
1 De aktiepotentiaal en synaptische transmissie 
 

De aktiepotentiaal of zenuwimpuls is de basis voor elk gedrag. Neuronen 

communiceren met elkaar door electrische signalen die geleid worden langs het 

axon. De aktiepotentiaal is een kortdurende electrische verandering met 

constante grootte en duur. De informatie die doorgegeven wordt is gelegen in de 

frekwentie van aktiepotentialen. In rust is het intracellulair milieu van een neuron 

negatief geladen in vergelijking met de extracellulaire omgeving. Deze negatieve 

membraanpotentiaal noemt men de rustpotentiaal. Een aktiepotentiaal is niets 

anders dan een tijdelijke omkering van de potentiaal zodat de cel gedurende 1 

ms positief geladen is.  

 
Figuur 1.1 Het neuron 

 

1.1 De aktiepotentiaal 

 

1.1.1 De membraanpotentiaal in rust 

 



Ionen ondergaan twee soorten krachten. Door diffusie gaan ionen zich 

spontaan verspreiden van plaatsen met een hogere concentratie naar plaatsen 

met een lagere concentratie. Als een membraan permeabel is voor het ion in 

kwestie zullen ionen zich dus verplaatsen naar de andere kant van de 

membraan. De tweede kracht is het electrisch veld. Ionen zijn geladen deeltjes, 

waardoor positieve ionen zullen aangetrokken worden naar plaatsen met een 

negatieve lading, en negatieven ionen naar plaatsen met een positieve lading.  

Hoeveel de ionen zullen bewegen hangt af van het potentiaalverschil in de 

omgeving en van de electrische geleidbaarheid (conductantie) van het medium. 

Als een membraan niet doorlaatbaar is voor bepaalde ionen zal er geen 

verplaatsing van ionen over de membraan plaatsvinden. 

 
Figuur 1.2 Diffusie van ionen 

 



De neuronale membraan bestaat uit een fosfolipide bilayer (een laag van 

twee moleculen dik), waarbij de hydrophobe (waterafstotende) vetzuurgroepen 

naar mekaar gekeerd zijn, en de hydrophiele fosfaatgroepen naar buiten gekeerd 

zijn. Op die manier wordt het cytosol van het neuron geisoleerd van de 

extracellulaire vloeistof. In deze membraan bevinden zich twee soorten eiwitten. 

Ionenkanalen zijn selectief doorgankelijk voor hetzij Na+, K+, Ca2+ of Cl- (Figuur 

1.2). Door veranderingen in hun drie-dimensionele structuur kunnen deze 

kanalen openen of sluiten onder invloed van externe factoren (‘gating’), zoals 

veranderingen in de membraanpotentiaal. Ionenpompen zijn eveneens eiwitten 

die dwars door de membraan steken. Deze eiwitten transporteren ionen naar de  

 

 

 
Figuur 1.3 De neuronale membraan met ionenkanaal 

 



andere kant van de membraan, eventueel tegen een concentratiegradient in, 

terwijl ze daarbij energie verbruiken (omzetting van ATP in ADP en fosfaat). De 

belangrijkste ionenpomp is de Na+-K+ pomp, die Na+ naar buiten brengt en K+ 

naar binnen. Daardoor ontstaat er een concentratiegradient over de membraan. 

Het energieverbruik van deze Na+-K+ pomp staat in voor 70% van het 

energieverbruik van de hersenen. 

De evenwichtspotentiaal voor een bepaald ion is de electrische potentiaal 

die nodig is om de concentratiegradient die er bestaat tussen intra- en 

extracellulair compartiment tegen te werken. Het is dus de membraanpotentiaal 

die zou gemeten worden indien de membraan selectief permeabel zou zijn voor 

dat bepaald ion. Voor K+ is deze evenwichtspotentiaal –80 mV, voor Na+ is deze 

+40 mV. In werkelijkheid is de membraanpotentiaal in rust ongeveer –65 mV. 

Deze negatieve potentiaal is het resultaat van twee factoren: de verschillen 

tussen het extracellulaire en intracellulaire compartiment in de concentraties van 

opgeloste stoffen, en de verschillen in permeabiliteit van de membraan voor de 

verschillende ionen. De concentratie van K+ is hoger intracellulair dan 

extracellulair, terwijl Na+ en Ca2+ aanwezig zijn in hogere concentraties 

extracellulair. Deze concentratieverschillen worden in stand gehouden door de 

Na+-K+ pomp en door de Ca2+ pomp. Bovendien is de neuronale membraan 

ongeveer 40 keer meer permeabel voor K+ dan voor Na+. Vandaar ligt de 

membraanpotentiaal dichter bij de rustpotentiaal van K+ dan bij die van Na+. 

Veranderingen in de permeabiliteit voor Na+ en K+ liggen aan de basis van het 

ontstaan van de aktiepotentiaal.  

 

 



 
Figuur 1.4 De Na+-K+ pomp 

 

 

1.1.2 Het mechanisme van de aktiepotentiaal 

 

De aktiepotentiaal verloopt volgens een standaard mechanisme, de 

grootte en duur ervan veranderen niet. De informatie die overgebracht wordt is 

gelegen in de frekwentie en het patroon van aktiepotentialen. 

Aktiepotentialen kunnen gemeten worden, hetzij door een microelectrode 

in de cel te brengen (intracellulaire registraties), hetzij door de microelectrode in 

het extracellulair milieu van de cel te brengen (extracellulaire registraties). 

