
Functie

Registreren, verwerken, opwekken en reageren 
op prikkels

Psychische activiteiten

Regulatie van weefsels en organen

Indeling

Coordinatie

Anatomisch

Centraal zs (czs)

perifeer zs (pzs)

Fysiologisch

willekeurig zs (somatisch animaal)

Onwillekeurig zs (vegetatief autonoom)

Ruggenmerg

Hersenstam Truncus cerebri

Kleine hersenen Cerebellum

Grote hersenen Cerebrum

Hersenzenuwen (12 paar)

Ruggenmergzenuwen 
(31 paar)

Sympathische grensstreng

Spinale ganglia

zenuwcellen en zenuwvezels in organen

dwarsgestreepte/skeletspieren

Sympathisch zs

Parasympathisch zs

Glad en hartspierweefsel en klier weefsel

Glad en hartspierweefsel en klier weefsel

Is actief als "persoon" actief is

Is actief als "persoon" rust

Opbouw

Zenuwcellen

Neuroglia cellen Steuncellen o.a.:

Motorische zenuwcel

Schakelzenuwcel

Sensorische zenuwcel

Cellen van Schwann (pzs)

Astrocyten (czs)

Oligodendrocyten (czs)
Vorming myeline in czs

Vorming myeline in pzs

Constant houden inwendig milieu 

Microgliacellen (czs)
Fagocytose 

Insnoering van Ranvier

Synaps neurotransmitters

Witte en grijze stof

Witte stof

Grijze stof
zenuwlichamen, dendrieten en axonen 
(neurieten) zonder myeline; schalelcentrum

Gemyeliniseerde axonen; transport 
voortgeleiding actiepotentiaal

Nucleus of Ganglion Ganglion: groep bij elkaar horende neuronen in 
het pzs

Nucleus (kern); groep bij elkaar horende 
neuronen in het czs

Brug Pons 

Cerebrum

Twee hemisferen Linker hemisfeer verwerkt prikkels uit en 
bestuurt de rechter lichaamshelft en omgekeerd

Verbinding tussen hemisferen corpus Callosum

Aan de buitenkant hersenschors cortex (grijze 
stof)

Vergroten oppervlak; windingen gyri en groeven 
sulci

Functie o.a.

Bewuste gedachten

Opslaan gebeurtenissen

Terughalen van herinneringen

Maken van complexe bewegingspatronen

Hersenkwabben

Frontaalkwab

Parientaalkwab

Occipitaalkwab

Temporaalkwab

Uitvoeren verstandelijke funkties

Opdracht tot uitvoeren autonome functies

Homunculus

Primair motorische schors, Premotorische schors 
(spraakcentrum van Broca) Prefrontale schors

Primaire sensorische schors, secundaire schors 
(spraakcentrum van Wernicke)

Visuele schors 

Auditieve schors

Piramidaal (corticospinale banen) - 
extapiramidaal (mediale en laterale banen Extrapiramidaal; homolateraal afdalend, 

ruggenmergsegment hetrolateraal naar 
motorisch neuron (onbewuste aansturing romp 
en extremiteiten coordinatie 
bewegingspatronen )

Piramidaal; hetrolateraal afdalend, 
ruggenmergsegment homolateraal naar 
motorisch neuron (bewuste aansturing 
skeletspieren)

Cerebellum

Coordinatie motoriek, planning, uitvoering en 
controle

Staat in verbinding met grote hersenen, 
hersenstam en ruggenmerg 

Tussenhersenen diencephalon

Thalamus
schakelcentrum sensorische informatie selectie 
van afferente prikkels

Hypothalamus
centrum voor emotie, kernen (o.a.honger dorst, 
temperatuur sex), productie hormonen

Epithalamus met epifyse

Melatonine (dag nacht ritme)

Hersenstam Truncus cerebri

Middenhersenen Mesoncephalon,

Verlengde merg Medulla oblongata

Bsale kernen

Verwerken informatie ogen en oren

Nucleus caudatus, nucleus lentiformis, substantia 
nigra. regelen onbewust spiertonus en 
coordineren aangeleerde bewegingspatronen 
(extrapiramidale systeem)

Verbindt hersenstam met cerebellum regulatie 
van lichaam en ingwanden

Verbinding hersenen met ruggenmerg,  o.a. 
vosomotorischcentrum, ademcentrum, 
temperatuurcentrum en braakcentrum

Formatio reticularis; regulatie activiteit van het zs

Limbisch systeem o.a. regulatie emotionele 
niveau en daaraan gekoppelde gedrag

O.a. hippocampus betrokken bij vorming lange 
termijn geheugen

O.a. hypothalamus regulatie autonome 
zenuwstelsel d.m.v. hormonen

O.a. Amygdala (amandelkern) betrokken bij angst 
en agressie (fight or flight)

Hersenvliezen Meningen

Dua mater

Arachnoidea

Pia mater

Harde hersenvlies

spinnenwebvlies

zachte hersenvlies

Subarchnoidiale ruimte bevat het liquor 
(schokbreker, diffusiemedium o.a. 
voedingsstoffen)

Ventrikelsysteem

Productie liquor plexus choroideus, 2 laterale 
ventrikels, 3de en 4de ventrikel

12 Hersenzenuwen
N I t/m N XII

 olfactorius (N I) ,opticus (N II),  oculomotorius (N III),  trochlearis (N IV),  trigeminus (N V),  abducens (N VI),   
facialis (N VII),  vestibulocochlearis  (acusticus)(N VIII),  glossopharyngeus (N IX),  vagus (N X),  accessorius (N XI) 
en de twaalfde hersenzenuw is de  hypoglossus (N XII).

Zenuwstelsel (zs)

Ruggenmerg

31 paar ruggenmergzenuwen

Bedienen een gebied van het lichaamsoppervlak 
(dermatoom)

Loopt bij volwassenen door tot lumbale 1-2, 
daaronder verder als cauda equina 
(paardenstaart)

Bloedvoorziening

Arteria carotis interna en arteria vertebralis

Cirkel van Willis


