
Fysiologie / Hormonen
Endocriene stelsel



Hormoon = boodschapper
Homao (grieks)= in beweging zetten.

Hormonen worden geproduceerd door klieren en hebben een 
regelende functie.

Hormoonwerking (Hypofyse) en zenuwstelsel (Hypothalamus) 
werken nauw samen in de besturing van het lichaam.



LOVE IS…………..

Fenylethylamine (hersenen)
Noradrenaline (bijniermerg)
Adrenaline (bijniermerg)
Endorfine (voorkwab hypofyse)
Dopamine (hypofysesteel)
Oxytocine (achterkwab hypofyse)



Hormoonwerking en zenuwstelsel werken nauw samen in de 
besturing van het lichaam.

Pituitary=hypofyse



De Hypothalamus (zenuwbesturing) en de Hypofyse 
(hormoonproduktie) staan met elkaar in verbinding door de 
Hypofysesteel.



De Hypothalamus (zenuwbesturing) is betrokken bij alle aspecten 
van de emoties, de voortplanting, het autonoom zenuwstelsel en 
de hormoonhuishouding. De hypothalamus reguleert:
Bloeddruk, hartslag, honger, dorst, slaap-waakritme, seksuele 
opwinding en lichaamstemperatuur.

De hypothalamus speelt ook een rol bij de drie kerngedragingen te 
weten:

vecht- of vluchtreactie
voedingsgedrag
voortplantingsgedrag



De Hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een 
groot aantal hormonen. De klier is ongeveer zo groot als 
een kikkererwt.

De hypofyse heeft een voor en achterkwab.

In de hypofysevoorkwab worden veel hormonen geproduceerd die 
invloed hebben op andere endocriene klieren in het lichaam. De 
hypofyse voorkwab produceert o.a. :



De hypofyse voorkwab produceert o.a. :

Groeihormoon voor het groeien van pijpbeenderen en spieren.
growth hormone releasing hormone (hypothalamus)stimuleert afgifte.
Somatostatine (alvleesklier) remt afgifte.

Endorfine, gelukshormoon en pijn onderdrukker komt vrij bij 
duursporters.

Thyrotroof hormoon voor besturing van de schildklier.
Adrenocorticotroof hormoon voor besturing van de bijnieren.
Gonadotrofe hormonen voor besturing van testes en ovaria.
Troof of troop= wenden tot.

Prolactine voor besturing van de melkklieren.
Melanotropine voor activiteit van de melanocyten.



De hypofyse achterkwab produceert :

Anti Diuretisch Hormoon, vochthuishouding nieren, stimuleert het 
vasthouden van vocht. Zorgt voor een stijgende bloeddruk en 
roept mannelijke agressie op.

Oxytocine bevordert contractie van epitheel- en myoepitheelklierweefsel van de borst, 
wat leidt tot secretie van lactine. Ook zorgt het voor de contractie van gladde 
spiercellen in de uterus (baarmoeder).



A. Hypofyse.
B. Bijschildklier.
C. Schildklier.
D. Alvleesklier/Pancreas.
E. Bijnier.
F. Ovarium/Ovaria.
G. Testis/Testes.

Thymusklier

Pijnappelklier



Schildklier/Thyroid:

Hormoon, thyroxine.

Functie, stofwisseling, 
vetten, eiwitten 
en glucose.



Bijschildklier/Parathyroide:

Hormoon, parathyroide/
parathormoon.

Functie, verhogen calciumspiegel.

Vrijmaken calcium uit bot 
activiteit osteoclasten.
Terughalen calcium nieren.





Bijnier:

Bijniermerg
Hormoon, adrenaline/noradrenaline.
Ad=bij ren=nier.
Acuut stresshormoon 1 vluchten of vechten!
Functie, versnelling van de hartslag en toeneming van de kracht 
van de hartspiersamentrekking; vernauwing van de bloedvaten in 
de huid en de ingewanden; verwijding van de bloedvaten in de 
spieren en de hartwand; stijging van de bloeddruk; verslapping van 
de gladde spieren in de inwendige organen; verwijding van de 
luchtpijp en de bronchi; vermindering van de afscheiding van 
spijsverteringssappen; verwijding van de pupil en aanzetting van de 
lever tot afgifte van glycogeen (de ‘brandstof’ voor de spieren).



Bijnier:

Bijnierschors.
Hormoon, Cortisol/hydrocortison/corticosteroide
Stresshormoon 2 na acute stresssituatie voor continue alertheid.

Vertering van voedsel
Slaap-waakritme
afweersysteem

Omzetten glucose uit spierweefsel en verhoging bloedsuikerspiegel.
Onderdrukken immuunsysteem om paraatheid te verhogen.