Wanneer we via een andere electrode de cel electrisch stimuleren, kan de 

membraanpotentiaal voldoende positief worden om een aktiepotentiaal te 

genereren: de membraanpotentiaal wordt eerst positief (depolarisatie), vertoont 

een ‘overshoot’, om vervolgens weer negatief te worden met een kleine 

‘undershoot’ of hyperpolarisatie. De duur van de aktiepotentiaal is typisch 1 ms.  
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Figuur 1.5 Moleculaire basis van de aktiepotentiaal 

  

De depolarisatie van het neuron wordt veroorzaakt door het tijdelijk opengaan 

van spanningsgevoelige Na+ kanalen, waardoor Na+ ionen in de cel stromen. 

Deze Na+ kanalen hebben drie belangrijke karakteristieken: ze openen heel snel 

(korte latentie), ze blijven open gedurende ongeveer 1 ms en sluiten daarna 

(inactiveren), en kunnen pas opnieuw openen als de membraanpotentiaal 



negatief geworden is. Spanningsgevoelige K+ kanalen openen iets later, 

waardoor nu K+ ionen masaal uit de cel stromen en de membraanpotentiaal 

opnieuw negatief wordt. De Na+-K+ pomp herstelt de intracellulaire 

ionenconcentraties. 

 

Het mechanisme van de aktiepotentiaal verklaart een aantal fenomenen: 

- drempel: de membraanpotentiaal moet voldoende gedepolariseerd 

worden om de spanningsgevoelige Na+ kanalen te openen. 

- overshoot: omdat de permeabiliteit van de membraan voor Na+ tijdelijk 

veel hoger is dan voor K+, evolueert de membraanpotentiaal in de richting 

van de evenwichtspotentiaal voor Na+ (die positief is). 

- absolute refractaire periode: Na+ kanalen inactiveren wanneer de 

membraan sterk gedepolariseerd wordt. Hierdoor is het onmogelijk een 

nieuwe aktiepotentiaal te genereren voordat de membraanpotentiaal 

opnieuw negatief geworden is om de Na+ kanalen te deinactiveren (binnen 

de 1 ms). 

- relatieve refractaire periode: de membraanpotentiaal blijft 

gehyperpolariseerd totdat de K+ kanalen opnieuw sluiten. In deze periode 

is er dus meer depolarisatie nodig om een aktiepotentiaal te genereren. 

 

Lokale anesthetica zoals lidocaine inactiveren de Na+ kanalen (vooral in dunne, 

niet-gemyeliniseerde vezels die pijnprikkels geleiden), zodat geen 

aktiepotentialen gegenereerd worden en geen pijnprikkels kunnen overgebracht 

worden naar de hersenen. 

 

1.1.3 De geleiding van de aktiepotentiaal 

 

1.1.3.1 Niet-gemyeliniseerde axonen 

De influx van positieve ladingen tijdens de aktiepotentiaal veroorzaakt een 

depolarisatie in het naburig segment van de axon, waardoor hier opnieuw 

spanningsgevoelige Na+ kanalen openen en een aktiepotentiaal opgewekt wordt. 



Doordat de Na+ kanalen tijdelijk inactiveren kan de aktiepotentiaal enkel in 1 

richting voortgeleid worden en niet terugkeren naar de oorspronkelijke plaats van 

ontstaan. De geleidingssnelheid van niet-gemyeliniseerde axonen bedraagt 

ongeveer 10 m/s. De geleidingssnelheid is hoger voor dikkere axonen. 

 

 
Figuur 1.6 Geleiding van de aktiepotentiaal in niet-gemyeliniseerde vezels 

 

1.1.3.2 Gemyeliniseerde axonen 

Sommige axonen in gewervelde dieren bevatten een myeline schede, die 

bestaat uit verschillende lagen membranen van glia-cellen (steuncellen). De 

myeline is op regelmatige plaatsen onderbroken (de knopen van Ranvier). In de 

membraan van deze knopen zijn spanningsgevoelige Na+ kanalen 

geconcentreerd. Hierdoor kan de aktiepotentiaal ‘springen’ van knoop naar 



knoop, waardoor de geleidingssnelheid veel hoger is. Deze vorm van geleiding 

wordt ook wel saltatorische geleiding genoemd. 
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Figuur 1.7 Geleiding in gemyeliniseerde axonen 

 

Bij multiple sclerose wordt het myeline beschadigd door een auto-immuun 

reactie, waardoor geleidingsstoornissen optreden met deficits in de motoriek, het 

zicht, de spraak, etc. tot gevolg. 

Aktiepotentialen treden vooral op in axonen omdat de membranen van 

dendrieten en het soma weinig spanningsgevoelige Na+ kanalen bevatten. Het 

deel van het cellichaam waar de axon begint wordt spike-genererend segment 

genoemd. Aktiepotentialen worden in de regel enkel opgewekt indien dit segment 

voldoende gedepolariseerd wordt. 

 



1.2 Synaptische transmissie 

 

1.2.1 Het presynaptisch element 

 

De presynaptische en postsynaptische membraan zijn van elkaar 

gescheiden door de synaptische spleet (20-50 nanometer). Het presynaptische 

element is meestal een uiteinde van een axon, en bevat mitochondria, 

synaptische vesikels (met neurotransmittor), en grotere secretorische granules 

(met neuropeptides).  

