheid 
beschikt 

• Utriculus = registreert horizontale beweging 

• Sacculus = registreert verticale beweging (bv. i/e lift) 
 Utriculus & sacculus zorgen bieden dat ≠ standen van ons hoofd 

geregistreerd worden 

• Utriculus, sacculus & de halfcirkelvormige kanalen vormen samen het vestibulair 
apparaat (= evenwichtszintuig) 
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• De cirkel rechts is doorsnede v/e semicirculaire kanaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 OMZETTING VAN BEWEGING IN AP IN SENSORISCHE 

HAARCELLEN 

 

• Haarcellen: hebben ≠ haartjes (cilia) 
o Hangen aan elkaar vast met een draadje  
o Zijn niet even lang  
o Dus als ze in 1 richting beweging komen ze allemaal naar 

elkaar toe  spanning op de draad  ionenkanaal wordt 
gewoon opengetrokken (mechanisch gereguleerde 
poortkanaal) 
 

• Beweging van zintuigharen zorgt voor depolarisatie of hyperpolarisatie 
o Mechano-elektrische transductie (mechanische energie omzetten in elektrisch AP) 
o Via mechanische ionenkanalen (= als haartjes naar links gaan, komen ze onder druk 

& hierdoor gaan de poorten op, naar rechts leunen sluiten de kanalen) 
 

• Synaps naar afferent neuron 

• Sensorisch zenuwuiteinde: 
zintuiglijke cel, verbindt met 
afferent neuron die signaal naar 
de hersenen stuurt 

• Duer forceren techniek 

• Ionenkanalen in actie  
depolarisatie  AP (rechts = 
veel, links = weinig) 

 

5.4 EVENWICHTSORGANEN GEVEN 

INFO OVER BEWEGING EN 

RUIMTELIJKE POSITIE  
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• Evenwichtsorganen werken via haarcellen 

• Otolietorganen (= satolietorganen): statisch & dynamisch 
o Utriculus (horizontale versnelling) 

 
o Sacculus (verticale versnelling) 

 
o Otolieten: calcietkristallen (dichtheid: 3) 

 
o Haarcellen in gelatinelaag (endolymfe) met erboven 

steentjes  wankele situatie en als je dan met je hoofd 
beweegt, gaan de steentjes naar beneden, hangen vast 
en trekken de haartjes naar beneden door de 
zwaartekracht en gaan de poortkanalen open 
 

o Ontstaan AP 
o Stand van je hoofd & rest v/h lichaam bepaald door die 

cellen en geven dit door a/d hersenen = taak v/d utriculus 
(door het bekijken v/d otolietorganen) 

5.5 HET GEWICHT VAN DE OTOLIETEN LEIDT TOT STIMULATIE VAN HAARCELLEN 

(UTRICULUS) 

 

• Zijn hoofd staat recht, als het dan achterover gedraaid is 
gaan de steentjes door de zwaartekracht naar beneden 
getrokken worden, maar die plakken vast aan die 
gelatinelaag waardoor heel die laag naar beneden hangt 
dus alle haartjes gaan in 1 richting trekken. De topjes v/d 
haartjes gaan verder van elkaar weg  activatie 
ionenkanaal.  
Dit orgaan is in staat om de stand van het hoofd te 

registreren.  
 

• Linaire horizontale versnelling: optrekken v/e auto 

• Traagheidswet: de steentjes blijven vanachter en trekken 
haartjes meer naar achteren 

• Sacculus: lineaire verticale versnelling i/d lift 

• Bij constante snelheid merken we dit niet + geen speciale 
sensor voor 

 

5.6 DE SEMICIRCULAIRE BANEN 

 

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

• Enkel dynamische info: draaiversnelling in 3 vlakken via anterieur, posterieur en lateraal 
kanaal 

 

• Bij de 1e tekening: het endolymph (soort water) beweegt avers met de eigenlijke beweging 
en stimuleert de haarcellen zodat deze beweging kunnen registreren 
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• Ampulla = klapt i/d tegenovergestelde richting v/d beweging, 
hangt a/d haarcellen die signalen sturen naar afferente neuronen, 
die signalen doorgeven a/d hersenen 

 

• Ook haarcellen: doordat de vloeistof tegen het zeil komt, gaan 
ook de haarcellen omklappen 

 

• Registreren dat er beweging is 
 

• Cirkelvormige kanalen: elke beweging die je met je hoofd doet, 
zijn draaibewegingen 

 

• 3 richtingen om te bewegen en voor elk een apart kanaaltje 
 

• Wagenziek = discrepantie tss visuele info en wat je voelt 
 

 

 
 
 
 
 

5.7  HET OOR ZET LUCHTTRILLINGEN OM IN ZENUWIMPULSEN  

 

• Geluid = luchttrillingen (stemvork)  
o Toonhoogte: frequentie (Hz of trillingen per seconde) 

 Frequentie hoog = hoge toon 

 Frequentie laag = lage toon 

o Toonsterkte: amplitude (decibel dB; logaritmisch) 

 Hoge golven zijn luid 

o Geluid is de trilling v/d reeds aanwezige molecule (water is 

moeilijker dan lucht) 

o Gaat niet i/h luchtledige 

o Klankkleur: geluidsgolf is combinatie van golven & daarom 

zouden klanken anders klinken + vrij snel herkennen 

o Timbre: basisfrequentie met enkele boventonen 

• Gehoororgaan 

o Buitenoor: opvangen 

o Middenoor: geleiden, versterken 

o Binnenoor: omzetten in elektrisch signaal (AP in sensorisch neuron) 

 

• Detectie tss 16 en 20.000 Hz en tss 0 en 120dB ongeveer 

o Kunnen kleine verschillen tss toonhoogte en herkennen 
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o Meer dan 20.000: ultrason (honden horen dit wel) 

o Complexiteit = simpele tonen v/e gitaar klinken anders dan v/e klarinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8  HET GEHOORORGAAN BEVAT 3 ANATOMISCHE DELEN 

• Buitenoor (uitwendig oor) 

o Oorschelp (auricle): kraakbeen 

o Gehoorgang (external auditory meatus): 2cm 

o Trommelvlies (tympanic membrane) 

 

• Middenoor 
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o Gehoorbeentjes (zorgen voor transmissie van signalen van midden- naar binnenoor): 

hamer (malleus), aambeeld (incus), stijgbeugel (stapus) 

 Tip onthouden: hamer & aambeeld: hamer slaat 

altijd op aambeeld, want staat hoger, 

stijgbeugel lijkt op stijgbeugel 

o Buis van Eustachius 

o Energie van trommelvlies versterken en converteren en 

doorsturen naar het ovale venster  

 

• Binnenoor (cochlea): in temporaal bot 

o Begin = ovaal venster, einde = rond venster 

o Scale vestibuli – tympani: perilymf 

o Scala media (Reissnerkanaal): endolymf 

 

• Afbeelding: Malleus vangt trillingen op v/h trommelvlies en klopt hierdoor op het aambeeld, 

geeft trillingen door a/d stijgbeugel (incus), waarna de stijgbeugel (stapes), die leunt tegen 

het ovale venster, info geeft a/h middenoor via trillingen 

 Het ovale venster is tevens ook de overgang van midden- naar binnenoor 

 Basilaire membraan (stap 4 i/d afbeelding) = gehoorszintuig, basis voor 

orgaan van corti (= eigenlijke gehoorzintuig) 

 

 

5.8.1 MIDDENOOR 

 

• Gevuld met lucht 

• De buis van Eustachius verbindt middenoor met keelholte (oren ‘klaren’ bij wijziging 
luchtdruk) 

o Zonder dit kan je luchtdruk niet aanpassen a/d druk i/d buitenwereld 
o Drukwisseling: overdruk in middenoor 
o Moet je op dezelfde druk zetten als de buitenwereld (equilibreren: via keel contact 

zoeken) 
 

• De gehoorbeentjes versterken trilling van trommelvlies naar ovaal venster 
o Energie van dat vlies concentreren op het kleinere ovale vlies 
o Veel heviger bewegen, want een kleiner oppervlak 

 

• Stapediusspier beschermt tegen te luide (schadelijke) tonen 
o Samentrekken: stijgbeugel gaat loskomen, wegtrekken van ovale venster  functie 

v/h middenoor ontkoppelt 
o Geluidssequentie ontkoppelen: wanneer het schadelijk luid is (trillingen worden 

ontkoppeld en niet doorgegeven naar het binnenoor) 
o Zo niet krijg je irreversibele schade v/d haarcellen + stadiusspier, kan niet meer zo 

goed reageren 
o Werkt niet zo snel = bij explosie  niet werken 
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5.8.2 BINNENOOR: HET ORGAAN VAN CORTI IS HET EIGENLIJKE GEHOORSZINTUIG  

• Slakkenhuis (cochlea) bevat 3 wenteltrappen met elk 3 buizen (scala) 
 

• Orgaan van Corti bevindt zich tss Reissnerkanaal en scala tympani 
 

• Op basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (haarcellen) 
 

• Trilling doet tectoriële membraan bewegen tov basilaire membraan: prikkelt haarcellen 
(sensorpotentiaal) 

 

• Hier bevinden zich de haarcellen die tikken tegen het bedekkingsmembraan, wat door de 
beweging v/h basilaire membraan de mechanisch gereguleerde poortkanalen opent en wat 
positief geladen deeltjes binnenlaat, wat zorgt voor depolarisatie v/d haarcel, en via een NT 
rkijg je dan een signaal naar de afferente neuronen 

 

• Combinatie van hoge tonen (dicht bij ovale venster) en lage tonen verder  

• ≠ tonen kunnen registreren 

• Vestibular duct = met perilymf, cochlear en vestibular duct: met endolymph 

• Tectorieel membraan = bedekkingsmembraan 

5.9 SPECTRALE ANALYSE VAN GELUID IN COCHLEA (INTERPRETATIE VAN 

TOONHOOGTES)  

• Hoe verder naar het uiteinde van cochlea, hoe lager de tonen 

• A = gemakkelijk gestimuleerd door hoge tonen, zal ook andere tonen kunnen registreren, 

maar moeten hele hard geluid; maar 5dB nodig om te activeren 

• D = gemakkelijk gestimuleerd door lage tonen; weinig volume nodig 

5.10 GEHOORBANEN GAAN VIA HERSENSTAM EN THALAMUS NAAR AUDITIEVE CORTEX  
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• Auditieve reflexen via colliculus inferieur (middenhersenen)  niet wachten tot signaal naar 
cortex gaat, maar direct reageren  

o Inferior colliculus = auditieve reflexen, hier gebeurt de 1e synaps v/d cochlea op weg 
naar de auditieve cortex  kan meteen voor motorische reactie zorgen zonder 
tussenkomst v/d cortex (bv. omhoog springen bij een knal) 

o Middenhersenen = plaats waar (auditieve) stimulatie aankomt i/d hersenen  zorgt 
ervoor dat we tonen kunnen onderscheiden 

• Tonotrope representatie: elke toon heeft een apart deeltje op de (auditieve) cortex 

• Thalamus = tussenstation: synaps 2e station naar 3e station: temprele kwab 

• Auditieve informatie: 1st in hersenstam synapsen maken om auditieve reflexen te maken 
 

5.11 LOKALISATIE VAN GELUIDSBRON DOOR LINKS:RECHTS VERSCHILLEN 

 

• Ook voor neus, maar trager  

• Prikkel niet in beide oren: dan weten we dat prikkel van 1 kant komt 
 

• Echo: van links naar rechts of omgekeerd: we gebruiken dit om te weten waar dat de info 
vandaan komt 

 

• Prikkel in linkeroor en even later krijg je i/d rechteroor; prikkels komen allebei i/d 
hersenstam uit, prikkel in linkeroor komt een second eerder in uw coïncedence detector 

o Krijgt prikkel van linkeroor, maar van rechteroor is totaal nog niet aanwezig, maar na 
aantal seconden; coïncedence detector zal deze 2 toch samen verwerken 

o Verwerking AP 
 

• Stel prikkel linkeroor trager dan rechteroor  prikkel is al langer in rechteroor: slaagt erin 
om verschil in aankomsttijd van geluid in plaats waar prikkels toekomt te achterhalen 
 

• Coïncedence detector (echo’s vermijden): kijken of signaal eerst van links of rechts komt  
slechts 1 v/d 5 wordt geactiveerd = degene waar signalen van links en rechts samenkomen, 
hierdoor kan je zien of de info eerst langs links of rechts binnenkwam en zorgt ervoor dat er 
geen echo is, hierdoor kan je dingen lokaliseren 
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5.12 DIVERSE OORZAKEN VAN DOOFHEID  

 

• Geleidings- of conductiedoofheid = er gaat iets mis bij routen die het geluid aflegt 
(problemen van buitenoor tot cochlea) of het wordt gedempt, de oplossing hiervoor is het 
geluid versterken, zodat het gehoord wordt 

o Buiten- of middenoor 
o Oorprop, middenoorontsteking, trommelvliesschade 
o Vaak onafhankelijk van frequentie 
o Hoorapparaat: versterkt trillingen 

• Perceptie- of zenuwdoofheid = er gaat iets mis met horen zelf (zenuwschade of dergelijke, 
neemt niets meer op), problemen met cochlea tot a/d auditieve cortex) 

o Binnenoor (sensorineuraal) of gehoorbanen (centraal) 
o Frequentiegevoelig 
o Presbycusis: veroudering 
o Cochleair implantaat: vervangt cochlea 
o Moeilijker op te lossen 

 

5.12.1 BLOOTSTELING AAN TE LUIDE GELUIDEN BESCHADIGT 

HAARCELLEN VAN BINNENOOR 

 

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

• Nut van oordopjes 
 

5.13 WERKING VAN COCHLEAIR IMPLANTAAT  

 

• Hoe vroeger, hoe beter (auditieve cortex trainen) 
 

• Elektronische componenten geven elektrisch signaal 
 

• Haarcellen stimuleren om afferent signaal te starten 
 

• Stimuleren afferent neuron mbv kleine elektroschocks 
 

• Buisje dat elektrische ontladingen geeft zodat afferente neuronen gestimuleerd worden 
(vervangt haarcellen) 
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• Minder schakeringen tss bv. do & re (stemmen)  toch goed 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 4: HET HORMOONSTELSEL 

• Boodschappers van info v/h ene naar het andere orgaan 

• Elke weefsel is in staat dit te doen 

1. WERKINGSPRINCIPE VAN HORMONEN 

 

• Een hormoon = chemische molecule die geproduceerd wordt door een orgaan (kliercel) het 
is vergelijkbaar met een NT, deze wordt ook via exocytose van vesikels vrijgegeven.  
 

• Er wordt een hormoon geproduceerd, endocriene kliercellen brengen dit in het bloed. 
Endocriene hormonen = hormonen die i/d bloedbaan komen = enige manier om van een 
orgaan naar een andere te kunnen reizen.  

 

• Je kan ook paracriene boodschappers hebben: één soort cel in een orgaan gaat naar een 
ander soort cel in datzelfde orgaan een signaal sturen en al de rest v/h lichaam weet er niet 
van = lokaal.  

