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1. Prikkeloverdracht

In het membraan van de neuronen zitten
eiwitmoleculen die werken als receptoren en kanalen,
die door binding met signaalstoffen kunnen veranderen.
Via deze receptoren en (ion)kanalen kunnen neuronen
met elkaar communiceren wat verloopt via twee typen
prikkeloverdracht: elektrische impulsgeleiding en
chemisch transport.

Elektrisch signaal
Aan de binnen- en buitenkant van de cel bevindt zich
een verschillende hoeveelheid ionen, meestal kalium
(K+) en natrium-ionen (Na+). Het verschil in lading
door de ionen binnen en buiten de cel veroorzaakt
een membraanpotentiaal. In rust bevinden zich meer
positieve Na+-ionen aan de buitenkant dan aan de
binnenkant. Binnen in de cel bevindt zich vaak meer
K+-ionen en, omdat er meer Na+-ionen buiten de cel zijn
dan K+-ionen, is het potentiaal meer negatief. De ionen
hebben ieder eigen kanalen op het membraan die door
een prikkeling geopend of gesloten kunnen worden. In
rust ligt het membraanpotentiaal rond de -70 millivolt
(mV) (rustpotentiaal).
Elektrische impulsen worden doorgegeven via een
actiepotentiaal. Dit is een golf van elektrische ontlading
over het membraan van een neuron (zie afbeelding 1).
Door prikkeling (excitatie) kan de vorm van de kanalen
veranderen waardoor ze open of dicht gaan.
- Het uiteinde van een neuron reageert op prikkels door
het openen van de Na+-kanalen: Na+ stroomt de cel in.
Daardoor wordt het membraanpotentiaal op die plek
langzaam minder negatief (depolarisatie) totdat het een
drempelwaarde van ongeveer -55 mV heeft bereikt.
- Het aangrenzende, nog rustende en negatieve,
membraan wordt vervolgens door het naastgelegen
positieve gedeelte beïnvloed waardoor ook daar een
actiepotentiaal ontstaat. Deze cyclus herhaalt zich in de
lengte van het neuron.
- Nadat het membraanpotentiaal is opgelopen tot
ongeveer +30 mV, moet het weer terug naar zijn
originele staat, genaamd repolarisatie. Dit gebeurt door
de uitstroom van K+-ionen.
- Nadat deze repolarisatie vaak wat doorschiet
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(hyperpolarisatie), gaat de neuron weer in rust en
herstellen de ionconcentraties zich. Hierna kan er
weer een nieuw actiepotentiaal gestart worden.
Het actiepotentiaal wordt op deze manier met een
maximale snelheid van 2 m/s voortgeleid. Sommige
neuronen zijn omhuld met isolerende myelineschedes.
Hierdoor wordt het actiepotentiaal sneller voortgeleid
met een snelheid van ongeveer 120 m/s.
Chemisch signaal
Het axon van het ene neuron kan een impuls doorgeven
aan de dendriet of het cellichaam van het andere
neuron via een smalle ruimte, de synaptische spleet
(zie afbeelding 2). Een elektrisch impuls kan deze
synaptische spleet niet overbruggen. Daarom wordt
het elektrisch signaal van een impuls omgezet in
een chemisch signaal middels neurotransmitters.
Voorbeelden van neurotransmitters zijn adrenaline,
acetylcholine en dopamine. De neurotransmitters
zitten opgeslagen in blaasjes in een axonuiteinde. Deze
worden vrijgegeven uit het presynaptisch membraan
als er een elektrisch impuls aankomt. De chemische stof
komt dan in de synaptische spleet terecht en kan binden
aan een receptor op het postsynaptisch membraan van
een ander neuron. Zo’n receptor kan een ionkanaal zijn.
Dit kanaal gaat dan pas open als de neurotransmitter
hieraan bindt. Hierdoor kan er opnieuw depolarisatie
plaatsvinden. Elektrische en chemische prikkeloverdracht
hangen dus sterk samen. De prikkeloverdracht met een
chemisch signaal is echter een stuk minder snel dan de
elektrische prikkeloverdracht.

Afbeelding 1: Actiepotentiaal
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Afbeelding 2: Synaps

2. Neuron

Neuronen, ook wel bekend als zenuwcellen, zijn een
belangrijk onderdeel van het zenuwstelsel. Zij vormen
de bouwstenen van de hersenen en zorgen voor het
ontvangen, verwerken en doorgeven van zenuwprikkels.
Het is een onderdeel van het perifere zenuwstelsel.
Signalen
Zenuwen geleiden zowel signalen van de hersenen af
als naar de hersenen toe. De zenuwen van de hersenen
af gaan via het ruggenmerg naar spieren toe waardoor
deze aanspannen of ontspannen. De zenuwen naar de
hersenen toe geven informatie van de zintuigen via het
ruggenmerg aan de hersenen door. Daarvoor heeft de
zenuwcel uitlopers genaamd axonen en dendrieten.
Een axon geeft signalen door aan andere neuronen en
geleidt daarom signalen van de zenuwcellen af, terwijl
een dendriet signalen ontvangt en dus signalen naar de
zenuwcellen toe geleidt.
Er is een gedeelte van het neuron dat vooral voor
transmissie (overdragen), een deel voor conductie
(geleiding) en een deel voor receptie (ontvangen) van
een signaal zorgt (zie afbeelding 3).
Actiepotentiaal
De plek waar het soma overgaat in het axon is de
axonheuvel: hier komen alle signalen samen. Als dit
signaal groot genoeg is, de zogenoemde drempelwaarde
overstijgt, dan wordt er een actiepotentiaal gestart. Om
de geleiding goed te laten verlopen zijn er
spanningsafhankelijke kanalen nodig, namelijk Na+- en
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K+-kanalen, zoals eerder benoemd. Om de
voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal te
verhogen, zijn de axonen van veel neuronen omgeven
door een isolerende laag, de myelineschede, zoals te zien
op afbeelding 3. De myelineschede wordt gevormd door
de zogenaamde cellen van Schwann in het perifere
zenuwstelsel. Deze myelineschedes worden op
regelmatige afstanden onderbroken in de knopen van
Ranvier. Dit zijn een soort insnoeringen van de
isolerende laag. De voortgeleiding kan dan als het ware
via de knopen van Ranvier overspringen, waardoor de
geleiding veel sneller kan plaatsvinden. In het
transmissief deel kan de prikkel overgedragen worden
via synapsen naar andere dendrieten of spieren.