 

 
   Figuur 1.8 Het presynaptisch element 

 

De actieve zone is dat deel van het axon uiteinde waar neurotransmittor 

vrijgezet wordt. De postsynaptische densiteit bevat de receptoren, dit zijn eiwitten 

waaraan de neurotransmittor zich kan binden. 



De neuromusculaire junctie is de synaps tussen het axon van een 

motorneuron en de skeletspier. De neuromusculaire junctie is een van de 

grootste synapsen in het lichaam. Er zijn verschillende actieve zones en de  

 
Figuur 1.9 De neuromusculaire junctie  



 

motorische eindplaat (de postsynaptische membraan) bevat meerdere plooien, 

die gealigneerd zijn met de presynaptische actieve zones. De neurotransmittor is 

altijd acetylcholine (ACh). 

 

1.2.2 Soorten neurotransmittors 

 

Er zijn drie soorten neurotransmittor. Glutamaat, glycine en gamma-

aminoboterzuur (GABA) zijn aminozuren. Hiervan is glutamaat de belangrijkste 

excitatorische neurotransmittor in het centraal zenuwstelsel, en glycine en GABA 

zijn inhibitorische neurotransmittors. Dopamine, (nor)adrenaline, serotonine en 

acetylcholine zijn amines (bevatten een amino-groep), en tenslotte is er een hele 

reeks neuropeptides zoals CCK, neuropeptide Y, enkephalines, etc. Deze 

laatsten zijn eerder als neuromodulatoren te beschouwen omdat ze de 

synaptische transmissie enkel beinvloeden in aanwezigheid van andere 

neurotransmittors. 

 

 

1.2.3 Vrijzetting van neurotransmittors 

 

Wanneer een aktiepotentiaal het axonuiteinde bereikt, gaan hierdoor 

spanningsgevoelige Ca2+ kanalen open in de actieve zones. Ca2+ ionen stromen 

naar binnen zodat de intracellulaire concentratie van Ca2+ sterk toeneemt. 

Hierdoor gaan de synaptische vesikels in het presynaptisch element versmelten 

met de membraan en hun inhoud (de neurotransmittor) uitstorten in de 

synaptische spleet (exocytose). (Ook secretorische granules kunnen exocytose 

vertonen van neuropeptides maar niet ter hoogte van de actieve zones.) De 

neurotransmittor die vrijgezet wordt kan dan binden aan postsynaptische 

receptoren. Uiteindelijk verdwijnt de neurotransmittor door diffusie, door afbraak 

en door heropname in het presynaptisch element. 

 



 
    Figuur 1.10 Exocytose 

 

 

 

 

1.2.4 Receptoren 

 

Binding van de neurotransmittor aan postsynaptische receptoren 

veroorzaakt conformationele veranderingen in deze eiwitten. De eerste groep 

receptoren zijn ionenkanalen. Door de binding met de neurotransmittor verandert 

hun drie-dimensionele structuur waardoor ze open gaan en permeabel worden 

voor bepaalde ionen. Zo zal het openen van ACh-afhankelijk Na+ kanaal 

aanleiding geven tot een tijdelijke depolarisatie van de postsynaptische cel, d.i. 

een excitatorische postsynaptische potentiaal (EPSP). Als het transmittor-

afhankelijk ionenkanaal permeabel is voor Cl- daarentegen, zal de 



Figuur 1.11 Excitatorische postsynaptische potentiaal door transmittor-afhankelijke ionenkanalen 

 

membraanpotentiaal tijdelijk negatiever worden of hyperpolariseren, d.i. een 

inhibitorische postsynaptische potentiaal (IPSP, veroorzaakt door inwerking van 

GABA of glycine).  

De tweede soort receptoren zijn G-proteine gekoppelde receptoren. Na 

inwerking van de neurotransmittor op de receptor, zal deze kleine eiwitten in de 

celmembraan activeren (G-proteines), welke op hun beurt hetzij ionenkanalen 

activeren, hetzij andere enzymes activeren die zogenaamde ‘second 

messengers’ produceren. Deze moleculen (zoals cAMP) hebben dan weer 

  

 



 
Figuur 1.12 Inhibitorische postsynaptische potentiaal door transmittor-afhankelijke ionenkanalen 

 

een groot aantal (trage) metabole effecten op de cel, vooral het activeren van 

verschillende proteine kinasen. Deze kunnen door fosforylatie andere eiwitten 

activeren. 

 

 
Figuur 1.13 G-proteine gekoppelde receptoren 



1.2.5 Synaptische integratie 
 

Neuronen in het CZS kunnen duizenden synapsen ontvangen. Het 

postsynaptische neuron kan deze inputs integreren en een eenvoudige output 

produceren: aktiepotentialen. Dit vormt de basis van alle neurale berekeningen in 

onze hersenen. 
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Figuur 1.14 Synaptische integratie 

 

De integratie van informatie kan zowel spatiaal als temporeel gebeuren. Bij 

spatiale summatie worden de EPSPs die gelijktijdig gegenereerd worden op 

verschillende synapsen bij elkaar opgeteld. Temporele summatie bestaat uit het 

optellen van EPSPs die in een snelle opeenvolging (binnen 1 tot 15 ms) 

gegenereerd worden op dezelfde synaps. 