Bijnier:

Bijnierschors.
Hormoon, Aldosteron.

Functie, regulatie van de bloeddruk door regulatie van natrium en 
kalium.





Alvleesklier/Pancreas:

Eilandjes van Langerhans, betacellen.

Hormoon, Insuline.

Functie: omzetten glucose tot glycogeen in de lever.
Opnemen glucose in de cel.
Daling bloedsuikerspiegel.



Alvleesklier/Pancreas:

Eilandjes van Langerhans,alfacellen.

Hormoon, glucagon.

Functie: vrijmaken glycogeen tot glucose in de lever.
Stijging bloedsuikerspiegel.



Alvleesklier/Pancreas:

Eilandjes van Langerhans,alfacellen.

Hormoon, glucagon.

Functie: vrijmaken glycogeen tot glucose in de lever.
Stijging bloedsuikerspiegel.



Testis/Testes:

Hormoon, Androgenen (man ontwikkeling) Testosteron.

Functie: 
Groei algemeen
Groei geslachtsorganen
Beharing
Zwaarder worden van de stem
Groei prostaat
Het stimuleert de eiwitsynthese (testosteron is een anabole 
steroïde).

Teveel aan anabole steroiden geeft bij een vrouw 
versterken/vergroten van de  mannelijke kenmerken.





Ovarium/Ovaria:

Hormonen, Oestrogenen, Progesteron.

Functie: 
Oestrogenen, menstruatiecyclus/ groei vrouwelijke 
geslachtsorganen (baarmoeder, borsten, etc.)

Gaat botontkalking tegen? 

Teveel oestrogeen bij man of vrouw remt seksueel verlangen.



Ovarium/Ovaria:

Hormonen, Oestrogenen, Progesteron.

Functie: 

Uit progesteron kunnen alle andere geslachtshormonen worden 
gevormd.
Progesteron, zwangerschapshormoon.

Bij mannen is progesteron ook een belangrijk hormoon het is een 
voorloper van testosteron. (bijnierschors)



Extra informatie over hormonen. Let op dit is geen examenstof!!!!

Hormoon, somatostatine.

Wordt gemaakt in Hypothalamus, Alvleesklier (deltacellen) en 
maag.

Remt afscheiding van groeihormoon, insuline, glucagon.

Remt afscheiding van schildkliersturend hormoon in de hypofyse.



Extra informatie over hormonen. Let op dit is geen examenstof!!!!

Hormoon, Erytropoetine (EPO).

Wordt gemaakt in de nieren, stimuleert de aanmaak van rode 
bloedcellen in het beenmerg.



Extra informatie over hormonen. Let op dit is geen examenstof!!!!

Hormoon, Ghreline.

Wordt gemaakt in de maag en hypothalamus het is een eetlust 
opwekkend hormoon en stimuleert voedselopname.

Het is pas ontdekt in 1999.

Bij maagverkleiningen is niet alleen de volumeafname van de 
maag maar ook de vermindering van Ghreline aanmaak in de 
maag verantwoordelijk voor de gewichtsvermindering.

Er zijn ook een aantal eetlustremmende hormonen.



Extra informatie over hormonen. Let op dit is geen examenstof!!!!

Hormoon, melatonine.

Bij mensen is de natuurlijke productie van melatonine door de 
pijnappelklier direct gekoppeld aan de blootstelling aan licht van 
bepaalde receptoren in het netvlies van de ogen. Bij de 
aanwezigheid van blauwachtig licht (uit zonlicht of uit kunstlicht, 
televisie of computer) wordt de productie van melatonine geremd. 

Neemt de blootstelling aan licht af, dan komt de natuurlijke 
productie van melatonine weer op gang. Voor het lichaam is dit 
het signaal om de dag-activiteiten te verminderen en zich voor te 
bereiden op de nacht.



Extra informatie over hormonen. Let op dit is geen examenstof!!!!

Dimethyltryptamine, ook bekend als DMT, Trips door roken van DMT
worden over het algemeen als spiritueel, openbarend en diep 
intrigerend ervaren.

Bij een correcte dosis maakt een hoog percentage van de gebruikers een
"Ego dood" mee. Een staat van bewustzijn waarbij de grenzen tussen de 
persoon en het universum vervagen; het ego verdwijnt. 

Deze ervaring wordt door veel mensen als bevrijdend en spiritueel verzadigend 
ervaren, omdat men het gevoel heeft deel te zijn van de kosmos. 
Het is nog onbekend waar DMT in het lichaam precies gemaakt wordt 
(vermoedelijk in de epifyse).
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