 

• Endocrien = je stuurt het naar het bloed dus iedereen kan het ontvangen.  
Endocrien orgaan produceert een hormoon deze komt in het bloed  overal, alle cellen - 
1013 cellen staan in contact met het bloed dus alle cellen v/h lichaam kunnen die boodschap 
ontvangen – niet allemaal gaan reageren, alleen degene die de code snappen gaan reageren 
bv. de spiercellen hebben een receptor voor dat hormoon, de zenuwcel heeft deze niet  
spiercel gaat reageren en zal hormonale effecten hebben  

1.1  SOORTEN HORMONEN (CHEMISCHE STRUCTUUR)  

 

1. Peptidehormonen (bv. ADH, insuline, Glucagon…) 
= hormonen die een aminozuurketen zijn  

o 10/50 aminozuren op een juiste volgorde aan elkaar = insuline, het is een soort klein 
eiwit en je hebt daar een gen voor – insulinegen die vertelt in welke volgorde je 
aminozuren moet plaatsen om insuline te krijgen 

o Grootste groep hormonen 
o Hydrofiele aminozuren: houden van water 
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2. Vetderivaten: Stereoïden (bv. testosteron, oestrogeen…) 
o Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol (essentieel onderdeel om lichaam te 

doen werken) 
o Oplosbaar in vet  

 

3. Aminozuurderivaten (bv. adrenaline, thyroxine…) 
o Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur (bv. tyrosine) 

 
4. Slikken of spuiten? 

o Steroïdhormonen: wel absorptie, geen vertering, dus: anticonceptiePIL (oestrogeen)  
 blijven intact 

o Polypeptiden: wel vertering, dus insulineSPUIT  verwerken dit en krijgen we zo niet 
de structuur in ons lichaam (pil zou afgebroken worden) 

o Nadeel: hormonen stapelen op in vetreserves en blijven daar lange tijd 
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Links een hydrofiel hormoon (= wateroplosbaar) – rechts een lipofiel hormoon (= vetoplosbaar). 
Rechts een steroïde (3 zesringen & 1 vijfring) die komen gewoon binnen, de plasmamembraan vormt 
voor hen geen barrière. Terwijl hydrofiele hormonen niet doorheen het plasmamembraan kunnen 
dus moeten buiten wachten en wij monteren dan een receptor op die membraan (die dat hormoon 
kent) = hormoonreceptorcomplex. Hormoon bindt aan zijn receptor en dan moet je werken met een 
2e boodschapper – we vertalen het signaal naar een intracellulair hormoon (2e boodschapper bv. 
cAMP). Intracellulair, alles wat er er gebeurt zijn door de 2e boodschapper gerealiseerd nadat de 1e 
boodschapper is herkend via een receptor aan de buitenkant v/d cel. De lipofiele hormonen hebben 
ook receptoren, maar ze kunnen gewoon binnen dus er hoeven geen receptoren gemonteerd te 
worden a/d buitenkant, je kan die gewoon laten rondzwemmen i/h cytosol of in de celkern steken of 
i/d mitochondriën. Bv. anabole steroïden gaan in de celkern transcriptie uitlokken en gaan ervoor 
zorgen dat de cellen beginnen groeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  REGELING VAN HORMOONAFGIFTE  

 

1. Centrale coördinatie vanuit hersenen (3 mechanismen) 

 
o Hormonale communicatie = langdurige communicatie tss ≠ organen.  
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Dit betekent dat elk orgaan en elk ander orgaan potentieel andere signalen kan geven.  
Het is niet vrijblijvend: niet elk orgaan kan een ander orgaan gaan commanderen – de baas 
zijn de hersenen, meerbepaald de hypothalamus (centrale commandocentrum) voor al die 
interne vegetatieve processen. We weten dat de hypothalamus uiteindelijk ook via 
sympatisch ZS commando’s gaat geven en soms gaan die sympatische neuronen ook 
hormonen gaan doen vrijzetten  
bv. besturing van bijniermerg zijn orthosympatische zenuwen en bijniermerg = klier die zelf 
hormoon produceert (adrenaline).  

 
o De hypothalamus gaat voornamelijk de organen die hormoon produceren via de hypofyse 

aansturen 
 De hypofyse heeft 2 delen: hypofyse-voorkwab & hypofyse-achterkwab 
 Achterkwab gaat zelf hormonen produceren 

 

2. CENTRALE ROL VAN HYPOTHALAMUS EN HYPOFYSE IN ENDOCRIENE REGELING  

• hypothalamus = baas  

• Hypofyse = rechterhand 

• Organen geven hun hormonen pas vrij na commando v/d hersenen (< hypothalamus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  HYPOFYSE-VOORKWAB 

 

• Vanuit de hypofyse worden een aantal hormonen vrijgegeven die als bedoeling hebben 

andere klieren aan te zetten tot hun werking = trofines (zetten doelorganen aan tot 

groei/secretie) 

o Groeihormoon (GH): 

algemeen (werkt in op veel 

tegelijkertijd) 

 Lever aanzetten 

tot aanmaken 

nieuwe GH, zorgen 

dat andere 

weefsels doet 

groeien 

 Stoornissen 

- Te veel: 

gigantisme 
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(hypotfyse tumor: zorgt ervoor dat hypofyse te veel groeihormoon 

afgeeft) 

- Te weinig: groeiachterstand 

o Prolactine (PRL) 

 Borstontwikkeling, melkproductie (niet 

melkafgifte, enkel aanmaak!) 

 

o Thyroid-stimulerend hormoon (TSH) 

 Schildklier  schildklierhormonen maken 

als de hypofyse hem dat vraagt  trofine 

vrijgeven (TSH)  die effect hebben op 

botten, spieren 

 

o Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) 

 Bijniercortex, merg via neurale 

gestimuleerd om adrenaline te 

produceren; schors  hormonale weg = hypofyse-voorkwab 

 

o Follikel-stimulerend hormoon (FSH) 

 Testes:= spermatogonese 

 Ovaria: follikelrijping (oestrogenen) 

 

o Luteïniserend hormoon (LH) 

 Testes: vrijstelling testosteron 

 Ovaria: eisrpong (progesteron) 

 

o (melanocyt stimulerend hormoon MSH) (LH en FSH = gonadotrophine Gn) 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 HYPOTHALAMUS CONTROLEERT HYPOFYSE-VOORKWAB VIA RELEASING HORMONES 

(RH) 

• Hypothalamus geeft hormonen vrij in bloedbaan en die komen terecht bij de hypofyse-

voorkwab en zo weet die welk doelorgaan in actie moet schieten  controleert hypofyse-

voorkwab via 3 hormonen in serie (releasinghormones (RH)) 

Gonadotrifines (Gn): plaats waar de 

geslachtscellen gemaakt worden 
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o Hypothalamus controleer hypofyse-voorkwab via releasing (RH) & inhibiting hormonen 

(IH) 

 Hormoon nodig (RH & IH) om aan hypofyse te zeggen wat hij moet doen 

 Geeft enorme mogelijkheid tot regulatie 

 Negatieve feedback wordt heel goed aangevoeld door hypothalamus (= 

homeostase) 

 Bv. pil: doet hypothalamus geloven dat er al van alles a/d 

gang is, waardoor hij geen noodzaak ziet om iets te laten 

gebeuren 

 Tofines stimuleren een heleboel organen om zelf hun 

hormonen te kunnen maken  

• Stel een teelbal moet testosteron maken en deze gaat ervoor zorgen 

dat de spieren sterker worden. Om teelballen aan te zetten om testosteron te maken moet je 

Gn vrijgeven vanuit de hypofyse-voorkwab (LH), maar hypofsye is niet de baas – 

hypothalamus wel. De hypothalamus gaat dus luisteren via een hormoon (RH)  

o Als er dan al genoeg testosteron is, is er een negatieve feedback naar de hypothalamus 

en de hypofyse en zo blijf het constant 

2.2  HYPOFYSE-ACHTERKWAB 

 

• Hormoonproducerende klier: rechtstreeks afgeven 

• Opslag en vrijzetting van 2 hormonen, geproduceerd in hypothalamus 

• Anti-diuretisch hormoon (ADH) 
o Retentie van water in nieren = antidiurese; houdt het water bij, zorgt ook dat je dorst 

krijgt  alles om meer water i/h lichaam te krijgen (afvalstoffen oplossen in zo weinig 
mogelijk water = heel geconcentreerd) 

o Afh. v/d situatie meer/minder zout water geven 

• Oxytocine 
o Vrouw 

 Melkafscheiding tijdens zogen 
 Contractie baarmoeder: tijdens bevallen 

o Man & vrouw 
 Komt vrij bij orgasme 
 Liefde, paarvorming?  komt vrij dicht bij wat men een liefdeshormoon zou 

kunnen noemen 

 

 

3. SCHILDKLIER 

3.1  SCHILDKLIERHORMONEN 

 

• Schildklierfollikels: Thyroxine (T4) en tri-jodthyronine (T3) (jodium nodig om 
schildklierhormonen te kunnen maken) 
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o Ze zijn hydrofiel: gaan gewoon binnen (zie vorige pg’s), gaan bv. binden aan de 
mitochondriën en gaan het aanzetten om meer ATP te produceren (meer energie 
maken i/d cellen) 
 

• Werking 
o Passeert membraan doelcel en bindt aan mitochondriën en i/d celkern 
o Calorigeen effect 

 Basaal metabolisme: aan de cellen aanzetten tot het stimuleren v/h 
metabolisme – mitochondriën aanzetten om meer energie te produceren  

 zuurstofverbruik 
 produceren warmte i/h lichaam + toename energieproductie  veel 

brandstof erdoor dus gaan het basaal metabolisme wordt gestimuleerd   
  overactieve schildklier = heel moeilijk dik worden 
 traag werkende schildklier = dik worden 

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

• Regeling secretie 
o Hypothalamus: ‘maak de schildklier wakker’  hyposfyse-voorkwab: op basis v TSH 

 schildklier maakt schildklierhormonen 
o Gestimuleerd door koude, stress (veel stress = makkelijker lichaamsgewicht 

behouden, niet altijd gezond) 
 

• C-cellen (tss de follikels) produceren calcitonine: induceert afname calciumconcentratie in 
lichaamsvloeistoffen 
 

• Wanneer je niet radioactief jodium opneemt, verander je de verhouding i/h lichaam 
o Bv. kernramp: zoveel mogelijk onschadelijk jodium innemen, zodat schadelijk jodium 

niet meer kan opgenomen worden 
o Radioactiviteit geeft kleine stralingen, je DNA wordt beschadigd  bepaalde cellen 

dragen zich zeer agressief  kanker 
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3.2  BIJSCHILDKLIER (PARATHYROID)  

 

• Parathyroid = knopen achter de schildklier  

• Maakt Parathormoon (PTH) 

• Regelt (verhoogt) calciumconcentratie i/h bloed (calciëmie) 
o Meer opname van calcium uit de darmen 
o Meer afgifte calcium uit skelet 
o Minder excretie van calcium via de nieren 

 

• Alles en dus ook de Ca-concentratie i/h lichaam moet geregeld worden via negatieve 
feedbacksystemen. De neuronale communicatie valt stil zonder calcium (dood). De Ca-
concentratie blijf best zo constant mogelijk dus daarom zijn 2 hormonen bedacht: die ervoor 
zorgen dat de Ca-concentratie daalt als het gestegen is  schildklier maakt hiervoor 
calcetonine  bloeddruk hersteld. Parathormoon wordt gemaakt als de Ca-concentratie te 
laag is  stijgt  homeostase is terug hersteld.  
 
Hoe kan parathormoon dit doen? 
 

o Calcium uit botten halen (zelfs met botontkalking tot gevolg!) 
o Minder afgeven calcium in urine 
o Toename van absorptie uit voeding  efficiënter opnemen: alles aan doen om 

homeostase in evenwicht te houden 
 Reserves zitten i/h skelet: botontkalking 
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4. DE BIJNIERCORTEX EN -MEDULLA 

Medulla = merg 

4.1  BIJNIERSCHORS 

 

• Cortex secreteert 20-tal soorten corticosteroïden 
o Mineralocorticoïden: 

 Aldosteron (regelt zoutconcentratie): 
Na+ retentie (verhoogt bloedvolime, 
nieren vragen spaarzaam te zijn met 
zout (Na+))  veel water opslaan 
 

o Glucocorticoïden  
 Cortisol (hydrocortisone) 

- Verhoogt glycemie (inhibitie glucoseverbruik) 
- Anti-inflammatoir: onderdrukt immuunreactie en ontsteking (zie 

cortisone in geneesmiddelen)  nuttig op korte termijn, op lange 
termijn gaat het de genezing onderdrukken 

- Vrijgave oiv stress: meer energie mobiliseren 
 

o Kleine hoeveelheden androgenen (geslachsthormonen) (deydroepiandrosterone 
DHEA) 

• Secretie oiv ACTH (hypofyse) HPA-as (hypothalamo-hypofysaire-adrenale as)  opnieuw 
aangestuurd vanuit hersenen  cortisol zal vaak verhoogt zijn in tijden van stress 

4.2  BIJNIERMERG 

 

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

• Secretie oiv preganglionaire neuronen orthosympaticus (fight-or-flight: 
verlengen/versterken) 

 

• Hormonal gedeelte van sympatho-adrenaal system: werkt trager, maar langer (bv. hartslag 
nog steeds hoger uur na ongeval) 

o Onderdeel v/h sympatisch zenuwstelsel 
 

• Adrenaline & cortisol (glucocorticoïde): 2 belangrijke stress-hormonen: toename activiteit 
hart, stijging bloeddruk, afbraak glycogeen en stijging bloedsuikerspiegel; afgifte van vetten 
door vetweefsel 
 

• Effect: bv. glycogenolyse in skeletspier 
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4.3  PANCREAS 

 

• Pancreassap naar de darm om voedsel te verteren 

• Exocrien weefsel (acini): 99% geeft sap af a/d buitenwereld 

• Endocrien: eilandjes van Langerhans bevatten 3 soorten cellen 
o Alfa cellen: secretie glucagon 
o ß cellen: secretie insuline  defect bij diabetes op jonge leeftijd 
o (△ cellen: secretie somatostatine) 

 

• Produceert niet alleen hormonen, maar ook spijsverteringssap. Alvleesklier/pancreassap = 
99% een orgaan die spijsverteringssappen produceert die komen dan i/d dunne darm  
voedsel kan hier verteert worden.  
 

• Het grootste deel v/d pancreas = exocrien weefsel = wijst op het feit dat je een sap maakt dat 
je geeft aan de buitenwereld, de dunne darm = buitenwereld.   

 
o Iets dat afgegeven wordt aan de buitenwereld = exocriene secretie.  
o Iets dat afgegeven wordt aan het bloed = endocriene secretie.  

 Pancreas geeft niet alleen een sap af a/d buitenwereld, maar ook hormonen aan het 
bloed. Dit zijn de alfa-ß-delta cellen (= eilandjes v Langerhans) 

 
Glucose-concentratie regelen i/h bloed is even belangrijk als de ca-concentratie 
 
Onze hersenen werken voornamelijk op suiker als energiebron. Dus als er geen suiker/glucose is 
kunnen de hersenen niet functioneren (dood). Te veel insuline  suikerconcentratie daalt onder de 
40mg/dl  coma  sterven.  
We kunnen 2 richtingen uit: ofwel is onze suiker te hoog ofwel te laag. 
 
Te hoog: De ß-cellen maken insuline en die lokken effecten uit die ervoor zorgen dat de 
bloedsuikerspiegel terug daalt. Om ervoor te zorgen dat het daalt kan je bv. zeggen: 

- Alle cellen moeten suiker opnemen (spiercellen, vetcellen, levercellen)  kunnen het 
gebruiken om ATP te maken.  

- Tijdelijk opslaan in reserves/glycogeen (stockage-vorm v. suiker) = anabool proces: 
tegelijkertijd vetreserves, eiwitreserves opslaan 

 
Te laag: de alfa-cellen maken glucagon (tegenovergestelde): gaat ervoor zorgen dat glycogeen 
afgebroken wordt tot glucose. De stockages worden afgebroken. De lever kan ook zelf suiker maken.  