Afbeelding 3: Overzicht van een neuron

Soorten neuronen
Neuronen kunnen verdeeld worden in drie soorten:
- De sensorische neuronen krijgen informatie over wat
er binnen en buiten het lichaam gebeurt en verwerken
dit in het centrale zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld
iets vastpakt dat erg heet is, dan sturen de sensorische
neuronen een signaal door naar de hersenen dat het
voorwerp heet is.
- De motorische neuronen krijgen informatie van andere
neuronen en sturen dit signaal door naar de spieren,
organen en klieren. De motorische neuronen zorgen er
in het vorige voorbeeld voor dat je het voorwerp ook los
laat.
- De interneuronen verbinden neuronen met elkaar en
ontvangen de informatie van andere neuronen en geven
het signaal weer door. Zij spelen onder andere een rol bij
reflexen (wat later nog besproken zal worden).
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3. Cerebrum

Anatomie van de hersenen
Het cerebrum, oftewel de grote hersenen, omvat het
grootste deel van de hersenen en bestaat uit de linkeren rechterhemisfeer. Beide hersenhelften zijn met
elkaar verbonden door een bundel van zenuwvezels,
genaamd het corpus callosum. De hersenschors, oftewel
cerebrale cortex, is de plek waar informatie uit de rest
van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en
geïnterpreteerd wordt. De schors bestaat uit vier
hersenkwabben (zie afbeelding 4): frontaalkwab
(blauw), pariëtaal kwab (geel), temporaalkwab
(groen) en occipitaalkwab (rood).
De hersenschors bestaat uit witte stof aan de
buitenkant en grijze stof aan de binnenkant met op
het oppervlak windingen (gyri) en groeven (sulci)
om zo de oppervlakte van de hersenen te vergroten.
De centrale sulcus scheidt de frontale kwab van de
pariëtale kwab. De laterale sulcus scheidt de
temporaalkwab van frontaalkwaab en pariëtaalkwab en
de parieto-occipitale sulcus scheidt de pariëtaalkwab
van de occipitaalkwab.

Afbeelding 4: Hersenkwabben

Frontaalkwab
De frontaalkwab is de grootste van de vier
hersenkwabben en neemt een derde deel van de
totale hersenschors in beslag. De primaire motor
cortex ligt in deze kwab. Deze zorgt ervoor dat wij
bewust bewegingen kunnen uitvoeren. In afbeelding
5 is de homunculus te zien. Dit is een personificatie
van het bewustzijn en je ziet dat alle lichaamsdelen
op een verschillende plek op de schors zitten. We zien
bijvoorbeeld dat de hand veel meer ruimte in beslag
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neemt dan bijvoorbeeld de voet. Dit is ook logisch, want
met de handen kan je veel nauwkeuriger werken dan
met de voeten. De frontaalkwab speelt ook een rol in
verschillende gedragsfuncties (gedachtes en acties)
en cognitieve functies. Daarnaast ligt het gebied van
Broca in de frontaalkwab. Deze is betrokken in de
articulatie van spraak. Bij rechtshandige mensen ligt dit
spraakcentrum vaak in de linkerhemisfeer.

Afbeelding 5: Homunculus

Pariëtaalkwab
De pariëtaalkwab is betrokken bij zintuiglijke en
cognitieve functies zoals aandacht, ruimtelijk inzicht,
lezen en rekenen. Het voorste gedeelte van deze kwab
ontvangt zintuiglijke informatie van de thalamus (een
soort schakelstation). In het voorste deel ligt ook de
somatosensorische cortex. Deze zorgt voor het gevoel,
aanraking, druk, temperatuur en pijn.
Temporaalkwab
In de temporaalkwab wordt geluid verwerkt (primaire
auditieve cortex) en zit nog een tweede spraakcentrum
(het gebied van Wernicke). Het spraakcentrum van
Wernicke zorgt voor het ontvangen en begrijpen
van taal. Ook dit centrum bevindt zich vaak in de
linkerhersenhelft. Verder bevat de temporaalkwab
belangrijke structuren die behoren tot het limbische
systeem. Dit systeem is betrokken bij emoties en
geheugen. Deze structuren van het limbische systeem
heten de amygdala en de hippocampus.
Occipitaalkwab
De occipitaalkwab zit aan de achterkant van de hersenen
en is betrokken bij het zien.
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4. Cerebellum

Anatomie van het cerebellum
Het cerebellum, ook wel bekend als de kleine hersenen,
bevindt zich in het achterste gedeelte van de schedel.
Het ligt onder het cerebrum en direct achter de
hersenstam (zie afbeelding 6). Het cerebellum zit
vast aan de hersenstam via verbindingen van weefsel
genaamd pedunkels. Deze pedunkels zorgen ervoor
dat informatie via zenuwen van het cerebellum met
het brein, binnenoor en ruggenmerg uitgewisseld
kunnen worden. Het cerebellum wordt ingedeeld in
twee hemisferen die worden gescheiden door een
smalle groeve in het midden, genaamd het vermis (zie
afbeelding 7).

