
Fysiologie / zenuwstelsel



Zenuwcel/neuron.

1. Korte uitlopers dendrieten
2. Lange uitloper neuriet of axon
3. Myelineschede/schede van Schwann
4. Motorische eindplaat of synaps
5. Kern of nucleus
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Zenuwcel/neuron.

Bij het vervoeren van prikkels
moet minimaal 3 x van 
zenuwcel gewisseld worden. 
Deze overspringplaatsen 
(van de ene naar de nadere 
zenuw) heten synapsen. 
In deze synapsen moet 
Acetylcholine (neurotransmitter) 
geproduceerd worden om over te 
kunnen springen tussen de synapsen. 



Centraal en perifeer.

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit:

Grote hersenen
Kleine hersenen
Hersenstam met verlengde merg
Ruggenmerg



Het centrale zenuwstelsel.

Grote hersenen, verwerken impulsen van sensorische zenuwcellen 
(zintuigen) en reguleren vrijwillige bewegingen. Verder bevatten de 
grote hersenen gebieden voor cognitieve (geheugen, 
leervermogen, taalgebruik en het uitvoeren van complexe, 
dagelijkse handelingen) en emotionele processen .

In de schors van de hersenen, grijze of roze stof, vinden we de 
dendrieten en hersencellen. In de witte stof vinden we de axonen
(uitlopers) en hun myelineschede.



Het centrale zenuwstelsel.

Kleine hersenen, regelen bewegingscontrole en planning, balans, 
geautomatiseerde handelingen en timing.

Bij overmatig alcoholgebruik worden de kleine hersenen deels 
uitgeschakeld.



Het centrale zenuwstelsel.

Hersenstam en verlengde merg, regulatie slaap-waakcyclus,
reflexmatige en willekeurige oogbewegingen, pupilgrootte, het 
voelen van beweging en zwaartekracht, huilen, plassen, 
kauwen en slikken proeven, vorming van speeksel, overgeven, 
regulatie van de spijsvertering, ademhalen, bloedsomloop, 
regulatie van lichaamstemperatuur etc.

In het verlengde merg onderaan de hersenstam kruisen de 
zenuwbanen voor tast en motorische aansturing van de spieren.
De spieren in het rechterbeen worden dus aangestuurd door de 
linkerhersenhelft en andersom.



Grote hersenen= Cerebrum
Kleine hersenen=Cerebellum
Middenhersenen=Mesencephalon
Hersenbrug=Pons
Verlengde merg=Medulla oblongata
Hersenstam=Truncus cerebri
Ruggenmerg= Medulla Spinalis

Medulla spinalis



Harde hersenvlies (dura mater) dit vlies 
ligt tegen de schedelwand aan en 
bevat veel bloedvaten.

Spinnenwebvlies (arachnoidea) dit is 
een dun vlies en het bevat geen 
bloedvaten.

Zachte hersenvlies (pia mater) dit vlies 
bevat vele bloedvaten, die in de 
hersenen binnendringen.

Tussen het spinnenwebvlies en het 
zachte hersenvlies zit het hersenvocht, 
dat in verbinding staat met het vocht 
rondom het ruggenmerg.



Het centrale zenuwstelsel.

ruggenmerg, in het ruggenmerg bevinden zich in de grijze stof 
gebieden voor ontvangst en verwerking van motorische 
(voorhoorn) en sensibele(achterhoorn) prikkels.

In de witte gedeelten bevinden zich de stijgende sensibele en 
dalende motorische zenuwuitlopers.



Centraal en perifeer.

Het perifere zenuwstelsel
bestaat uit:

12 paar hersenzenuwen.

32 paar 
ruggenmergzenuwen.



Centraal en perifeer.

Het perifere zenuwstelsel 
bestaat uit:

12 paar hersenzenuwen.

32 paar ruggenmerg
zenuwen.



Animaal en vegetatief.

Het zenuwstelsel bestaat uit een animaal en een vegetatief 
zenuwstelsel.

Het somatische, willekeurige of animale zenuwstelsel is het 
zenuwstelsel dat de bewuste aansturing doet. Het bewust besturen 
van de skeletspieren bijvoorbeeld. Of het ontvangen van bewuste 
prikkels van de zintuigen. 

Het autonome, onwillekeurige of vegetatieve zenuwstelsel is het 
zenuwstelsel dat bijvoorbeeld onze organen aanstuurt. Deze 
handelingen gaan vaak voorbij aan onze bewuste waarneming.



Het animale zenuwstelsel bestaat uit:

Gevoelszenuwen (aanvoerende)sensorisch, sensibel of afferent.

Bewegingszenuwen (afvoerende)motorisch of efferent.



Het vegetatieve zenuwstelsel bestaat uit:

Parasympatische (nervus vagus)

En

(ortho) Sympatische zenuwen (nervus sympaticus).

Het parasympatische deel van het vegetatieve zenuwstelsel is 
actief in de opbouwfase van het lichaam (anabolisme).

Het sympatische deel van het vegetatieve zenuwstelsel is actief in 
de afbrekende fase van het lichaam (katabolisme).



Reflex.

In het ruggemerg heeft men verder de beschikking over een 
reflexapparaat. Een reflex gaat als volgt: een sensibele prikkel komt 
in de achterhoorn binnen en er kan dan op dezelfde hoogte in het 
ruggenmerg overgeschakeld worden op motorische cellen in de 
voorhoorn, die bepaalde spieren in werking zetten. 

Een reflex is een automatisch (vaak motorisch) antwoord op een 
prikkel. Omdat een reflexketen korter is, wordt het antwoord op een 
prikkel snel gegeven, iets wat in veel gevallen zeer doelmatig is. 

Een reflex is een onwillekeurige beweging van een willekeurige 
spier(groep) buiten het bewustzijn om.



Reflex.



Reflex.
Spinale ganglion
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