 Deze 2 processen treden alternerend op. 
 Bv. ’s nacht heb je 8 uur lang niks gegeten  suikerspiegel daalt  lichaam gaat reserves 
openbreken: er is heel veel glucagon als je opstaat en als je eet heb je weer veel insuline.  
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5. ANDERE ORGANEN MET ENDOCRIENE FUNCTIE  

 

• Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline 

• Vetweefsel: leptine en resistine (adipokines: hormonen v/h vetweefsel) 

• Nier: erytropoëtine (EPO: voor de aanmaak v rode bloedcellen) 

• Hart: atriaal natriuretisch peptide (ANP) 

• Thymus (zwezerik): thymosinen 
o Ontwikkeling afweerreacties 
o Degenereert na kindertijd (actief in kindertijd en dan sterft die af) 

• Geslachtsorganen 

• Pijnappelklier (epifyse): melatonine 
 Alle cellen willen met andere cellen communiceren = 100en hormonen 
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6. HORMONALE REGELING VAN EETGEDRAG (LICHAAMSGEWICHT)  

 

• Lichaamsgewicht is balans tss energie-inname en energieverbruik 
o Inname > verbuik: verdikken 
o Verbruik > inname: vermageren 
o Je moet ervoor zorgen dat inname = verbruik  

 

• Energie-inname: macronutriënten + alcohol  nemen we volledig op 
 

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

6.1  REGELING EETGEDRAG EN HONGERGEVOEL 

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

• Homeostatisch systeem (regelt noodzak)  we komen i/e situatie v 
permanente voedseltoevoer  beide systemen zorgen ervoor dat 
systeem zal falen 

o Hypothalamus 
 Laesie: hyperfragie of hypofagie afh van regio 

o Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel uilokken 
 Neuropeptide Y 
 Orexine 
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• Wanneer ratten geforceerd gevoed worden, zal spontaan eetgedrag stilvallen tot normaal LG 
terug bereikt is 

6.2  PERIFERE SIGNALEN VOOR EETGEDRAG 

 

• Kortetermijn hongergevoel door ghreline 
o Secretie door lege maag 
o Maag rapporteert telkens hoe het zit tegen de hersenen 

 

• Langetermijn verzadiginsgevoel door leptine: 
o Secretie door vetcellen (adipostaat)  remmen 

vetopslag 
 Vetweefsel geeft signaal dat er genoeg is en niet 

meer moet eten 
 Leptine = ultieme vermageringspil? Kan alleen 

voor mensen waarbij het niet zelf wordt 
aangemaakt 

 Probleem bij anderen bv. receptoren werken niet 
goed 

o Verzadiging 
o Inhibitie van neuropeptide Y 
o Negatieve feedback 
o Als dit niet goed werkt, kan dit een oorzaak zijn van overgewicht  vetweefsel 

produceert dit niet meer OF leptine wordt niet goed opgenomen 
 

6.2.1 ADIPOSTAAT: VETCELLEN REMMEN VETOPSLAG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  HORMONEN INDUCEREN ANABOLE OF CATABOLE STATUS  IN HET LICHAAM  

 

• Insuline: anabool  doet ons lichaam groeien, stockeert vet, glucageen 

• Glucagon: catabool  doet het omgekeerde: v/d complexe opslagmoleculen terug de 
bouwstenen maken 

• Stress = induceren v/d catabole staat 
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7. HORMONEN EN STRESS  

 

• Catabole hormonen 

• Stress = lichamelijke of emotionele situatie die homeostase bedreigt 

o Ziekte, letsel 

o Angst, depressie 

o Omgeving: warmte, koude 

o Stofwisseling: bv. verhongering 

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

• Stress-reactie (algemeen adaptatiesyndroom) 

o Alarmfase (acuur): OS/adrenaline (fight-flight) (normale fysiologische reactie) 

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

groeihormoon, glucagon 

o Uitputtingsfase (falen in homeostase) 



Rana Kutlu 2019-2020 

 

 
142 

 Je kan stress niet eeuwig blijven gebruike om catabole staat te induceren  leidt uiteindelijk 

tot uitputtingsfase (bv. burn-out) 

 

HOOFDSTUK 5: HET VOORTPLANTINGSSTELSEL  

 

 Man Vrouw 

Gameten 
(voortplantingscellen) = 
essentie 

Zaadcellen (spermatozoa) = 
kleinste cellen v/h lichaam 

Eicel (oöcyt) = grootste cel v/d 
lichaam 

Gonaden (= organen die de 
gameten kunnen maken) 

Testes Ovaria 
 

Kanalen/buizen (= nodig om 
gameten samen te brengen) 

Bijbal, zaadleider Eileider 

Accessoire klieren & organen Prostatat, zaadblaasjes Baarmoeder 
 

Externe geslachtsorganen Penis Schaamlippen, clitoris 

 

1. MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN 

1.1 SCROTUM, ZAADBAL, BIJBAL  

 

• Scrotum (= balzak) 
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o Cremaster spier (bepaalt grootte v/d teelbal): samentrekken  dicht tegen het 
lichaam <-> ontspannen  verder v/h lichaam 

o Warm = ver v/h lichaam, koud = dicht  niet ingedaald = geen zaadcellen kunnen 
produceren 
 

• Zaadbal (testis) 
o Testiskanaaltjes (tubuli seminiferi) 

 Spermatogese 
- Je hebt bepaalde testiskanaaltjes met late 

spermatiden (vroege sparmatozoa die 
gemaakt worden) – eentje met vroege 
spermatiden (niets aan de gang) – eentje 
met rijpe spermacel (omkaderd, zijn klaar 
om naar buiten te gaan). 

- De fases zijn zodat ze constant aan het 
opbouwen zijn & op elk moment zijn er 
spermatozoa ‘klaar’. 

- Ze moeten nog via de kanaaltjes uiteindelijk 
de bijbal bereiken, waar ze nog een dagen 

- De zaadcellen worden gemaakt in tubuli – 
via kanaaltjes naar bijbal en hier verzamelen 
& verder rijpen 

  Hoe vindt deze plaats? 
De hersenen/hypofyse: zeggen dat de 
teelballen testosteron moeten maken. 
Andere is van de cellen v Leydig: 
testosteron: stimuleert de 
spermatogenese (= lokaal effect = 
paracrien) 

 
 Elk kanaaltje i/e andere fase 
 Enige plaats waar een meiotische deling 

plaatsvindt 
 

o Sertoli-cellen: inhibine (niet zo belangrijk) 
o ! intersitiële cellen (cellen van Leydig) 

 Maken testosteron (teelballen weg = geen 
normale mannelijke ontwikkeling tijdens puberteit) 

 Secretie testosteron 
 (foto) rechts 1 kanaaltje met een wand, tussen die kanaaltjes heb je de roze 

cellen = intersitiële cellen 
 
 

• Bijbal (epididymis) 
o Opslag & rijping v spermatozoa 

 Beste zaadcellen, snelste zwemmen = beste DNA (= massieve natuurlijke 
selectie) 

o 7 meter, 2 weken transittijd 
o Aanpassen samenstelling v/d vloeistof v/d testiskanaaltjes + recyclingcentrum voor 

beschadigde spermacellen 
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• Temperatuur mag niet te hoog zijn en daarom zijn ze uit het lichaam gehaald (32-33°)  
bepaalde beroepen minder vruchtbaar 

 
  
 

1.2 ZAADLEIDER EN ACCESOIRE KLIEREN  

 

• Zaadleider (ductus deferens)  
o Gladde spierwand 
o Zeer sterk gespierd 
o Ritmisch samentrekken bij ejaculatie 

 

• Accesoire klieren 
o 95% v zaadvocht (slechts 5% zaadcellen in sperma) 
o Zaadblaasjes 

 Oa fructose (energie) 
 Picknickzak voor de zaadcellen 

o Prostaatvocht (beschermende omgeving voor zaadcellen, energie) 
 Antibiotische eigenschappen die infecties v/d ureter tegengaat 

o Cowperklier 
 pH buffer tegen urinezuur 

 

• Activatie/capacitatie van zaadcellen, reeds gerijpt i/d bijbal, maar zwemmen nog niet  
vanaf dan zwemmers door: gemengd met klierproducten v/d zaadblaasjes en blootgesteld 
aan omstandigheden binnen vrouwelijke voortplantingsorgaan 
 

• Bij ejaculatie gaan al die kleiren contrageren (spieren i/d wand trekken samen) 
o Zaadcellen worden actief, als eicel in zich: laatste sprint 

 

 

1.3  DE PENIS EN ERECTIE 

• Urinebuis (verlengde zaadleider) (urethra) in corpus spongiosum 

• Erectie (= uitgelokt door PS)  
o Corpora cavernose (zwellichamen) vullen met bloed 
o Vasodilatatie oiv NO (parasymp.)  groter worden doordat spier relaxeert i/d wand 

van bloedvaten 
o Bindweefsel (vlies = niet rekbaar) rond bloedvaten die heel strak is  veel bloed  

gaat niet uitzetten  bloed gaat ophopen  druk = erectie 
o Beëindigen erectie door afbraak cGMP via fosfodiesterase (PDE) 
o Sildenafil (Viagra…) inhibeert PDE 
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1.3.1 MECHANISME VAN ERECTIE EN VIAGRA 

 

• Niet uitlokken, wel langer volhouden van erectie 

• Ontdekt door serendipiteit: medicijn tegen hart- en vaatziekte 

• Deels neuraal  PS: AcH vrijzetten 

• 2e boodschapper systeem (stikstofoxide (NO)  cGMP  Ca komt niet meer binnen  gaat 
niet meer samentrekken = relaxatie) 

o cGMP wordt snel afgebroken  stof verzinnen die afbreekstof inhibeert = erectie 
langer volhouden 

o viagra remt afbraakenzym af, waardoor erectie langer blijft 

1.4  SPERMATOGENESE EN EJACULAAT 

• De primaire functie v/d zaadcel is een boodschap brengen (23 chr) die bevinden zich i/d 
celkern en hebben een nucleus. Uiteindelijk is een 
spermatozoum een pakketje dat je brengt met wat 
informatie. Al de rest is ondersteuning v/d genetische 
info die het brengt 

o 3 delen 
 Kop: genetisch materiaal zit hierin 
 Tussenstuk met mitochondriën die je 

nodig hebt om energie te maken 
 Zweepstaart/flagellum: om te 

zwemmen 
 Ook een hoedje/acrosoom: enzymen om 

wand v eicel te doorbreken 
 

• Spermatogenese 
o In lumen van tubuli seminiferi (stimulus: FSH) 
o Paracriene regeling oiv testosteron uit Leydig cellen (stimulus: LH) 

• Ejaculaat (semen) 
o 60-200 miljoen zaadcellen per ml 
o 2-5ml vocht (prostaat en zaadblaasjes) 
o Diegene die op de juiste plaats terechtkomen, zijn diegene die wss de juiste lading 

hebben 

• Subfertiliteit (10%) – steriliteit (verminderde vruchtbaarheid) 
o Aantal < 20miljoen/ml 
o Mobiliteit <50% voorwaarts 
o Vorm<30% normaal 
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1.5  HOMO SAPIENS: PROMISQUE OF MONOGAAM? 

 

1.6  DE MEESTE GESLACHTSHORMONEN ZIJN STEROID  HORMONEN 

 

 
 

• Steroiden zijn afgeleid v cholesterol (3 zesringen en 1 vijfring) 

 

• Altijd zelfde basisstructuur 

 

• Die structuur met altijd kleine tussenstappen leiden tot de ≠ geslachtshormonen. 

o 2 belangrijkste bij vrouw: progesteron + oestrogeen (Estradiol) 

o Man: testosteron 

 

• Er is hier maar 1 enzym getekent = aromatasa  

o Om v/h belangrijkste mannelijke geslachtshormoon naar de vrouwelijke 

geslachtshormoon te gaan heb je maar 1 stap nodig: aromatasa is het enzym dat 

testosteron kan omzetten in estradiol 

o Om man  vrouw of omgekeerd moet je hormonaal behandelen: vaak gedaan door 

op aromatasa in te werken 
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 Je kan aromatasa inhibitoren geven aan transmannen (willen man worden) 

 estradiol geremd + stijging testosteron 

1.7  MANNELIJKE GESLACHTSHORMONEN (ANDROGEEN)  

 

• Testosteron (= regeling geslachtsfuncties)  
o Van invloed op de ontwikkeling van CZS 
o Gesecreteerd door Leydigcellen oiv LH (lutheïniserend hormoon) 

 De hormonen hebben trofines (v/d voorkwab) die vrijgegeven worden ACTH, 
TSH… en 2 gonadotrofines. 

 LH bij de man: hypofyse-voorkwab produceert het oiv gonadotrofine RH en 
die gaat dan de cellen van Leydig i/d testes stimuleren om testosteron te 
maken: gaat lokaal i/d testes spermatogenese stimuleren  

- Effecten op CZS 
- Stimulering bot- en spiergroei 
- Vorming en onderhoud van secundaire mannelijke 

geslachtskenmerken 
- Onderhoud van accesoire klieren en organen 

o 15x hoger bij man dan vrouw 
o Geslachtsdifferentiatie 
o Secundaire geslachtskenmerken (baardgroei, stemwisseling…), spiergroei, libido, 

gedrag 
o Constante concentratie (geen maandcyclus, wel circadiaan ritme) 

 ’s Ochtends iets meer testosteron dan ’s avonds 
o Neemt af met de leeftijd (geen plotse stop) 

• Dihydrotestosteron, DHEA (bijniercortex) 

• Negatieve feedback zorgt ervoor dat alles in evenwicht is 
o Door afgifte testosteron komt er signaal i/d hersenen waardoor de productie van 

GnRH door de hypothalamus wordt geïnhibeerd  verminderde secretie van LH & 
testosterongehalte daalt tot het normale niveau 
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2. VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN  

 

• Inwending 
o Eierstok (ovarium): primaire follikels; vorming 

vrouwelijke gameten, afgifte vrouwelijke 
geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron) en 
afgifte inhibine; functioneel en hormonaal de 
belangrijkste functies 
 

o Eileider (tuba) en fimbriae: transport van oöcyten door 
combi van beweging van trilharen en peristaltische 
contracties van glad spierweesel; langzaam (1-2d) naar uterus gebracht; hier moet 
de bevruchting plaatsvinden; deel v/d ontwikkeling moet daar gebeuren om te 
kunnen innestelen i/d baarmoeder 

 
o Baarmoeder (uterus): corpus en cervix (hals) (gladde, 

dikke spier) 
 

 Slechts paar dagen per maand open  
 Sperma blijft ongeveer 5d leven a/h begin 

v/d baarmoeder en kunnen als back-up 
gebruikt worden 

 3 connecties: 2 eileiders en de bmh (opening, 
vrij afgesloten; weefsel verweekt waardoor 
zaadcellen erdoor kunnen net rond de 
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ovulatie of wanneer de geboorte gaat plaatsvinden = dilatatie v/d ingang v/d 
bmh 

 
o Baarmoederwand 

 
 Endometrium = sterk doorbloed weefsel, daar zal bevruchte eicel, embryo 

innestelen, dit verlies je als je menstrueert  brokkelt af omdar er geen 
embryo is ingenesteld en begint de cyclus opnieuw; groeit door de 
hormonen.  
 

 De binnenkant v/d baarmoeder gaat verdikken tijdens de menstruele cyclus: 
2 fases; proliferatie fase (aandikke v/d laag) & secretie fase (endometrium 
maakt zich volledig klaar voor aanvangst van een bevruchte eicel  

 
 Als na 28d niks gebeurt  brokkelt af  maandstonden 

- Heel dynamisch weefsel: groeit-afbrokkelt-groeit-afbrokkelt… 
(behalve als je zwanger bent) 

- Bij het afbrokkelen, kan dat endometrium terechtkomen i/d 
buikholte en kan cystes vormen op eierstokken of darmen; 1 v/d 
mogelijkheden van onvruchtbaarheid 

 Komt redelijk frequent voor (= endometriose) 
 Myometrium = vrij sterke gladde spier, kan samentrekken, we hebben er 

geen controle over, kan zeer sterk uitrekken  kind x8 
 

 Baarmoederhals 
- Ontoegankelijk om dingen binnen te krijgen behalve tijdens de 

vruchtbare periode  
- Er zit een soort prop als je zwanger bent  baren: 10cm (dilateren) 

 
o Schede (vagina) 

 Sagittaal beeld: achter urineblaas 
 

• Uitwendig 
o Clitoris (~penis) 
o Schaamlippen (~scrotum) 

 Grote en kleine 
o 2 openingen: urethra en anus 

 
 
 
 

2.1 VROUWELIJKE UITWENDIGE GESLACHTSORGANEN 

 

• Perineum bij vrouw: vulva 
 

• Functies vagina 
o Afvoeren menstruatiebloed 
o Ontvangen penis en zaadcellen 
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o Onderste deel geboortekanaal 
 

• Hymen (= maagdenvlies) 

2.2 EIERSTOKKEN EN EICELRIJPING 

 

• Aantal eicellen (in primordiale follikels, zeer klein, de voorlopers): geboorte: >miljoen, 
puberteit: 400.000 
 

• 400 ovulaties: afwisselende kant, zal er per maand 1 follikel rijpen 

• Verandering van volume van holtes die gevormd worden 
 

• Ovariële cyclus  
o Folliculaire fase: dag 1-14 

 Menstruatiebloeding = start 
 Secundair follikel  tertiar (Graafs) follikel: kan een ovulatie doen  
 Door FSH (follikel stimulerend hormoon): gonadotrofine hormoon uit 

hypofyse-voorkwab 
 1e fase v/d cyclus is concentratie FSH het hoogst: stimuleert follikelrijping 

- Rijping 1 follikel tot een graafs follikel 
- Het follikel dat rijpt maakt oestrogeen 

 Oestrogeen is eerst laag, later stijgt het – progesteron blijft de hele tijd laag 
 
 
 

o Eisprong (ovulatie): dag 14 
 Door LH 
 Vruchtbaar tss dag 11 & 15 

- Zaadcellen kunnen 5 dagen overleven & toch nog eicel bevruchten 
 

o Luteale fase: dag 14-18 
 FSH is hier laag 
 Corpus luteum (geel lichaam) 
 Corpus albicans (witte lichaam)  ontstaat 

wanneer gele lichaam degenereert wanneer 
het niet bevrucht wordt 

 Fase na de eisprong, samen met wat cellen 
die er rond zitten, gaan springen en de hele 
weg afleggen tot a/d baarmoeder 