Afbeelding 6: Ligging van het cerebellum
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de postuur, balans en de fijne motoriek (zoals het leren
fietsen).
Wanneer een persoon tegen een bal aan wil schieten,
zorgt het cerebellum dat deze beweging plaats kan
vinden. Zo ontvangt het cerebellum van verschillende
lichaamsdelen informatie:
- De motorische cortex van de hersenen stuurt
informatie naar het cerebellum om de beweging te gaan
maken.
- De ledematen geven informatie aan het cerebellum
waar deze zich bevinden in de ruimte zodat het
cerebellum dit kan meenemen in de analyse. Zo wordt
bijvoorbeeld doorgegeven of de knie gestrekt is of juist
helemaal gebogen. Dit wordt ook wel proprioceptie
genoemd.
- Het binnenoor geeft informatie over balans, beweging
en snelheid aan het cerebellum.
Het cerebellum zal deze informatie koppelen en stelt
een plan op voor de timing en initiatie van de beweging.
Hierbij berekent het cerebellum ook de snelheid, richting
en precisie van de beweging. Vervolgens wordt bekeken
welke spiergroepen nodig zijn voor deze beweging.
De informatie waar het cerebellum dan mee komt,
wordt teruggezonden naar de motorische gebieden in
de hersenen. De motorische gebieden in de hersenen
sturen de informatie door via het ruggenmerg naar de
benodigde spieren.
Het cerebellum is goed in het leren van nieuwe
informatie. Zo kan het in het begin lastig zijn om
bijvoorbeeld in basketbal in een basketbalring te gooien,
maar kan het, door herhaaldelijke aanpassingen van de
spieren, goed positioneren van de gewrichten en beter
visualiseren van de basketbalring, veel gemakkelijker
worden om de bal in de ring te gooien.

Afbeelding 7: Anatomie van het cerebellum

Functies van het cerebellum
Het cerebellum bevat meer neuronen dan de rest van
de hersenen bij elkaar. De voornaamste functie van het
cerebellum is het coördineren van de skeletspieren,
zodat we deze op een gecoördineerde manier gebruiken
en niet omvallen. Daarnaast speelt het ook een rol in
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Het cerebellum kan ook verstoord worden. Grote
hoeveelheden alcohol zorgen bijvoorbeeld voor een
verstoring van het cerebellum. Aangezien het cerebellum
voornamelijk verantwoordelijk is voor het coördineren
van bewegingen en voor balans, gaan bewegingen juist
heel ongecoördineerd verlopen met weinig balans. Dit is
te herkennen aan de dronkenmansgang.
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5. Hersenstam

Anatomie van de hersenstam
De hersenstam (ook wel truncus cerebri) kan je je
voorstellen als de steel van de hersenen (zie afbeelding
8). Het is een verbinding tussen het cerebrum, het
cerebellum en het ruggenmerg. Signalen worden
doorgegeven van de grote en kleine hersenen naar het
ruggenmerg, en andersom.
De hersenstam bestaat van boven naar beneden uit drie
structuren: de middenhersenen, de pons en de medulla
oblongata. Hoewel deze drie structuren afzonderlijke
functies hebben, zijn ze sterk met elkaar verbonden en
benoemen we het nu voor het gemak in zijn geheel de
hersenstam. De hersenstam lijkt op het oog misschien
een simpele overgang, maar het heeft verschillende
belangrijke functies. Schade aan de hersenstam kan
zelfs grote gevolgen hebben en leiden tot een coma, met
een grote kans op overlijden.

meeste kernen van de twaalf hersenzenuwen in de
hersenstam. Wanneer je bijvoorbeeld een geluid hoort,
dan komt dit via de gehoorzenuw (achtste hersenzenuw)
binnen in de hersenstam. In de hersenstam ligt de
zenuwkern van de gehoorzenuw, en vanaf deze
zenuwkern wordt het signaal doorgegeven naar de
grote hersenen. In de grote hersenen wordt het signaal
verwerkt en geef je dus betekenis aan wat je hoort en
hoe je daarop wilt reageren.
Autonome functie
De hersenstam is niet alleen een doorgeefluik voor
zenuwbanen en zenuwkernen. De hersenstam
speelt ook een belangrijke rol in de regulatie van
autonome functies. Autonome functies zijn processen
die ons lichaam zelfstandig aanstuurt en waar je je
meestal onbewust van bent. Denk bijvoorbeeld aan
je ademhaling en hartslag. Wanneer je gaat sporten,
neemt je hartslagfrequentie en ademhaling toe, maar
dit is niet iets wat je bewust aanstuurt. Hier komt de
hersenstam dus bij kijken. Wanneer je aan het sporten
bent, geven receptoren vanuit ons lichaam dit door aan
de hersenstam. In verschillende groepen van kernen
in de hersenstam wordt deze informatie verwerkt en
vanuit daar worden de longen en het hart aangestuurd
om harder te gaan werken.
Andere autonome functies waarbij de hersenstam
betrokken is, zijn: de spijsvertering, zweten, slikreflex,
plassen, overgeven en de slaap-waak cyclus.