 



 
Figuur 1.15 Spatiale en temporele summatie 



2 Anatomie van hersenen en ruggemerg 
 

2.1 Nomenclatuur en algemene organisatie 

 

Als we kijken naar het zenuwstelsel van de rat, kunnen we de oorsprong van 

de anatomische referenties met betrekking tot de hersenen begrijpen. De richting 

naar de neus van de rat toe is anterior of rostraal (van het Latijn voor “bek”), de 

richting naar de staart van de rat toe is posterior of caudaal (Latijn voor 

“staart”). De opwaartse richting wordt dorsaal genoemd (“rug”) en de 

neerwaartse richting is ventraal (“buik”). De structuur van het zenuwstelsel is 

bilateraal symmetrisch rond de middellijn. Dichter bij de middellijn is mediaal, 
verder daar vandaan is lateraal. Structuren aan dezelfde kant van het lichaam  

 
Figuur 2.1 Anatomische nomenclatuur 

 



zijn ipsilateraal gelegen, terwijl structuren in tegenovergelegen plaatsen ten 

opzichte van de middellijn contralateraal van elkaar gelegen zijn. 

Secties door de hersenen kunnen gemaakt worden langs de antero-

posterieure as (sagittale secties), langs het horizontale vlak (horizontale 

secties) of loodrecht op het horizontale en sagittale vlak (coronale secties). 

 

 

 
 

Figuur 2.2 Anatomische secties 

 

 

 

 

Het centraal zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggemerg. De 

hersenen zelf bestaan uit het cerebrum (groothersenen), met de twee cerebrale 



hemisferen, het cerebellum (kleinhersenen), een motorisch controlecentrum, en 

de hersenstam, die essentieel is voor vitale functies zoals ademhaling, 

bloeddruk, etc. (Figuur 2.3). Het ruggemerg brengt informatie van en naar de 

hersenen. Het perifeer zenuwstelsel wordt onderverdeeld in een somatisch 

zenuwstelsel, dit zijn de spinale zenuwen die het ruggemerg verbinden met de 

huid en de spieren, en een autonoom zenuwstelsel, dat instaat voor de 

bezenuwing van de inwendige organen, de bloedvaten en de klieren. 

 
Figuur 2.3 Algemene organisatie van het zenuwstelsel 

 

 

 

2.2 Embryologie 

 

Een embryo van drie weken oud bestaat uit een platte schijf en drie soorten 

cellen: het endoderm, dat later de aflijning van de ingewanden zal vormen, het 

mesoderm, dat later de spieren en het skelet zal vormen, en het ectoderm, dat 



aanleiding zal geven tot het zenuwstelsel en de huid. De neurale plaat is dat deel 

van het ectoderm dat het zenuwstelsel zal vormen. De volgende stap is de 

vorming van de neurale groeve, welke van rostraal naar caudaal loopt. De 

neurale wallen komen tegen elkaar en versmelten dorsaal, zodat de neurale buis 

gevormd wordt. Het sluiten van de neurale buis gebeurt eerst in het midden, en 

later rostraal en caudaal. Het volledig centraal zenuwstelsel ontstaat uit deze 

neurale buis. Het niet sluiten van het voorste deel van de neurale buis geeft 

aanleiding tot anencephalie, het niet sluiten van het achterste deel van de 

neurale buis geeft aanleiding tot spina bifida of open rug. Bij het sluiten van de 

neurale buis komt een deel van het ectoderm los te liggen van de neurale buis. 

Deze neurale lijst zal later het perifeer zenuwstelsel vormen. 
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Figuur 2.4 Embryologie van het zenuwstelsel 

 

De volgende stap in de ontwikkeling is de differentiatie in drie 

zogenaamde primaire vesikels in het rostrale deel van de neurale buis: het 



prosencephalon, het mesencephalon en het rhombencephalon (respectievelijk 

voor-, midden- en achterhersenen).  
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Figuur 2.5 Differentiatie 

 

Het prosencephalon groeit uit tot het telencephalon en het diencephalon. De 

telencephalische vesikels expanderen enorm en vormen later de cerebrale 

hemisferen. Uit het diencephalon ontstaan de optische vesikels, die de retina en 

de nervus opticus zullen vormen. Het diencephalon vormt onder andere de 

thalamus, een schakelcentrum tussen de hersenschors en het ruggemerg. De 

middenhersenen ontwikkelen veel minder (net zoals de achterhersenen), en 

geven aanleiding tot onder andere de colliculus superior (oogbewegingen) en 

colliculus inferior (gehoor). De acherhersenen vormen het cerebellum 

(motorische coordinatie), de pons (schakelcentrum tussen cerebrum en 

cerebellum) en de medulla oblongata.  
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Figuur 2.6 Telencephalon, mesencephalon en rhombencephalon 

 

 

2.3 De groothersenen 

 

2.3.1 Uitwendige anatomie 

 

2.3.1.1 Overzicht 

Figuur 2.7 toont de hersenen van de rat en de hersenen van de mens. De 

belangrijkste verschilpunten zijn de algemene grootte van de hersenen, de 

relatieve grootte van de cerebrale hemisferen, de aanwezigheid van een groot 

aantal sulci en gyri in de menselijke hersenen, welke het oppervlakte van de 

hersenschors enorm vergroten (1100 cm2), en de kleinere omvang van de bulbus 

olfactorius bij de mens. 