 Rest v/d follikel blijft i/d eierstok: heeft nog 
een belangrijke functie, gaat groeien en 
wordt corpus luteum; blijft bestaan (10d) en 
als er een zwangerschap is, blijft dit bestaan en verder groeien. Geen 
zwangerschap?  afbreken en wordt wit lichaam 
 

o Dit schema gebeurt enkel als je menstruatie hebt! Anders blijft het geel lichaam 
bestaan 
 

• Tertiary follicle = eicel in blaasje met andere cellen 
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• Corpus luteum = gele lichaam dat progesterone produceert 
 nodig om a/d bm te zeggen dat eicel onderweg is  blijft 

enkel bestaan als eicel bevrucht is 

• FSH kan meerdere follikels laten rijpen 

• Vrouw zeer spaarzaam met eicel >< man met zaadcellen 
 

2.3 VROUWELIJKE GESLACHTSHORMONEN  

2.3.1 OESTROGENEN & PROGESTERON 

 

• Oestron (E1), estradiol (E2) en oestrion (E3) 
o Oestrogeen in bloed meten?  estradiol meten 

want meest aanwezige/belangrijke 
 

• Estradiol wordt gesecreteerd door follikels 
 

• FSH wordt gemaakt i/d hypofyse-voorkwab en zegt aan 1 v/d follikels: ‘groei’  groeiend 
follikels maakt oestrogeen 

 
o Positieve feedback: oestrogeen induceert ook zelf de rijping v/e follikel 

 op die manier wordt ook FSH gestimuleerd 
 1 follikel gaat groeien & produceert oestrogeen en deze gaat de rijping v/d follikel 

zelf nog gaan versterken 
 hoe rijper, hoe hoger concentratie i/h bloed  produceert eigen stimulans om 

rijp te worden 
 

 

• Als we een follikelrijping hebben tot het punt dat het op springen staat, wordt LH 
gestimuleerd 
 

1) De hypothalamus stimuleert de hypofyse om FSH te maken  
 

2) FSH stimuleert de ovaria om follikels te laten rijpen 
 

3) Follikels maken oestrogeen 
 

4) Na dag 10 gaat oestrogeen LH stimuleren (c: folliculaire fase) 
 

5) LH induceert de eisprong (ovulatie) (gemiddeld 14d na starten menstruele cyclus) 
 ong 2d daarna vruchtbaar 

 
6) Ovulatie leidt tot 2 zaken: 

 Er wordt een eicel met de andere cellen er rond op pad gestuurd, maar i/d 
ovaria gebeurt er nog iets anders. De follikel is voor een deel achtergebleven, 
gaat groeien en wordt het geel lichaam (corpus luteum). Na de ovulatie is er 
dus een corpus luteum en deze blijft daar een hele tijd aanwezig. Pas na een 
tijd gaat het afsterven. Het geel lichaam maakt progesteron (zwarte lijn). 
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- Kenmerk folliculaire fase: graduele stijging oestrogeen 
- Kenmerk luteale fase: aanwezigheid progesteron 

 om te weten in welke fase je zit, kan je hormonen meten, als er 
progesteron is = luteale fase – oestrogeen = folliculaire fase 
 

 Wat doen oestrogeen en progesteron? 
- Oestrogeen: (equivalent testosteron): hersenen rijpen, je krijgt FSH 

& LH  groeispurt, borstvoring, beharing… (vrouwelijke 
gesalchtskenmerken) 
 

- Progesteron: hormoon dat de baarmoeder gaat attent maken op het 
feit dat er een eisprong geweest is. Zorgt ervoor dat het 
endometrium volledig klaar is voor ontvangst v/e bevrucht eicel. 

 
- Hoe weet je of het corpus luteum moet blijven bestaan of niet (als 

eierstok)? Als de eierstok een ei op pad stuurt en via progesteron dit 
a/d baarmoeder laat weten, moet het ook een signaal terugkrijgen 
dat het is gelukt of niet. Dit doet de embryo door het produceren 
van HCG (zwangerschapshormoon). Dit komt i/h bloed waardoor de 
eierstok het signaal krijgt. 

 

• Als je de pil neemt, neem je eigenlijk progesteron en oestrogeen in. Deze 2 zijn dus hoog en 
lokken negatieve feedback uit: het lichaam gaat ze zelf niet meer produceren waardoor FSH 
& LH zeer laag zijn. Wat gebeurt er dat i/h eierstok? Niets. Wat gebeurt er i/h endometrium? 
Groeit onder invloed van progesteron en een beetje oestrogeen, dus je hebt een normale 
groei v/h endometrium (d: aniconceptiecyclus = normale cyclus – ovarieel is het totaal 
anders). Omdat dan uiteindelijk de pilltjes op zijn  progesteron & oestrogeen dalen  
maandstonden.  

2.3.2 GESLACHTSHORMONEN BEPALEN SEXUELE ACTIVITEIT (OOK BIJ MENSEN)  

 

• Bij man: testosteron 
o Bv. puberteit 
o Castraten 

• Bij vrouw: rond eisprong 
o Evolutionair voordeel 
o Omgekeerd bij ‘angst voor zwangerschap’ 

 

• Grafiek: het hoogste percentage dat vrouwen seks willen hebben is tijdens de ovulatie. Bij de 
man is er niet echt een groot verschil tss momenten. 

 

2.3.3 SUBTIELE SIGNALEN VAN VRUCHTBARE PERIODE BIJ VROUWEN 

 

• Fooien verdiend door vrouwelijke ‘lap-dancers’ 
o Hoogst bij ovulatie 
o Onderdrukt door anticonceptie 
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3. SEKSUELE FUNCTIONEREN EN COÏTUS 

 

• 4 fases in seksuele respons 
o Opwinding: PS  

 Psychologische stimuli en aanraking erogene zones 
 Erectie van penis/clitoris en secretie vaginaal vocht 
 Verhoogde gevoeligheid zintuiglijke prikkeling 

 
o Plateau: versterking van opwindingsfase 

 
o Orgasme: OS (noradrenaline), oxytocine; grotendeels 

neuraal 
 Ritmisch contracties perineumspieren (genot) 
 Stijging bloeddruk, hartslag, ademhaling 
 Man: emissie – ejaculatie (contractie zaadleider, prostaat, zaadblaajes) 
 Vrouwe: contracties uterus, vaginawand 

 
o Herstel 

 Man: afname erectie doordat het bloed wegtrekt 
 Alles terug in zijn normale verloop 

 PS en OS zijn meestal contradictorisch, maar hier werken ze samen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. BEVRUCHTING 

 

• Kan enkel als de secundaire oöcyt gedurende de 1e 12-24u nadat deze is afgegeven, in 
contact komt met spermacellen 
 

• Na ejaculatie van ong. 300 miljoen zaadcellen bereiken ong. 100 de eileider  als jij de reist 
wint, heb je wss ook het goed DNA mee (elke zaadcel heeft een deel v/h vaderlijk genoom 
mee) = natuurlijke selectie 

 

• Acrosoom van zaadcel bevat enzymen die kanaal maken (verteren) door zona pellucida 
 

• Fusie van zaadcel met plasmamembraan van eicel 
 

• Afsluiten voor andere zaadcellen (zonareactie: ondoordringbare barrière) 
 

• Onmogelijk om van 2 zaadcellen naar 1 bevruchte eicel te gaan: 46 chrom maar mogelijk om 
menselijk leven te maken, de andere combi’s zijn onmogelijk 
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o In het middenstuk v/d zaadcel zitten mitochondriën en deze blijven buiten. Onze 
mitochondriën bevatten DNA en zijn allemaal v/d mama. Het mitochondriaal DNA is 
van de mama, maar het nucleair DNA is 50/50 

  

• Je krijgt de cellen van je follikel mee om selectiesysteem voor je zaadcellen te selecteren 
o Heel systeem ontwikkelt dat enkel 1 zaadcel de eicel kan bevruchten 

 

4.1 MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING  

 

• Hormoon-stimulatie: FSH om toch een eisprong te krijgen 
 

• In vitro fertilizatie (IVF): proefbuisbaby: een eicel die je gaat halen met een naald uit de 
eierstok (overstimulatie FSH om meerdere eicellen te verkrijgen), die worden dan i/e plas 
met sperma gelegd  embryo zal ontwikkelen en terugplaatsen i/d uterus en hopelijk zal die 
innestelen i/h endometrium. 

 

• Intracytoplasmic sperm injection (ICSI): eicel wordt op zijn plaats gehouden door een 
pipetpuntje; naald 1 zaadcel opzuigen en injecteren i/d eicel; geen natuurlijke selectie, maar 
toch kijken naar de actiefste 

 

• 10-15% van koppels onvruchtbaar (>1j vruchteloos proberen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 DELINGEN EN BLASTOCYSTEVORMING  

 

• Fusie van celkernen: zygote (46chrom) i/d tuba 
 

• Na 30u splitst zygote door mitose (klievingsdeling); verdubbeling v/h aantal cellen; enorme 
exponentiële groei 

 

• Blastomeren (toepassing bij pre-implantatie genetisch diagnostiek: 1 cel afhalen met volledig 
genoom en kijken welke genen aanwezig zijn en kan beslissen 
of het een goede embryo is of niet)  kiezen voor beste 
embryo bij IVF 

 

• Dag 3-4: ontwikkeling van morula 
 

• Blastocyst 
o Binnenkant: foetus 
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o Buitenkant (chorion): placenta 
o Innesteling in baarmoederwand op dag 5-7 
o Samensmelting van 2 haploïde cellen = diploïde cel = zygote 
o Begin = stamcellen  kunnen nog alles worden, als er nu 1 

loskomt, kan er nog een kind gemaakt worden (2-eiige 
tweeling) 

o 1 cel = blastomeer  op den duur te veel om te tellen = 
morula (nog allemaal identiek) 

o 1e differentiatie = blastocyste = bepaalde cellen worden kind 
en bepaalde cellen worden placenta; bepaalde 

eindbestemming kiezen 
  
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ZWANGERSCHAPSHORMOON: HCG (HUMAAN CHORIONISCH GONADOTROPHINE)  

 

• Chorion secreteert HCG 
o Werkt zoals LH 
o Houdt corpus luteum in stand 
o Stijging oestrogeen en progesteron 
o Verhindert menstruatie 

 

• Zwangerschapstest: aanwezigheid HCG in urine (vanaf dag 6-8 na bevruchting) 
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• Signaal dat er embryo is en weefsel moet blijven bestaan (= geen menstruatie)  gebeurt 
door geel lichaam 

 

• Progesteron en oestrogeen blijven stijgen 

• Vanaf 3w begint HCG te stijgen (zorgt voor misselijkheid tot 3m) 
 

• Gevaar: buiten baarmoederlijke zwangerschap, wanneer de embryo zich begint te 
ontwikkelen i/d tuba 

 

• HCG heeft een vrouw nog nooit meegemaakt: begint zwangerschap van dag 0 te tellen, 
ovulatie vindt 14d later plaats en dus de bevruchting vindt dan ook pas plaats. Oestrogeen en 
progesteron gaan enorm stijgen en blijven dit ook 9m doen en daar bovenop hoge 
concentratie gonadotrofine  verwarrend, ochtendmisselijkheid, rare goestingen 

 

• 2e trimester: normaliseert HCG en is de mooiste periode v/d zwangerschap 

4.4 PLACENTA, AMNION EN NAVELSTRENG  

 

• Placenta 
o Villi van chorion (kind)  
o Bloedvaten van endometrium (moeder) 
o Geen direct contact (wel diffusie) 

 
o Deel v/d wand v/d baarmoeder  bloed moeder en kind komt i/d buurt van elkaar 

(om O2, energie, suikers en eiwitten uit te wisselen), maar vermengen nooit 
 

o Slagaders v/d navelstreng (blauw): zuurstofarm bloed, want kind kan 
nog niet ademen, want longen zijn nog niet ontwikkeld  naar 
moederkoek  capillaire (haarvaten)  maternaal bloed: O2 rijk bloed 
aan toegevoegd en O2 arm bloed afvoeren 

 
 

o Navelstreng is levenslijn 
 
 

o Bv. nicotine: slagaders knijpen samen  kind wordt soort van versmacht  niet zelf  
roken of roken i/d omgeving van 
zwangere vrouwen; kind heeft 
groeiachterstand, achterstand in 
ontwikkeling 
 

• Amnion (= vruchtwaterzak) 
o Omgeeft embryo 
o Bevat vruchtwater (amnionvocht): houdt 

homeostase; steriel houden; 
schokabsorptie 

• Navelstreng (2 slagaders, 1 ader) 
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In de baarmoeder is er een placenta, het kindt maakt het samen met de moeder. Het zijn bloedvaten 
die van het kind naar de moeder gaan. Die bloedvaten gaan indirect in contact komen met het bloed 
v/d moeder. We hebben umbilicale arteren, dit zijn de slagaders v/d navelstreng 
(2). Dat is blauw bloed = zuurstofarm bloed. Het kind zit in een ballon waar 
vruchtwater rond zit, het kind kan zijn longen niet gebruiken want die zitten vol 
met vruchtwater dus het kind kan alleen nog ademen via de navelstreng. Dat 
bloed wordt gepompt in (soort) kamers met maternaal bloed – de donkere 
zones zijn waar de moeder zuurstofrijk bloed dumpt en zuurstofarm bloed 
wegtrekt. Heel die donkere zone is maternaal bloed en het kind gaat via die 
vertakkingen/haarvaten in die zone brengen. Daardoor gaat er zuurstof v/d 
moeder naar het kind, dan krijg je zuurstofrijk bloed (helder rood) i/d umbilucale 
venen. 
 

5. GEBOORTE 

 

• Na 38-40 weken  langer? Kind kan niet meer door geboortekanaal 

• Weeën/arbeid: contracties van uterus (myometrium) 

• Dilatatie van bmh (cervix) 

• Daling progesteron, stijging oxytocine (induceert weeën): eerst harde buik (= oefenweeën), 
later echte weeën (= persweeën) 

• Positieve feedback 

• Baring: arbeid om baby naar buiten te duwen 

• Nageboorte placenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 BORSTEN 

 

• Melkproductie (lactatie) in 
melkklieren (paars) oiv 
prolactine (= zorgt voor 
productie) 

 Uit bloed worden 
voedingsstoffen gehaald 
om melk te maken 
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• Afvoergangen (ducti lactiferi) naar tepel 
 

• Ophangligamenten en vetkussen 
 

• Vroeger ong 2j zogen 
 

• Nu wordt aangeraden om minstens aantal weken te zogen, maar niet iedereen doet dit 
 

5.2 ZOGEN 

 

• Zuigreflex bij pasgeborene 
 

• Eerst colostrum (voormelk) 
o Eerste 2/3 dagen 
o Veel antistoffen: unieke zaken die men niet kan imiteren met poeders 

 

• Dan moedermelk 
o Water, eiwitten, vetten, suikers, zouten… 

 

• Toeschietreflex: als je baby honger heeft, ga je melk produceren door 
oxytocine (hormoon v hypofyse-achterkwab) vanuit de hypofyse 

 
 

5.3 IMMUNOLOGISCHE BESCHERMING VAN BABY DOOR MOEDER 

 

• Antistoffen = tegen 1 specifiek virus; verdedigingwapen 

• Alle ziektes die we ooit hebben meegemaakt, zitten afvaltstoffen i/d melk 
& placenta 

 
1. Antistoffen passeren placenta 
2. Antistoffen in moedermelk 
3. Eigen immuunsysteem baby 

 

• Kind komt ter wereld en is immuun voor allerlei ziektes  
toevoer van antistoffen via placenta stopt, borstvoeding ter 
vervanging 
 

• Vandaag: na zwangerschapsverlof stoppen met borstvoeding 
 kind gaat naar crèche en wordt ziek  moet nu zelf 

antistoffen opbouwen  
 

5.4 MAMAWAWA 

 

= men are men and women are women 
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6. GENETISCHE BEPALING VAN GESLACHT 

 

• 22 paar autosomale en 1 paar geslachtshormonen 

• Diploïde oudercellen ondergaan meiose en vormen haploïde gameten 

• Sperma bapaalt of XX of XY wordt 

• Er is maar 1 gen (SRY) dat in overgrote mate de ≠ tss man en vrouw gaat bepalen (TDF = 
testis determining factor); vertaling van Y-chrom naar man 

 

6.1 EMBRYONALE ONTWIKKELING VAN GONADEN EN INTERNE 

GESLACHTSORGANEN 

 