6. Ruggenmerg

Afbeelding 8: Hersenstam

Doorgeefluik als functie
De hersenstam kan je beschouwen als een doorgeefluik.
De aansturing en gevoelswaarneming van onze armen
en benen loopt via de hersenstam naar de grote en
kleine hersenen, en andersom. Bovendien liggen de
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Anatomie van het ruggenmerg
Het ruggenmerg (medulla spinalis) is een geleidingsweg
die twee kanten op werkt: van het brein naar het
lichaam en andersom. Wij hebben zeven nekwervels
(cervicale wervels), twaalf borstwervels (thoracale
wervels) en vijf lendenwervels (lumbale wervels).
Het ruggenmerg loopt vanaf de grote opening in
de schedel (foramen magnum) tot de eerste of
tweede lendenwervel, net onder de ribbenboog. Het
ruggenmerg loopt hier binnen een kanaal (canalis
vertebralis) dat gevormd wordt door alle onder elkaar
gelegen wervelopeningen (foramina vertebralis).
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Over het verloop van dit traject ontspringt er boven
elke halswervel en onder elke borst- en lendenwervel
een zenuwwortel die vanaf het ruggenmerg naar
een specifieke lichaamsregio loopt (zie hoofdstuk 8.
Dermatomen en myotomen). Onder dit niveau gaat
het over in losse zenuwwortels (de cauda equina:
‘paardenstaart’). Het ruggenmerg heeft ongeveer de
breedte van een duim. Er zit een verdikking bij de hals en
de rug waar de zenuwen van respectievelijk de bovenste
en onderste ledematen binnen- of uittreden.
Doorsnede van het ruggenmerg
Het ruggenmerg bestaat uit een kern van grijze
stof die omgeven is door witte stof (precies het
tegenovergestelde in de hersenschors). De grijze stof
bestaat uit de cellichamen van de zenuwcellen en
heeft de vorm van een vlinder. Deze vlinder kunnen we
opdelen in de voorhoorn, achterhoorn en zijhoorn (zie
afbeelding 9).
- In de voorhoorn bevinden zich de motorische
cellichamen van zenuwcellen die vanaf het brein naar
de skeletspieren lopen. Hoe meer spieren zich op een
niveau bevinden, hoe groter deze voorhoornen zijn.
Daarom zien we dat deze breder zijn in het hals- (spieren
van de armen) en ruggebied (spieren van de benen).
- De zijhoorn bestaat uit cellichamen van zenuwcellen
die de aansturing van de inwendige organen en vaten
voorzien.
- In de achterhoorn bevinden zich de cellichamen van de
sensorische zenuwcellen. Deze vervoeren informatie van
het lichaam naar het brein toe.
De zenuwwortels die uit het ruggenmerg treden zijn
een fusie van de achter- en voorhoornen. In de witte
stof bevinden zich de uitlopers van de zenuwcellen, de
axonen. Het ligt aan de buitenkant, omdat de axonen
zorgen voor verbindingen 'naar buiten', richting de
hersenen of de rest van het lichaam. De witte stof
kunnen we in verschillende strengen opdelen, zoals we
verderop zullen bespreken.
Het ruggenmerg wordt door verschillende lagen
beschermd, van buiten naar binnen: de wervels (bot), de
epidurale ruimte en de spinale ruimte.
- De epidurale ruimte ligt tussen de twee lagen van het
harde ruggenmergvlies (dura mater, doorlopend vanuit
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de hersenen). Hierin liggen de aders (zuurstofarm bloed)
en vetweefsel en treden de zenuwwortels uit.
- De spinale ruimte ligt tussen het harde vlies en
het ruggenmerg zelf. Dit is ook de ruimte waar een
ruggenprik gezet kan worden.

Afbeelding 9: Ruggenmerg

Neurale banen
De verschillende neurale banen kunnen verdeeld worden
in drie groepen: de opstijgende banen (van perifeer
naar centraal), de afdalende banen (van centraal naar
perifeer) en de banen die in beide richtingen lopen.
De belangrijkste opstijgende banen zijn de achterste
kolom met de fasciculus gracilis vanuit de benen en
de fasciculus cuneatus vanuit de armen. Deze banen
verzorgen de gnostische sensibiliteit. De gnostische
sensibiliteit omvat de vibratiezin (i.e. het voelen van
trillingen), de bewegingszin (i.e. het waarnemen van
de stand van de gewrichten) en de fijne tastzin (i.e.
het voelen van druk op de huid). Daarnaast zijn er
nog de tractus spinothalamicus anterior en lateralis.
Deze banen verzorgen de vitale sensibiliteit. De
vitale sensibiliteit is belangrijk voor de pijnzin (i.e.
het waarnemen van pijn), de temperatuurzin (i.e.
het waarnemen van koude en warmte) en de grove
tastzin. De belangrijkste afdalende banen zijn de
piramidebanen. Deze banen verzorgen de willekeurige
motoriek, dus de bewuste bewegingen die iemand
maakt. Daarnaast zijn er nog de extrapiramidale banen.
Deze verzorgen de geautomatiseerde, aangeleerde
bewegingen.
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7. Reflexboog

Wat is een reflex?
Eerder hebben we gezien dat neuronen en
neurotransmitters de basis vormen van de
communicatie die plaatsvindt in het zenuwstelsel.
Wanneer we een stap hoger kijken, en dus het verband
tussen verschillende neuronen bekijken, zien we het
effect van deze communicatie het meest duidelijk terug
in de meest basale reactie die we als mens hebben,
een reflex. Een reflex is een impuls van een sensor die
tot een onwillekeurig effect leidt. Dit kan bijvoorbeeld
zijn omdat er snel bescherming moet worden geboden
tegen een mogelijk schadelijke prikkel. Plotse hitte op de
huid zorgt voor een terugtrekbeweging en een vreemd
voorwerp in de keelholte zorgt voor een braakneiging.
Echter, ook voor simpel rechtop staan hebben we
reflexen nodig.