 



 
Figuur 2.7 Vergelijking rat-mens 

  

De cerebrale hemisferen worden onderverdeeld in vier lobben. De frontale 

lob is gelegen voor de sulcus centralis, de parietale lob is gelegen achter de 



sulcus centralis, de occipitale lob vormt het achterste deel van de hersenen, en 

de temporale lob ligt aan de ventrale zijde.  
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Figuur 2.8 Overzicht cerebrale hemisferen 

 



Het ventrikelsysteem bestaat uit twee laterale ventrikels, de derde 

ventrikel ter hoogte van het diencephalon (thalamus), de aqueduct, het vierde 

ventrikel ter hoogte van de medulla en het cerebellum, en uiteindelijk het spinaal 

kanaal in het ruggemerg. Cerebrospinaal vocht (CSV) wordt voortdurend 

aangemaakt in de plexus in de laterale ventrikels en staat in verbinding met de 

subarachnoidale ruimte rond de hersenen. Obstructie van de flow van CSV leidt 

bij kinderen tot hydrocephalie (waterhoofd), vandaar het belang van het meten 

van de hoofdomtrek bij zuigelingen.  

 

2.3.1.2 Sensoriele en motorische gebieden 

 

Vlak voor de sulcus centralis ligt de motorische cortex (areas 4 en 6), die 

de spieren bezenuwt aan de contralaterale zijde van het lichaam. Achter de 

sulcus centralis ligt de somatosensoriele cortex (areas 3, 1 en 2), die informatie 

ontvangt over tast, druk en kinesthesie (stand van de gewrichten). In de 

occipitale lob ligt de visuele cortex (17, 18 en 19), en in de temporale lob ligt de 

auditieve cortex (areas 41 en 42), beide zijn de primaire corticale gebieden voor 

respectievelijk visuele en auditieve informatie. Het openen van de laterale fissuur 

geeft een zicht op de gustatieve cortex (area 43), diep in de insula. De 

tussenliggende gebieden vormen de zogenaamde associatiecortex.  

 Brodmann heeft de hersenschors onderverdeeld in een groot aantal 

gebieden op basis van anatomische verschillen. Deze anatomische verschillen 

corresponderen gedeeltelijk met functionele verschillen. 
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Figuur 2.9 Sensorische en motorische gebieden 

 

 



 
 

Figuur 2.10 Areas van Brodmann 

 

 

2.3.1.3 Mediaal zicht 

De mediale zijde van de hersenen toont het corpus callosum, de 

verbinding tussen de linker- en de rechterhemisfeer, de thalamus die uitpuilt in 

de derde ventrikel, de hypothalamus, een vegetatief centrum dat onder de 

thalamus gelegen is, het tegmentum en het tectum (met colliculus superior en 

inferior) in de middenhersenen, de pons, de medulla en het cerebellum. 
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Figuur 2.11 Mediaal zicht op de hersenen 

 

2.3.1.4 Ventraal zicht 

Aan de onderzijde van de hersenen kan men de bulbus olfactorius 

herkennen, het chiasma opticum met nervus en tractus opticus, de 12 craniale 

zenuwen, en de ventrale zijde van de pons en de medulla. De frontale en de 

temporale lob zijn eveneens duidelijk herkenbaar. 
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2.12 Ventraal zicht op de hersenen 

 

2.3.2 Inwendige anatomie van de groothersenen 

 

We maken een coronale sectie ter hoogte van de frontale cortex. Centraal zijn de 

laterale ventrikels zichtbaar, welke verbonden zijn met de derde ventrikel 



(foramen van Monro). De thalamus en de hypothalamus zijn lateraal van de 

derde ventrikel gelegen.  
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Figuur 2.13 Coronale sectie 

 

Lateraal hiervan vinden we de globus pallidus, het putamen en tenslotte de 

insula, in de diepte van de fissura lateralis. In de bodem van de laterale 



ventrikels ligt de nucleus caudatus, boven de laterale ventrikels loopt het corpus 

callosum, de verbinding tussen linker- en rechterhemisfeer. Nucleus caudatus, 

putamen en globus pallidus worden samen de basale ganglia genoemd (zie 

motorisch systeem).  

 

 

2.3.3 Inwendige anatomie van de hersenstam 

 

De coronale sectie is gelegen ter hoogte van de middenhersenen en loopt 

loodrecht op de as van de hersenstam. Centraal loopt de aqueduct, die meer 

caudaal overgaat in de vierde ventrikel en dan in het spinaal kanaal, daarrond 

bevindt zich de periaqueductale grijze stof (pijnperceptie).  
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Figuur 2.14 Inwendige anatomie van de hersenstam 

 

Dorsaal is het tectum gelegen met de colliculus superior (oogbewegingen), 

ventraal ligt het tegmentum met de nucleus ruber en de substantia nigra, 



onderdelen van het motorische systeem. Degeneratie van dopaminerge 

neuronen in de substantia nigra veroorzaakt de ziekte van Parkinson. 

 

 

2.4 Het ruggemerg 

 

2.4.1 Overzicht 

 

Het ruggemerg wordt beschermd door de ruggewervels en is het 

verlengde van de hersenstam. Informatie afkomstig van de huid, de gewrichten 

en de spieren wordt via het ruggemerg naar de hersenen overgebracht, en gaat 

van de hersenen ook naar huid, gewrichten en spieren. Vanuit het ruggemerg 

vertrekken de spinale zenuwen, een onderdeel van het perifeer zenuwstelsel. 

Elke spinale zenuw splitst in een dorsale wortel (die de afferenten bevat) en een 

ventrale wortel (die efferenten bevat). 
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Figuur 2.15 Overzicht van de anatomie van het ruggemerg 

 



De cellichamen van de sensiebele vezels bevinden zich in het spinale ganglion. 