• Bipotentieel: alles is nog mogelijk, maar als de testes ontwikkeld zijn, gaat 
alles anders ontwikkelen bij man en vrouw 
 

 i/h begin allemaal vrouw! Ongeslachtelijk 
 Y-chrom: TDF  testes maken van je gonaden (indefferente gonaden) 
 TDF zorgt voor teelballen of ovaria als je dit niet hebt 
 TDF maakt de testes  produceren testosteron, dit maakt de rest; i/e hele vroege fase 

(intersistiële cellen van Leydig) 
 Na een aantal weken worden we dus al voor het eerst met sekseverschillen geconfronteerd 
 Geen universele voorloper voor de zaad- en eileider 

 
Man Vrouw 

De Mullerian buis sterft af (blauw) De Wolf-buis sterft af 
 

Uit de Wolf-buis ontstaan de secundaire 
geslachtskenmerken (geel) 

De Mullerian buis zal zich ontwikkelen tot 
eieleider, baarmoeder… 

6.2 EMBRYONALE ONTWIKKELING VAN EXTERNE GESLACHTSORGANEN 
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• Vrouw = geen testosteron  clitoris uit genitaal tuberculum 

• Bipotentiale status ziet er ongeveer hetzelfde uit op 6w 

• Man = testosteron  penis 

• Na 6w begint geslachtsdifferentiatie 
• Identiek verhaal: mannelijk  testosteron i/h bloed  bepaalde strucuren gaan uitgroeien 

tot mannelijke geslachtsorganen 

 

6.3 XY-VROUWEN: ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME (AIS)  

 

• Ambigue geslachtsorganen 
o SRY gen zorgt voor testes  testosteron werkt niet goed (wel Y-chrom) 
o Genetisch androgeen receptor defect induceert vrouwelijk lichaam en 

secundaire geslachtsorganen 
 

• Incidentie: 1/50.000 (heel vaak i/d sportwereld) 
 

• Toch vrij mannelijke lichaamsproporties (andere genen op Y-chrom) 
o Bij XY-vrouwen zijn de testes ontwikkeld i/d buikholte, testosteron wordt 

geproduceerd, maar de receptor hiervoor is kapot of verstoord en daardoor 
treedt er geen effect op  je maakt voor de rest alles v/e vrouw aan 

o Als je hele ontwikkeling laat afhangen van 1 factor, krijg je soms man/vrouw 
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6.4 INVLOED VAN PERINATALE BLOOTSTELLING AAN ANDROGENEN  

 

• Als je als vrouw veel testosteron i/h bloed hebt, gaat je foetus 

anders ontwikkelen 

• Hoge blootstelling aan testosteron als foetus 
o Vb. bij man: vrouwelijke helft van gemengde tweeling => 

je gaat groter worden, want je hebt meer testosteron 
gehad als foetus 
 

o Lengteverhouding wijs- en ringvinger (2D:4D ratio) lager 
 

o Normaal gezien is ringvinger bij man groter dan wijsvinger en bij 
vrouw omgekeerd, hier hetzelfde 

 
o Invloed op volwassen gedrag: vb; verhoogde kans lesbische 

geaardheid als je teveel bent blootgesteld aan testosteron voor de 
geboorte 

• i/d ontwikkeling v/d hersenen is er al vrij vroeg een richting bepaald 

 

6.5  FRATERNALE GEBOORTEVOLGORDE 

 

• Jongere broer: 33% meer kans tot homoseksuele 
geaardheid per oudere broer 

o Verklaart tot 15% van alle homomannen 

o Niet bij vrouwen/zussen 

• Maternale immunisatie hypothese 
o Hormonale invloed bij foetus bepaalt 

deels seksuele geaardheid 

 Bij bevalling wordt moeder blootgesteld aan eiwitten 

die vreemd zijn => antilichamen aanmaken => volgende 

zwangerschap: antilichamen doorgeven via placenta => 

vallen mannelijke eiwitten aan => meer kans op 
homoseksualiteit 

 

 Als je als moeder een jongen draagt, breng je 
een kind ter wereld vol foetus 

=> antistoffen aanmaken tegen typisch 
mannelijke hormonen => typisch mannelijke 
ontwikkeling onderdrukken door antistoffen v/d 
vorige zwangerschap 

 Biologische verklaring is onder voorbehoud 
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7. ONTSTAAN VAN PUBERTEIT  

 

• Pas volledig vanaf 20j 

• Geslachtsorganen worden vanaf nu functioneel 
 

• Oorzaak 
o Hersenontwikkeling verhoogt GnRH secretie en gevoeligheid:  

 Alle secundaire geslachtskenmerken die uitgelokt worden door 
geslachtshormonen kunnen maar plaatsvinden bij de gratie v/d afgifte v. LH 
& FSH (gonadotrofines) 

 deze zijn nog niet operationeel voor de puberteit omdat de hersenen op 
dat moment nog geen gonadotrofine RH maken & de hypofyse-voorkwab is 
nog niet gevoelig voor die GnRH  

o Stijging LH en FSH: zorgt voor vorming van gameten (man: spermatozoïden en 
vrouwen: rijpe follikels) 

o Ovariële cyclus bij vrouw is belangrijk om je voort te planten: vroeger had je dan ook 
al kinderen 
 

• Gevolg 
o Vorming gameten, menarche (1e menstruatie) 
o Stijging in geslachtshormonen (testosteron en estradiol) 
o Secundaire geslachtskenmerken (borstontwikkeling, schaamhaar, acne, gedrag…) 
o Versnelde groei 

 

• Gigantische ≠ tss mannen en vrouwen en die zijn bijna volledig hormonaal 
bepaalde 

 

7.1 GROEISPURT EN BIOLOGISCHE LEEFTIJD  

 

• Vroegmatuur vs laatmatuur (bepaling adhv groeispurt) 
 

• Vrouw eerder dan man 
o Vrouwen gaan ong 2j vroeger in puberteit 

 

• Bij vrouw hangt leeftijd groeispurt af van lichaamsvet (leptine: vrijgesteld door vetweefsel) 
en activiteitsniveau (atletes bv. tijdelijk onvruchtbaar); verschil in etniciteit: zuiden sneller 
dan noorden 

 

• Tot sluiting groeischijven 
o Men noemt dit de 2e groeispurt (1e is baby, 1e twee levensjaren) 
o Enorme naar-voor-verschuiving gebeurd v/h moment waarop puberteit start 
o Daartussen groei je 5-6cm per jaar 
o Daarna 7-8cm 
o Daarna is het gedaan met groeien (testosteron en estradiol) 
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7.2 SKELETLEEFTIJD EN MATURITEIT  

 

• Radiografie van hand/pols 
o 29 beenderen op 1 foto 
o Sluiting van groeischijven 
o Ontwikkeling gespreid over ganse groeiperiode 

 

• Centrum biologische maturiteit: referentie-atlas met normale waarden 
o Gemiddeld: skeletleeftijd = kalenderleeftijd 
o Vroegrijp: skeletleeftijd > kalenderleeftijd + 1jr 
o Laatrijp: skeletleeftijd < kalenderleeftijd -1jr 

 

• Voorspellen van eindlengte 
 

7.3 RADIOGRAFIE  

 

• Groeischijven (waar nog bot kan gevormd worden) 
bijna gesloten = puberteit bijna ten einde 

• Zolang de groeischijven aanwezig zijn, kunnen we 
groeien 

• Daar wordt botmateriaal aan toegevoegd, waardoor je langer wordt 

• Hoe je biologische LT afwijkt van je kalenderleeftijd 

• Voor elk beentje is ontwikkeling anders 

• Afwijkend is wanneer je meer/minder dan 1j afwijkt v/d norm 

• Kan ook gebruikt worden om de eindlengte te voorspellen 
 

8. MENOPAUZE 

 

• Tss 35-40j: kans op miskraam, kindje met down syndroom  neemt zeer sterk toe 
 

• Biologisch gezien is het beste om kindje te krijgen tss 15-30j 
 

• Op 45-55j (door gebrek aan secundaire follikels?  afsterven eierstokken) we zien ze niet meer 
 

• Astrofie van ovaria: niet langer reageren op gonadotrofines  ovaria zijn niet langer 
functioneel 

o Oestrogeen & progesteron dalen 
o Gonadotrofines stijgen  er wordt niet meer gedaan met signaal van hersenen (FSH 

& LH stijgen, maar worden niet verwerkt  veroorzaakt symptomen) 
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o Hypofyse blijft extra gonadotrofines sturen, om het allemaal a/h werk te krijgen, wat 
voor gelijkaardige problemen zorgt als bij de zwangerschap (rare goestingen…) 
 
 
 
 
 

• Symptomen 
o Amenorroe: wegblijven van menstruatie (minstens 3x) 
o Opvliegers/vapeurs: zweten 
o Astrofie vaginaslijmvlies 
o Osteoporose: oestrogeen gehalte daalt 

 

• Hormone replacement therapy (HRT): veilig? 
o Verhoogd risico op borstkanker 
o Extra hormone bijgeven zoals de pil 
o Nu: meer natuurlijke middeltjes 

 

• Bij man: geen penopauze/andropauze, wel climacterium (niet meer kunnen voortplanten), 
soms >80j) 

o Biologisch, gedefinieerd en bewust proces v/h lichaam 
o Nuttig: indien niet, krijg je kinderen en zo kun je niet zorgen voor kleinkinderen; bij 

voedselverzamelaars moesten grootouders kunnen zorgen voor kleinkinderen terwijl 
moeders meezochten naar eten 

 

9. METHODEN VOOR GEBOORTEBEPERKING  

 

• Hormonale anticonceptie (99% veilig) 
o Combinatie van synthetisch progesteron (en oestrogeen) (lijken op de onze, maar 

zijn nagemaakt) 
 

o Leiden tot negatieve feedback op gonadotrofine secretie: geen ovulatie  
inhiberen! 

 
o Nevenwerkingen: vrij beperkt, indien last krijg je minipil 

 
o Pil (cyclisch 3wk + 1wk): zolang progesteron hoog is, krijg je je menstruatie niet meer 

en breekt het endometrium niet af, want blijft wachten op bevruchte eicel 
 

o Pil vergeet  FSH begint  follikel rijpt  ovulatie 
 

o Alternatief: maandelijks injecties, wekelijkse pleisters, vaginale ring 
 

o Morning-after-pil: hoge dosis combinatiepil  men weet niet helemaal hoe het 
werkt, maar inhibeert innestelling 

 

• Vaginale barrièremiddelen (pessarium) (95%) 
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• Spiraaltje (95%)  laat wel bevruchting toe (embryo) 
o Stimuleert prostaglandines in baarmoeder en remt innestelling 

 

• Condoom (95%)  
 

• Periodieke onthouding (75%): niet aan te bevelen 
o Temperatuur meten en kijken wanneer je eisprong gaat krijgen 
o LH bepalen in urine om te kijken of je a/h evolueren bent 
o Beter om te gebruiken bij bepaling v/e zwangerschap 

9.1 CHIRURGISCHE STERILISATIE  

 
 

 

 

 

 

 

• Man: vasectomie 

o Soms reversibel 

o Seksuele functies blijven intact (voordeel) 

o Bilateraal: zaadleider (ductus deferens) door 2 geknipt 

 

• Vrouw: chirurgische ligatie 

o Eileider in 2 geknipt 

o Niet reversibel 

o Veel ingrijpender en wordt dus zelden gedaan 

 

• Moet aan beide kanten 

10.  REPRODUCTIEF GEDRAG 

 

• Vrouw: slechts 1 rijpe eicel per maandag  

• Man: 1.000.000 rijpe zaadcellen per dag 

• 1 vrouw met 10 mannen: beste nakomeling (kwaliteit) 

• 1 man met 10 vrouwen: slechtere nakomeling en genen die worden doorgegeven 
(kwantiteit) 

• 1j lang: voorplantingsgedrag & resultaat? Evolutionair succes nakomelingen? 
 

10.1  VOORPLANTINGSSUCCES BIJ MAN EN VROUW 
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• Man: kwantiteit 
o Geen beperking door aantal gameten 
o Voorplantingssucces bij veel verspreiden van zaad 
o Chimpansee: teelballen groter dan hersenen 
o Zodanig veel seksuele selectie: mensen die zich veel voortplanten, zijn succesvoller 

en op den duur gaat iedereen dat doen 
 

• Vrouw: kwaliteit 
o Slechts 1 nakomeling per > 2jaar 
o Selectie op kwaliteit (female choice): zaad dat leidt tot succesvolle nakomeling 

• Draait allemaal om wat evolutionair gezien het succesvolste is 

• Promiscuïteit = typisch homo sapiens en dus ook van vrouwen 

10.2  EVOLUTIONAIRE VERKLARING VOOR SEXUELE JALOEZIE  

 

• Vrouw 
o Angst emotionele binding 

 Vaderzorg verliezen (overlevingskansen dalen) 
o Geen nadeel van bastaardkinderen bij minnares 
o Zolang man thuis voor kinderen zorgt, is er geen nadeel v/h feit dat er ergens 

bastaardkinderen zouden kunnen zijn, wel angst dat hij verliefd wordt op andere 

• Man 
o Groot nadeel bij overspel: energie steken in andermans genen 
o Meer achterdocht tijdens ovulatie partner 
o Grootste bezorgdheid: kinderen v/e ander moeten opvoeden  
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HOOFDSTUK 6: CARDIO-RESPIRATOIR SYSTEEM 

1. BLOED 

1.1 FUNCTIES BLOEDSOMLOOP 

 

• Eencellige  meercellige organismen: navelstreng enkel bloed om dit embryo te laten 
groeien tot baby 

• Transport (90.000km bloedvaten in 1 lichaam) 
 

o Gassen (O2 en CO2): bv. op 1 plaars zuurstof toevoegen  alle cellen krijgen zuurstof 
 

o Nutriënten (uit spijsvertering): gaan naar alle cellen v/h lichaam 
 Bloedvaten langs de darmen halen alle nutriënten 

 
o Als je al je bloedvaten op een rij zou leggen, zou je 2x rond de wereld kunnen 

(haarvaten = essentieelste voor doorbloeding); elke cel heeft toegang tot een 
bloedvat 

 
o Excretie (afvalproducten naar nieren) 

 
o Nadeel dat alle cellen verbonden zijn door bloed: toxines, virussen, metastasen…  

gaat naar overal als er iets fout is en gaat via het lymfesysteem; maar 1 bescherming 
i/d bloed-hersenbarrière 

 Groot probleem: tumoren: kan aantal kankercellen loslaten i/d bloedbaan  
uitzaaien naar overal 
 

o Belangrijk communicatie tss organen 
 

• Regulatie 
o Endocrien (communicatie tss organen) (zie H4) = hormonen 

 Boodschappers die via de bloedbaan gaan 
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o Thermoregulatie (diepe vs. oppervlakkige bloedvaten): nauwer in koude 
omstandigheden, waardoor we minder warmte gaan afgeven (zie H1)  rood als we 
warm hebben en wit als we koud hebben 
 

• Bescherming 
o Stolling (tegen bloedverlies) 
o Immuniteit (leukocyten): microben die ons willen doden  beschermen tegen 

ziektes 
 

• Verschillende functies zijn sterk gelinkt a/d bestandsdelen van onze bloedbaan, zoals de RBC 
die nodig zijn voor transport van zuurstof. We hebben ook WBC (immuun) en bloedplaatjes 
(stolling) 

 
 
 
 
 

1.2 COMPONENTEN CIRCULATIESYSTEEM 

1.2.1 CARDIOVASCULAIRE CIRCULATIE (BLOEDSOMLOOP) 

 
Je hebt buizen, circulatiewater en pompen nodig. Pompen om de vloeistof door de buizen te jagen. 
Bij circulatie is het principe dat die pomp jaagt aan ene kant door buizen een vloeistof en aan de 
andere kant komt die er terug in = circulatie.  
 