Afbeelding 10: Reflexboog

Reflexboog
Hierboven is een bekend figuur afgebeeld van een reflex
die zorgt voor bescherming van in dit geval de hand
(afbeelding 10). Een hittesensor in de vinger detecteert
dat er plots een enorme toename in temperatuur is
en geeft via een afferente zenuw een signaal door
aan de achterhoorn van het ruggenmerg. Hier wordt
een aantal andere zenuwbanen geactiveerd, maar de
belangrijkste zijn de interneuronen richting de zenuwen
die de spieren activeren. Deze zenuwen bevinden zich
in de voorhoorn van het ruggenmerg. De spieren die
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zorgen voor buiging van de ledematen worden via de
efferente zenuw geactiveerd en de spieren die zorgen
voor strekken worden gedeactiveerd en zo trek je je arm
naar je toe. Het directe gevaar is daarmee afgewend.
Dit schakelsysteem bij elkaar genomen noemen we
een reflexboog. Parallel daaraan wordt er een signaal
naar de hersenen gestuurd via de opstijgende banen en
schrik je dus eigenlijk pas op het moment dat je al een
reflex hebt gegeven. Verdere evaluatie van het gevaar
vindt dan daar plaats.
Een andere plaats waar we zo’n beschermende reflex
tegen komen is in het oog. Je pupil vernauwt op het
moment dat je naar een felle lichtbron kijkt, zoals de
zon, om te zorgen dat er niet te veel licht in het oog valt,
zonder dat je daarover na hoeft te denken.
Reflexen zijn ook betrokken bij de alledaagse processen
in het lichaam die verder weg staan van gevaar.
Zo blijven we overeind staan doordat het lichaam
detecteert dat er spierspanning nodig is. Zonder die
spierspanning zou je simpelweg omvallen.
Doordat spierspoeltjes in de pezen en spieren rek
opmerken, wordt via een reflexboog spanning gezet op
de juiste spier. Doordat er dan ook weer rek komt op
de spier die de tegengestelde beweging zou maken (de
antagonist), ontstaat er uiteindelijk een evenwicht van
reflexen die maakt dat je recht op kan staan.
Reflexen in de praktijk
Een arts maakt gebruik van deze reflexen om te
controleren of zenuwbanen, schakelsystemen en
communicerende banen met de hogere hersenfuncties
nog wel intact zijn. Wanneer een reflex aanwezig is, is
dat een snelle aanwijzing dat alle betrokken banen het
nog doen. Toch is dit minder makkelijk dan het lijkt.
Wanneer je bijvoorbeeld verwacht dat iemand een reflex
probeert op te wekken, onderdruk je de reflex onbewust.
In de spreekkamer lossen artsen dit op door de patiënt
weg te laten kijken of een mentale taak te geven. Ook
is niet iedereen hetzelfde: de een heeft heel levendige
reflexen, de ander heeft, bijvoorbeeld bij hoge leeftijd,
gedempte reflexen. Daarom is links-rechts symmetrie
veel sprekender voor artsen.
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8. Dermatomen en myotomen

Zenuwen kunnen sensorisch of motorisch zijn. Zoals
eerder gezegd zorgen sensorische zenuwen ervoor
dat men bijvoorbeeld een aanraking op de huid kan
waarnemen. De prikkels die door de huid worden
ontvangen, worden dan doorgestuurd naar de hersenen
waardoor deze de aanraking registreren. Motorische
zenuwen zorgen voor bewegingen. Hierbij versturen
de hersenen een prikkel naar de locatie waar een
beweging wordt gewenst, namelijk de spier(en). Op
basis van sensorische zenuwen kan de huid worden
ingedeeld in verschillende dermatomen en volgens de
motorische zenuwen worden de spiergroepen ingedeeld
in myotomen.

Dermatomen
Een dermatoom is een stuk huid dat sensorisch
geïnnerveerd wordt. De zenuwen die dit gebied
innerveren behoren tot hetzelfde deel van het
ruggenmerg. Samen zorgen ze ervoor dat een specifiek
gebied in het lichaam prikkels kan waarnemen en
vervolgens kan doorsturen naar de hersenen (zie
afbeelding 11). Sommige huidziekten verlopen precies
volgens een dermatoom. Een bekend voorbeeld
hiervan is herpes zoster, ook wel bekend als gordelroos.
Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicella zostervirus. Bij gordelroos is er sprake van blaasjes, rode vlekjes
en pijn op de huid. Deze klachten lopen precies over
het verloop van een dermatoom. Dit komt doordat het
varicella zoster-virus zich gaat nestelen bij de zenuw die
zorgt voor de innervatie van dat specifieke dermatoom.

Afbeelding 11: Dermatomen
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Myotomen
Een myotoom is een spier of spiergroep die geïnnerveerd
wordt door één motorische zenuw of zenuwwortel. Elk
myotoom vertegenwoordigt een beweging of actie die
door een bepaalde spier(groep) wordt uitgevoerd.
Waarvoor dienen de myotomen eigenlijk? Zoals de
dermatomen zijn ze in de kliniek erg belangrijk om
schade aan een zenuw(wortel) te kunnen lokaliseren.
Wanneer de motorische zenuwen beschadigd zijn
of een zenuwwortel beklemd raakt, zorgt dat ervoor
dat de spieren die door deze zenuw(wortel) worden
aangestuurd niet goed kunnen bewegen. Afhankelijk
van welke bewegingen een patiënt niet kan uitvoeren,
kan een arts achterhalen welke spieren disfunctioneren
en welke myotoom aangedaan is. Dit myotoom vertelt
dan op welke hoogte van het ruggenmerg er een
zenuwletsel is door bijvoorbeeld een hernia of een
dwarslaesie. Bij een hernia wordt een zenuwwortel
bekneld door een uitstulping van een tussenwervelschijf
van de wervelkolom. Dit gebeurt vaak in de nek of
in de rug, waardoor je respectievelijk zwakte van de
armen of benen kan ondervinden. Meestal zijn ook
de dermatomen in dit gebied doffer van gevoel of
zelfs pijnlijk. Door middel van de myotomen kan men
redelijk nauwkeurig achterhalen welke zenuwwortel
bekneld is, zelfs zonder een MRI-scan te maken. Een
dwarslaesie is een onderbreking van zenuwbanen die
in het ruggenmerg lopen en zorgt meestal voor uitval
van meerdere myotomen. Een laesie die hoog in het
ruggenmerg zit, ter hoogte van de nek bijvoorbeeld,
kan leiden tot uitval van de myotomen van de armen en
benen en zelfs de ademhalingsspieren.