In tegenstelling tot de groothersenen bevindt de grijze stof zich centraal in het 

ruggemerg en de witte stof perifeer.  

 

2.4.2 Inwendige anatomie van het ruggemerg 

 

De grijze stof bestaat uit een dorsale hoorn, een laterale en een ventrale 

hoorn, gelegen rond het spinaal kanaal. De witte stof bevat stijgende en dalende 

banen van en naar de hersenen. De volledige dorsale streng bevat opstijgende 

vezels voor de tastgevoeligheid, de tractus spinothalamicus (gelegen rond de 

ventrale hoorn) geleidt pijn en temperatuurgevoeligheid. De laterale banen bevat 

dalende motorische vezels voor de uitvoering van bewegingen (pyramidebaan of 

tractus corticospinalis), de ventromediale banen bevatten motorische vezels 

afkomstig van de medulla en de pons voor de controle van de lichaamshouding.    

 

dorsale streng 

tractus 
corticospinalis 

ventromediale banen 

tractus spinothalamicus 

Figuur 2.16 Inwendige anatomie van het ruggemerg 



De sensoriele systemen 
 

De sensoriele eenheid is het geheel gevormd door het eerste-orde 

sensorieel neuron en de ermee verbonden receptoren. De functie ervan is de 

uitwendige energie die inwerkt op de receptor om te zetten in een reeks 

aktiepotentialen. 

Sensoriele eenheden kunnen functioneel ingedeeld worden naargelang de 

soort energie waarvoor ze gevoelig zijn: mechanische, thermische, chemische en 

fotoreceptoren. De structurele indeling onderscheidt de primaire sensoriele 

eenheid (bijvoorbeeld een vrij zenuwuiteinde), de secundaire sensoriele eenheid 

(met receptorcellen en een neuron zoals bij auditieve receptoren) en de tertiaire 

sensoriele eenheid (met receptorcellen, een neuron en een tussenliggende cel 

zoals in de retina). 

De sensoriele eenheid bevat drie structuren. De prereceptorstructuur is 

alles wat tussen de buitenwereld en de receptor gelegen is. De receptor geeft als 

output de receptorpotentiaal, welke een langzame potentiaal is. Zijn amplitudo is 

proportioneel aan de inwerkende energie, er is geen drempel en er bestaat 

summatie. Deze receptorpotentiaal moet omgezet worden in aktiepotentialen in 

een zenuwvezel of axon, die kunnen doorgegeven worden aan het volgende 

neuron. De amplitudomodulatie wordt omgezet in de frekwentie van 

aktiepotentialen, er is een drempel, er bestaat saturatie en een relatieve 

refractaire periode. 

Het receptief veld is dat deel van het receptoroppervlak van waaruit de 

sensoriele eenheid kan gestimuleerd worden. Voor hogere-orde neuronen, die 

ook inhibitorische gebieden kunnen hebben, is dit het deel van het 

receptoroppervlak van waaruit het neuron kan beinvloed worden. De 

innervatiedensiteit is het aantal sensoriele eenheden per oppervlakte-eenheid 

van het receptoroppervlak. Hoge innervatiedensiteit betekent hogere spatiale 

resolutie van het systeem. Vele sensoriele eenheden hebben een specialisatie: 

bepaalde delen worden denser bezenuwd dan andere. 



 Een stimulus is een speciale energieverdeling die beperkt is in ruimte en 

in tijd. Sensoriele eenheden coderen bepaalde aspecten van deze 

energiedistributie. De soort energie wordt gecodeerd door de specificiteit van de 

sensoriele eenheid. Deze specificiteit wordt bekomen door de relatieve 

specificiteit van de receptor die door de drempel van het neuron omgezet wordt 

in een absolute specificiteit. De wet van de specifieke zenuw-energieen stelt dat 

de aktiviteit in het eerste-orde neuron aanduidt welk soort energie aanwezig is. 

De plaats van de inwerkende energie wordt gecodeerd door de topografische 

organisatie van de sensoriele systemen. Dit betekent dat de spatiale relaties 

tussen de receptoren bewaard blijven in de hogere-orde kernen of banen. Drie 

systemen zijn duidelijk topografisch georganiseerd: het somatisch, het auditief en 

het visueel systeem. De intensiteit van de energie wordt gecodeerd in de 

frekwentie van aktiepotentialen en in het aantal aktieve neuronen. De langzame 

receptorpotentiaal waarbij er een verband is tussen de intensiteit van de energie 

en de amplitudo van de receptorpotentiaal wordt omgezet in een aantal 

aktiepotentialen. Tenslotte wordt ook het tijdsverloop van de stimulus gecodeerd. 

Sensoriele eenheden kunnen adapteren, d.w.z. dat het antwoord ophoudt 

hoewel de stimulus aanwezig blijft. Neuronen kunnen fasisch zijn (totale 

adaptatie), tonisch zijn (geen adaptatie) of fasico-tonisch (vroeg fasisch, laat 

tonisch deel). Bij tonische neuronen duurt de aktivatie even lang als de duur van 

de energie-inwerking. De duur van energie-inwerking wordt dus gecodeerd door 

de duur van de activatie van de tonische sensoriele eenheid. 