• Pomp: hart (5l/min in rust)  druk aan 1 kant v/h buizensysteem en a/d andere kant niet 
zodat het bloed door het hart kan 

• Buizen: bloedvaten (arteriën en venen) en water 

• Transportmiddel = bloed (5l); 5kg van je LG is bloed (meeste i/d aders omdat die de grootste 
diameter hebben)  

o Plasma (waterige gedeelte)  
o Gevormde elementen (= bloedcellen) (= niet helemaal zelfde als cellen) 

 
We hebben 2 circulaties die in serie geschakeld zijn (achterelkaar). De grote en kleine bloedsomloop 
zitten allemaal achter elkaar geschakeld en vertrekken v/h hart, maar vanuit ≠ delen.  
 

o Het linkerhart brengt het bloed i/d grote circulatie dan komt het terug i/h rechterhart en 
vertrekt het v/h rechterhart i/d kleine circulatie en komt terug i/h linkerhart.  
 

o De grote circulatie noemt men ook de systemische circulatie en die brengt het bloed naar 
alle weefsels behalve de longen. De kleine circulatie is de pulmonaire circulatie en deze 
brengt het bloed v/d rechterhart naar de longen. De rode bloedcel (O2 rijk) vertrekt v/h 
linkerhart, het gaat via de aorta (grote slagader) het lichaam in en gaat naar 1 v/d weefsels 
v/d grote circulatie. Daar zal er uitwisseling plaatsvinden, uitwisseling thv weefsels gaat 
zuurstof afleveren aan bv. de levercel en daarom wordt het bloed nadat het i/h capillair 
netwerk (haarvaten) geweest is O2 arm en dan wordt het blauw. De weg tot nu toe is 
verlopen via slagaders dus het gaat v/h linkerhart via slagaders als O2 rijk bloed  geeft het 
af a/d weefsels  O2  via aders/venen terug naar hart. Maar het komt aan i/h rechterhart, 
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nu moet het tanken. V/h rechterhart vertrekt het opnieuw via de slagaders naar de longen, 
opnieuw komt het in een haarvatennetwerk waar uitwisseling mogelijk is maar nu i/d 
omgekeerde richting want deze keer gaat het zuurstof krijgen. Het helder rode bloed gaat 
terug naar het linkerhart en dan weer alles opnieuw.  
 

 Slagaders brengen bloed v/h hart weg  
 Aders/venen brengen bloed terug naar het hart  
 Systemische/grote circulatie: slagaders brengen bloed weg v/h linkerhart en 

bevatten O2 rijk bloed 
 Pulmonaire/kleine circulatie: slagaders bevatten O2 arm bloed 

 

 
 
 

1.3 SAMENSTELLING V/H BLOED 

 
 

 

 

 

 

Bloed wordt altijd getrokken v/d venen. Als je dit centrifigeerd deelt het in 2 delen:  
o De zware delen zakken naar beneden door centrifigatie, dit zijn de gevormde elementen en 

voor het grootste deel zijn het de rode bloedcellen/erythrocyten (meer dan 99% v alles v. 
zware delen).  
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o Er zijn ook zware delen die net iets minder zwaar zijn (zitten tussenin) en dat zijn de delen 
waar de witte bloedcellen zijn (leukocyten), ook de bloedplaatjes bevinden zich in die 
tussenlaag.  

o Bovenaan zit het plasma (waterachtig gedeelte) het is eigenlijk doorzichtig. Het is een soort 
donkere urine.  

o De verhouding tss de 2 kan een beetje variëren en men noemt die verhouding de 
hematocriet: het percentage hematocriet is hoeveel v/h buisje wordt ingenomen door rode 
bloedcellen (ong 40-45% v/h bloed).  

 
 
 
 
 
 
 

1.4 SAMENSTELLING PLASMA 

 

• Water + opgeloste stoffen 
o Enzymes, hormonen, organisch moleculen (glucose, AZ…) 
o Ionen: Na+ meest voorkomend en chloride 

 

• Plasma eiwitten (~ 8%: ‘op 100ml plasma is er 8g eiwitten): productie in lever 
o Meestal zitten eiwitten vast i/d bloedbaan & kunnen niet zomaar naar de weefsel er 

rond gaan. Bv. lever en daarom worden ze (bijna allemaal) daar gemaakt 
o Albumine: meest voorkomend = bloedeiwit 

 
o Globulines: bv. antilichamen (immunoglobulines: krijgen die mee uit de navelstreng; 

complexe groep van molecule) of transporters van vetten 
 

o Fibrinogeen: bloedstolling (serum = plasma zonder fibrinogeen)  na stolling is al 
het fibrinogeen gebruikt uit het plasma  2 belangrijke zaken i/h bloed voor stolling: 
plaatjes & fibrinogeen 

 
 Als je bloedstaal laat stollen wordt het gedeelte 1 grote klonter. 

Als er stolling is heeft fibrinogeen dit gerealiseerd. Dus als je de 
stolling toegelaten hebt zit die fibrinogeen niet meer i/h plasma, 
maar je hebt het gebruikt om die klonter te maken  dat noemt 
men plasmaserum  
Serum = plasma zonder fibrinogeen 

 
 Als je dit niet doet, klontert het bloed niet & blijft er plasma op 

 
 Klonter maken – fibrinogeen om de RBC aan elkaar te laten 

kleven en zit het niet meer in je plasma, noem je het serum 

1.5  RODE BLOEDCELLEN (ERYTHROCYTEN)  

 

• Platte biconcave schijven (diffusie) 
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• Geen celkern, geen mitochondria 
o Rode bloedcellen transporteren zuurstof, de manier om in je lichaam met zuurstof 

iets te doen en energie te vormen is via mitochondriën. Mitochondriën zijn de 
energiefabriekjes die ATP maken voor alle cellen. Behalve rode bloedcellen, ze 
geraken aan energie bv. door glycolyse. 
 

• Productie in beenmerg oiv erythropoïetine (EPO) 
o De productie v rode bloedcellen gebeurt in de binnekant v/d holle 

botten. Het gebeurt aan een fenomenale snelheid. We hebben 30 
biljoen cellen en 25 biljoen daarvan zijn rode bloedcellen. 

• 1 cruciale functie: transporteren zuurstof (brengen) en CO2 (wegbrengen) via 
een molecule = hemoglobine 

• Levensduur 120 dagen 

• Bevat hemoglobine (ijzer) 

• Opgeruimd door fagocytose in lever, milt, beenmerg 

• Je kan te weinig/te veel bloedcellen hebben 
o Te weinig: anemie  ten gevolge v hevige bloeding, nieren werken 

niet goed, chemotherapie (geen nieuwe cellen kunnen maken) 
o Te veel: polycythemie 

1.5.1 HEMOGLOBINE 

 

• 4 polypeptide ketens (2 alfa, 2 bèta globines  vormen samen 1 hemoglobine-molecule) en 
4 heme-groepen 
 

• In heme-groep: 1 ijzeratoom (FE)  bindt met 1 molecule O2  
o Dus een hemoglobine-molecule heeft 4x ijzeratoom i/d 4 heme-groepen die in elk 

v/d globines aanwezig is v hemoglobine 
 Het ijzer kan zuurstof binden (de 2 rode bolletjes) 

 
o Deoxyhemoglobine: zonder zuurstof - zuurstofarm (niet gebonden)  
o Oxyhemoglobine: met zuurstof – zuurstofrijk (gebonden) 

 Het kan ook zijn dat slechts 1 van die bolletjes bezet zijn = tussenvorm 
 100% saturatie = als alle zuurstofatomen gevuld zijn met zuurstof 
 Als de hemoglobine met zuurstof gebonden is = rood 
 Als hemoglobine niet met zuurstof gebonden is = blauw  

 
o Carboxyhemoglobine: met CO = koolstofmonoxide (sterke binding!): CO-vergiftiging, 

smog, roken 
 Als O2 en CO tegelijk ingeademd worden, zal voor elke O2-molecule, 200 CO-

moleculen binden met hemoglobine 
 Als er heel veel van die ijzeratomen bezet zouden zijn met CO, kunnen we 

geen zuurstof meer transporteren v/d longen naar de cellen  
 De enige manier om ervan af te geraken is de persoon aan heel veel zuurstof 

bloot te stellen  
 Als er CO op je ijzeratoom zit kleurt het ook rood 

1.5.2 HEMOGLOBINE EN O2 TRANSPORT 

• O2-transport-capaciteit van bloed is afhankelijk v/d hemoglobine concentratie 
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• O2-binding op hemoglobine is afhankelijk van PO2  
 

Als we te weinig hemoglobine of rode bloedcellen hebben dan hebben we eigenlijk een verminderde 
mogelijkheid om zuurstof te transporteren in ons bloed. Rechts zien we dat er hemoglobines zijn met 
elk 4 zuurstoffen aan en die transporteren ze. Als we alleen maar plasma zouden hebben en geen 
rode bloedcellen of te weinig, dan kunnen we alleen zuurstof transporteren die vrij in oplossing zijn. 
Dat is niet veel, dus als je in een vloeistof een gas wil oplossen ga je onder druk een beetje v/h gas in 
dat water doen. CO2 lost goed op en zuurstof niet. Dus puur zuurstof willen oplossen in een gas tank: 
voor 100ml water zou je maar 0.3ml zuurstof daarin kunnen krijgen. De enige manier om die 
capaciteit te verhogen is dat je daar transportsystemen in steekt = oxyhemoglobine. Als je dat doet 
kan je tot 20ml zuurstof transporteren met bloed. Dus die rode bloedcelle en hemoglobine daarin is 
een cruciaal element om transportcapaciteit te krijgen v/d zuurstof door het bloed.  
 
 
 

 

2. ONDERDELEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL  

 

• De bedoeling van longen is om het bloed dat daar aankomt te voorzien van 100mm kwik 
zuurstofspanning.  

 

• Hoe kunnen we dat doen? 
Door zuurstof die in bloed aanwezig is via de longen in contact te brengen met het bloed.  

 

• De ademhaling:  
o Er zijn 2 aspecten 

 Een buizensysteem: neusholte-mondholte inademen  via de luchtpijp  
vertakt in grotere buizen: eerst bronchiën dan kleine bronchiolen… 
uiteindelijk krijg je van die longzakjes waar effectief uitwisseling mogelijk is. 
bloed komt aan v/h rechterhart: (zuurstofarm) gaat zich zoals een deken 
over de longblaasjes verspreiden, die longblaasjes hebben net verse lucht 
gehad en komen daarmee in contact en de zuurstof springt v/d lucht i/d 
longblaasjes op het bloed dat daar als een tapijtje rond ligt.  De haarvaten is 
de plaats waar gasuitwisseling mogelijk is thv de longen, specifiek 
longblaasjes. 

 

• Dus het ademhalingsstelsel kunnen we in 2 grote delen 
opdelen: 

o De geleidingszone/conductiezone: verse lucht brengen 
naar plaatsen 

o Respiratoire zone: plaatsen waar de uitwisseling plaats 
vindt 

 

• Wat gaat er uiteindelijk relevant zijn? 
Om verse lucht in de alviolen te krijgen.  
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• Longen dienen om lucht met een PO2 van 100 in contact te brengen met een plaats waar er 
uitwisseling mogelijk is met bloed.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 GASUITWISSELING I/D LONGEN 

 

• Wet van Dalton 

o Totale druk i/e gasmengeling = som v/d drukken die door elk gas afzonderlijk worden 

uitgevoerd (som v/d partiële drukken) 

 PATM = PN2 + PO2 + PCO2 + PH2O = 760mm Hg (= kwik) 

 78,6% N2, 20,9% O2, 0,04% CO2 = samenstelling van lucht (=> met het meeste 

doe je niets, enkel O2) 

 PO2 op zeeniveau: 0,209 x 760 (mm kwik = barometer druk) = 159mmHg 

 Ingeademde lucht 100% H2O verzadigd (=47mmHg) aveolen hebben dit er 

nog aan toegevoegd en moeten we dit eraf trekken 0,209(760-47) = 

150mmHg 

 Gigantische druk! 

 

• Thv de longblaasjes is er dus zuurstof die druk uitoefent, waardoor dit zuurstof 
in dit bloed getrokken wordt en bindt op hemoglobine 

 
Luchtdruk = er is een atmosfeer rond de aarde en dit betekent dat er hele kolom lucht bovens ons zit. 
Die drukt op ons, maar we voelen dit niet. De lucht heeft een bepaalde densiteit omdat er een heel 
grote kolomlucht op onze schouders weegt die druk is 760mm kwik. Je kan dit meten met een 
barometer. Op onze planeet op zeeniveau hebben we heel dicht samengepakte lucht met een 
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bepaalde druk (760mm kwik). Die lucht heeft een bepaalde samenstelling: 78,6% N2 (stikstof) – 
20,9% O2 – 0,04% CO2. De wet van Dalton zie boven. In de ingeademde lucht gaan we het nog eens 
gaan verzadigen met water en gaan we het terug uitademen. Dus die waterdamp pakt ook een 
beetje plaats (= 47 mm kwik). Dus we hebben niet alleen stikstof en zuurstof, maar ook water in ons 
ingeademde lucht. Dus ongeveer 150mm kwik is de zuurstof die we inademen.  
 

2.2 ZUURSTOFSPANNING IN INGEADEMDE LUCHT 

 

Als we dan kijken i/d alveolen gaan we die 150mm kwik aan zuurstof niet halen want daar zit al heel 
veel CO2 die net uit het bloed gekomen is. Wat we dus in ons alveolen hebben is 105mm kwik. Dus 
we kunnen een maximale transport van PO2 v/d alveolen naar het arterieel bloed realiseren in die 
zin dat het 100mm kwik is.  

 

 

2.3  GASUITWISSELING 

 

• Als je i/e vliegtuig zit, is de lucht zeer ijl; daar 
kan je niet leven, want als je alles er afhaalt, 
is er te weinig O2 over (max hoogte 5000m) 
 

• Op zeeniveau enorme kolom lucht die op 
ons drukt 
 

• Als je de CO2 eruit haalt heb je 105PO2 
 

• PO2 zakt => bloed naar longen sturen => 
PO2 stijgt weer 
 

• Artiële PO2 is: 
o Goed indicator van longfunctie: je 

slaagt erin om de O2 concentratie i/h 
bloed te verrijken door adem te 
halen 

 Hoe hoger, hoe slechter de longfunctie 

o Slechte indicator van hoeveelheid O2 (RBC!)  

 Kan zijn dat je goede longfunctie 
hebt, maar toch tekort hebt 
 

o Er bestaat relatie tss hoeveelheid 
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zuurstofspanning en aantal 
hemoglobinemoleculen die zuurstof bevatten 
 

o Bij zuurstofspanning van 100mmHG is er 
100% saturatie en zijn alle bindingsplaatsen 
van hemoglobine bezet 

 

2.4  OXYHEMOGLOBINE DISSOCIATIECURVE 

 

• PO2 bepaalt verhouding deoxy/oxyhemoglobine 
 

• ‘loading’ in longen, ‘unloading’ in weefsels 
 

• Saturatie = 100% (hoeveel % v/d hemoglobine is gebonden met O2)  al je hemoglobines 
bedekt met O2  PO2: 100mmHg en dit is de situatie in ons O2-rijk bloed 

 

• Bloed van linkerkant = max gesatureerd 

• Venen = na uitwisseling en is de PO2 40  75% v/d zuurstof is nog gesatureerd 

• 1 O2 gaat weg en 3 gaan terug naar het hart  overcapaciteit 

• Geweldig systeem om O2 naar de weefsels te brengen die het nodig hebben 

• Geen lineair verband, maar S-vormig 

• Peil gaat heel langzaam naar beneden  pas op heel hoge hoogte gaat het plots hard dalen 

• Slechts ¼ v/d O2 wordt afgegeven aan de weefsels (= ¼ plaatsen op hemoglobine komt vrij) 
 in O2-arm bloed is dus nog ¾ v/d O2 over = nog groot reserve 

 

3. WITTE BLOEDCELLEN (LEUKOCYTEN) 

 

• 5 soorten  

• Onderverdeling volgens  

o Aanwezigheid granules 

o Reactie op kleuring (eosine, basisch) 

• Met granules en zonder granules: 

o Granulocyten (granules kan je kleuren) 

 Eosinofielen = witte bloedcellen die 

granules hebben en die kleuren met eosine  

 Basofielen = witte bloedcellen met granules die kleuren met basische 

kleuring 

 Neutrofilen = kleuren niet  

o Agranulocyten 
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 Monocyten = enige die gemaakt worden niet alleen i/h beenmerg, maar ook 

i/d times (zweezerik) 

 Lymfocyten  

• Bevatten kern en mitochondriën 

• Defensie tegen infecties  

• Eosine: weerstand tegen parasieten en wormen, 

verminderen de effecten van allergische reactie door 

antilichamen – genen te maken en ontstekende chemicaliën 

te inactiveren 

3.1 LEUKOCYTEN IN WEEFSELS 

 

• Verlaten bloedbaan doorheen capillairwand (extravasatie) 
 

• Amoeboïde beweging (diapedese): eencellige die kan lopen 

• Aantrekking bij infectie 
o Fagocytose van microben: gaan de microben verteren 

 

• Monocyten leven permanent in weefsels als macrofagen 
 

• Als er een infectie is, dan gaat er een signaal/vlag worden afgegeven waardoor de leukocyten 
weten waar ze moeten zijn: ze gaan zich heel dun maken en tss de heel kleine spleten i/h 
bloedvat de bloedbaan verlaten  

 

 

 

4. BLOEDPLAATJES (TROMBOCYTEN)  

 

• Productie in beenmerg, maar geen echte cellen 

• Fragment van megakaryocyten, eerder celfragmenten 

• Geen celkern 

• Amoeboïde beweging: eencellige die kan lopen 

• Levensduur 5-10 dagen, maar wel nodig dat je de juiste hoeveelheid 
bloedplaatjes hebt 

o Te veel = veel te snel stollen  klonters (bv. beroerte, 
hartinfact…) 

o Te weinig = leegbloeden 
 

• Functie: bloedstolling  ze stromen door de bloedbaan en zien enkel de 
endotheelcellen. Als ze schade tegenkomen en collageen zien (laag onder 
endotheelcellen) dan gaan ze binden aan dit collageen 

4.1 ROL VAN TROMBOCYTEN IN BLOEDSTOLLING  
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• Bij beschadiging bloedvat (laesie): bloedverlies 

• Reactie: 
o Vasoconstrictie: vernauwen van bloedvaten – reduceert potentiële verlies 

 Kan in venen, maar niet zo zeer in arteriën. De slagaders hebben zodanig 
sterke druk dat je dat niet door vasoconstrictie volledig kan toenijpen  
 

o Vorming trombocytenprop 
 

o Vorming fibrinenetwerk (coagulatie) 
 

 resultaat: stolling (= negatieve feedback) 
 

• Geactiveerde trombocyten (bij laesie) 
o Secreteren plaatjesfactoren: veroorzaakt 

 Vasoconstrictie 
 Aantrekking en aggregatie van nieuwe trombocyten (= positieve feedback) 

4.1.1 VORMING TROMBOCYTENPROP 

 

Een bloeding (door een sneetje) is de besachdiging van een bloedvat  bloed lekt. Die beschadiging 
moet geregistreerd worden en een oplossing geboden worden. Die trombocyten zijn diegene die het 
lek registreren en ook een deel v/d oplossing aanbieden. De trombocyt zit tussen endotheelcellen en 
als die endotheelcellen ziet is het oké, maar als er op een plaats geen endotheelcellen ziet is het niet 
oké. Vanaf dat een plaatje in contact komt met collageen dan is die binnenbekleding beschadigd. Die 
plaatjes gaan dan in actie schieten en plaatjesfactoren vrijgeven. Die brengen allemaal plaatjes op die 
plaats  bloedstopping.  