Afbeelding 12: Myotomen
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Stellingen

1. Elektrische prikkeloverdracht gaat via de synaps.
2. Dendrieten bevinden zich in het receptieve deel van een
neuron.
3. Het gebied van Broca is verantwoordelijk voor het
begrijpen van taal.

-

4. Het cerebellum bevindt zich voor de hersenstam en
onder de hersenen.

-

5. De hersenstam is betrokken bij de regulatie van onze
ademhaling.

-

6. De extrapiramidale banen verzorgen de willekeurige
motoriek en de piramidebanen verzorgen de
geautomatiseerde bewegingen.

-

7. Het signaal van een reflex wordt via een efferente zenuw
doorgegeven aan het ruggenmerg.
8. Een dermatoom en myotoom zijn allebei gebieden die
door één zenuw worden geïnnerveerd.

Begrippenlijst

1. Prikkeloverdracht
- Membraan: een dun vlies van vetten en eiwitten
- Neuronen: zenuwcel
- Receptoren: eiwitmoleculen waar signaalstoffen aan
kunnen binden
- Ion: elektrisch geladen molecuul die zowel negatief als
positief geladen kunnen zijn met dan wel een tekort of
overschot aan elektronen
- Membraanpotentiaal: het verschil in elektrische
spanning (potentiaal) tussen de binnen en buitenkant
(intra- en extracellulaire ruimte) van een prikkelbare cel,
in dit geval een neuron
- Rustpotentiaal: standaardwaarde voor
membraanpotentiaal van zenuwcel in rust die ongeveer
-70 mV bedraagt. De waarde -70 mV betekent dat het
inwendige milieu van de cel negatief is ten opzichte van
de buitenzijde.
- Actiepotentiaal: een verandering in het
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-

-

membraanpotentiaal die groot genoeg is om de
drempelwaarde te bereiken
Excitatie: het stimuleren tot afgeven van
actiepotentialen door een signaal
Depolarisatie: verandering in membraanpotentiaal van
een cel waardoor deze minder negatief wordt
Drempelwaarde: het potentiaal van ongeveer -55mV
dat wordt bereikt als de prikkeling groot genoeg is en
de prikkeling doorgegeven kan worden, op dat moment
heet het een actiepotentiaal
Repolarisatie: het terugkeren van het
membraanpotentiaal naar de rustpotentiaal van een cel
wat inhoudt dat het potentiaal meer negatief wordt
Hyperpolarisatie: treedt op door het uittreden
van te veel aan kaliumionen waardoor het
membraanpotentiaal kortdurig meer negatief wordt dan
de rustpotentiaal
Myelineschede: isolerend laagje cellen om kleine
gedeeltes van de zenuw heen die zorgt voor een snellere
geleiding doordat de elektrische prikkel kan ‘’springen’’
tussen insnoeringen van de verschillende schedes.
Axon: geven signalen door, geleidt signalen van de
zenuwcellen af
Dendriet: ontvangen signalen, geleidt signalen naar de
zenuwcellen toe
Synaptische spleet: een smalle ruimte waar de
zenuwprikkels van de ene zenuw overgaan op de andere.
Hier kunnen twee zenuwcellen communiceren.
Neurotransmitters: chemische stoffen die in de zenuwen
een chemisch signaal kunnen doorgeven
Presynaptisch membraan: het membraan van de axon
waar het chemisch signaal vanaf komt (vóór de synaps)
Postsynaptisch membraan: het membraan van de
dendriet of het cellichaam waar het chemisch signaal
naar toe gaat (na de synaps)