3 Het somatosensorieel systeem 
 

 

3.1 De tastgevoeligheid 

 

3.1.1 De mechanoreceptoren in de huid 

 

Mechanoreceptoren zijn gevoelig voor fysische vervorming. Ze bevatten centraal 

een niet-gemyeliniseerde axon, welke mechanosensitieve ionenkanalen 

bevatten. Het lichaampje van Pacini is diep in het dermis gelegen en kan tot 2 

mm lang zijn. Uiteinden van Ruffini zijn kleiner en zowel in behaarde als in  
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Figuur 3.1 De mechanoreceptoren in de huid 

 



onbehaarde huid gelegen. Lichaampjes van Meissner zijn in onbehaarde huid 

gelegen (vb. vingertoppen), schijfjes van Merkel zijn in het epidermis gelegen en 

bestaan uit een afgeplatte epitheelcel en een zenuwuiteinde. Lichaampjes van 

Meissner en schijfjes van Merkel hebben de kleinste receptieve velden (een paar 

mm groot), terwijl lichaampjes van Pacini en uiteinden van Ruffini de grootste 

receptieve velden hebben. Meissner lichaampjes en lichaampjes van Pacini 

adapteren snel aan een constante mechanische prikkel, schijfjes van Merkel en 

uiteinden van Ruffini adapteren traag. 
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Tabel 1: Indeling van de mechanoreceptoren 

 

 

3.1.2 De afferente axonen 

De afferenten van het somatosensorieel systeem worden ingedeeld 

volgens de dikte van de axonen. Aβ vezels geleiden de tastinformatie vanuit de 

huid, terwijl Aδ- en C-vezels informatie over pijn en temperatuur geleiden. 



Axonen van gelijkaardige dikte die de spieren en pezen bezenuwen worden 

groep I, II III en IV genoemd.  

 
Figuur 3.2 Indeling van de afferente axonen 

 

Het ruggemerg bevat 30 segmenten (8 cervicale, 12 thoracale, 5 lumbale 

en 5 sacrale). Sensiebele informatie komt het ruggemerg binnen via de dorsale 

wortel. Het huidgebied dat bezenuwd wordt door de linker-en rechter dorsale 

wortel van een spinaal segment is een dermatoom. De dermatomen vormen 

banden op het lichaamsoppervlak, waarvan de organisatie best zichtbaar is als 

men op handen en voeten staat.  

 



 
   Figuur 3.3 Spinaal segment 

 

 

 

 
Figuur 3.4 Dermatomen 

 

Pathologie die verloopt volgens een dermatoom: zona, hernia van een 

tussenwervelschijf. 



3.1.3 Het lemniscaal systeem 

 

Het lemniscaal systeem staat in voor de gevoeligheid voor kinesthesie 

(stand van de gewrichten), vibratie, fijne tast en druk. Dikke Aβ vezels (afkomstig 

van schijfjes van Merkel en lichaampjes van Ruffini, Pacini en Meissner) komen 

het ruggemerg binnen en stijgen op in de dorsale streng. Hierbij liggen de 

sacrale vezels mediaal en de thoracale en cervicale vezels meer lateraal  

 
Figuur 3.5 Het lemniscaal systeem 



(topografische organisatie). De eerste synaps wordt gevormd ter hoogte van de 

dorsale strengkernen op de grens van medulla en ruggemerg. Daarna kruisen de 

vezels om verder te lopen door de medulla, de pons en het mesencephalon in de 

lemniscus medialis (een band witte stof). De tweede synaps bevindt zich in de 

nucleus ventralis posterior lateralis van de thalamus (VPL). Daarna projecteren 

de vezels naar de primaire somatosensoriele cortex (S1). Axonen met 

sensiebele informatie afkomstig van het hoofd komen binnen ter hoogte van de 

pons via de nervus trigeminus, maken synaps in de nucleus trigeminus, en gaan 

via de nucleus ventralis posterior medialis (VPM) naar de somatosensoriele 

cortex. 

 

 
Figuur 3.6 De primaire somatosensoriele cortex 



 

De primaire somatosensoriele cortex is gelegen in de gyrus postcentralis 

en bestaat uit areas 3a, 3b, 1 en 2. Informatie vanuit de gewrichten (kinesthesie) 

projecteert vooral naar area 3a, tactiele informatie van de huid projecteert naar 

area 3b. De somatosensoriele cortex is topografisch georganiseerd: naburige 

neuronen hebben receptieve velden op naburige posities in de huid. Elke area 

heeft bovendien een volledige afbeelding van het lichaam. Deze topografische 

organisatie (ook wel somatotopische organisatie genoemd) heeft vier 

kenmerken: ze is unilateraal contralateraal, proportioneel aan de perifere 

innervatiedensiteit, ze is multipel (verschillende afbeeldingen van het lichaam) en  

 
Figuur 3.7 Somatotopische organisatie van S1 

 



 

tenslotte vertoont deze organisatie ook plasticiteit (na doorsnijden van een 

perifere zenuw gaan de neuronen die instonden voor dat deel van de huid 

prikkelbaar worden door naburige huidgebieden).  

Een andere belangrijke eigenschap van de somatosensoriele cortex is zijn 

columnaire organisatie. Neuronen die snel adapteren zijn georganiseerd in  

 

 
Figuur 3.8 Columnaire organisatie van S1 



 

kolommen die loodrecht op het oppervlak van de cortex georienteerd zijn, en 

wisselen af met kolommen van neuronen die traag adapteren. De columnaire 

organisatie heeft een fijnere schaal dan de somatotopische organisatie, 

waardoor afferenten afkomstig van hetzelfde gebied dicht bij elkaar liggen. 

Topografische organisatie en columnaire organisatie zijn universele principes in 

de cortex. 

