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Programma

• Het zenuwstelsel: onze “control room”
• De zenuwcel & prikkelgeleiding
• De hersenen & hersenfuncties
• Het ruggenmerg
• Het zenuwstelsel “in actie”

Afbeelding: https://gezondidee.mumc.nl/centrale-en-perifere-zenuwstelsel



Het zenuwstelsel: onze “control room”
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Afbeelding: https://wikieducator.org/images/1/1a/CNX_Psych_03_03_NervSystem.jpg
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Het zenuwstelsel: onze “control room”
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Het zenuwstelsel: onze “control room”
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De zenuwcel & prikkelgeleiding

Afbeelding: https://news.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/12/iStock-neurons_2500-1200x800.jpg



Bouw van het neuron (= de zenuwcel)

Afbeelding: https://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/neuron
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Afbeelding li: Sobotta Head, Neck, Neuroanatomy, fig. 12.182
Afbeelding re: http://www.neuroanatomy.ca/coronalviewer/images/coronal_slices/c12/c12brain.png

Waarom we het “grijze massa” noemen…

grijze stof:

cellichamen 

synapsen

witte stof:

axonen

dendrieten

verbindingen



Communicatie via prikkels

Afbeelding: http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i004329/neuronstroomgeel400.gif



Zenuwprikkel: elektrisch stroompje (actiepotentiaal)

Afbeelding: https://gifer.com/en/I97A



Synaps: prikkel doorgeven (chemisch signaal)

Afbeelding: https://thumbs.gfycat.com/GlitteringFarCony-size_restricted.gif



De hersenen & hersenfuncties

Afbeelding: http://1.bp.blogspot.com/-FigXrkMzVnM/VnqTlPm0gfI/AAAAAAAAFoA/o8Uv-Ftbf4U/s1600/mente.jpg



Afbeeldingen: Sobotta Head, Neck, Neuroanatomy, fig. 12.31; https://share.upmc.com/2014/10/get-know-parts-brain/

grote hersenen 

= cerebrum

hersenstam

= truncus cerebri

kleine hersenen 

= cerebellum

ruggenmerg

= medulla spinalis

Bouw van de hersenen

limbisch systeem



• “Reptielenbrein”: de beveiliger

• 500 miljoen jaar oud

• Vitale functies

• bloeddruk

• hartslag

• ademhaling

• Slapen / waken

• Oogbewegingen / pupilreflex

Afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Brainstem.gif

Hersenstam



Limbisch systeem

• “Zoogdierenbrein”: de verbinder

• 200 miljoen jaar oud

• Emoties

• angst

• plezier

• liefde

• Sociale binding

• Geheugen



Grote hersenen

• Grote hersenen: “mensenbrein”

• probleemoplosser

• 200 duizend jaar oud

rat

kat

konijn

schaap

dolfijn

chim-

pansee

mens



Afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frontal_lobe_animation.gif

Grote hersenen - Frontaalkwab

• Grote hersenen: “mensenbrein”

• probleemoplosser

• 200 duizend jaar oud

• Executieve functies

• Cognitie

• Emotie

• Planning

• Zelfbeheersing

• Bewegen

• Sociale interactie, gedrag

• Persoonlijkheid



Afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parietal_lobe_animation.gif

Grote hersenen - Parietaalkwab

• Cognitieve functies

• ruimtelijk inzicht

• rekenen

• lezen

• aandacht

• Gevoel

• Pijn / temperatuur

• Tast / aanraking

• Bewegingsgevoel



Afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Occipital_lobe_animation.gif

• Zien

Grote hersenen - Occipitaalkwab



Afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Temporal_lobe_animation2.gif

Grote hersenen - Temporaalkwab

• Geheugen

• Horen

• Spraak / taal



Afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_lobes_of_the_cerebellum_-_animation.gif

Kleine hersenen

• Beweging controleren

• Coördinatie

• Evenwicht

• Motorisch leren



Het ruggenmerg

Afbeelding: https://www.news-medical.net/image.axd?picture=2020%2F10%2Fshutterstock_718049254.jpg



Ruggenmerg & Zenuwen

Afbeelding: Sobotta Musculoskeletal system, fig. 1.41

INPUT

• Signalen van buitenwereld naar hersenen

• Signalen vanuit lichaam naar hersenen

 waarnemen, gevoel

OUTPUT

• Signalen van hersenen naar spieren

 bewegen



Ruggenmerg en wervels

Afbeelding: http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003307.html



Doorsnede van het ruggenmerg

IN

gevoel

UIT

beweging

rugzijde

buikzijde

grijze stof:

achterhoorn

witte stof

Afbeelding: accessmedicine.com: Waxman

grijze stof:

voorhoorn



Ruggenmerg en wervels

Afbeelding: http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003307.html



Segmenten & 
ruggenmergszenuwen 

Afbeelding re: Prometheus



Dermatomen

Afbeeldingen: Prometheus HZ pag. 267D; 344B



Myotomen

Afbeeldingen: Drake fig. 6.17 & 7.15



Het zenuwstelsel in actie



Reflexen: snel en simpel
receptor 

(ontvanger)

gevoels-

neuron

tussenneuron
grijze 

stof

witte 

stof

motorisch

neuron

effector 

(spier)

• Bescherming

• Snelle reactie

• Hersenen niet nodig

• Niet nadenken, automatisch

• Altijd dezelfde uitkomst



Reflexen: een voorbeeld

Afbeelding: https://docplayer.nl/docs-images/65/53096397/images/26-1.jpg

Au! Heet!

prikkel

pijn receptor 

in huid

gevoels-

neuron

tussenneuron

bewegingsneuron

spier trekt samen 

 arm trekt terug



teen gestoten

Pijngewaarwording

pijn

prikkel

ruggenmerg

pijnbaan

hersenstam

gevoelsschors  gewaarwording

limbisch systeem  emotie

Afbeelding: https://docplayer.nl/docs-images/68/59739232/images/13-0.jpg

grote hersenen



Willekeurige bewegingen (Pyramidebaan)

Afbeelding: http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i004327/8%20info%20verwerking-2.jpg



Afbeelding: https://gezondidee.mumc.nl/centrale-en-perifere-zenuwstelsel

Meer leren?

• Gezond Idee MUMC

https://gezondidee.mumc.nl/centrale-en-
perifere-zenuwstelsel

• Hersenstichting

https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-
wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/

• Hersenletsel-uitleg

https://www.hersenletsel-
uitleg.nl/achtergrondinformatie/anatomie-
uitleg

https://gezondidee.mumc.nl/centrale-en-perifere-zenuwstelsel
https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/achtergrondinformatie/anatomie-uitleg