2. Neuron
- Perifere zenuwstelsel: ligt buiten het centrale
zenuwstelsel, alles buiten de hersenen en het
ruggenmerg
- Soma: cellichaam van een zenuwcel
- Myelineschede: isolerende, vettige, laag rondom een
neuron. Het zorgt voor snellere geleiding
- Cellen van Schwann: maken de myelineschede rondom
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- Knopen van Ranvier: regelmatige onderbrekingen in de
myelineschedes rondom een axon
- Sensorische neuronen: krijgen informatie van het
lichaam en verwerken het in het centrale zenuwstelsel
(gevoelswaarneming)
- Centrale zenuwstelsel: omvat de hersenen en
ruggenmerg
- Motorische neuronen: krijgen informatie van andere
neuronen en sturen het signaal door naar spieren,
organen en klieren
- Interneuronen: verbinden neuronen met elkaar en
ontvangen informatie van andere neuronen en geven
het signaal verder door
3. Cerebrum
- Cerebrum: grote hersenen, vanuit hier worden
sensorische signalen verwerkt en vindt aansturing van
de ledematen (armen/benen) plaats. Bovendien vinden
hier cognitieve en emotionele processen plaats.
- Hemisfeer: de helft van de hersenen, je hebt een linker
en een rechterhemisfeer
- Corpus callosum: zenuwverbinding tussen de twee
hemisferen
- Cerebrale cortex: hersenschors
- Frontaalkwab: voorhoofdskwab, is verantwoordelijk voor
o.a. motoriek en spraak.
- Pariëtaal kwab: wandbeenkwab, is onder andere
verantwoordelijk voor zintuiglijke en cognitieve functies,
maar ook voor gevoel
- Temporaalkwab: slaapkwab, is onder andere
verantwoordelijk voor het verwerken van geluid en het
begrijpen van taal
- Occipitaalkwab: achterhoofdkwab, is verantwoordelijk
voor het zien
- Witte stof: bevat de axonen
- Grijze stof: bevat de cellichamen van neuronen,
dendrieten en korte axonen
- Gyri: windingen in de hersenen waardoor het oppervlak
vergoot wordt
- Sulci: groeven in de hersenen waardoor het oppervlak
vergroot wordt
- Centrale sulcus: groeve die de frontale en pariëtale kwab
scheidt
- Laterale sulcus: groeve die de temporale van de frontale
en pariëtale kwab scheidt
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- Parieto-occipitale sulcus: groeve die de pariëtaal kwab
van de occipitaalkwab scheidt
- Primaire motor cortex: deel van de cortex in de
frontaalkwab verantwoordelijk voor de motoriek
- Homunculus: representatie van lichaamsdelen in de
motorische en somatosensorische cortex
- Broca: taalgebied in de frontale kwab verantwoordelijk
voor het goed uitspreken van woorden
- Somatosensorische cortex: deel van de cortex in de
pariëtaal kwab, verantwoordelijk voor o.a. gevoel
- Auditieve cortex: deel van de cortex in de
temporaalkwab, verantwoordelijk voor het verwerken
van geluid
- Wernicke: taalgebied in de temporaalkwab
verantwoordelijk voor het begrijpen van taal
- Limbische systeem: systeem betrokken bij emoties en
geheugen
- Amygdala: limbische structuur, betrokken bij emotie,
leren en geheugen
- Hippocampus: speelt een belangrijke rol bij het lange
termijn geheugen
4. Cerebellum
- Cerebellum: kleine hersenen. Dit onderdeel is van belang
bij de motoriek en evenwicht
- Hersenstam: bestaat uit het verlengde merg (medulla
oblongata), de pons (brug) en de middenhersenen
(mesencephalon)
- Pedunkels: weefselverbindingen tussen de hersenstam
en het cerebellum
- Vermis: groeve tussen de beide hemisferen van het
cerebellum
- Skeletspieren: spieren die via pezen zijn verbonden aan
het skelet en men willekeurig kan aanspannen
- Proprioceptie: het waarnemen van de positie van een
ledemaat in de ruimte
5. Hersenstam
- Truncus cerebri: hersenstam
- Middenhersenen: bovenste deel van de hersenstam
- Pons: middelste deel van de hersenstam, gelegen ter
hoogte van het cerebellum.
- Medulla oblongata: onderste deel van de hersenstam.
Medulla oblongata betekent ook wel het verlengde
merg, het zit namelijk op de overgang tussen
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- Hersenzenuwen: zenuwen die rechtstreeks uit de
hersenen en hersenstam ontspringen, in tegenstelling
tot alle andere zenuwen die ontspringen uit het
ruggenmerg. Wij hebben twaalf hersenzenuwen.
- Autonome functies: processen die ons lichaam
zelfstandig aanstuurt, en waar je dus meestal onbewust
van bent, denk bijvoorbeeld aan de ademhaling en
hartslag.
- Receptor: eiwit waaraan een specifiek molecuul kan
binden. Wanneer een signaalmolecuul aan een receptor
bindt, wordt een reactie in de cel op gang gebracht.
6. Ruggenmerg
- Medulla spinalis: ruggenmerg
- Foramen magnum: grote, ronde opening in de
schedelbasis
- Cervicale wervels: halswervels, wij hebben er zeven
- Thoracale wervels: borstwervels, wij hebben er twaalf
- Lumbale wervels: lendenwervels, wij hebben er vijf
- Canalis vertebralis: kanaal gevormd door de op elkaar
gelegen wervelopeningen.
- Foramina vertebralis: opening van een wervel.
- Cauda equina: ook wel paardenstaart genoemd, losse
zenuwwortels.
- Epidurale ruimte: ruimte tussen de twee lagen van het
harde ruggenmergvlies
- Dura mater: het harde ruggenmergvlies
- Spinale ruimte: ruimte tussen het harde vlies en het
ruggenmerg
- Perifeer: deel van het zenuwstelsel wat buiten het
centrale zenuwstelsel ligt
- Centraal: deel van het zenuwstelsel wat ligt in de
hersenen en het ruggenmerg
- Fasciculus gracilis en cuneatus: deel van witte stof wat
zorgt voor de gnostische sensibiliteit
- Gnostische sensibiliteit: hiertoe behoren de vibratiezin,
de bewegingszin en de fijne tastzin
- Tractus spinothalamicus anterior en lateralis: deel van
witte stof wat zorgt voor de vitale sensibiliteit
- Vitale sensibiliteit: hiertoe behoren de pijnzin,
temperatuurzin en de grove tastzin
- Piramidebanen: baan die de willekeurige motoriek regelt
- Extrapiramidale banen: baan die zorgt voor de
geautomatiseerde, aangeleerde bewegingen
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7. Reflexboog
- Reflex: impuls van een sensor die tot een onwillekeurig
effect leidt
- Afferente zenuw: een aanvoerende zenuw richting het
zenuwstelsel (gevoelszenuw)
- Achterhoorn: gedeelte van de grijze stof wat aan de
achterzijde ligt
- Voorhoorn: gedeelte van de grijze stof wat aan de
voorzijde ligt
- Efferente zenuw: een afvoerende zenuw vanuit het
zenuwstelsel (bewegingszenuw)
- Reflexboog: weg die de impuls aflegt vanaf de plaats
van prikkeling tot de plaats van handelen
- Opstijgende banen: banen die sensorische informatie
vervoeren van de zintuigen naar de hersenen
- Spierspoeltjes: sensorische receptoren in spieren
- Antagonist: tegenwerker
8. Dermatomen en myotomen
- Dermatoom: gedeelte van de huid dat door een enkele
ruggenmergzenuw wordt voorzien
- Myotoom: spiergroepen die worden geïnnerveerd
worden door één zenuw
- Geïnnerveerd/innerveren/innervatie: invloed van
zenuwen op organen/delen van het lichaam
- Herpes zoster: medische term voor gordelroos
- Zenuwwortel: een bundel zenuwen die rechtstreeks
aftakt vanuit het ruggenmerg. Er zijn evenveel
zenuwwortels als er wervels zijn
- Hernia: een uitstulping van de zachte kern (Nucleus
Pulposus) van een kraakbeenachtige tussenwervelschijf
(Discus)
- Dwarslaesie: onderbreking van de zenuwbanen van het
ruggenmerg
- Tussenwervelschijf: “kussentjes” tussen de wervel
botten van de wervelkolom die zorgen voor
schokdemping
- MRI-scan: medische beeldvormingstechniek die werkt
middels een magneetveld en radiogolven