 

 

3.2 De pijngevoeligheid 

 

3.2.1 Nociceptoren 

 

Nociceptoren (of pijnreceptoren) zijn de vrije, niet-gemyeliniseerde 

zenuwuiteinden die weefselbeschadiging signaleren. Ze kunnen geactiveerd 

worden door intense mechanische stimulatie, waardoor mechanosensitieve 

ionenkanalen openen en de cel depolariseert. Tegelijk zullen beschadigde cellen 

een aantal stoffen vrijzetten die specifieke ionenkanalen op de membraan van 

nociceptoren kunnen openen: ATP, K+ ionen en proteasen (enzymes die 

bradykinine vormen). Boven 450 gaan ook warmte-gevoelige ionenkanalen 

openen. Tenslotte kunnen chemische stoffen aanleiding geven tot activatie van 

nociceptoren: bijvoorbeeld histamine dat vrijgezet wordt door mastcellen na een 

bijensteek. Er bestaan mechanische, thermische, chemische en polymodale 

nociceptoren. De eerste twee zijn Aδ-vezels en zijn verantwoordelijk voor de 

eerste, scherpe pijn die gevoeld wordt na de weefselbeschadiging. De laatste 

twee zijn niet-gemyeliniseerde C-vezels en veroorzaken de latere, doffe pijn. 

Nociceptoren zijn aanwezig in de meeste weefsels maar niet in de hersenen. 

 

3.2.2 Primaire afferenten en stijgende banen 

 



Aδ- en C-vezels komen het ruggemerg binnen langs de dorsale wortel en 

vertakken daar onmiddellijk. De vezels stijgen en dalen over een korte afstand in 

het ruggemerg (de zone van Lissauer), en maken uiteindelijk synaps op cellen in 

de buitenste dorsale hoorn, de substantia gelatinosa. Ook de nociceptoren van 

de ingewanden komen op deze manier binnen in het ruggemerg, waarin de twee 

soorten input vermengd worden. Dit verklaart het fenomeen van gerefereerde 

pijn: activatie van viscerale nociceptoren wordt gevoeld in de huid van het 

overeenstemmende dermatoom (bijvoorbeeld in de linker arm bij een 

hartaanval). 

 
Figuur 3.9 Primaire afferenten van pijnperceptie 

 

De vezels kruisen hierna en stijgen (samen met de temperatuurgevoelige 

vezels) op in de tractus spinothalamicus lateralis aan de ventrale zijde van het 

ruggemerg. Deze zenuwbundel loopt ononderbroken door tot in de thalamus 

(nucleus ventralis posterior en nuclei intralaminares), vanwaaruit de projecties 

vertrekken naar S1. 



Pijn kan op verschillende manieren gereguleerd worden. Gelijktijdige 

stimulatie van Aβ vezels kan analgesie veroorzaken (vandaar wrijven op een 

pijnlijke plaats). De pijnpoorttheorie stelt dat neuronen die hun axon meesturen in 

de tractus spinothalamicus geactiveerd worden door zowel dikke sensorische 

vezels als door dunnere pijnvezels, en geinhibeerd worden door een interneuron 

dat zelf geactiveerd wordt door de dikke sensorische vezel en geinhibeerd door 

de pijnvezel. Op die manier kan gelijktijdige activatie van mechanoreceptieve 

axonen pijn verminderen. 

 
Figuur 3.10 Pijnpoorttheorie 

 

Pijn kan ook onderdrukt worden door dalende banen. Vooral het 

periaqueductale grijs lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. PAG neuronen 

sturen dalende serotonerge projecties naar de nuclei raphes, vanwaaruit 

projecties vertrekken naar de dorsale hoorn van het ruggemerg. Tenslotte 

produceert het lichaam ook endorphines (endogenen morfines), kleine eiwitten 

die inwerken op opioid receptoren (aanwezig in onder andere het PAG, de nuclei 



raphes en de dorsale hoorn van het ruggemerg) waardoor de vrijzetting van 

glutamaat in het ruggemerg verhinderd wordt. 

Anderzijds kan ook hyperalgesie optreden: een abnormale gevoeligheid 

van huid, spieren en gewrichten voor stimulatie die in normale omstandigheden 

niet pijnlijk is (bijvoorbeeld het aanraken van verbrande huid). Een aantal stoffen 

die vrijgezet worden bij weefselbeschadiging zijn verantwoordelijk voor 

hyperalgesie. Bradykinine en prostaglandines (belangrijk bij ontstekingsreacties) 

verhogen de exciteerbaarheid van nociceptoren. Substance P wordt vrijgezet 

door de nociceptoren zelf en leidt tot vrijzetting van histamine. 

 

3.3 Temperatuurgevoeligheid 

 

De warmtevezels activeren tussen 30 en 450 C, terwijl koudevezels 

activeren vooral tussen 10 en 300 C. Onder 100 C en boven 450 C zijn er geen 

temperatuurreceptoren meer actief, maar enkel nociceptoren. Thermoreceptoren 

adapteren bij continue stimulatie. De afferente banen van de 

temperatuurgevoeligheid zijn dezelfde als voor de pijngevoeligheid. De 

hypothalamus is een belangrijk controlecentrum om te compenseren voor 

veranderingen in temperatuur: vasodilatatie en zweten bij te hoge temperatuur, 

vasoconstrictie en beven bij te lage temperatuur. 

 



 
Figuur 3.11 Thermoreceptoren 
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