4.1.2 COAGULATIEPROCES 

 

• Microscopie v/e bloedklonter: 
o Paars: trombocyten – de klonter is 

meer dan alleen trombocyten, er 
zitten ook veel rode bloedcellen in 
vast  

o Groene draden: fibrine – draden die 
het aan elkaar houdt  

o Rode cellen: erytrocyten  
 

• Er wordt een fibrinenetwerk gemaakt: 
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o Fibrine is de macro-molecule van fibrinogeen. Fibrinogeen = 
schakels – fibrine = kettingen. Van fibrinogeen kan je fibrinedaden 
maken.  

5. BLOEDGROEPEN (ABO SYSTEEM) 

 

 

• Tot WOI problemen met bloedtransfusies => toen ontdekking bloedgroepen 
 

• RBC bevatten antigenen die als vreemd herkend kunnen worden door immuunsysteem 
(antilichamen) van andere persoon 

 

• Problematische transfusiereactie: agglutinatie (=klonteren van bloed) door antistoffen => 
RBC worden aan elkaar gehangen 

 

• De RBC bevatten antigenen die vastgehecht zitten op de wand. Dit kan antigen A en/of B zijn 
ofwel geen 

 

• Antigenen kunnen verdedigingsmechanismen doen starten 
 

• Antigen kan herkend worden door antistof => je kan antistoffen hebben voor andermans 
bloed (van nature xenofoob) 

 

• Als je teveel keer een bloedvat laat hechten, kan je bloedklonters 
maken => je mag nooit antigen A combineren met antistof A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 TRANSFUSIEREACTIES: AGGLUTINATIE  

 

• AB = universele ontvanger 
 

• O = universele donor (alleen als je enkel RBC zou krijgen, niet wanneer je vol bloed krijgt) 
 

• Als een bloedcel antigen A heeft, dan gaat die i/h plasma een antilichaam B hebben, die 
andere cellen kan gaan aanvallen. Zorgt ervoor dat je niet van iedereen bloed kan krijgen 

 

• A = antigen A, antistof B => reactie bij B en AB 
 

• B = antigen B, antistof A => reactie bij A en AB 
 

• AB = antigen A en B, geen antistoffen => geen reacties = universele ontvanger 
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• O = geen antigenen, antistof A en B => enkel O aanvaarden = universele donor 
 

  

5.2 RHESUS FACTOR  

 

• Anti Rh antilichamen (AL), geen natuurlijke AL, slechts gemaakt na immunisatie 
o = verworven immuniteit (transfusie, zwangerschap) 

 

• Belangrijk bij geboorte van Rh+ baby uit Rh- moeder 
 

• Bij contact bloed produceert moeder Rh AL 
 

• Bij volgende zwangerschap: AL diffunderen doorheen placenta, Hemolyse van RBC: 
Erythroblastosis fetalis = erythrocyten gaan kapot bij de foetus 
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• Een Rh+ man en Rh- vrouw kunnen elk Rh+ baby hebben 
 

• 1e zwangerschap: bij de geboorte kan Rh+ bloed v/d foetus de circulatie v/d moeder 
binnendringen 

 

• Na geboorte: moeder maakt anti Rh antilichamen aan gedurende volgende maanden 
 

• 2e zwangerschap met Rh+: anti-RH antilichamen kunnen i/h bloed v/d foetus komen, wat 
zorgt dat de bloedcellenbarsten 

 

• Zowel de Rhesus factor als de antistoffen en ben je dus allergisch voor je eigen bloed en kan 
fout aflopen 

 

• Oplossing: als Rh- moeder heb je geen problemen, maar als je kind positief is, ga je naar de 
gynaecoloog en krijg je medicijn om anti rhesus factor af te breken 
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6. HET HART 

 

• Linker- en rechter-harthelft: van elkaar gescheiden 
door het septum 
 

De linkerhelft is verbonden met de grote bloedsomloop en 
wordt meestal met het helder rode kleur getekend omdat het 
zuurstof-rijk is.  

 

Deze gaat via de aorta naar heel het lichaam behalve de 
longen, het komt via de boven- of onderkant i/d vena cava (= 
grote holle ader) (superior = bovenste, inferior = onderste) en 
die twee draineren het bloed v gans het lichaam (behalve 
longen) en brengt het terug i/h rechterhart. Eerst i/d 
voorkamer dan via kleppen naar de kamer en dan terug i/e 
slagaderlijk systeem = longslagaders. Deze brengen het 
zuurstof-arm bloed naar de longen, daar wordt het terug 
verrijkt en gaat het via de vena plumonalis (= longaders) terug 
i/h linkerhart (eerst voorkamer = atrium en dan de kamer = 
ventrikel opnieuw via kleppen). Tussen atrium en ventrikels zijn er kleppen en ook tussen de 
ventrikels en de grote slagaders en ook voor het linkerhart tss de linkerventrikel & de aorta.  
 

6.1 HET ÉÉNWEGPRINCIPE VAN HARTKLEP  

 

• Hart werkt als pomp en kan samentrekken waardoor het volume verkleint en het bloed 
wegstroomt. i/h hart zijn ook kleppen aanwezig die van essentieel belang zijn. Ze werken 
volgens een éénwegprincipe. Contractie papilspieren en aantrekken chordae tendinae 
tijdens contractie v/h ventrikel, waardoor klep tss atrium en ventrikel gesloten is. 
 

• Pomp kan het volume kleiner maken 
o Contractie = inhoudt langs 1 kant (rechts) eruit 
o Ontspanning = inhoud langs andere kant (links) er terug in 

 

• Kleppen zorgen voor afsluiting: 
éénwegskleppen (buiten laten, maar niet 
binnen + binnen laten, maar niet buiten) 
 

• Tss het atrium & het ventrikel liggen 
kleppen, AV kleppen (=antrioventriculaire). 
Er is ook een klep tss het ventrikel naar de 
slagaders, semilunaire kleppen 
(maanvormig) 

 

• Kleppen hangen vast via draadjes (chordae 
tendinae & papilspieren: zorgen ervoor dat de kleppen niet overslaan) a/e spier. Als deze 
(gigantische druk v/d aorta) dan samentrekt zal de klep mooi gespannen gehouden worden 

 

• Bij iemand met hoge bloeddruk is er nog meer spanning nodig om goed te functioneren 
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7. BLOEDVATEN 

 

• Slagaders 
o Arteriën: groter arteriën vertakken in kleinere arteriën 
o Arteriolen: kleine 
o Bloed wegbrengen v/h hart 

 

• Nog verdere vertakkingen: Haarvaten (capillairen):  ~ 10 nanometer diameter 
 

• Aders 
o Venulen: kleine 
o Venen: bloed terugbrengen naar het hart  

 

• 3 tunica (lagen) in wanden van aders en slagaders 
o Tunica externa: bindweefsel 

 
o Tunica media: gladde musculatuur  laten toe om de diameter v/d bloedvaten te 

veranderen 
 vasoconstrictie: samentrekken van spieren dus diameter kleiner  
 vasodilatatie: ontspannen van spieren dus diameter groter  

 
o Tunica interna: endotheel  

 

• Onderdelen systematische circulatie (zie afb): arteriën – arteriolen – venulen – venen  
terug naar het hart 
 

• Binnenbekleding altijd endotheelcellen 
o Cellen die een buis vormen, die niet zo grote poriën hebben tss de cellen. Bij een 

haarvat is er niets anders dan endotheel. 
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7.1 ONDERSCHEID ADERS-SLAGADERS 

• Grotere druk en dikkere, gespierde wand in arteriën = meer druk 
 

o Arteriële bloeding kunnen niet 
gestelpd worden vanwege de hoge 
pulserende druk 

o Lumen veel kleiner 
o Als je tegen die druk, dikke wand in 

een vasoconstrictie wil maken moet je 
een stevige spierwand hebben  

 

• Venen grotere lumen (interne diameter) en 
volume = amper druk 

• Venen oppervlakkig, artieriën diep 
(bescherming) 

• Slagaders liggen heel diep & beschermd i/d spierlagen 

• Alles wat oppervlakkig is = anders 

7.2 SNELHEID EN OPPERVLAKTE DOORHEEN BLOEDSOMLOOP  

 

• Onderaan zien we de vertakkingen. 
 

• Area = dwarse doorsnede van al de bloedvaten, dus de diameter.  
o We zien dat de area enorm toeneemt en dit heeft 

implicaties voor hoe het debiet (= hoeveel bloed er door 
de aders stroomt). Eerst heb je heel veel bloed die door 
een nauwe opening moet – snelheid is heel hoog, maar 
dan vertakt dat en wordt het breder en breder en valt de 
snelheid weg. Op het einde vernauwt het weer en heb je 
weer een stroomversnelling (velocity).  
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o Die trage stroom is eigenlijk nuttig want dat is de plaats 
waar we uitwisseling doen. Wanneer het bloed daar is 
moet het zijn tijd krijgen om z’n ding te doen (namelijk 
goede stoffen afgeven en slechte stoffen opnemen) 

 
 

7.3 HAARVATEN (CAPILLAIREN) 

 

• I/d capillairen is er een heel trage flow die zelfs verder 
vertraagt wordt door het feit dat de rode bloedcellen 
niet met twee tegelijk door zo’n haarvat kunnen – 
moeten allemaal achterelkaar doorheen de capillair 
 

o De wand is dun genoeg 
o Enkel een endotheellaagje met nog openingen tss en de stroming is zeer traag 
o Uitwisseling met het interstitium (= omgeving tss de cellen) 

 
o Hoe die capillairen gemaakt zijn hangt af van waar zij ze bevinden.  

 De meest doorlaatbare haarvaten zitten i/d lever want daar maken we oa de 
eiwitten v/h bloed dus die moeten dan in het bloed getransporteerd worden 

 En de slechtste zijn de hersenen, daar zijn de openingen bijna onbestaande: 
bloed-hersenbarrière zodat de uitwisseling bijna onmogelijk is.  

 

• De andere bloedvaten dienen niet voor uitwisseling (er is daar ook 
geen uitwisseling): de wand is dik, het bloed gaat daar te snel.   

7.4 DRUK DOORHEEN BLOEDSOMLOOP 

Er zijn nadelen aan dit systeem en 1 daarvan is dat aan ene kant met de 

pomp een enorme druk wordt gecreeërd: er wordt heel veel bloed i/d aorta 

gepompt. Tijdens dat dit gebeurt en de diameter afneemt gaat de druk ook 

afnemen. Er gaat een grote druk v/d arteriën naar de capillaire, het grootste 

deel is al weg weggevallen van die druk. Zeker op het einde van de capillairen die normaal 100mmHg 

zijn heb je nog minder dan 20mmHg over. Dan is er een groot probleem want het bloed moet nog 

helemaal terug naar het hart, maar er is bijna geen drukverval meer. Stel het bloed zit bij je tenen zit 

en het moet nog terug. 

7.5 DE VENUEZE KLEPPEN EN DE SPIERPOMP 

Één v/d oplossingen is dat er kleppen zijn in die venen, de aders die het 

bloed moeten terugbrengen naar het hart. Door de zwaartekracht bestaat 

het risico dat het bloed terug naar je benen zakt, maar dat mag niet dus 

wordt het tegengehouden met die kleppen. Een pomp is niet alleen 

kleppen, het is ook een spier. Het hart is zijn eigen spier. In die venen heb 

je een klein beetje spier en de spieren i/d wand v/d venen is niet genoeg 

om het bloed terug te pompen, daarvoor hebben we andere spieren 
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nodig die er rond zitten – skeletspieren bv. kuitspieren: gaan als ze samentrekken druk genereren en 

die druk is voldoende om het bloed in die venen samen te persen en het bloed kan alleen maar naar 

het hart en niet weg v/h hart want die kleppen zijn maar 1 weg.  

 

7.5.1 THE WILLIAM HARVEY EXPERIMENT 

 

Bewezen dat er een bloedsomloop/circulaire omloop was en enkel naar het hart toe  niet 
wegduwen v/h hart  door veneuze kleppen 
 
Spierpomp brengt bloed terug naar het hart  beweging voor nodig, bij stilstaan: flauwvallen 

7.6 CORONAIRE CIRCULATIE  

• Het hart mag een voorafname doen van het bloed dat ze zelf rondpompt. Dus het hart gaat 

bloed i/d grote slagader/aorta pompen. De aorta noemt men ook de aortaboog, want die 

maakt een bocht en begint te vertakken. Zelfs voor dat de eerste vertakking plaatsvindt naar 

het hoofd heb je een vertakking aan de basis, het wordt afgetapt door de 

kransslagaders/coronaire arteriën.  

 

• Deze voorzien het hart van zuurstofrijk bloed. Het hart gebruikt een aanzienlijk deel v/h 

bloed per minuut voor zichzelf want het hart mag nooit vermoeid geraken, moet altijd meer 

als genoeg zuurstof hebben. Hart moet altijd doordoen en daarom moet die alle 

voorafnames doen die ze wil doen. 

 

•  In die kransslagaders gaat het soms fout: je hart krijgt niet genoeg bloed bv. als er een 

vernauwing is gaat een deel van je hart niet meedoen aan de contractie omdat die 

spiercellen geen bloed meer krijgen = coronair hartleiden = vernauwing v/d coronaire 

arteriën, dat komt door ophoping van vet, cholesterol, ontsteking… Als je dan een hartinfact 

krijgt in een gedeelte v/h hart sterft deze af, en dit is irreversibel = in dat deel v/h hart gaan 

de cellen dood. Als je daarna nog een hartinfact en nog een krijgt sterven er andere delen 

v/h hart af en omden duur overleef je het niet meer.  