11

Gezondheidsuniversiteit
2021
Gezondheidsuniversiteit
2017
Reeks
1710
| Neurologisch
Reeks
| Acute Geneeskunde
Literatuurlijst

1. Prikkeloverdracht
- van der Burgt, M., Burgerhout, W., Alessie, J., & Houwink,
A. (2017). Fysiologie: leerboek voor paramedische
opleidingen. Hoofdstuk 5. Prikkels. Bohn Stafleu van
Loghum.
- Artsen voor Kinderen. (2021). Epilepsie - Hoe geven de
hersenen een signaal door? Cyberpoli. Beschikbaar
via: https://www.cyberpoli.nl/epilepsie/medisch/
werkinghersenen
- MeNS. (2020, Januari). Bio-elektriciteit 1: Zenuwcellen
sturen elektriciteit van neuron naar neuron. Beschikbaar
via: http://www.biomens.eu/?p=viewarticle&id=138
2. Neuron
- Bouman, L. N., Bernards, J. A., Boddeke, H. W. G. M.
(2008). Medische fysiologie. Bohn Stafleu van Loghum.
- Anatomy of a neuron. (z.d.). Khan Academy.
Geraadpleegd op 2 mei 2021, van https://www.
khanacademy.org/science/biology/human-biology/
neuron-nervous-system/v/anatomy-of-a-neuron
3. Cerebrum
- BTSG Beweging in Ouderenzorg. (2020, 30 juni).
Anatomie van de hersenen. https://btsg.nl/anatomiehersenen/
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2013). Human Anatomy &
Physiology (9de ed.). Pearson
- Hall, J.E., & Guyton, A.C. (2015). Guyton and Hall
textbook of medical physiology (13de ed.). Philadelphia,
PA: Saunders Elsevier.
4. Cerebellum
- Baer, B. F. (2007). Neuroscience, exploring the brain.
Lippincott Williams & Wilkins. Wolters Kluwer.
- Desai, R. et al. Cerebellum. Geraadpleegd via https://
www.osmosis.org/learn/Cerebellum
- Blumenfeld, H. (2002). Neuroanatomy trough Clinical
Cases. Chapter 15: The cerebellum. Sinauer.

Een gezond idee
van het
Maastricht UMC+

6. Ruggenmerg
- Marieb, E.N. & Hoehn, K. (2013). Human anatomy &
physiology (9e editie). Amsterdam: Pearson
- Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, et al. (2017).
Prometheus; hoofd, hals en neuroanatomie (4e druk).
Houten: Bohn Stafleu van Loghum
- Hijdra A., Koudstaal P.J., & Roos R.A.C. (2016). Neurologie
(7e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
- Netter F.H. (2019). Atlas of human anatomy (7th edition).
Philadelphia PA: Elsevier.
7. Reflexboog
- Bouman, L. N., Boddeke, H. W. G. M., & Muntinga, J. H. J.
(2018). Leerboek medische fysiologie (Vierde druk). Bohn
Stafleu van Loghum.
- Schünke Michael, Schulte, E., Schumacher, U., Rude
Jürgen, & MediLingua (Leiden). (2005). Prometheus:
anatomische atlas (Vol. , algemene anatomie en
bewegingsapparaat, Ser. Prometheus: anatomische
atlas, 1). Bohn Stafleu van Loghum.
- Jongh, T. O. H. de, Daelmans, H. E. M., Dekker, M. J.,
Kramer, et al. (Eds.). (2015). Fysische diagnostiek:
uitvoering en betekenis van het lichamelijk onderzoek
(2nd ed.). Bohn Stafleu van Loghum.
8. Dermatomen en myotomen
- Dermatomen. (z.d.). Huidziekten. Geraadpleegd via
https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/dtxt/
Dermatomen.htm
- Gordelroos. (z.d.). Thuisarts.nl. Geraadpleegd via https://
www.thuisarts.nl/gordelroos
- Hernia in de rug. (z.d.). Thuisarts.nl. Geraadpleegd via
https://www.thuisarts.nl/hernia-in-rug
- Dwarslaesie. (z.d.). Thuisarts.nl. Geraadpleegd via
https://www.thuisarts.nl/dwarslaesie
- Wat is een myotoom? (z.d.). Geraadpleegd via https://
www.netinbag.com/nl/health/what-is-a-myotome.html

5. Hersenstam
- Schünke, M., & Schulte, E. (2007). Prometheus
anatomische atlas 3 - Hoofd en zenuwstelsel. Bohn
Stafleu van Loghum.

Avond 1

12