 

o Oplossing: overbrugging (bypass): 

Men haalt een stuk bloedvat uit een ander deel v/h lichaam bv. uit de benen, dit 

wordt gemonteerd tss de aortaboog. Voorbij de vernauwing monteer je het uiteinde 

en elke keer als het bloed via de aorta gaat, via die bypass toch nog dat deel v/h hart 

bloed kunnen geven.  
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8. HARTDEBIET (HARTMINUUTVOLUME) 

 

• Slagvolume: hoeveel volume bloed komt bij contractie i/d slagader terecht 
 

• Hartfrequentie: hoe vaak ons hart klopt 
 

• Bloedvolume gepompt per minuut door elk ventrikel (= hartdebiet) 
o Per keer dat we pompen gaan we duwen en vullen; systolen & diastole. Tijdens de 

systolen is het moment dat je bloed in de aorta pompt, hoeveelheid die erbij gaat is 
slagvolume. Tijdens tress kan het slagvolume vergroten; hart zal iets meer vullen & 
krachtiger samentrekken 

 

• Functie van aantal slagen per minuut (HF) en bloedvolume uitgestoten per slag (SV) 
 

HV x SV = HD 

70/min  80ml  5600ml/min 

     

• SV kan x2, HF kan x2.5, dus HD kan x5 (tot 30 L/min) 

• In rust zitten we dus nog niet aan onze maximale capaciteit  maar de helft van je 
slagvolume  volledige bereik is 5/6x meer dan in rust 

 

9. DE HARTCYCLUS  

 

• Bij de atriale systole 
voorkamers 
worden 
samengeduwd => 

wordt het bloed naar de 
ventrikels 
geduwd, bij de 
ventriculaire 
systole gaat het 

bloed naar de slagaders. De diastole kost het meest tijd 

Kransslagaders  
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• Diastole = rust en systole = samentrekking 
 

• Hartspiercellen (1myocard: alle hartspiercellen v/h atria aan 
elkaar) zijn verbonden met elkaar via gap junctions. 

 

• De AP gaat dus direct over v/d ene cel naar de andere. 
Hierdoor gaan deze allemaal samen 
contrageren. Dit is het 1e myocard. Er is ook een 2e mycoard 
bij de ventrikels waar de cellen ook verbonden zijn via gap 
junctions 

 

• Voorkamers l&r trekken tegelijk samen dan ventrikels l&r 
o Systole contracteert, eruit persen 
o Diastole = ontspannen, terug vullen 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 PRIKKELGELEIDING IN HET HART  

 

• Pacemakercellen die eigen AP kunnen genereren 
 

• Ritme ontstaat in sinusknoop (SA knoop, telkens een AP hierin): onrustig membraanpotentiaal 
die ervoor gaat zorgen dat ze telkens opnieuw gaan contrageren => ritmecellen gaan vertellen 
aan de kamers dat de voorkamers samentrekken 

 

• Snelle verspreiding (gap junctions) in atria (1m/s), niet naar ventrikels (scheiding dmv 
bindweefsel) 

 

• Geleidingsweg 
o AV-knoop (vertraging: 0.04m/s) (AV = atrioventriculair) 
o Bundel van His 
o Purkinjevezels (snel: 5m/s): vgl met neuronen en wordt zo doorgegeven aan het hele 

hart (neuronen die snel de prikkel doorgeven aan alle ventrikels) 
 

• Contractie van ventrikels, 0.1 tot 0.2s na contractie aria 
 

• Weergave v/d elektrische gebeurtenissen i/h hart => bestaat uit 2 onderdelen 
o AV knoop pikt elektrische signaal v/d voorkamers op en houdt dit even vast 
o Dan zet het de kamers aan tot samentrekken 
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9.2 ELECTROCARDIOGRAM (EKG) 

 

Eerst gaan de voorkamers samentrekken en bloed gaat i/d ventrikels  ventrikels trekken samen en 
er gaat bloed i/d aorta.  
Wat je op een EKG kan zien zijn deze processen.  
 

• Bestaat uit: Ptop – QRS complex – Ttop 
o Ptop = atria contrageert  klein bultje 
o QRS complex: ventrikel contrageert   heftig signaal 
o Ttop: repolarisatie   klein bultje 

 
 

• Stel dat dwars lijntje tss het S en T segment verhoogt is dan moet dat ten gevolge van een 
hartinfact geweest zijn 

 
Verband tussen EKG en harttonen: 
 
 
 
 
 
 
 

10. REGELING VAN DOORBLOEDING 

 

• Doorbloedingssnelheid (ml/min) is positief afhankelijk van 
o DELTA P: het drukverschil (~arteriële bloeddruk) 100 en 0 
o R4: de straal v/h bloedvat tot de 4e macht: dus regeling 

vooral via vasoconstrictie/vasodilatatie  
 

• Relatief kleine verschillen i/h bloedvat gaan massale verschillen 
hebben in doorbloeding 

• De stroom i/h bloedvat wordt bepaald door de druk en de 
diameter 

 
Als je doorbloeding wil heb je drukverschil nodig. Het drukverschil is altijd 
constant (ong 100mmHg bij je hart en 0mmHg op het einde) en hier 
kunnen we niet veel aan veranderen. We kunnen wel de straal van bloedvaten veranderen. Dus het 
doorbloedingssnelheid is afhankelijk v/h drukverschil dat vrij constant is en de straal v/h bloedvat. 
Maar de straal tot de 4e macht kan je aanpassen dmv vasoconstrictie/vasodilatatie.  

o Als de gladde spier aan de wand v/h bloedvat gaat samentrekken dan vernauw je de 
diameter = vasoconstrictie.  

o Als die relaxeren vergroot de diameter = vasodilatatie.  
 Deze twee hebben een enorme impact op de doorbloeding.  
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• Arterieel bloed = bloed die komt v/d zijde v/h hart en komt in 2 bloedvaten 

o Als de diameter van beide bloedvaten even groot is  

 weerstand & flow = hetzelfde 

 

o Als de diameter v/e bloedvat verdubbelt 

 flow niet x2 maar x2x2x2x2 (x16) gaan 

 radius ook x16 

 

o Omgekeerd als een bloedvat gehalveerd is in diameter 

 flow niet gedeeld door 2, maae 16 

 weerstand gedeeld door 16 

 

 

 

 

 

 

10.1 REGELING DOORBLOEDING CAPILLAIRNET VIA SFINCTERS (AFH V METABOLE NOOD)  

 

• Ter hoogte v/d haarvaten komt daar nog een mechanisme bij dat er vasoconstrictie zodanig 
hevig kan zijn dat bloedvaten zelfs volledig of quasi volledig zonder bloed gezet worden.  
 

• Dit betekent dat er soort sfincters (= sluitspieren) (men noemt ze precapillair omdat ze net 
voor het capillair aanwezig zijn) zijn en als die precapillaire sfincters ontspannen zijn laten die 
bloed door door het haarvatennetwerk en als die contrageren laten ze geen bloed door.   

 

• Dit is het mechanisme waarop we kunnen voor zorgen dat weefsels een enorme reserve 
krijgen.  

o Bv. spier: terwijl je zit worden maar 1/10 capillairen doorbloed omdat die spieren 
enorm veel energie kunnen leveren, maar nu rusten ze, ze doen niets.  

 

• De precapillaire sfincters versterken de vasoconstrictie om ervoor te zorgen dat bepaalde 
bloedvaten en weefsels heel weinig bloed krijgen. Dit is volledig afhankelijk v/d metabole 
nood = ze kunnen het zelf regelen.  
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10.2 HERVERDELING VAN BLOEDTOEVOER NAAR ORGANEN VAN RUST NAAR 

INSPANNING 

 

• Herverdeling van bloedtoevoer naar organen van rust naar inspanning, dit gebeurt door 
vasoconstrictie/dilatatie of via sfincters (sluitspiertjes die ervoor zorgen of het bloed al dan 
niet in je cappilairnetwerk kan) 
 

• Bij inspanning: verdeling v/h bloed omgooien => hart & spieren veel meer 
 

• Nu: 9/10 v/d haarvaten in je benen gesloten, omdat je stil zit 
 

• Samenknijpen sluitspier => minder bloedtoegang 
 

• Wordt lokaal geregeld = weefsel bedient sfincters zelf 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 DOORBLOEDING HERSENEN 

 

• 720ml/min 
o 15% v/h hartdebiet in rust 
o Relatief constant (anders flauwvallen): als we onze hersenen in hun geheel nemen 
o Autoregulatie 
o 15% v/h hartdebiet = typisch homo sapiens 

 

• Metabole controle (= principe bij fMRI) 
 

o Verschillen in doorbloeding tss niet/-actieve regio’s: actieve neuronen en astrocyten 
produceren vasodilatoren (NO, prostaglandines, adenosine,…; boodschappers die 
meer willen). Zo krijgt men een vasodilatatie waardoor er meer bloed naar die regio 
gaat  

 Bepaalde delen v/d hersenen worden actief bij bepaalde taken. Dit wil 
zeggen dat die delen v/d hersenen meer bloed krijgen omdat ze meer 
zuurstof verbruiken 
 
 

o Veel O2 tekort, dan gaat die regio meer bloed vragen 
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• Myogene controle 
o Vasodilatatie van cerebrale arteriolen bij bloeddrukval (en omgekeerd), zodat het 

hart toch beschermd wordt 
 Als er een bloeddrukval is krijgen de hersenen meer anders ga je veel sneller 

flauwvallen 
 

o Hersenen krijgen een voorkeursbehandeling, want zij coördineren alles 
 

• Hersenen krijgen ook zeer snel een aftakking 

• Hersenen geven aan: meer nodig => meer druk voor de rest => enkel hersenen mogen meer 
vragen 

• Spieren kunnen hele tijd zonder bloed, hersenen slechts enkele seconden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 BLOEDTOEVOER NAAR HERSENEN 

 

• Halsslagaders (aa. carotis 1), vertakking in carotis sinus 2, carotis interna 3 naar hersenen 

• 2: gaat de zintuigen i/h hoofd bevoorraden 

• Back-up bloedtoevoer via wervelslagader 4 en cirkel van Willis 5 

• De aorta krijgt bloed v/h hart => maakt een boog en dan 2 vertakkingen 
 

o 1e vertakking: 
 = carotis 
 Carotis gaat verder vertakken = carotis sinus 
 Deze vertakt verder tot carotis interna = doorbloeding v/d grootste delen v/d 

hersenen (hersenweefsel) 
 En de carotis externa die het aangezicht gaat doorbloeden 

 
o 2e vertakking 

 = wervelslagaders (4) 
- Bedienen ook de hersenen samen met de 2 carotissen (links en 

rechts) 
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 = back-up systeem, maar dit is niet voldoende 
 Cirkels van Willis = de wervelslagaders en 2 

carotissen zijn verbonden met elkaar en 
zorgen voor een back-up bloedtoevoer 
 

• 4 inputs i/h brein en zijn verbonden om elkaar te 
compenseren mocht er iets mislopen! Want dit is zodanig 
belangrijk! 
 

• Wervelslagaders kunnen niet de hele boel rechthouden 
 

• Carotis: wurgen => doorbloeding naar hersenen stilleggen 
 
 
 
 

11.  DE ARTERIËLE BLOEDDRUK 

 

De totale perifere weerstand moet je in kaart brengen en het hartdebiet daarop afstemmen.  

• Perifere weerstand: alle vasoconstricties samen 
o Als dit er niet zou zijn, dus moesten alle organen tegelijk aan vasodilatatie doen dan 

valt de perifere weerstand volledig weg en is er nooit genoeg bloed om alle noden te 
voorzien. Als alle bloedvaten tegelijk openstaan is het een schok 
(allergische/sceptische) = heel gevaarlijk.  

 
Dus er is altijd een bepaalde graad van perifere weerstand, de som van alle vasoconstricties. Het 
enige wat we moeten doen is de hoeveelheid die i/h systeem stroomt gelijk maken aan de 
hoeveelheid die eruit stroomt.  
De hoeveelheid die eruit stroomt wordt bepaald door de vasoconstricties. Wat ertussen blijft is de 
arteriële bloeddruk en die moet constant blijven 
 
  
 
 

11.1 BARORECEPTOR REFLEX 

 

• Rekreceptoren i/d aortaboog en de carotis sinus 
=> hier druk meten 

 Aortaboog want daar is het bloed juist bijgekomen 
 Carotis sinus want zo de druk i/d hersenen meten (hersenen = belangrijkste orgaan 

volgens cardiovasculair systeem) 
 

• Stijging in bloeddruk induceert rek en verhoogt frequentie van APs i/d sensorische neuronen 

• Vasomotor en cardiale controlecentra in medulla 
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• Orthosympaticus en parasympaticus regelen hartfrequentie (HF) en het hartdebiet, en dus 
de bloeddruk (=effector van negatieve feedbackloop) 

 Neuronen v/d orthosympaticus bedienen de sinusknoop 

11.2  ORTHOSTATISCHE HYPOTENSIE  

 

•  Als we liggen, gaat het bloed via de venen terug naar het hart => horizontaal, dus alles op 
dezelfde hoogte 

• Als we rechtstaan = 2/3e boven het hart = pompen nodig 
=> als je te snel rechtstaat even alles zwart (te lage bloeddruk door te liggen) => stijging i/h 
hartritme en debiet => bloeddruk stijgt terug 

11.3 METEN VAN ARTERIËLE BLOEDDRUK 

• Niet-invasieve methode van Riva Rocci 

• Palpatie (enkel systolisch) 

• Auscultatie (stethoscoop) 
o Arts luistert naar de tonen v/d bloedvaten distaal (verder) v/e 

machette die  
opgeblazen wordt 

 machette rond arm, druk hierin verhogen tot de druk v/d 
bovenarm niet meer naar onderarm kan 

 Dan manchette terug langzaam losser laten en luisteren 
met stethoscoop of er al bloed doorkomt => wanneer je 
dit hoort kijken op de meter = systolische bloeddruk 

 Dan verder loslaten tot het terug normaal is 
 Vanaf het 1e bloed tot terug normaal = systolische 

(hoogste druk die kan bereikt worden) en diastolische bloeddruk (bloed kan 
gewoon passeren) 

 

• Normaal = stille, laminaire flow 

• Bij vernauwing van arteriën = turbulente, ‘luidruchtige’ flow 

• Opblaasbaar manchet rond bovenarm (A. Brachialis) 

• Geluiden tss systolische en diastolische druk 

 11.4 BLOEDDRUK: MEETBARE PARAMETERS 

 

• Systolische en diastolische bloeddruk 
 

• Polsdruk = drukverschil tss systole en diastole 
o Vb.: 120-80 = 40mmHg (millimeter kwik) 
o Weergave van slagvolume 
o Kan iets zeggen over hartfunctie 

 

• Mean arterial pressure (MAP): tussen systolische & 
diatolische bloeddruk 

o = gemiddelde arteriële bloeddruk 
o MAP = diastole + 1/3e polsdruk 
o Vb.: 80 + 1/3 (40) = 93mmHg 
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12.  LYMFESYSTEEM 

 

• 3 functies 
o Brengt interstitieel vocht terug naar bloed (= 
drainage) 
o Immuunverdediging (lymfocyten) 
Het lymfesysteem is het orgaanstelsel van de immuunafweer 
 

• Lymfehaarvaten = poriën in wand 
 

• Lymfebuizen = zoals venen (+ peristaltiek) 
 

• Lymfeknopen = filteren van lymfe 
o Fagocytose van pathogenen 

o Productie van lymfocyten: 1 v/d 5 soorten WBC 
- Kunnen pathogenen opeten  

 

• Lymfoïde organen 
o Milt 
o Thymus (zwezerik) 
o Tonsillen (amandelen) 
o   alle 3 betrokken bij afweer bacteriën, parasieten, … 

 Circulatiesysteem waar we onterecht te weinig aandacht aan bestede 

12.1  LYMFEHAARVATEN 

 

• We hebben lymfecapillairen (groen) (vergelijkbaar met de cardiovasculaire capillairen) die 
starten blind en hebben alleen een veneuze uitflow.  
 

• Hoe krijgen die vloeistof?  
o Het is vloeistof die van het interstition gedraineerd wordt. De vloeistof tussen de 

cellen wordt afgewaterd.gedraineerd door het lymfesysteem. Als dit niet zo is krijg je 
problemen. Als dat water niet gedraineerd wordt krijg je oedeem 
(weefselvochtopstapeling).  

 
 
 

12.2  LYMFECIRCULATIE 
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• Werkt zoals een spierpomp = beweging nodig 
 

• Al het lymfe komt samen i/d venen onder het sleutelbeen  
 

• Linkerhart kleine circulatie, recherhart grote circulatie. We zien dat er nog capillairen zijn, 
capillairen die ook vertakkingen maken en die gedumpt worden i/d bloedsomloop. Dit is ook 
een vloeistof, niet bloed, maar lymfe 

 

12.3 LYMFOÏDE ORGANEN 

 

Als die vrouw borstkanker heeft gaat de uitzaaiing altijd via deze lymfeklier dus die klieren worden 
dan vaak weggehaald. Als die lymfe v/d oksels wordt weggenomen valt de drainage dan stil (systeem 
om vocht terug naar bloedsomloop te brengen) dan krijgen zij een dikke gezwollen arm.  
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